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Henoch-Schönlein purpuras› (HSP) küçük çapl›
damarlar› tutan ve buralarda IgA taﬂ›yan immün
kompleks birikimi saptanan lökositoklastik bir vaskülittir. Deri tutulumu d›ﬂ›nda eklem, gastrointestinal
sistem ve renal tutulum olabilir. Prognozu renal tutulum belirler (1). ‹lk tan›m› yapan›n 1806’da Heberden oldu¤u düﬂünülse bile, Schönlein 1837’de eklem tutulumu ile purpura iliﬂkisini gözlemiﬂ, onun
ö¤rencisi olan Henoch ise 1874’de gastrointestinal
belirtileri, 1899’da da renal tutumu tan›mlam›ﬂt›r (2).
ACR 1990 HSP kriterlerine göre 20 yaﬂ›ndan önce
baﬂlang›ç, palpable purpura, akut kar›n a¤r›s› ve biyopside küçük arteriol ve venül duvarlar›nda granülosit infiltrasyonu saptanmas› öngörülmektedir. Tan›
için 2 veya daha fazla özelli¤in bulunmas› aranmaktad›r (3) . CHCC (Chapel Hill) s›n›flama kriterlerinde
(1994) ise (Tablo 1), ufak çapl› damar vaskülitleri
grubunda ele al›nan HSP’s›, immün kompleksle iliﬂkili vaskülitlerden perivasküler ‹gA birikiminin saptand›¤› lökositoklastik vaskülitler alt›nda ele al›n-

maktad›r. Ayr›ca çocukluk ça¤› ve eriﬂkin HSP’s› ayr› ayr› de¤erlendirilmektedir (4.)
HSP’s›n›n etyolojisi bilinmemekle birlikte tetikleyici baz› faktörlerden söz edilebilir. Özellikle baz›
enfeksiyonlar (A grubu streptokok, stafilokok infeksiyonlar›, varisella, hepatit, rubella, parvovirus gibi viral infeksiyonlar, mikoplazma ve baz› enterik mikroorganizmalar) ve ilaçlar vaskülit ata¤›n› baﬂlatabilir.
Genetik faktörlerin rolü üzerinde de durulmaktad›r.
Patogenezde IgA’da kal›tsal galaktozilasyon bozuklu¤u oldu¤u bildirilmektedir (5). IgA2’den ziyade
IgA1 ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülen bu patoloji sonucu,
serumda ve dokuda (deri, böbrek, G‹ traktus) galaktozdan fakir IgA1 immün kompleks art›ﬂ› saptanmaktad›r. Galaktoz eksikli¤inde IgA1’in terminal glikan
yap›s› de¤iﬂmekte ve bu farkl› yap›ya karﬂ› otoantikor
yap›m› ortaya ç›kmaktad›r. Galaktozdan fakir IgA1
immün kompleks art›ﬂ›na HSP’s› d›ﬂ›nda, IgA nefropatisinde de rastlanmaktad›r . Bunun yan›nda C4 eksikli¤i de bildirilmektedir. HSP olan hastalarda MEFV

Tablo 1. CHCC (Chapel Hill) s›n›flamas› / kriterleri (1994)
I Aort ve dallar›
I Orta çapl› damar vasküliti
I Ufak çapl› damar vasküliti
I Sistemik ANCA ass. V.
I ‹mmün kompleks ass v.
I Perivasküler ‹gA birikimli LsV
• Çocukluk ça¤› HSP
• Eriﬂkin HSP (>20 y)
• Hemorajik ödem (<2 y)
I Perivasküler ‹gG/‹gM birikimli LsV (hipersansitivite, nekrotizan veya allerjik v.)
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Eriﬂkinde HS-P’a ba¤l› böbrek tutulumu, bu populasyonda görülen tüm nefropatilerin ancak %0. 6%2 kadar›ndan sorumludur (2). Buna karﬂ›l›k eriﬂkinde biyopsi ile tan› konan primer deri vaskülitleri de¤erlendirildi¤inde hipersansitivite vaskülitlerinden
sonra HSP’s› s›kl›k olarak ikinci s›ray› (%33) almaktad›r (16).
Pillebout E ve arkadaﬂlar› 1983 ile 2000 aras›nda,
11 merkezde izlenen, renal tutulumu olan 250 eriﬂkin HSP tan›l› hastan›n verilerini retrospektif olarak
de¤erlendirmiﬂlerdir. Median izlem süresi 14. 8 y›l
olan hastalar›n hepsine renal biyopsi uygulanm›ﬂt›r
(11). ‹lk semptom hastalar›n %83’ünde deri döküntüsü, %9’unda eklem iltihab›, %8’inde ise gastrointestinal bulgulard›r. ‹lk bulgu ile renal tutulum aras›nda
ortalama 2 ay vard›r. Deri döküntüleri hastalar›n
%96’s›nda palpable purpura, %35’inde ise nekrotik
purpura ve bül ﬂeklindedir ve %48’inde purpura tekrarlam›ﬂt›r. %61’inde genellikle simetrik diz ve ayak
bile¤i tutulumu ile giden artrit gözlenmiﬂtir. Gastrointestinal tutulum ise hastalar›n neredeyse yar›s›nda ortaya ç›km›ﬂ ve bunlar›n %51’inde kanama görülmüﬂ
ve bu hastalar›n %11’i bu nedenle kaybedilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada de¤erlendirilen hastalar›n renal
fonksiyonlar› %70’inde biyopsi aﬂamas›nda normal
bulunurken %18’inde orta, %14’ünde ise a¤›r derecede azalm›ﬂ (CrCl <30 ml/dk) olarak saptanm›ﬂt›r. Histopatolojik olarak %61’inde yar›may oran› %50’den
az (Class 3), %8’inde ise %50’den fazlad›r (Class 4).
Hastal›¤›n baﬂlang›ç yaﬂ›n›n 50’nin üzerinde olmas›,
inisyal böbrek fonksiyonu, günlük protein kayb›n›n 1

gen mutasyonlar›n›n daha s›k oldu¤una bildiren çal›ﬂmalar vard›r (6). Ailesel Akdeniz ateﬂi, baz› maliniteler, Sjögren ve di¤er ba¤ dokusu hastal›klar›nda
HSP’s›n›n serbest populasyondan daha s›k görüldü¤ü
de bilinmektedir (7). HSP’s› çocukluk ça¤›n›n en s›k
görülen vaskülitidir. Çocuklardaki insidans› 1520/100. 000 kadard›r (8). ‹ki ile sekiz yaﬂlar› aras›nda daha s›kt›r. Çocuklarda renal tutulum s›kl›¤› %2050 aras›nda verilmekle birlikte bunlar›n ancak %13’ünde renal yetmezlik geliﬂir. Genellikle hastal›k
spontan düzelir. Eriﬂkinlerde ise daha nadirdir. Her
150-200 çocu¤a karﬂ› bir eriﬂkinde HSP’s› görülür.
Eriﬂkindeki insidans› 1 / 1, 000, 000 kadard›r. Çocuklara oranla eriﬂkinlerde daha a¤›r seyreder, daha fazla böbrek tutulumuna rastlan›r. Kal›c› böbrek hasar›
%30 civar›ndad›r. Mortalite de daha yüksektir. Çocukluk ça¤› HSP’s› ile ilgili birçok çal›ﬂma olmas›na
karﬂ›l›k eriﬂkin HSP’s› hakk›nda çok daha az bilgi
vard›r. Italyan immunopatoloji grubunun çal›ﬂmalar›
ile Fransa’dan bildirilen 11 merkezin kat›ld›¤› çal›ﬂma d›ﬂ›nda (9, 10, 11) varolan veriler genellikle hasta say›lar› yetersiz ve izlem süreleri k›sa yay›nlara dayanmaktad›r (12, 13). Esas›nda çocuk çal›ﬂmalar›nda
da ciddi sorunlar vard›r, örne¤in HS-P ve IgA nefropatisi ile yap›lm›ﬂ multivariat bir çal›ﬂma henüz yap›lmam›ﬂt›r.
Eriﬂkin ve çocukluk ça¤› HSP’s›, s›kl›k d›ﬂ›nda klinik özellikler aç›s›ndan da farklar göstermektedir.
Çocuklarda genellikle kar›n a¤r›s›, özellikle alt ekstremitelerde purpurik döküntüler, artralji ya da artrit,
baz› olgularda ise hematüri ile ortaya ç›kar. Bir k›sm›nda vaskülit öncesinde bir üst solunum yolu infeksiyonu anamnezi al›n›r. Çocuklar›n ço¤unda, renal
tutulum da yoksa, hastal›k bir ay içinde spontan düzelir. Olgular›n üçte birinde tekrarlayabilir. Tekrarlar
genellikle ilk 6 ay içinde olur. Renal tutulum hastalar›n beﬂte birinde görülür ve genellikle daha büyük
çocuklarda ve gastrointestinal tutulumu olanlarda ortaya ç›kar. Coppo ve ark. çal›ﬂmas›nda HSP’s›na
ba¤l› geliﬂen nefrit ya da nefrotik sendrom nedeniyle
biyopsi yap›lan hastalar›n %24’ünde böbrek disfonksiyonu saptanm›ﬂ, bu grubun %7’sine 5 y›l içinde diyaliz indikasyonu konmuﬂtur (10). Ayr›ca hastal›¤›n
baﬂlang›c›nda böbrek tutulumu olanlarda, olmayanlara oranla, eriﬂkin dönemde kronik böbrek tutulumu
anlaml› olarak daha fazlad›r (14). Bir baﬂka önemli
gözlem ise çocuklu¤unda HSP’s› geçirmiﬂ olan kad›nlar›n hamilelikleri s›ras›nda, aktif böbrek tutulumlar› olmasa bile, proteinüri ve hipertansiyon s›kl›¤›n›n artt›¤›d›r (15).
33

6. Özçakar ZB, yalç›nkaya F, çakar N, acar B, kasapçopur
O, Ugüten D, Soy D, Kara N, Uncu N, Ar›soy N, Ekim
M. MEFV mutations modify the clinical presentation of
henoch-Schönlein purpura. J Rheumatol 2008; 35:
2427-9,
7. Gershoni-Baruch R, Broza Y, Brik R. Prevalence ond
significance of mutations in the familial Mediterranean
fever gene in henoch-Schönlein purpura. J Pediatr
2003; 143: 658-61)
8. Nielsen HE: Epidemiology of Schönlein-Henoch purpura. Acta Pediatr Scand 1988; 77: 12-131.
9. Coppo R, Mazucco G, Cagnoli L, Lupo A, Schena FP:
Long-term prognosis of Henoch_Schönlein nephritis in
adults and children. Italian Group of Renal Immunopathology Collaborative study on Henoch-Schönlein
purpura. Nephrol Dial Transplant 1997; 12: 2277-83.
10. Coppo R, Amore A, Gianoglio B: Clinical features of
Henoch-Schönlein purpura. Italian Group of Renal Immunopathology. Ann Med Intern (Paris) 1999; 150:
143-50.
11. Pillebout E, Thervet E, Hill G, Alberti C, Vanhille P,
Nochy D. Henoch-Schönlein Purpura in adults. Outcome and prognostic factors. J Am Soc Nephrol 2002;
13: 1271-1278.
12. Garcia-Porrua C, Gonzalez-louzao c, Llorca J, Gonzalez-Gay MA. Predictive factors for renal sequelae in
adults with Henoch-schönlein purpura. J Rheumatol
2001; 28: 1019-24.
13. Faul RJ, Aarons I, Woodroofe AJ, Clarkson AR: Adult
Henoch-Schönlein nephritis. Aust N Z J Med 1987; 17:
396-401.
14. Ronkainen J, Nuutinen M, Koskimies O. The adult kidney 24 years after chilhood Henoch-Schönlein purpura: A retrospective cohort study. Lancet 2002; 360:
666-670.
15. Goldstein AR, White RH, Akuse R, Changler C. Long
term follow-up of childhood Henoch-Schönlein nephritis. Lancet 1992; 339: 280-282.
16. Blanco R, Martinez-Taboado VM, Rodriguez-Valverde
V, Garcia-Fuentes M: Cutaneous vasculitis in children
and adults. Associated diseases and etiological factors
in 303 patients. Medicine 1998; 77: 403-418.
17. Kusuda A, Migita K, Tsuboi M, et al. Successfultreatment of adult onset Henoch Schönlein purpura nephritis with high dose immunoglobulins. Intern Med 2002;
38: 376-379.
18. Rostoker G. Schönlein Henoch purpura in children
and adults: diagnosis, pathophysiology and management. Biodrugs 2001; 15: 99-138
19. Donnithorne KJ, Atkinson TP, Hinze CH, Nogueira JB,
Saeed SA, Askenazi DJ, Beukelman T, Cron RQ. Rituximab therapy for severe refractory chronic HenochSchönlein purpura. J Pediatr. 2009 Jul; 155(1): 136-9.

gr’dan fazla olmas› ve biyopside interstisyel fibroz ya
da glomeruloskleroz saptanmas› kötü prognoz iﬂaretleri olarak belirlenmiﬂtir. ‹zlemde 250 hastan›n 64’ü
kaybedilmiﬂtir. Ortalama ölüm yaﬂ› 67 (±1. 5) ve medyan yaﬂam da 15 y›ld›r. Ölüm nedenleri ﬂöyle s›ralanmaktad›r: maliniteler (akci¤er, GI traktus) %27, infeksiyon %16, G‹ komplikasyonlar %11, ve kardiovasküler nedenler %9. Malinitelere ba¤l› ölümler biyopsiden ortalama 42 ay, infeksiyonlara ikincil ölümler ise
renal biyopsiden ortalama 11 ay sonra olmuﬂtur. Eriﬂkin HSP datas› olarak önemli olan bu çal›ﬂman›n temel sorunu tüm hastalar›n renal tutulumun olmas›d›r.
Çocukluk ça¤› HSP’da genellikle 1-6 hafta içinde
spontan düzelme olur. Destekleyici tedavi ve analjeziklerle hasta rahatlat›l›r. Hasta ve ailesi döküntünün
tekrarlayabilece¤i konusunda uyar›lmal›d›r. ﬁiddetli
kar›n a¤r›s›, G‹ kanama olursa k›sa süreli kortikosteroid tedaviye baﬂvurulabilir. Renal tutulum nedeniyle agresif tedavi çocukluk ça¤› HSP’da hastalar›n ancak %2-5’inde gerekir. Eriﬂkinlerde bu oran daha
yüksektir. Her ne kadar kontrollu çal›ﬂmalar yoksa
da yüksek doz kortikosteroid (pulse, oral), azatioprin, siklosporin veya siklofosfamid tedavisi indikasyonu konabilir. IVIG, plazmaferez, talidomid, dapson ve hatta rituximab’›n da baz› olgularda yararl› oldu¤una dair olgu bildirimleri vard›r (17, 18, 19).
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