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BİLİMSEL PROGRAM
23 EYLÜL 2021, PERŞEMBE
14.00-14.30 AÇILIŞ
Gonca Karabulut (Kongre Başkanı), Prof. Dr. Necdet Budak (Ege Üniversitesi
Rektörü)
14.30-15.20 PANEL: Fertilite, gebelik ve laktasyon bakımından akılcı ilaç
kullanımı
Oturum Başkanları: Emine Figen Tarhan, Şule Apraş Bilgen
14.30-14.50 Steroid ve non-steroidlerin akılcı kullanımı - Ece Çınar
14.50-15.10 Temel etkili ilaçların akılcı kullanımı - Fatih Taştekin
15.10-15.20 Tartışma
15.20-16.20 KONFERANS: Gebelikte lupus alevlenmesinin yönetimi
Oturum Başkanı: Gökhan Keser
Konuşmacı: Neslihan Yılmaz
16.20-16.40 KAHVE ARASI
16.40-18.00 PANEL: Romatolojide IVIG kullanımı
Oturum Başkanları: Figen Yargucu Zihni, Tufan Türk
16.40-17.10 IVIG’ler ve kullanım alanları - Ş. Miray Kılınçer Bozgül
17.10-17.50 Romatolojik acillerde IVIG - Devrim Bozkurt
17.50-18.00 Tartışma
18.00-19.00 SÖZLÜ SUNUM
Oturum Başkanları: Seval Pehlevan, Vedat İnal
18.00-18.15 Hayati organ tutuluşu sebebiyle teröpatik plazma değişimi yapılan
hastalarda mortalite belirteçleri - Çağatay Yüksel
18.15-18.30 Sistemik skleroz tanılı hastalarda metabolik sendrom sıklığı ve hastalık
özellikleri ile ilişkisi - Ümit Özmen
18.30-18.40 Tartışma
18.00-19.00 POSTER TURU
Oturum Başkanları: Sahel Taravati, Esin Ertuğrul

24 EYLÜL 2021, CUMA
08.30-09.45 PANEL: Romatolojik hastalıklarda fertilite
Oturum Başkanları: Meryem Can, Zevcet Yılmaz
08.30-08.40 Romatolojik hastalıkların kadın infertilitesinde rolü - Fatma Alibaz
Öner
08.40-09.00 Romatolojik hastalıkların erkek infertilitesinde rolü - Dilek Solmaz
09.00-09.30 Tedaviye bağlı prematür over yetmezliği ve kontrasepsiyon - Gülnaz
Şahin
09.30-09.45 Tartışma
09.45-10.00 KAHVE ARASI
10.00-11.00 Uydu Sempozyumu - Farmanova
Ankilozan spondilit ve psoriatik artrit tedavisinde Secukinumab farkı: Klinik
deneyimler ışığında tedavi sonuçları
Oturum Başkanı: Gökhan Keser
Konuşmacı: Zevcet Yılmaz
11.00-12.45 PANEL: Gebede biyolojik ve hedefe yönelik sentetik ajanların
kullanımı
Oturum Başkanları: Vedat İnal, Veli Çobankara
11.00-11.30 Hedefe yönelik sentetik ajanların kullanımı - Selda Çelik
11.30-12.00 TNF önleyici ajanların kullanımı - Önay Gerçik
12.00-12.30 TNF dışı biyolojik ajanların kullanımı - Zevcet Yılmaz
12.30-12.45 Tartışma
12.45-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-15.30 PANEL: Romatolojik hastalıklarda kozmetoloji
Oturum Başkanları: Gonca Karabulut, Selda Öktem
14.00-14.20 Kozmetoloji ihtiyacı olan hastalıklar - Figen Yargucu Zihni
14.20-14.45 Dermokozmetik uygulamalar - Bengü Gerçeker Türk
14.45-15.20 Romatolojik hastalıklarda rekonstrüktif cerrahi uygulamaları - Ahmet
Biçer
15.20-15.30 Tartışma
15.30-16.15 KONFERANS: Romatolojide kardiyak rehabilitasyon
Oturum Başkanı: Hatice Reşorlu
Konuşmacı: Hale Karapolat
16.15-16.45 KAHVE ARASI

16.45-17.30 KONFERANS: Romatolojik hastalıkları taklit eden immun
yetmezlikler
Oturum Başkanı: Ender Terzioğlu
Konuşmacı: Songül Çildağ
17.30-18.40 PANEL: Sklerodermada dijital ülsere yaklaşım
Oturum Başkanları: Fahrettin Oksel, Figen Yargucu Zihni
17.30-18.00 Sklerodermada dijital ülser nasıl değerlendirilir? - Elif Er Gülbezer
18.00-18.30 Sklerodermada dijital ülser tedavisi - Ender Terzioğlu
18.30-18.40 Tartışma

25 EYLÜL 2021, CUMARTESİ
08.30-09.30 PANEL: Gebelikte özel durumların yönetimi
Oturum Başkanları: Gökhan Keser, Meryem Can
08.30-09.00 Anti fosfolipid antikor pozitif gebe yönetimi - Ayten Yazıcı
09.00-09.30 Anti-Ro pozitif gebe yönetimi - Selim Nalbant
09.30-09.45 KAHVE ARASI
09.45-10.45 Uydu Sempozyum - Amgen
İnflamatuvar romatizmal hastalıkların tedavisinde fark yaratan seçenek
Oturum Başkanı: Taşkın Şentürk
Konuşmacılar: Gonca Karabulut, Figen Yargucu Zihni
10.45-11.15 KAHVE ARASI
11.15-12.30 PANEL: Romatolojik hastalıklar kadınların yaşamını nasıl
etkiliyor?
Oturum Başkanları: Feride Göğüş, Figen Yargucu Zihni
11.15-11.35 Romatoid artrit ile yaşam - Kamer Pamukçu
11.35-11.55 Sistemik skleroz ile yaşam - Sibel Ercan
12.15-12.30 Sorular ve tartışma
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-16.15 PANEL: İlaç sektörünün romatolojik hastalıkların tedavisindeki
rolü
Oturum Başkanları: Gonca Karabulut, Ayten Yazıcı
13.30-14.00 Global ilaç sektörünün romatolojik hastalıkların tedavisindeki rolü ve
Türkiye’deki yansımaları - Natasa Klicko
14.00-14.30 Romatolojide kadının rolü, rolleri ve realiteleri - Tüzün Karaoğlan
15.00-15.30 Türk ilaç sektöründe romatolojinin hedefleri - Özlem Özer
15.30-16.00 Romatolojide kadının rolü, rolleri ve realiteleri - Hatice Yıldız
16.00-16.15 Sorular ve tartışma

16.15-16.30 KAHVE ARASI
16.30-18.20 PANEL: Sağlık çalışanları arasında kadın olmak
Oturum Başkanları: Yasemin Kabasakal, Fatoş Önen
16.30-16.50 Türk Romatoloji tarihinde kadın - Zeynep Özbalkan Aşlar
16.50-17.10 Akademik hayat ve kadın - Feride Göğüş
17.10-17.30 Hekimlik ve kadın - Selda Öktem
17.30-17.50 Hemşirelik ve kadın - Esra Oksel
17.50-18.10 Kıbrıs’ta kadın hekim gözüyle romatoloji - Yonca Morris
18.10-18.20 Sorular ve tartışma

26 EYLÜL 2021, PAZAR
09.00-11.15 PANEL: Romatolojik hastalarda enfeksiyonlara ilişkin özel
durumlar
Oturum Başkanları: Münevver Erdinç, Mehmet Soy
09.00-09.45 Biyolojik ajan kullanan hastalarda viral enfeksiyon aktivasyonu ve
profilaksisi - Hüsnü Pullukçu
09.45-10.30 İmmunsupresif hastalarda COVİD-19 enfeksiyonu ve bağışıklaması Meltem Taşbakan
10.30-11.15 İmmünsuprese hastalarda akciğerin fungal enfeksiyonları - Sezai
Taşbakan
11.15-12.00 KAPANIŞ

KONUŞMA ÖZETLERİ

Dr. Gülnaz Şahin
24 Eylül 2021, Cuma
09.00-09.30 Tedaviye bağlı prematür over yetmezliği ve kontrasepsiyon

Prematür ovaryan yetmezlik, ovaryan fonksiyonların primordial folikül havuzunda
azalmasına bağlı olarak kaybını ifade eder. Klasik olarak 40 yaş altındaki kadınlarda 4 aylık
amenore varlığında iki ayrı analizde menapozal düzeylerde follikül stimülan hormon (FSH)
ölçümlerinin saptanmasıyla tanımlanır (1). Okkült bir sürecin son evresi olup uzun ve
değişken bir seyir gösterir. Romatolojik hastalıklar, üreme sağlığı üzerine de etkileri olan
önemli bir grup kronik hastalığı içerir. Romatolojik hastalıklarda azalmış over rezervine ek
olarak alkilizan ajan kullanımı gibi spesifik durumlarda ovaryan hasar riskinde artış söz
konusu olmaktadır. Konuyla ilgili farklı sonuçlar olmakla birlikte; SLE, RA, Takayasu arteriti,
spondiloartropati, Behçet Sendromu gibi çeşitli romatolojik hastalıklarda güvenilir bir over
rezerv belirteci olan serum antimüllerian hormon düzeylerinin (AMH) yaş uyumlu kontrollere
göre anlamlı oranda düşük bulunduğunu rapor eden çalışmalar bulunmaktadır (2).
Romatolojik hastalıkların tedavisinde yer alabilen siklofosfamid gibi alkilleyici ajanların over
rezervine olumsuz etkisi iyi bilinmektedir. Günümüzde alternatif tedavilerle kullanım alanı
azalmasına rağmen, ciddi ve yaşamı tehdit eden romatolojik hastalıkların tedavisinde
siklofosfamid halen tedavinin temel dayanağı olarak yer almaktadır (3). Bu ajanlar hücre
siklusuna spesifik olmamaları nedeniyle overlerde dinlenmedeki primordial follikülleri
etkileyerek gonadotoksik özellik gösterirler. Etkileri hastanın yaşı ve kümülatif doza bağımlı
olarak değişir (4). Lupuslu olgularda siklofosfamid ilişkili prematür ovaryan yetmezlik %16-54
aralığında bildirilmiştir (2). Bu olgularda üreme potansiyelinin korunması açısından
bireyselleştirilmiş yaklaşımlar söz konusudur. Seçilmiş olgularda, uygun şartlar altında tedavi
öncesi ovaryan doku veya oosit/embriyo kriyoprezervasyonu seçenekleri ilgili uzmanlarla
birlikte değerlendirilebilinir. Oosit/embriyo kriyoprezervasyonu için yeterli zamanı olmayan
veya aktif hastalık nedeniyle ovulasyon indüksiyonunun riskli olabileceği olgularda GnRH
agonistleriyle geçici ovaryan supresyon bir başka stratejidir. Siklofosfamid tedavisi planlanan
olgularda tedavi öncesi başlanarak tedavi sürecinde aylık GnRH agonist enjeksiyonu ile
ovaryan fonksiyonların supresyonuyla ilgili çoğu gözlemsel, sınırlı sayıda romatolojik hastalıklı
olguyu içeren retrospektif çalışma sonuçlarında risk azaltmada etkili olabileceği öne

sürülmüştür. İlgili kılavuzlarda ağır romatolojik hastalık nedeniyle alkilizan ajan tedavisi
planlanan üreme çağındaki olgularda kullanım önerisi yer almaktadır (3,5). Romatolojik
hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer çeşitli grup ajanların kısa ve uzun dönemde over
rezervi üzerine etkileri ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır.
Romatolojik hastalığı olan kadınlarda hayatı tehdit edebilecek hastalık aktivitesi riski,
olası gebelik komplikasyonları ve kullanılan ilaçlara bağlı teratojenite riski nedeniyle plansız
bir gebelikten korunmak için etkin kontrasepsiyon yönteminin uygulanması oldukça
önemlidir.
Önceden şiddetli organ hasarı olan olgularda gebelik belirgin matenal risklerle
ilişkilidir (3).

Ancak romatizmal hastalığı olan kadınlarda etkin kontraseptif metod

kullanımının yeterince olmadığına da dikkat çekilmiştir (3,6-8).
Hastalar için en güvenli, etkin ve uygun kontraseptif metodun seçiminde bireysel
özelliklere göre karar verilmelidir. Geri dönüşümlü doğum kontrol yöntemleri arasında RIA
(Rahim içi araç), bariyer yöntemleri ve çeşitli hormonal kontraseptifler bulunmaktadır. RIA
(bakırlı ve levonorgestrel içeren form) uzun etkili ve dünyada sıklıkla kullanılan geri
dönüşümlü etkin bir metoddur. Jinekolojik kontrendikasyon yokluğunda olgular için
seçilebilir bir yöntemdir. SLE’li ve/veya antifosfolipid sendromlu olgularda levonorgestrel
içeren RIA’ların aşırı menstrüel kanamanın önlenmesi faydalanımın tromboz riski önünde
olduğu durumlarda düşünülebileceği bildirilmiştir (5).

Immunsupressif ajan kullanan

olgularda RIA ilişkili enfeksiyon konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır fakat HIV
enfeksiyonu nedeniyle immun baskılı kadınlarda RIA ilişkili enfeksiyon riskinde artış
görülmediği de vurgulanmıştır (6). Orta veya şiddetli hastalık aktivitesi olan SLE’li kadınlarda
östrojen içeren hormonal kontraseptiflerin kullanımı yerine alternatif yöntemler önerilmiştir
(3). Antifosfolipid antikor pozitifliği olan olgular ve tromboz açısından risk faktörü taşıyan
romatolojik hastalıklı kadınlarda östrojen içeren hormonal preparatlar tromboemboli riski
nedeniyle kullanılmamalıdır (5,6). Bu olgularda yine uzun etkili bir depo progesteron olan
DMPA (depot medroksiprogesteron asetat) kullanımı da tromboz gelişim endişesi nedeniyle
önerilmemiştir (3). Ek olarak osteoporoz riski yüksek olan kadınlarda DMPA kullanımından

kaçınılmasına dikkat çekilmiştir (3,6). Romatolojik hastalığı olan kadınlarda, olgu bazında var
olan riskler değerlendirilerek güvenli ve etkin kontraseptif seçimi değerlendirilmelidir.
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Dr. Önay Gerçik
24 Eylül 2021, Cuma
11.30-12.00 TNF önleyici ajanların kullanımı

GEBEDE TNF ÖNLEYİCİ AJANLARIN KULLANIMI
Önay Gerçik, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi,
Romatoloji Kliniği
Otoimmün hastalıklar çoğunlukla kadınları etkilemektedir. Hastaların önemli bir
kısmını doğurganlık çağındaki kadınlar oluşturmaktadır. Altta yatan kronik inflamatuar
hastalığın aktivitesi yükseldikçe gebelik ihtimali azalmaktadır. Romatoid artrit hastalarında
yüksek hastalık aktivitesi olan kadınların ilk 1 yılda yaklaşık %75’i gebeliğe ulaşamaz iken;
inaktif hastalığı olanlarda bu oran %25 olarak saptanmıştır. Ayrıca gebelik süresince altta
yatan inflamatuar hastalığın alevlenmesi gebelik süreci için abortus, erken doğum, düşük
doğum ağırlığı gibi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Aktif romatizmal hastalığı olan ve
diğer tedavilerle hastalık aktivitesi kontrol altına alınamayan gebelerde tümör nekrozis faktör
inhibitörü (TNFi) ajanların kullanımı ile hastalık aktivitesine bağlı gelişebilecek olumsuz
gebelik sonuçları önlenebilir.
Gebelikte, anneden fetüse immunoglobulin (Ig) transferi erken dönemde pasif
difüzyonla gebeliğin ilerleyen döneminde aktif transportla plasental sinsityotrofoblastlardaki
neonatal Fc reseptörü (FcRn) aracılığıyla gerçekleşir. Başlıca Ig G ve düşük düzeyde Ig A
aktarılır. Fetüse maternal Ig G transferinde 17-22. haftalarda önemli artış başlar, ikinci
trimesterin ilk günlerinden doğuma kadar sürekli olarak artar ve çoğu antikor üçüncü
trimesterde transfer edilir. İmmunoglobulinlerin aktif taşınmasında Ig Fc parçaşı rol oynar. Fc
bölgesinin varlığı veya yokluğu biyolojiklerin FcRn'ye bağlanmasını ve plasenta boyunca aktif
taşınmalarını etkiler.
TNFi’lerinden infliksimab (IFX), adalimumab (ADA) ve golimumab (GLM) IgG1 yapıda
monoklonal antikorlar iken etanersept (ETN) IgG1’in Fc alanı ve TNF reseptörünü içeren
füzyon proteinidir. Sertolizumab pegol (CZP) ise TNF alfa monoklonal antikorunun PEG ile

konjuge edilmiş Fab fragmanıdır. Fc alanlarına, özellikle IgG1'e sahip monoklonal antikorlar,
plasental FcRn yoluyla fetüse transfer edilir.
TNFi’lerinin plasental transferi 20. gebelik haftası civarında başlar ve gebelik boyunca
artar. Gebeliğin evresine bağlı olarak IFX konsantrasyonunda, trimester başına 4,2 µg/mL'lik
bir artış olurken, IFX dan farklı olarak ADA seviyeleri gebelik boyunca stabil kaldığı
gösterilmiştir. Plasental transferde ilacın moleküler yapısı önemlidir. ADA ve IFX, FcRn için
güçlü bir afiniteye sahiptir. ETN’in FcRn'ye afinitesi, ADA ve IFX'dan daha düşüktür. CZP, Fc
alanından yoksun olduğundan, plasenta boyunca aktif olarak taşınmaz. CZP’ün plasental
geçişi ihmal edilebilir düzeyde düşük derecede olmaktadır, yenidoğanda 4 ve 8. haftalarda
ölçülebilir CZP seviyeleri bulunmamıştır.

Yenidoğanda TNFi düzeyleri annedeki ilaç

düzeylerine bağlıdır ve bunun da son dozdan itibaren zaman aralığına bağlıdır. IFX’ın klirensi
ADA’dan daha yavaş (7.3 ay vs 4 ay) olmaktadır. Doğumdan sonra 12. ay’a kadar
yenidoğanda IFX saptanabilmektedir.
TNF𝛂'nın embriyo gelişimi sırasında rolü vardır. Bununla birlikte, organogenezin
başlangıcında monoklonal antikorların transferi önemsizdir ve fetüs gelişimi üzerine etkisi
beklenmez. IFX ve ETN’e maruz kalan annelerden doğan çocukların 1999'dan 2005'e kadar
FDA veri tabanının taranmasında, çoğunlukla VACTERL grubundan olan konjenital
malformasyonlar geliştiği görülmüştür. Ancak genel popülasyona dayalı konjenital anomaliler
veri tabanı ile karşılaştırıldığında, TNFi’ne maruz kalan çocuklar arasında VACTERL
dağılımında artış olmadığı görülmüştür. Gebelikte TNFi kullanımı abortus veya konjenital
anomaliler için önemli bir risk olmaksızın genel olarak olumlu gebelik sonuçları
göstermektedir.
Düşük TNFi konsantrasyonlarının fetal dolaşımdaki etkileri bilinmemektedir. 0.1 μg/mL
kadar düşük TNFi konsantrasyonu dolaşımdaki tüm TNF'yi bağlamak için yeterli
olabilmektedir.

TNFi’ne

intrauterin

maruziyet,

bebeğin

bağışıklık

sistemini

etkileyebileceğinden önemlidir. Bunun olası bir sonucu, yaşamın ilk aylarında enfeksiyon
riskinin artmasıdır. Son dönemde yapılan çalışmalarda gebelikte TNFi kullanımının
yenidoğanda ciddi enfeksiyon riskinde artışa neden olmadığı yönünde sonuçlar bildirilmiştir.

TNFi'ne maruz kalan bebeklerde nötropeni, azalmış regulatuar T hücreleri ve
olgunlaşmamış B hücreleri gibi immünolojik değişiklikler gözlenmiş ve bu durumun
yenidoğanda aşıların etkinliğinin azalmasına neden olabileceği düşünülmüştür. İntrauterin
TNFi maruziyetinden sonra yüksek serum TNFi seviyeleri olan çocuklarda canlı atenue aşıların
kullanımı dikkatli olmayı gerektirir. EULAR 2016 önerilerinde gebeliğin ikinci yarısında
biyolojik ilaç kullanan annelerin yenidoğanlarında yaşamın ilk 6 ayında canlı aşılardan
kaçınılması önerilmiştir. Yine bu önerilere göre intrauterin TNFi maruziyeti olan
yenidoğanlarda inaktif aşılamaya aşı takvimine göre devam edilebilir.
TNFi’lerinin anne sütüne geçme riski plasental transferden daha düşüktür. IgA'dan farklı
olarak, IgG'nin genel salgılanması anne sütünde azdır. IgG alt sınıfları arasında IgG3 ve
IgG4'ün IgG1'den daha fazla salgılanır. Fab fragmanının transferi, tam IgG'den çok daha
düşüktür.Monoklonal antikorların oral biyoyararlanımı, büyük moleküler boyutları ve
proteolitik enzimler tarafından bozunma nedeniyle sınırlıdır. Ancak FcRn yenidoğanın barsak
mukozal yüzeyinde eksprese edildiği için proteolizden kaçan antikorların transferine aracılık
edebilir. TNFi’lerinin anne sütü seviyeleri çok düşüktür ya da saptanamaz seviyelerdedir ve
çoğunlukla çocuğun dolaşımına iletilmez.
Gebede biyolojik ajanların kullanımıyla ilgili genel deneyim ve kanıt kalitesi olması
gerektiği kadar güçlü değildir ve mevcut çalışmaların çoğu gözlemseldir. Gebelikte TNFi
kullanımı FDA’e göre B grubunda sınıflandırılmıştır. Gebelik ve laktasyon döneminde TNFi
kullanımı ile ilgili olarak çeşitli kılavuzların önerileri tabloda özetlenmiştir.
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Sonuç olarak gebelikte aktif romatizmal hastalığı olan hastalarda TNFi dozu ve uygulama
zamanı, doğum sırasında plasental aktarımı en aza indirmek için ayarlanabilir. Tedaviyi hem
anne hem de fetüs için güvenli olacak şekilde seçmek için her hastanın risk ve fayda dengesi
açısından bireysel değerlendirilmesi gerekir. Hasta ile ortak alınacak karar tedaviye uyumunu
arttırıp doğabilecek olumsuz sonuçları azaltacaktır.

SÖZLÜ BİLDİRİLER
(S1-S2)

S1 - Hayati Organ Tutuluşu Sebebiyle Teröpatik Plazma Değişimi
Yapılan Hastalarda Mortalite Belirteçleri
Haydar Çağatay Yüksel1, Şükriye Miray Kılınçer Bozgül1, Figen Yargucu Zihni2, Burcu
Barutçuoğlu3 Devrim Bozkurt1
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Giriş: Teröpatik plasma değişimi (TPD) periferdeki immün yanıt oluşturacak antikorların ve
immünkompleskslerin temizlenerek oluşan inflamatuar yanıtın azaltılması amacıyla
romatolojik hastalıklarda kullanılmaktadır. Romatolojik hastalıklarda TPD kullanımı; Anti
GBM hastalığı, katastrofik AFAS, kriyoglobulinemi, SLE, skleroderma, ANCA ilişki vaskülitler
ve nadir olarak Behçet Hastalığında uygulanan tedavi seçeneklerinden biridir. Bu çalışmada
romatolojik hastalıkların tedavisinde TPD kullanım deneyimimiz ve takipte mortalite belirteci
olarak kullanılabilecek parametreler retrospektif olarak araştırılmıştır.
Gereç Yöntem: Çalışmaya Ege Üniversitesi İç Hastalıkları YBÜ’de hayati organ tutuluşu
sebebiyle yatan ve TPD yapılan hastalar retrospektif olarak elektronik hasta dosyasından
tarandı. TPD yapılan romatolojik hastalığa sahip 75 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar
içinde TPD yapılan 46 hasta (vaskülit 33 hasta %69,8, SLE 13 hasta %28,2) üzerinden
istatistiksel analiz yapıldı. İzlemde bazal demografik ve laboratuvar değerleri ile laboratuvar
verilerinin yatış süresince değişimi [Δ (Sonlanım-Yatış/Yatış) şeklinde] incelendi. Veriler IBM
SPSS Statistics 25.0 (IBM Corp., Armonk, New York, ABD) istatistik paket programında
değerlendirildi, p< 0,05 anlamlı kabul edildi.
Sonuçlar: Yatırılan hastaların %95,6’sında böbrek, %63’ünde akciğer tutulumu mevcuttu. En
sık TPD endikasyonu pulmonorenal sendrom olarak saptandı (%35). Mortalite %36,9 olarak
saptandı. Ortalama seans sayısı 5,3’dü. Mortalite açısından hastalar arasında, rFFS ve SOFA
skorları ile indüksiyon tedavileri arasında anlamlı farklılık yoktu. SLE DAİ yaşayanlarda anlamlı
olarak yüksekti(p=0,007). Hastalarda bakılan yaş, inotrop, entübasyon ve hemodiyaliz ihtiyacı
mortalite saptanan hastalarda anlamlı olarak fazlaydı. (Sırasıyla p=0,021, p<0,001, p<0,001,
p=0,012). ΔTotal bilurubin(p=0,001), Δdirekt bilurubin (p<0,001), Δkreatinin (p=0,002),

ΔProBNP (p=0,025), ΔProkalsitonin (p=0,025), Δplatelet (p<0,001) ΔLDH(p=0,002) ve ΔCRP
(p=0,002), ΔLenfosit(p=0,003), ΔNLR (nötrofil lenfosit oranı) (p=0,014) anlamlı olarak farklı
bulundu. Takipte total biluribin, direkt biluribin, kreatinin, ProBNP, prokalsitonin, NLR ve LDH
yükselmesi mortalite ilişkiliyken lenfosit ve trombositte düşüşün fazla olması, CRP’de ise
düşüşün az olması mortalite ilişkili olarak bulundu. Univarite analizlerde ΔCRP, Δplatelet,
ΔLDH mortalite göstergesi olarak saptanmasına rağmen multivarite analizlerde mortalite
belirteci olarak bakılan parametreler arasında hiçbir parametre tek başına anlamlı
görülmedi(Tablo 1).
Tartışma: Romatolojik hastalıklarda özellikle hayati organ tutuluşlarında TPD, uzun süredir
başvurulabilen acil tedavi yaklaşımlarından biridir. Bu hastaların izleminde, kullanılabilecek
prognostik göstergeler açısından henüz daha tam bir konsensus yoktur. Ucuz ve kolay elde
edilebilir, hasta başı parametrelerinden olan hemogram tetkiki ve bileşenlerinin, bu
hastalarda yol gösterici olma potansiyeli yüksektir. Daha büyük hasta sayısı ve prospektif
çalışmalarla bu çalışma sonuçlarının doğrulanması gerekliliği açıktır.
Tablo 1: TPD yapılan hastalarda mortaliteyi etkileyen parametrelerin tekli ve çoklu
regresyon analizleri ile incelenmesi
Tek Değişkenli LR OR
(95%CI)

P
değeri

Çok Değişkenli LR OR
(95%CI)

P değeri

Model 1
ΔLDH
ΔPlatelet
ΔCRP

3,729 (1,14;12,13)
0,335 (0,1;0,8)
1,586 (1,0;2,5)

0,003
0,010
0,006

İMV
Inotrop

67,240 (10,50;430,58)
2025 (38,47;106571,1)

<0,001
<0,001

2,429 (0,632;9,338)
0,456 (0,151;1,378)
1,580 (0,893;2,795)

0,196
0,164
0,116

S2 - Sistemik Skleroz Tanılı Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı
Ve Hastalık Özellikleri İle İlişkisi
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ÖZET
Giriş ve Amaç: Romatoid artrit, Sistemik Lupus eritematozus gibi birçok romatolojik
hastalıkta, Metabolik sendrom (MetS) sıklığı artmış olarak bulunduğu halde, Sistemik skleroz
(SSc)’da MetS sıklığına dair az sayıda çalışma yapılmış olup, sonuçlar çelişkilidir. Çalışmamızda
SSc tanılı hastalardaki MetS sıklığının ve organ tutulumu dahil hastalık özellikleri ile ilişkisinin
araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel olarak, tek merkezli yürütülen çalışmada, 2021 Temmuz-Eylül
ayları arasında polikliniğimize başvuran 76 hasta çalışmaya dahil edildi. Antropometrik
ölçümleri, lipid parametreleri, kan basınçları ve NCEP ATP 3 kriterlerine göre MetS tanıları
belirlenip, SSc organ tutulumu ve hastalık özellikleriyle ile ilişkisi incelendi.
Bulgular: 76 hastanın 37’sinde (%48,7) MetS saptandı. Sistolik ve diyastolik kan basıncı, bel
çevresi, boy, beden kitle indeksi, LDL, Trigliserid ve açlık kan şekeri ortalamaları, MetS tanılı
hastalarda istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.05). Ayrıca MetS tanısı olan
hastalarda HDL, olmayan hastalara göre anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0.05). MetS
ile SSc organ tutulumları, SSc hastalık indeksleri (RAİ, SCTC-Dİ), hastalık süresi arasında
anlamlı ilişki saptanmazken, MetS ile Modifiye rodnan deri skoru (mRSS) arasında anlamlı
istatistiksel ilişki bulundu. MetS tanılı hastaların daha düşük mRSS’ye sahip oldukları gözlendi
(p:0.019). ROC analizine göre, MetS varlığını predikte eden mRSS kesim noktası mRSS ≤11

olarak gösterildi (özgüllük: %84, duyarllık: %45,95, EAA: 0.656, p:0.014). mRSS ≤11 için MetS
risk faktörleri ile yapılan karşılaştırmada istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızdaki SSc hastalarında, Türkiye genel popülasyonuna göre MetS sıklığı daha
yüksek saptanmış olsa da benzer yaş grubuna göre değerlendirildiğinde, MetS sıklığının
artmamış olduğu görülmektedir. Çalışmamızdaki Mets sıklığının, SSc’nin kendisinden ziyade,
yaş ve cinsiyet dominansından kaynaklandığı düşünülmektedir. Obezite sıklığında genel
popülasyona göre artış gözlenmemiş olsa da bel çevresinde belirgin artış gözlendi. mRSS,
MetS tanılı hastalarda anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmış olsa da MetS’i predikte
etmedeki duyarlılığı düşük bulunmuştur. mRSS’nin yüksek olduğu hastalarda MetS’in daha az
görülmesinin; inflamasyona bağlı iştah kaybı ve GİS tutulumuna bağlı malnütrisyonun etkili
olmuş olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sistemik skleroz, Metabolik sendrom, mRSS, Obezite, Bel çevresi

ABSTRACT
Objective: Although the frequency of Metabolic syndrome (MetS) has been found to
increase in many rheumatological diseases such as rheumatoid arthritis, Systemic Lupus
erythematosus, few studies have been conducted on the frequency of MetS in Systemic
sclerosis (SSc), and the results are inconsistent. In our study, we aimed to investigate the
frequency of MetS in patients with SSc and its relationship with disease characteristics
including organ involvement.
Method: In a cross-sectional, single-center study, 76 patients who applied to our outpatient
clinic between July and September 2021 were included in the study. MetS diagnoses were
determined according to anthropometric measurements, lipid parameters, blood pressures,
and NCEP ATP 3 criteria, and its relationship with SSc end-organ involvement and disease
characteristics was examined.
Results: MetS was detected in 37 (48.7%) of 76 patients. Systolic and diastolic blood
pressure, waist circumference, height, body mass index, LDL, Triglyceride, and fasting blood
glucose mean were found to be statistically significantly higher in patients with MetS

(p<0.05).

In addition, HDL was found to be significantly lower in patients with MetS

diagnosis than in patients without MetS (p<0.05). While no significant relationship was
found between MetS and SSc end-organ involvement, SSc disease indexes (RAI, SCTC-DI),
disease duration, a significant statistical relationship was found between MetS and Modified
Rodnan skin score (mRSS). It was found that patients with MetS had lower mRSS (p:0.019).
According to ROC analysis, the mRSS cut-off point that predicting the presence of MetS was
mRSS ≤11 (specificity: 84%, sensitivity: 45.95%, AUC: 0.656, p: 0.014). No statistically
significant correlation was found in the comparison with MetS risk factors for mRSS ≤11.
Conclusion: Although the frequency of MetS was found to be higher in SSc patients in our
study compared to the general population of Turkey, when evaluated according to a similar
age group, it is seen that the frequency of MetS did not increase. The high frequency of Mets
in our study is thought to be due to age and gender dominance rather than SSc itself. There
was no increase in the frequency of obesity compared to the general population. But a
significant increase was observed in waist circumference. Although mRSS was found to be
significantly lower in patients with MetS, its sensitivity to predict MetS was found to be low.
MetS is less common in patients with high mRSS; It is thought that loss of appetite due to
inflammation and malnutrition due to GI involvement may have been effective.
Keywords: Systemic sclerosis, Metabolic syndrome, mRSS, obesity, waist circumference

GİRİŞ VE AMAÇ
Sistemik skleroz (SSc); vasküler disfonksiyon, deri ve iç organların ilerleyici fibrozu ile
karakterize kronik multisistemik, heterojen bir bağ doku hastalığıdır (1). Etiyolojisi tam olarak
aydınlatılamamış olan hastalık, yüksek mortalite ve morbidite ile ilişkilidir (2).
Metabolik sendrom (MetS), Diabetes Mellitus (DM) ve kardiyovasküler hastalık gelişim riskini
arttıran, birden fazla risk faktörünün bir arada bulunduğu metabolik bir disfonksiyon olarak
tanımlanır. The National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III
(ATP III), metabolik sendrom tanısı için en sık kullanılan kriterlerdendir. 2005 yılında

Amerikan Kalp Derneği (AHA) / Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü (NHLBI) tarafından
yapılan bir bildiriyle güncellenmiştir. Serum açlık kan şekeri (AKŞ), trigliserid (TG) ve yüksek
yoğunluklu lipoprotein (HDL) düzeyi, kan basıncı, bel çevresi parametrelerini içerir (3).
Gut, sistemik lupus eritematozus (SLE), ankilozan spondilit, romatoid artrit, antifosfolipid
antikor sendromu, vaskülit gibi birçok romatolojik hastalıkta MetS prevalansı artmıştır (4).
SSc’de MetS prevalansına dair az sayıda çalışma olup sonuçlar çelişkilidir (5–7). Her iki
hastalıkta da artmış leptin, reaktif oksijen radikalleri (ROS) ilişkili oksidatif stres düzeyleri ve
azalmış adipokin düzeyleri gibi ortak bazı patolojik yolaklar mevcuttur (8–15). Bunlara ek
olarak SSc fibrozisinin, bağ doku büyüme faktörü (CTGF) ve peroksizom proliferator aktivate
reseptor gamma (PPAR gama) üzerinden metabolik yolaklarla kesiştiğine dair bulgular
mevcuttur (16–19). Dahası, etnik kökene göre değişkenlik gösteren MetS’in Türkiye’deki SSc
popülasyonundaki sıklığı bilinmemektedir. Bu açılardan bakıldığında her iki hastalık
arasındaki ilişkinin daha fazla aydınlatılması için ek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

GEREKÇE VE YÖNTEM
Kesitsel olarak tasarlanmış olan araştırma, 2021 yılı Temmuz-Eylül ayları arasında, Ege
Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi Romatoloji polikliniğinde yürütülmüştür. Poliklinikte SSc
tanısıyla izlenen hastalar rutin kontrolleri sırasında ardışık olarak çalışmaya dahil edilmiştir.
Kayıtlı 140 hastanın 88’i çalışmaya katılmış olup, 12 hasta dışlama kriterleri nedeniyle
çıkarılmıştır. Toplam 76 hastadan onamları alınarak verileri çalışmaya dahil edilmiştir.
Dahil edilme kriterleri; 18 yaş üstü olmak ve 2013 ACR/EULAR sınıflama kriterlerine göre SSc
tanısı almış olmak olarak belirlendi. Dışlama kriterleri; eşlik eden başka bir romatolojik
hastalık olması, herhangi bir kanser nedeniyle aktif tedavi görmek ve gebelik varlığı olarak
belirlendi.
Demografik, Antropometrik veriler
Hastaların yaşı, gebelik sayısı, menstürel durumu, sigara tüketimine ilişkin bilgiler takip
dosyalarından elde edildi. Tüm hastaların kilosu ve boyu; kalibrasyonu yapılmış, boy ölçme

standı içeren tartı ile aynı kişi tarafından ölçülmüştür. Beden kitle indeksi (BKİ) boy ve kilo
kullanılarak hesaplanmıştır. Tüm hastaların bel çevresi, aynı kişi tarafından esnemeyen
mezura ile ölçülmüştür. Ölçüm noktası olarak, crista iliaca anterior superior ile en alt kosta
arasındaki orta mesafe belirlenmiştir. Ölçüm, hasta ayakta dik pozisyonda iken, normal
ekspiriyum sonunda yapılmıştır. Tüm hastaların kan basınçları aynı kişi tarafından, hastanın
30dk’lık dinlenme periyodu sonrasında oturur pozisyonda, kalibre edilmiş tansiyon aleti ile
ölçülmüştür.
Laboratuar parametreleri
Hastaların Total kolesterol, TG, HDL, LDL, CRP, AKŞ sonuçları, geriye dönük olarak Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hasta Bilgi Yönetim Sisteminden (HBYS) elde edilmiştir.
Hastaların lipid parametreleri, Türk endokrinoloji metabolizma derneğinin Dislipidemi
klavuzu önerisine (kronik inflamatuar hastalıklarda yıllık dislipidemi takibi) uygun olarak hali
hazırda yıllık taranmakta olduğundan ek test istenmemiştir. En az 8 saatlik açlık sonrası,
sabah 08.00-10.00 arasında alınmış olan örnekler kabul edilmiştir. Anti nükleer antikor
nukleolar boyanma paterni, Anti-Ro, Anti-SCL70, anti-sentromer, Anti-RNP sonuçları
HBYS’den elde edilmiştir. Solunum fonksiyon testlerinden DLCO ve FVC parametreleri
çalışmaya dahil edilmiştir.
Hastalık özellikleri ve organ tutulumu
Tüm hastalar ACR/EULAR 2013 SSc sınıflama kriterlerine göre seçilmiştir. Le Roy sınıflamasına
göre hastalar sınırlı ve diffüz olarak iki gruba ayrılmıştır. Aynı deneyimli romatolog tarafından
tüm hastaların güncel modifiye Rodnan deri skoru fizik muayene ile belirlenmiştir. Hastaların
raynoud başlangıç ve tanı tarihleri, dijital ve basınç ülser durumları, parmak kaybı olup
olmadığı, kontraktür varlığı, ek hastalıkları, güncel tedavileri (steroid kullanım süresi ve
kümülatif steroid dozu dahil) takip dosyalarından elde edilmiştir. Güncel “Scleroderma
Clinical Trials Consortium Damage Index” (SCTC-DI) ve “Revised activity index” (RAİ) skorları
hesaplanmıştır. İAH tanısı karekteristik HRCT tutulumu ile, PAH tanısı sağ kalp
kateterizasyonu (mPAP>25mmHg ve PCWP<15mmHg) ile konulmuştur. Başka sebebe
atfedilemeyen; sol ventrikül diyastolik disfonksiyon, myokardit, perikardit, EKO’da 1cm’den

fazla plevral efüzyon gözlenmesi, tedavi gerektiren artimi, kardiyak tutulum olarak
değerlendirilmiştir. Proton pompa inhibitörü gerektiren gastroözefagial reflü hastalığı ve
manometri kanıtlı disfaji, özefagus tutulumu olarak değerlendirilirken; 6 ayı geçen başka
sebebe atfedilemeyen konstipasyon ve antibiyotik gerektiren diare atakları intestinal
tutulum olarak değerlendirilmiştir. Malign HT’nin eşlik ettiği böbrek yetmezliği skleroderma
renal kriz olarak tanımlanmıştır. Tendon sürtünme sesi, artrit, miyozit lökomotor sistem
tutulumu olarak belirlenmiştir.
İstatistiksel analiz
Veriler IBM SPSS Statistics 25.0 (IBM Corp., Armonk, New York, ABD) istatistik paket
programında değerlendirildi. Sürekli değişkenlere ait verilerin normal dağılıma uygunluğu
Shapiro Wilk testi ve Q-Q grafikleri ile değerlendirildi. Betimleyici istatistikler frekans (n),
yüzde (%), medyan (M), 25. yüzdelik (Ç 1), 75. yüzdelik (Ç 3), ortalama ve standart sapma
değerleri olarak verildi. Metabolik sendromlu olan ve olmayan gruplar arasında
karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi, Mann-Whitney U, Pearson ki-kare, Fisher exact
ve Fisher Freeman Halton testleri kullanıldı. ROC analizi ile Rodnan skoru için Youden j
indeksi kullanılarak cut-off değeri belirlendi. P<0.05 değeri istatistiksel olarak önemli kabul
edildi.
BULGULAR
Çalışmaya katılan %92,1’i kadın, %7,9’u erkek olan 76 hastanın, yaş ortalaması 54,81±12,04
olarak saptandı. Çalışmada, 37 (%48,7) hastada MetS saptandı. MetS sıklığı, 45 yaş ve altında
%25, 46-60 yaş aralığında %48,4, 60 yaş üstünde %62,9 olarak hesaplandı. 40 yaş altındaki
hastaların hiçbirinde MetS saptanmadı. Kadın hastaların %80’i menopazda idi ve medyan
gebelik sayısının 2 olduğu gözlendi. Medyan kortikosteroid (KS) kullanım süreleri 12 ay ve
medyan kümülatif KS dozları 2070 mg olarak saptandı. DM, HT sıklığı, sırasıyla %13,1, %39,4
saptandı. Hastaların Sistolik kan basıncı (SKB) ve diyastolik kan basıncı (DKB) ortalamaları
sırasıyla 117,67±17,26 ve 72,85±10,02 mmHg saptandı. Bel çevresi, kilo ve BKİ medyan
değerleri sırasıyla 93cm (88;102), 65,3kg (55,9;74,3), 26,8 kg/m2 (22,9;30,1) olarak saptandı.
Tüm hastaların boy ortalaması 157,26cm ±8,05 bulundu.

Çalışmamızdaki SSc tanılı 70 kadın hastada obezite sıklığı %24,2 olarak hesaplandı. 45-64 yaş
aralığındaki SSc tanılı kadın hastalarda obezite sıklığı %29,5 iken, 65 yaş ve üstünde %21,4
olduğu gözlendi. Kadın hastaların %31,4’ü fazla kilolu olarak bulundu (BKİ: 25-30 arası). Bel
çevresi 88cm ve üstü olan kadınların oranı, 25-44 yaş arası %58,3, 45-64 yaş aralığında
%81,81, 65 yaş ve üstünde % 84,6 olarak hesaplandı.
Hastaların demografik ve metabolik özelliklerinin MetS ile ilişkisi
Hastalar, MetS varlığı açısından iki gruba ayrıldı. Tablo 1’de, hastaların demografik ve
metabolik özellikleri ile MetS varlığı karşılaştırıldı. MetS tanısı olan hastaların yaş
ortalmasının (58,21±9,36), olmayan hastalara (51,58±13,46) göre anlamlı derecede yüksek
olduğu bulundu (p:0,015). İki grup arasında, cinsiyet, sigara öyküsü, gebelik, menopoz, vucut
ağırlığı açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). MetS tanılı hastaların boy
ortalamalarının (155,16cm ±8,51), olmayan hastalara (159,25 cm±7,13) göre anlamlı
derecede daha düşük olduğu gözlendi (p:0,026). Ayrıca MetS tanılı hastaların medyan bel
çevresi (97cm (92;103)), MetS tanısı olmayan hastalara göre (92cm (82;100)) anlamlı
derecede daha yüksek saptandı (p:0,015). İki grup arasında KS kullanım süresi ve kümülatif
KS dozu arasında anlamlı farklılık saptanmadı. MetS tanısı olan hastaların medyan BKİ (28,2
kg/m2 (24,7;30,3)), olmayan hastalara (24,3 kg/m2 (21;29,3)) göre anlamlı derecede daha
yüksek saptandı (p:0,026). Mets tanısı olan hastaların SKB (124,02 mmHg±17,17) ve DKB
(75,27 mmHg±10,36) ortalamaları, MetS tanısı olmayan hastalara göre (SKB: 111,64±15,24
mmHg, DKB: 70,56 mmHg±9,25) anlamlı derecede yüksek saptandı (sırasıyla p:0,001, p:0,04).
Her iki grup arasında açlık total kolesterol ortalaması açısından fark saptanmadı. MetS tanısı
olan hastaların açlık LDL ortalaması (123,67 mg/dL±38,65), olmayan hastalara (107,53 mg/dL
±28,29) göre anlamlı olarak daha yüksekti (p:0,041). MetS tanılı hastalarda medyan açlık HDL
düzeyi (47 mg/dL (39;54)), olmayan hastalara (57 mg/dL (53;64)) göre daha düşük bulundu
(p<0,001). MetS tanılı hastaların medyan açlık TG değeri (155 mg/dL (109;218)), MetS tanısı
olmayan hastalara (92 mg/dL (68;122)) göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0,001).
MetS tanılı hastaların medyan AKŞ düzeyi (92mg/dL (86;105)), MetS tanısı olmayan hastalara
göre (87 mg/dl (82;91)) anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p:0,003).

Tablo 1: Hastaların demografik ve metabolik özelliklerinin MetS ile ilişkisi
MetS tanılı

MetS tanısı yok

Toplam Hasta

(n:37)

(n:39)

(n:76)

58,21±9.,36

51,58±13,46

54,81±12,04

0,015

Kadın

35 (%50)

35 (%50)

70

0,675

Erkek

2

4

6

Sigara öyküsü

10 (%31,25)

12 (%68,75)

22

0,719

Gebelik sayısı

3 (2;4)

2 (1,5;3)

2 (2;4)

0,182

Menopoz

31 (%55,4)

25 (44,6)

56

0,073

Kümülatif KS (mg)

2880(300;10710)

1440(0;9360)

2070 (0;10035)

0,514

Steroid süre (ay)

24 (0;60)

8 (0;60)

12 (0;60)

0,543

Sistolik KB (mmHg)

124,02±17,17

111,64±15,24

117,67±17,26

0,001

Diyastolik KB (mmHg)

75,27±10,36

70,56±9,25

72,85±10,02

0,040

Bel çevresi (cm)

97,5 (92;103)

92 (82;100)

93 (88;102)

0,015

Ağırlık (kg)

68,8 (58,6;74,4)

61,9 (54,2;72,4)

65,3 (55,9;74,3)

0,262

Boy (cm)

155,16±8,51

159,25±7,13

157,26±8,05

0,026

BMI (kg/m2)

28,2 (24,7;30,3)

24,3 (21;29,3)

26,8 (22,9;30,1)

0,026

Total kolestrol (mg/dL)

204,54±47,15

187,87±35,16

195,98±42

0,084

LDL (mg/dL)

123,67±38,65

107,53±28,29

115,39±34,48

0,041

HDL (mg/dL)

47 (39;54)

57 (53;64)

54 (44,5;61)

<0,001

Trigliserid (mg/dL)

155 (109;218)

92 (68;122)

114,5

<0,001

Yaş

p

Cinsiyet

(80;158,5)
AKŞ (mg/dL)

92 (86;105)

87 (82;91)

88.50

0,003

(83,5;94,5)
Diabetes Mellitus

10 (%100)

0 (%0)

10

0,001

Hiperlipidemi

2 (%66,6)

1 (%33,3)

3

-

KAH

3 (%75)

1 (%25)

4

0,294

Hipotiroidi

3 (%37,5)

5 (%62,5)

8

1.000

Malignite

6 (%75)

2 (%25)

8

0,115

Hipertansiyon

19 (%63,3)

11 (%36,3)

30

0,048

Kısaltmalar: MetS: Metabolik Sendrom, KB: kan basıncı, KAH: Koroner arter hastalığı, TG: trigliserid,
KS: Kortikosteroid, LDL: low density lipoprotein HDL: High density lipoprotein, AKŞ: açlık kan şekeri

Her iki grup arasında KAH, HPL, hipotiroidi açısından anlamlı farklılık saptanmadı. MetS tanılı
hastalarda DM ve HT sıklığı anlamlı derecede artmış bulundu (sırasıyla p:<0,001 ve p:0,048).
Her iki grup arasında malignite öyküsü açısından anlamlı farklılık gözlenmedi.
SSc hastalık özellikleri ile MetS’in karşılaştırılması
SSc hastalık özellikleri ile MetS karşılaştırması, Tablo 2’de gösterilmiştir. Hastaların
%57,3’ünün sınırlı, %42,1’inin diffüz tutuluma sahip olduğu gözlendi. Hastaların medyan
hastalık süresi 10 yıl olarak saptanırken, Raynoud başlangıcı ile tanı arasındaki geçen sürenin
2 yıl olduğu gözlendi. Hastaların medyan mRSS’si 19 olarak bulundu. RAİ’ye göre hastaların
%49,3’ü aktif hastalığa sahip olduğu saptandı. 3 hastanın RAİ skoru güncel SFT’si
olmadığından hesaplanamadı. Tüm hastaların medyan SCTC-DI skoru 8’idi. Tüm hastaların
%57,9’unda anti-SCL70 pozitif iken, anti-sentromer antikoru tüm hastaların %18,4’ünde
pozitif saptandı. Deri tutulum paterni, hastalık süresi ve Raynoud-SSc arası geçen süre ile
MetS arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı. Buna karşın, mRSS ile MetS arasında
istatistiksel anlamlı ilişki saptandı. MetS tanılı hastaların medyan mRSS’si 14 (6;24) iken,
MetS tanısı olmayan hastaların medyan mRSS’sinin 22 (14;28) olduğu gözlendi (p:0,019).
Otoantikorlar ile MetS arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı.
Tablo 2: SSc hastalık özellikleri ile MeTS’in karşılaştırılması
MetS tanılı

MetS tanısı yok

Toplam hasta

(n:37)

(n:39)

(n:76)

Sınırlı

24 (%64,9)

20 (%51,3)

44 (%57,9)

Diffüz

13 (%35,1)

19 (%48,7)

32(%42,1)

Hastalık süresi (yıl)

10 (5;13)

10 (5;14)

10 (5;13,5)

0,815

Raynoud-SSc arası süre (yıl)

2 (1;5)

3 (0;5)

2 (1;5)

0,756

mRSS

14 (6;24)

22 (14;28)

19 (10;26)

0,019

RAİ (aktif)

16 (%44,4)

20 (%54,1)

36 (%49,3)

0,412

SCTC-DI skoru

8 (5;12)

8 (5;12)

8 (5;12)

0,613

Anti-Ro

5 (%13,50)

2 (5,10%)

7 (%9,2)

ANA-Nukleoler patern

3 (%8,10)

3 (%7,7)

6 (%7,9)

Anti-SCL-70

21 (%56,8)

23 (%59)

44(%57,9)

p

Deri tutuluş tipi
0,231

Antikor tipi
0,160

Anti-Sentromer

8 (%21,6)

6 (%15,4)

14 (%18,4)

Anti-Rnp

0 (%0)

5 (%12,8)

5 (%6,6)

Kısaltmalar: RAİ: Revised activity score, mRSS: Modified Rodnan skin score, MetS: Metabolik Sendrom,
SCTC-DI: Scleroderma Clinical Trials Consortium Damage Index, SSc: Sistemik Sklerozis

SSc organ tutulumuna ait parametrelerin MetS ile karşılaştırılması
SSc tanılı hastalarda organ tutulumuna ait parametrelerin MetS ile karşılaştırılması Tablo
3’de gösterilmiştir. Bulgularda, organ tutulumları ile MetS arasında istatistiksel anlam
oluşturacak ilişki saptanmamıştır.
Tablo 3: SSc organ tutulumuna ait parametrelerin MetS ile karşılaştırılması
MetS tanılı

MetS tanısı yok

Toplam hasta

(n:37)

(n:39)

(n:76)

İAH

27 (%50)

27 (%50)

54 (%71,1)

0,719

FVC

84,47±21,56

90,92±21,90

87,8±21,8

0,206

DLCO

58,55±18,57

64,47±17,05

61,5±17,9

0,164

PAH

4 (%57,1)

3 (%42,9)

7 (%9,2)

0,708

Kardiyak tutuluş

11 (%64,7)

6 (%35,3)

17 (%22,4)

0,134

Renal tutuluş

2 (%66,6)

1 (%33,3)

3 (%3,9)

0,610

Lokomotor tutuluş

16 (%50)

16 (%50)

32 (%42,1)

0,845

Dijital Ülser

21 (%43,75)

27 (%56,25)

48 (%63,2)

0,260

Aktif

2 (%40)

3 (%60)

5 (%6,6)

Skar

9 (%33,3)

18 (%66,6)

27 (%35,6)

Geçmişte

10 (%62,5)

6 (%37,5)

16 (%21)

Basınç ülseri

5 (%31,25)

11 (%68,75)

16 (%21)

0,116

Parmak kaybı

3 (%60)

2 (%40)

5 (%6,6)

0,671

Özefagus

37 (%48,7)

39 (%51,3)

76 (%100)

0,567

İntestinal

11 (%44)

14 (%56)

25 (%32,9)

p

Dijital ülser öyküsü
0,190

GIS tutuluşu

Kısaltmalar: MetS: Metabolik Sendrom, SSc: Sistemik Sklerozis, İAH: İnterstisyel akciğer hastalığı,
PAH: pulmoner arteriyel hipertansiyon, FVC: forced vital capacity (zorlu vital kapasite),
DLCO: diffusing capacity for carbon monoxide (karbonmonoksit difüzyon kapasitesi),

mRSS Roc analizi ve metabolik faktörlerle işkisi
Tablo 4 ve Şekil 1’de, ROC analizine göre MetS varlığını predikte eden mRSS kesim noktası
gösterildi. mRSS ≤11 için, MetS’i predikte etmedeki özgüllüğü %84, duyarllığı %45,95
saptandı. Eğri altında kalan (EAA) 0,656, p:0,014 bulundu.

Tablo 4: ROC analizine göre MetS varlığını predikte eden mRSS kesim noktası
Kriter
≤11

Duyarlılık

95% CI

45,95

Özgüllük

29,5- 63,1

84,62

95% CI

+LR

95% CI

-LR

95% CI

69,5- 94,1

2,99

1,3- 6,7

0,6

0,5- 0,9

4
Kısaltmalar: CI: confidance interval (güven aralığı), +LR: pozitif olabilirlik oranı,
-LR: negatif olabilirlik oranı, mRSS: Modified Rodnan skin score, MetS: Metabolik Sendrom

Şekil 1: mRSS-MetS ilişkisine yönelik yapılan Roc analizi

Rodnan skoru
100

Sensitivity

80

60

Sensitivity: 45,9
Specificity: 84,6
Criterion: ≤11

40

20
AUC = 0,656
P = 0,014
0
0

20

40

60

80

100

100-Specificity

Kısaltmalar: AUC: Area Under the Curve (eğri altında kalan alan),

TARTIŞMA
Viseral yağlanmanın ve MetS’in inflamasyon ile birlikteliği birçok çalışmada gösterilmiştir
(20,21). Daha önceki çalışmalarda, Gut, SLE, ankilozan spondilit, romatoid artrit,
antifosfolipid antikor sendromu, vaskülitler gibi birçok romatolojik hastalıkta MetS prevalansı
artmış olarak bulunmuştur (4). SSc’de ise metabolik sendromun prevalansına dair az sayıda
çalışma olup sonuçlar çelişkilidir (5–7).
SSc tanılı hastalarda, MetS ile birçok ortak patolojik yolak mevcuttur. Örneğin MetS
patologenezinde önemli rol oynayan adipokin seviyelerindeki azalma, SSc çalışmalarında da
saptanmıştır (15). MetS oluşumunda önemli bir basamak olan yüksek Leptin seviyeleri, SSc
tanılı hastalarda da yüksek bulunmuştur (13). MetS gelişiminde suçlanan artmış ROS, SSc
patogenezinde de suçlanmaktadır (22). Bunlara ek olarak SSc fibrozisinin, CTGF ve PPAR
gama üzerinden metabolik yolaklarla kesiştiğine dair bulgular mevcuttur. Skleroderma
fibroblastları üzerinde yapılan bir çalışmada, SSc fibroblastlarının, CTGF aracılı kollajen
sentezine olan artmış duyarlılığının, insülin aracılığı ile gerçekleştiği gözlenmiştir (16). Ek
olarak insülin direnci ile yakın ilişkili olan azalmış PPAR gama ekspresyonunun SSc
fibrozisinde etkili olduğu bilinmektedir (17,18). Azalmış PPAR gama ekspresyonu fibrozis ile
ilişkili iken, Rosiglitazon ile PPAR gama aktivasyonunun fare modellerinde SSc fibrozisini
azaltığı gözlenmiştir (18,19).
SSc tanılı hasta grubunda MetS sıklığına yönelik ilk yapılan çalışma olan, Lee ve ark.’nın 35
hastadan oluşan çalışmasında, MetS sıklığı SSc grubunda %20, kontrol grubunda ise %14,3
olarak bulunmuştur. İstatistiksel anlamlı MetS sıklığı saptanmayan bu çalışmada, mRSS ile
MetS arasında da ilişki saptanmamıştır (5). Peralta-Amaro ve ark.’nın 2015 yılında
Meksika’da yapılan çalışmasında, 55 SSc tanılı hastada MetS sıklığı %36,4 olarak
bulunmuştur. Yaş ortalamasının 52 ve kadın hasta oranının %94 olduğu çalışmada, Meksika
genel popülasyonuna göre MetS riskinin artmış olduğu belirtilmiştir (7). Son olarak 2021’de
Gigante ve ark.’nın SLE ve SSc tanılı hastalarda MetS sıklığını araştırmış olduğu çalışmada, 85
SSc hastasında MetS sıklığı
gözlenmiştir (6).

%10,6 olarak saptanmışken, SLE hastalarında %36 olduğu

Türkiye’de genel polpülasyonda MetS sıklığına dair yapılan çalışmaları derleyen bir
metaanaliz olan Abacı ve ark.’nın çalışmasında, MetS sıklığı tüm grupta %32,9, kadınlarda
%38,3, erkeklerde %26,8 olarak bulunmuştur. 2013 yılında Gündoğan ve ark’nın MetS
prevalans çalışmasında ise, MetS sıklığı 50-55 yaş aralığında %50,6, 46-60 yaş aralığında
%46,8 olarak hesaplanmıştır (23).
Bizim çalışmamızda, yaş ortalamaları 54,8 olan 76 hastanın % 48,7’sinde MetS saptanmış
iken, 46-60 yaş grubunda MetS sıklığı %48,4 (33 SSc hastasında 16 MetS tanılı) olarak
hesaplanmıştır. Tüm yönleriyle değerlendirildiğinde, çalışmamızdaki SSc hastalarında, Türkiye
genel popülasyonuna göre MetS sıklığı daha yüksek saptanmış olsa da benzer yaş grubuna
göre değerlendirildiğinde, MetS sıklığının artmamış olduğu görülmektedir. Dahası,
çalışmamıza katılan 40 yaş altındaki 11 hastaların hiçbirinde MetS saptanmamış olması, yaş
etkisinin daha önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Ek olarak Türkiye’deki tüm MetS
prevalans çalışmalarında, kadın popülasyonu %50-55 arasında değişmekteyken bizim
çalışmamızdaki kadın popülasyonu, çalışmaya katılan hastaların %92,1’ini oluşturmaktadır.
Türkiye’deki MetS prevalans çalışmalarındaki kadın popülasyonunda, MetS sıklığının daha
yüksek olduğu bilindiğinden, bizim çalışmamızdaki yüksek MetS sıklığının, cinsiyet etkisinden
de kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. SSc’de MetS sıklığının arttığı belirtilmiş olan
tek çalışmanın (Peralta-Amaro ve ark.) yaş ortalaması 52 olup, çalışmada Meksika genel
popülasyon MetS ortalamasına göre karşılaştırma yapılmıştır. Oysaki atıf yapılmış olan
Meksika MetS prevalans çalışmasında, yaş ile MetS sıklığının %50’ye kadar artabildiği
görülmektedir (24). Daha net sonuçlar için kontrol grubu da içeren prospektif çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır.
Genel popülasyonun %1-1,2’sinin herhangi bir zaman diliminde KS kullanımı mevcut olup, bu
hastaların üçte ikisinin en az bir metabolik (ör, DM, obezite, lipodistrofi, dislipidemi) veya
kardiyovasküler (ör, HT) olay yaşadığı bilinmektedir (25). Uzun süreli KS kullanımı, çeşitli
romatolojik hastalıkların tedavi şemasında yaygın olarak bulunur. Romatolojik hastalıklarda
KS kullanımı ile MetS gelişimi arasındaki ilişki henüz çelişkilidir. Örneğin Romatoid artrit tanılı
hastalarda yapılan, Toms ve ark’ın çalışmasında MetS ve KS arasında anlamlı ilişki
saptanmamıştır (26). Rostom ve ark’ın çalışmasında ise, romatoid artrit tanılı hastalarda,

MetS gelişiminde KS kullanımının bağımsız risk faktörü olduğu bulunmuştur (27). SSc
popülasyonu açısından ele alınacak olunursa, bizim çalışmamızda, kümülatif KS dozu ve
süresi ile MetS arasında anlamlı istatistiksel ilişki bulunmadı. Aynı bulgular Lee ve ark’nın
çalışmasında da mevcuttur (5).
SSc tanılı hastalardaki obezite prevalansına yönelik bilindiği kadarıyla ülkemizde yapılmış
çalışma bulunmamaktadır. Avustralya merkezli Ngian ve ark’nın çalışmasında, obezite sıklığı
SSc tanılı hastalarda (%19,7), kontrol grubuna göre (%25,3) daha düşük bulunmuştur (28).
İtalya merkezli Caramaschi ve ark’nın çalışmasında ise obezite sıklığı %9,3 olarak
bulunmuştur (29). Çalışmamızdaki SSc tanılı 70 kadın hastada obezite sıklığı %24,2 olarak
bulunmuştur. 45-64 yaş aralığındaki SSc tanılı kadın hastalarda obezite sıklığı %29,5 iken, 65
yaş ve üstünde %21,4 olduğu gözlendi. Türkiye genel popülasyonunda 2013 yılında Ünal ve
ark’nın yaptığı çalışmada, kadınlarda 45-64 yaş aralığında obezite %51, 65 yaş ve üstünde ise
%43,6 olarak hesaplanmıştır (30). Bu açıdan bakıldığında genel popülasyonda aynı yaş ve
cinsiyete göre, SSc tanılı hastalarda obezite sıklığı daha düşüktür.
Obezite açısından anlamlı sonuç gözlenmese de çalışmamıza katılan tüm yaş gruplarındaki
kadın hastaların bel çevrelerinin 88 cm ve üstü olma sıklığı yüksek bulundu. Lee ve ark ile
Gigante ve ark’nın çalışmalarında medyan bel çevresi sırasıyla 73,7cm ve 81cm olarak
raporlanmıştır (5,6). Ünal ve ark’nın 2013 yılında Türkiye genel popülasyonu üzerinde yaptığı
çalışmada, kadın katılımcılar için 88 cm ve üzeri bel çevresi sıklığı, 25-44 yaş aralığında %28,2,
45-64 yaş aralığında %72, 65 yaş ve üstü için %72 olarak bulunmuştur (30). Bizim
çalışmamızda, bel çevresi 88 cm ve üstü olan kadınların oranı, 25-44 yaş arası %58,3, 45-64
yaş aralığında %81,81, 65 yaş ve üstünde % 84,6 olarak hesaplandı. Erkek hastalar dahil tüm
hasta grubumuzda medyan bel çevresi 93 cm olarak bulundu. MetS tanılı katılımcılarda SKB
ve DKB, MetS olmayanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek olsa da, tüm
katılımcılarda ortalama SKB ve DKB normaldir. Hastaların büyük çoğunluğunun Raynaud
fenomeni nedeniyle Kalsiyum kanal blokeri kullanmasının normal kan basıncına katkısı
olduğu düşünülmektedir.
Yüksek mRSS ile kötü prognoz ve ciddi iç organ tutulumu arasındaki ilişki daha önceki
çalışmalarda gösterilmiştir (31–33). Çalışmamızda MetS tanılı hastaların mRSS’si, MetS

olmayanlara göre daha düşük olduğu gözlendi. SSc popülasyonunda MetS sıklığını araştıran
diğer çalışmalarda bu ilişki gözlenmemiştir. Roc analizinde mRSS için MetS’i predikte eden
sınır değer 11 olarak belirlenmiş olsa da sensitivite oldukça düşük (%45) bulundu. mRSS’nin
yüksek olduğu hastalarda MetS’in daha az görülmesinin; inflamasyona bağlı iştah kaybı ve
GİS tutulumuna bağlı malnütrisyonun etkili olmuş olabileceği düşünülmektedir.
Çalışmamız, MetS ile SSc organ tutulumu dahil hastalık özelliklerini ayrıntılı olarak
karşılaştıran ilk çalışmadır. Bununla beraber, bazı önemli kısıtlılıkları mevcuttur. Kesitsel
tasarlanmış olması çalışmanın önemli kısıtlılıklarındandır. Prospektif çalışmalarla bulguların
tekrar değerlendirilmesi bu açıdan önemlidir. Çalışmanın sağlıklı kontrol grubunun olmaması
da başlıca kısıtlılıklarından biridir. Bir diğer kısıtlılığı, insülin rezistansının değerlendirilememiş
olmasıdır. Hastaların son 1 yıl içinde yapılmış açlık insülin değerlerinin olmaması sebebiyle
insülin rezistansı değerlendirilemedi. Çalışmanın diğer kısıtlılıkları olarak, tek merkez olması
ve kadın popülasyonun ağrılıkta olması sayılabilir.
SONUÇ
Çalışmamızdaki SSc hastalarında, Türkiye genel popülasyonuna göre MetS sıklığı daha yüksek
saptanmış olsa da benzer yaş grubuna göre değerlendirildiğinde, MetS sıklığının artmamış
olduğu görülmektedir. Çalışmamızdaki Mets sıklığının, SSc’nin kendisinden ziyade, yaş ve
cinsiyet

dominansından

kaynaklandığı

düşünülmektedir.

Obezite

sıklığında

genel

popülasyona göre artış gözlenmemiş olsa da bel çevresinde belirgin artış gözlendi. mRSS’nin,
MetS tanılı hastalarda anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmış olsa da, MetS’i predikte
etmedeki duyarlılığı düşük bulunmuştur. mRSS’nin yüksek olduğu hastalarda MetS’in daha az
görülmesinin; inflamasyona bağlı iştah kaybı ve GİS tutulumuna bağlı malnütrisyonun etkili
olmuş olabileceği düşünülmektedir.
Çıkar çatışması
Araştırmacılar arasında çıkar çatışması yoktur
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P1- Sistemik Skleroz ile İlişkili Miyopatide Rituksimab ve İntravenöz
İmmunglobulin Tedavisi Deneyimi
Melike Ersoy1, Derya Akarken1, Melek Avcı Gür2, Emine Figen Tarhan1
1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD

2

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD

Giriş: Sistemik Skleroz (SSc) sıklıkla cilt tutulumu, interstisyel akciğer hastalığı ve pulmoner
hipertansiyon ile seyreden bir bağ doku hastalığıdır. Hastalığın seyrinde eklem ve iskelet kas
tutulumu görülebilmektedir. SSc ilişkili miyopati hastalıkta önemli bir morbidite ve mortalite
nedenidir. Burada rituksimab ve intravenöz immunglobulin (IVIg) tedavisi ile remisyon elde
edilen SSc ilişkili miyozit olgusu sunulmuştur.
Olgu: 57 yaş kadın hasta, 1,5 yıldır ellerde soğukluk ve renk değiştirme şikayetleri ile Nisan
2020’de Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği’nde Primer Raynaud Sendromu olarak
değerlendirilmiş ve asetil salisilik asit tedavisi le izlenilmiş.

Ekim 2020’de el küçük

eklemlerinde ağrı, hareket kısıtlılığı, sabah tutukluğu, ağız-göz kuruluğu, nefes darlığı olan
hastanın tetkiklerinde ANA

1/2560 sitoplazmik +, Ro-52 güçlü +, scl 70 pozitifliği,

kapilleroskopide geç dönem skleroderma paterni, toraks HRCT tetkikinde bilateral bazallerde
buzlu cam alanları saptanması üzerine Sistemik Skleroz-Akciğer tutulumu tanısı ile
hidroksiklorokin (HKQ) 400 mg/gün, siklofosfamid 750 mg/ay tedavisi başlandı. Toplam 1.5 gr
siklofosfamid tedavisi alan hastanın takiplerinde AST ön planda transaminaz yüksekliği ve
LDH yüksekliği olması üzerine Gastroenteroloji BD tarafından tetkik edilmiş. Viral hepatit
markerları, batın USG tetkiklerinde özellik saptanmayan hastada ilaca bağlı hepatit?otoimmun hepatit? ön tanıları ile karaciğer biyopsisi uyglanmış. Non spesifik biyopsi bulguları
olan ve transaminaz yüksekliği devam eden hasta servisimize yatırıldığında alt ve üst
ekstremitelerde bilateral proksimal kaslarda kas kuvveti 4/5 olarak saptandı. CK: 5151 U/L
olan hastada Sistemik Skleroz ilişkili inflamatuvar miyozit geliştiği düşünüldü. EMG
tetkikinde; aktif süreç düşündüren miyopati bulguları saptandı. MR görüntülemede her iki
taraf uyluk kas planlarında T2A görüntülerde diffüz heterojen artmış sinyal intensitesi ve
postkontrast serilerde hafif heterojen kontrast tutulumu miyozit ile uyumlu saptandı. Bu
bulgularla hastaya 1 mg/kg/gün metilprednizolon tedavisi eklendi. Siklofosfamid tedavisi

altında yeni gelişen miyozit tabosu olan hastaya 2 gr/kg dozunda IVIg ve rituksimab (RTX)
tedavisi 1000 mg/2 hafta ara ile uygulandı. Toplam 2 kür RTX tedavisi ve 4 defa IVIg tedavileri
alan, 4 mg/gün idame metilprednizolon ve 200 mg HKQ tedavileri alan hastada kas kuvveti
5/5, kas enzimleri ve akut faz yanıtları normal sınırlarda olup, remisyonda takipleri devam
etmektedir.
Sonuç: Sistemik skleroz cilt ve akciğer bulguları yanı sıra, kas-iskelet sistemi bulguları ile
karşımıza çıkabilir. Miyopati gelişimi önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olduğundan,
hastalar semptom ve laboratuvar bulguları açısından takip edilmelidir.
Anahtar kelime: Sistemik skleroz, miyozit, rituksimab, IVIg

P2 - Olgu Sunumu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Romatoloji Kliniği
Dr. Sercan GÜCENMEZ
Giriş: Otoinflamatuar hastalıklar görünürde hiçbir uyarı yokken, kontrolsüz olarak ortaya
çıkan uzamış inflamasyon ve ateş atakları ile birliktedir. Bu ataklara cilt döküntüleri,
poliserozit ve eklem bulguları eşlik edebilir. Bu grup hastalıkları en çok düşündüren en
önemli klinik veri ise ateşle birlikte olan birbirine benzeyen klinik bulguların yer aldığı
yineleyen atakların olmasıdır. Bu grup hastalıklarda ciddi nörolojik tutulum da gözlenebilir.
Olgu sunumu: 38 yaşında kadın hasta, yaklaşık 20 yıl önce başlayan, 2-3 haftada bir gelen, 23 gün süren karın ağrısı yakınması tanımlıyor. Karın ağrısı ile birlikte 2 gün süren sarı renkli,
sulu ishal tarifliyor. Beraberinde bulantı ve kusmada eşlik ediyor. Karın ağrısı sonrası ateşi
çıkıyor ve 24 saat sonra genelde ateş düşürücü ile geçiyor, her karın ağrısı olduğunda ateş
olmuyor, fakat üşüme, titreme oluyor. Hasta beraberinde göz kapaklarında şişme,
dudaklarda morarma da tarifliyor. Ataklar esnasında bayılma olduğunu ifade ediyor. Daha
çok soğuğa maruz kaldığında atak tarifliyor. Bazı ataklarında tonsillit tablosu oluyor ve
steroid tedavisi ile iyileşiyor. Soygeçmişinde annesinde de benzer ataklar olduğu ve 56
yaşında ateş, konuşamama ve nörolojik tablo sonucu tanı konulamadan kaybedildiği
öğrenildi. Ataklar esnasında akut faz yanıtları yüksek saptanıyor. 8 yıl önce ailesel akdeniz
ateşi tanısı konularak kolşisin tedavisi başlanmış. Başlangıçta atakların sıklığı bir miktar
azalmış, son 1 yıldır ataklar kolşisin tedavisine rağmen devam etmiş. FMF (ailesel akdeniz
ateşi) mutasyon analizi negatif olarak saptandı. Yeni nesil dizi analizi NLRP12: heterozigot
saptandı. Hastaya mevcut bulgularla Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendromlar (CAPS) içinde bir
grup olan, Ailesel Soğuk Otoenflamatuar Sendromu (FCAS) tanısı düşünüldü. Bu tanıyla
hastaya IL-1 antagonisti tedavisi başlandı.

Tartışma: FMF dışı otoinflamatuvar hastalıklar nadir görülmektedir. Özellikle erişkin yaşlarda
daha nadir olduğundan tanıda akla gelmemektedir. Özellikle FMF tanısı olan hastalarda,
atipik ataklar varlığında FMF dışı otoinflamatuvar hastalıklar akılda bulundurulmalıdır.

P3 - Döküntü Ve Ateş Birlikteliğinde Akla Gelmesi Gereken Nadir Bir
Tanı:Erişkin Still Hastalığı
Uz.Dr Ahmet Emin YAYLA
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği
Uz.Dr Burcu YAĞIZ
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Romatoloji Polikliniği

Giriş:
Erişkin Still Hastalığı (ESH) ateş, artrit, döküntü, hiperferritinemi, lökositoz, sedimantasyon
yüksekliği ile karakterize bir hastalıktır. Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Tanısı
enfeksiyon, malignite ve bahsedilen belirti ve bulgulara neden olabilecek diğer romatolojik
hastalıkların dışlanması ile konur. Ateş ve artralji en sık görülen semptomlardır. Döküntünün
de hastaların yarısından çoğunda görüldüğünü belirten klinik seriler mevcuttur.
Olgu:
23 yaşında kadın hasta, kronik hastalık öyküsü yok, bekar, seksüel ilişkisi yok, ailede özellik
yok. 5 gündür olan eklem ağrısı, boğaz ağrısı, gece terlemesi ve döküntü şikayeti ile dahiliye
polikliniğine geldi. Sorgusunda 5 gün önce üst solunum yolu enfeksiyonu düşünülerek
semptomatik tedavi verildiği öğrenildi. Şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine bize
başvuran hastanın ölçülen ateşi yoktu ama gece olan üşüme titremesi mevcuttu. Döküntüleri
2 gündür bulunan hastanın yaygın eklem ve boğaz ağrısı vardı. Romatolojik sorgulamasında
ilave özellik yoktu. Fizik muayenesinde orofarinks doğaldı, solunum sistemi, kardiyovasküler
sistem, batın ve lenfadenopati muayenesinde özellik yoktu. Sağ dirsekte, dizlerin üstünde
somon rengi döküntüleri vardı. Sol dirsek, bilateral el ve el bilek, dizlerinde artriti saptandı.
Tetkiklerinde CRP:326, ESR:94 mm/h Ferritin:2000 WBC:16740 ANS:14620 (nötrofil yüzdesi
87) yüksek bulundu; karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, trigliserit normaldi, Brusella
negatif, hepatit paneli ve Anti-HIV negatifti, idrarda enfeksiyon ve proteinüri yoktu, RF ve
ANA negatifti. Hastanın yapılan torakoabdominal BT’sinde özellik yoktu. Hastanın kliniği,
labaratuvar bulguları neticesinde romatolojik patoloji düşünülerek romatoloji polikliniğine
yönlendirildi. Hastada ön planda ESH düşünüldü, metilprednizolon 80 mg iv uygulandı ve
azaltılan dozda steroid ve non-steroid başlandı. 1 hafta sonra poliklinik kontrolüne gelen

hastanın döküntüleri ve artriti gerilemişti. Labaratuvar olarak ESR ve CRP değerleri normale
geldi. Tedavisine metotreksat eklenerek poliklinik kontrolüne çağrıldı.
Sonuç:
ESH eklem ağrısı, ateş, döküntü ile seyreden nadir bir hastalıktır. Tanı için enfeksiyon,
malignite ve diğer romatolojik hastalıkların dışlanması gerekmektedir. ESH seyrinde ateş,
döküntü ve artralji birçok hastada görülmekte olup başlangıçta tüm semptomlar bir arada
olmayabilir. Döküntü hastalığın başlangıcında yüksek ateşe eşlik edebilir ya da hastamızda
olduğu gibi ateş, poliartralji şikayetlerinden sonra da ortaya çıkabilir. Ayrıca nedeni
bilinmeyen ateş etiyolojisi araştırılan hastalar sıkı takip altında tutulmalı ve ESH açısından
yeni gelişen bulgulara dikkat edilmelidir.

P4 - Paraneoplastik artrit ile prezente olan Akciğer Kanseri Olgusu
Haluk Cinaklı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı
Giriş: Paraneoplastik artrit altta yatan maligniteye bağlı immün mekanizma aracılı ortaya
çıkan inflamatuvar artritlerdendir.Artrit hastalığın başlangıç bulgusu olarak görülebilmekte
ve romatizmal hastalıkları taklit edebilmektedir.Bu yazıda artrit ile başvuran, sonrasında
Akciğer kanseri tanısı alan bir hasta olgusu sunuldu.
Vaka Özeti: 56 yaşında erkek hasta son 6 aydır olan diz, ayak bilekleri, ellerde ağrı ve şişlik
şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın gece ağrıları ile birlikte yaklaşık 2 saat süren
sabah tutukluğu mevcuttu. Diğer romatolojik sorgulamasında ek özellik saptanmadı.
Hastanın özgeçmişinde 50 paket yıl sigara kullanım öyküsü vardı. Fizik muayenesinde
bilateral PİF,MKF,el bilekleri,diz ve ayak bileklerinde artrit, bilateral ellerde çomak parmak
olduğu görüldü.
Labaratuvar parametrelerinde hemogram, KCFT, BFT, TİT normal, ESH:106 mm/saat, CRP:92
mg/L , RF ve CCP negatif olarak saptandı.
Akciğer grafisinde sol üst lobda opasiter lezyonu mevcuttu(Şekil-1). Çekilen bilgisayarlı
tomografide sol akciğerin üst lobunda 74x57 mm olan düzensiz lobüle - spiküle konturlu
periferik bronş malignitesi ile uyumlu solid kitle lezyonu saptandı. (Şekil-2) .
Akciğerinde kitle tespit edilen hastaya NSAİD başlanıp, göğüs cerrahi kliniğine devredildi.
Tartışma: Paraneoplastik artrit nadir görülen artritlerden olup sıklıkla akciğer, meme lösemi,
lenfoma gibi malignitelerle ilişkili bulunmuştur. Özellikle ileri yaş, atipik başlangıç gösteren,
konvansiyonel tedavilere cevap vermeyen, muayenede çomak parmak gibi ek bulguların
olması durumunda altta yatan malignite varlığı akılda bulundurulmalıdır.
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