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DAVET 

 

 

Değerli Meslektaşlarım, 

 

İlki 1991 yılında yapılan ve ulusal anlamda en köklü romatoloji toplantılarından birisi olan 

Ege Romatoloji Günleri’nin on altıncısını, 19-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir’in şirin 

beldelerinden birisi olan Özdere’de düzenliyoruz. 

 

Bilimsel içeriği ve konuların işlenme şekli ile romatolojinin farklı alanlarına ilgi duyan tüm 

hekimlerimizin katılmaktan memnun olacağı bir toplantı gerçekleştirmeyi planladık.  

 

16. Ege Romatoloji Günleri’nde bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz.  

 

Saygılarımızla, 

 

Düzenleme kurulu adına 

Gonca KARABULUT        
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BİLİMSEL PROGRAM 

19 Eylül 2019, Perşembe 

14.00-14.30 AÇILIŞ  

Gonca Karabulut - Kongre Başkanı 

Vedat İnal - Kongre Onursal Başkanı 

 

14.30-15.45 PANEL: Romatolojik hastalıklarda tuzak nöropatileri 

Oturum Başkanları: Cihat Öztürk, Mehmet Soy 

14.30-14.55 Epidemiyoloji, tanı ve ayırıcı tanı - Arzu On 

14.55-15.15 Konservatif tedavi - Banu Dilek 

15.15-15.30 Cerrahi tedavi - Levent Küçük 

15.30-15.45 Tartışma  

 

15.45-16.00 Kahve arası 

  

16.00-17.15 PANEL: Akılcı İlaç Kullanımı 

Oturum Başkanları: Mehmet Şahin, Arif Yüksel 

16.00-16.20 Warfarin - Vedat Gerdan 

16.20-16.40 Yeni nesil oral antikoagülanlar - Nur Akad Soyer 

16.40-17.00 Kortikosteroidlerin akılcı kullanımı - Zevcet Yılmaz 

17.00-17.15 Tartışma  

 

20 Eylül 2019, Cuma 

08.30-09.30 SÖZLÜ SUNUMLAR 

Oturum Başkanları: Simin Hepgüler, Figen Yargucu 

Diz osteoartritinde hyalüronik asit ve plateletten zengin plazma enjeksiyonlarının kısa dönemde ağrı ve 

fonksiyonellik üzerine etkisi - Ozan Volkan Yurdakul 

Son yirmi yıl boyunca tıp literatüründe “behçet hastalığı” yada “behçet sendromu” eponim teriminin 

kullanımı üzerine bir araştırma - Yaşar Barış Turgut 

  

09.30-10.45 PANEL: Romatoid artrit: Tedavi prensipleri 

Oturum Başkanları: Seval Pehlevan, Nuran Türkçapar 

09.30-09.50 Ne zaman geçiş yapalım? - Didem Arslan Taş 

09.50-10.10 Neye geçiş yapalım? - Zeynep Özbalkan Aşlar 

10.10-10.30 Hasta remisyonda: Tamam mı? Devam mı? - Ayten Yazıcı 

10.30-10.45 Tartışma  
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10.45-11.15 Kahve arası 

  

11.15-12.30 PANEL:  Ankilozan spondilit: Tedavi prensipleri 

Oturum Başkanları: Simin Hepgüler, Figen Tarhan 

11.15-11.35 Ne zaman geçiş yapalım? - Fatoş Önen  

11.35-11.55 Neye geçiş yapalım? - Servet Akar 

11.55-12.15 Hasta remisyonda: Tamam mı? Devam mı? - Hüseyin Özer 

12.15-12.30 Tartışma  

  

12.30-13.30 Öğle yemeği 

  

13.30-15.00 PANEL: Psoriatik artrit: Tedavi prensipleri 

Oturum Başkanları: Eftal Yücel, Sema Yılmaz 

13.30-13.50 Psoriasis tedavisi - Bengü Gerçeker Türk 

13.50-14.10 Ne zaman geçiş yapalım? - Meryem Can 

14.10-14.30 Neye geçiş yapalım? - Ender Terzioğlu 

14.30-14.50 Hasta remisyonda: Tamam mı? Devam mı? - Dilek Solmaz 

14.50-15.00 Tartışma  

  

15.00-16.00 KONFERANS: Alveoler hemoraji 

Oturum Başkanı: Münevver Erdinç 

Konuşmacı: Sezai Taşbakan 

  

16.00-16.30 Kahve arası 

  

16.30-17.45 PANEL: ANCA ilişkili vaskülitlerde tedavi 

Oturum Başkanları: Gökhan Keser, Gonca Karabulut 

16.30-16.50 İndüksiyon rejimleri: siklofosfamid mi rituksimab mı? - Neslihan Yılmaz 

16.50-17.10 İdame tedavide: siklofosfamid mi? rituksimab mı? - Müge Bıçakçıgil 

17.10-17.30 İdame tedavide diğer ajanlar - Gerçek Can 

17.30-17.45 Tartışma  

 

21 Eylül 2019, Cumartesi 

09.00-10.00 KONFERANS: İmmunsupresif tedavi öncesi proflaksi 

Oturum Başkanı: Taşkın Şentürk 

Konuşmacı: Hüsnü Pullukçu  

  

10.00-10.30 Kahve arası 
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10.30-11.25 PANEL: Kırmızı gözün ayırıcı tanısı 

Oturum Başkanları: Songül Çildağ, Şule Apraş Bilgen 

10.30-10.50 Oküler yüzey nedenleri - Melis Palamar 

10.50-11.10 Skleritler ve üveitler - Suzan Güven Yılmaz  

11.10-11.25 Tartışma  

  

11.25-12.25 KONFERANS: Tüm yönleri ile hidroksiklorokin 

Oturum Başkanı: Recep Tunç 

Konuşmacı: Selim Nalbant 

  

12.25-13.25 Öğle yemeği 

  

13.25-14.25 KONFERANS: Bağ dokusu hastalıklarında pulmoner arteriyel hipertansiyon tanı ve tedavisi 

Oturum Başkanı: Fahrettin Oksel 

Konuşmacı: Bahri Akdeniz 

  

14.25-15.25 MİNİ PANEL: Biyobenzerler farklı mı? 

Oturum Başkanları: Fahrettin Oksel, Göksal Keskin 

14.25-14.55 Biyobenzer ilaçların üretimi ve kalitesinin klinik etkililik ve güvenlilik üzerine etkisi - Devrim 

Demir Dora 

14.55-15.10 Biyobenzer ilaçların preklinik ve klinik performanslarının değerlendirilmesi - T. Emrah Bozkurt 

15.10-15.25 Tartışma  

  

15.25-15.45 Kahve arası 

  

15.45-16.45 KONFERANS: Normal ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği 

Oturum Başkanı: Hakan Erdem 

Konuşmacı: Devrim Bozkurt 

 

16.45-17.45 Farmanova Uydu Sempozyumu 

Farklı Hastalar, Farklı İhtiyaçlar: Ankilozan Spondilit ve Psoriatik Artrit Tedavisinde Secukinumab İle 

Neler Değişti? 

Oturum Başkanı: Vedat İnal 

16.45-17.05 Güncel verilerle Ankilozan Spondilit Tedavisinde Secukinumab - Zevcet Yılmaz 

17.05-17.25 Güncel verilerle Psoriatik Artrit Tedavisinde Secukinumab - Emine Figen Tarhan 

17.25-17.45 Dermatolog YaklaşmıylaPsoriasis ve Psoriatik Artrit Tedavisinde Secukinumab - Fatma Aslı 

Hapa  
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17.45-18.15 POSTER TURLARI 

Tur 1 - Tur Başkanları: Selda Çelik, Tufan Türk 

Tur 2 - Tur Başkanları: Nilay Şahin, Elif Er Gülbezer 

  

 

22 Eylül 2019, Pazar 

09.30-10.30 KONFERANS: Mikrobiyom 

Oturum Başkanı: Veli Çobankara 

Konuşmacı: Behice Kurtaran 

  

10.30-11.30 KONFERANS: El grafisinden tanıya 

Oturum Başkanları: Vedat İnal, Gökhan Sargın 

Konuşmacı: Ayşenur Oktay 

  

11.30-12.00 KAPANIŞ 
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SÖZLÜ 

BİLDİRİLER 

S1-S2 
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S-1 
OZAN 
VOLKAN 

YURDAKUL 
BEZMİALEM VAKIF ÜNV. TIP FAK. 
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 
ANABİLİM DALI 

DİZ OSTEOARTRİTİNDE 
HYALÜRONİK ASİT VE PLATELETTEN 
ZENGİN PLAZMA 
ENJEKSİYONLARININ KISA 
DÖNEMDE AĞRI VE 
FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ  

S-2 
YAŞAR 
BARIŞ 

TURGUT 
MUĞLA SITKI KOÇMAN 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İÇ 
HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

SON YİRMİ YIL BOYUNCA TIP 
LİTERATÜRÜNDE “BEHÇET 
HASTALIĞI” YADA “BEHÇET 
SENDROMU” EPONİM TERİMİNİN 
KULLANIMI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 
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S-1 

Diz Osteoartritinde Hyalüronik Asit ve Plateletten Zengin Plazma Enjeksiyonlarının Kısa Dönemde Ağrı ve 

Fonksiyonellik Üzerine Etkisi (Sözlü Sunum)  

Ozan Volkan Yurdakul1, Okan Küçükakkaş1 
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

 

Giriş 

Diz osteoartriti (gonartroz) eklem kıkırdağında kayıp, lokal inflamasyon ve subkondral kemik dokusu 

yeniden biçimlenmesi (remodelling) ile karakterize kompleks çok etmenli bir eklem hastalığıdır (1). Tahmini 

global prevalans %4’tür (2). Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID), güçlendirme egzersizleri ve 

kilo kontrolü uzun süredir cerrahi olmayan tedavi rejimlerinde yer alırken, son dönemlerde eklem içi 

enjeksiyonlar da sıkça kullanılmaktadır (3, 4). Diz osteoartritinde (OA) egzersizin uygun yapılmadığında 

ağrıyı arttırması ve kullanılan ilaçların sistemik yan etkileri hasta uyumunu zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 

hem sistemik yan etki profili düşük olan hem de hasta uyum problemi olmayan eklem içi enjeksiyon 

tedavileri bu avantajları ile ön plana çıkmıştır (5, 6). Uluslararası Osteoartrit Çalışma Topluluğu (OARSI) 

2014 diz osteoartrit rehberinde osteoartritin cerrahi olmayan tedavi seçenekleri arasında eklem içi steroid 

enjeksiyonu önerilirken, hyalüronik asit (HA) enjeksiyonunun düşük seviyeli etkisi olabileceği belirtilmiş; 

plateletten zengin plazma (PRP) enjeksiyonu içinse bir öneri sunulmamıştır (3). Umut vaat eden HA ve PRP 

enjeksiyonlarının diz osteoartritindeki etkinliklerini araştıran az sayıda çalışma vardır. Bu bağlamda 

amacımız HA ve PRP enjeksiyonlarının diz osteoartritli hastalarda ağrı, fonksiyonellik ve femoral kıkırdak 

kalınlığı üzerine kısa dönemdeki etkisini saptamaktır.   

 

Gereç ve Yöntem 

Araştırma için kurumumuz etik kurulundan onay alındı. Araştırma Bezmialem Vakıf Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteğiyle yürütüldü. Araştırmaya dahil edilme kriterleri: 1) 18-80 yaş, 2) 

onam verebilecek durumda olmak, 3) OARSI diz OA kriterlerini karşılamak, 4) grafisinde Kellgren-Lawrence 

evre 2/3 osteoartrit bulguları olmak. Dışlama kriterleri: 1) geçirilmiş/aktif diz enfeksiyonu, 2) dizde 

geçirilmiş travma, kırık, operasyon öyküsü, 3) kollajen doku hastalığı, 4) inflamatuar eklem hastalığı (RA, 

SpA vb.), 5) sistemik hastalıklar (diyabet, hematolojik hastalıklar, endokrinopati, renal yetmezlik, hepatik 

yetmezlik), 6) son 6 ayda diz enjeksiyonu öyküsü (kortikosteroid, HA, PRP), 7) immunsupresyon, 8) 

gebelik/emzirme, 9) aktif malignite olarak belirlendi. Dahil edilme kriterlerini karşılayan unilateral 

gonartroz hastalarından tedavi öncesinde numerik derecelendirme skalası (NRS) (istirahat ve hareket 

anında) ve “The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)” doldurmaları 

istendi ayrıca ultrasonografi (GE Logiq P5; GE Healthcare, Chicago, IL) ile her iki dizden hiperfleksiyonda, 

transvers planda, patella superiorunda patellanın bittiği ve femoral kıkırdağın net göründüğü bölgeden 

orta, medial ve lateral noktalardan kıkırdak kalınlığı ölçüldü. Medial ve lateral ölçümler femoral kondillerin 

köşelerinden femoral oluğun ortasına çizilen çizginin orta noktasından alındı. Femoral kalınlık ortalaması 

medial, lateral ve orta noktaların ortalaması olarak hesaplandı. Daha sonra 2,4 ml çözelti içinde %2’lik 
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48 mg HA (3 Mda moleküler ağırlık) (Reviscon Mono, VSY Biotechnology, Amsterdam, Hollanda) veya PRP 

enjeksiyonu uygulandı. Bu uygulamadan 1 ay sonra aynı anketler ve ölçümler tekrarlandı.  

Plateletten zengin plazma elde edilmesi için hastalardan PRP BAG kan torbasına (Sakura Medikal, 

İstanbul, Türkiye) 150 ml kan alındı. Alınan kan 15 dk. dinlendirilme sonrası 1800 rpm’de 10 dk. santrifüj 

edildi. Bu aşamada manuel ekstraktör yardımıyla alınan tam kandan eritrositler ayrıştırıldı. Geriye kalan 

kısım tekrar 3500 rpm’de 15 dk. santrifüj edildi. Yine manuel ekstraktör yardımı ile trombositler ve bir 

miktar plazma ayrıştırıldı. Bu şekilde 15 ml civarında PRP sıvısı elde edildi. Bu sıvının 5 ml’si şikayet olan dize 

enjekte edildi.   

 

Verilerin değerlendirilmesinde Windows için IBM SPSS 21.0 versiyon (IBM Corp., Armonk, NY, USA) 

istatistik paket programı kullanıldı. Çalışmanın açıklayıcı istatistikleri, sürekli veriler için ortalama ± standart 

sapma şeklinde, kategorik değişkenler ise frekans ve yüzde şeklinde gösterildi. Verilerin normal dağılıma 

uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile varyansların homojen dağılımı ise Levene’s testi ile incelendi. Demografik 

veriler, başlangıç ölçümleri parametrik olmayan Mann-Whitney U testi ile gruplar arasında karşılaştırıldı. 

Hastaların nominal demografik verileri ki-kare testi ile gruplar arasında karşılaştırıldı. Tedavi öncesi ve 

sonrası ölçümlerin grup içi karşılaştırmasında Wilcoxon Signed Ranks Test,  gruplar arası 

karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi uygulandı.  P<0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edildi.  

  

Bulgular 

Çalışmamızda toplam 37 hasta (HA grubu n= 18, PRP n= 19) bulunmaktadır. PRP grubu yaş ortalaması 

57.7±10.8, semptom süresi 20.8±39.9 ay, vücut kitle indeksi 30.2±6.8 kg/m2 iken HA grubunda bu değerler 

sırasıyla 56.9±10.7, 32.6±25.8 ay ve 29.0±3.8 kg/m2’dir. Demografik veriler Tablo 1’de sunulmuş olup 

sadece semptom süresi açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmıştır (p=0.016) . Tedavinin 1. ayında 

tedavi öncesine göre; HA grubunda NRSistirahat, NRShareket ve WOMAC değerlerinde anlamlı düzelme 

saptanmış (p sırasıyla 0.009, 0.001,0.002), PRP grubunda ise NRShareket ve WOMAC değerlerinde anlamlı 

düzelme saptanmıştır (p sırasıyla 0.002, 0.002) (Tablo 2). İki tedavi yöntemi karşılaştırıldığında NRSistirahat, 

NRShareket ve WOMAC skorlarında tedavi öncesi ve 1. ay değişimlerinde anlamlı fark saptanmamıştır (Tablo 

3). Femoral kıkırdak kalınlıkları karşılaştırıldığında kontrol dizde tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1. ayda 

medial hiçbir kıkırdak bölgesinde anlamlı değişim saptanmazken; patolojik dizde PRP grubunda orta 

bölgede (p= 0.027), HA grubunda ise lateral bölgede (p= 0.009) anlamlı kıkırdak artışı gözlenmiştir (Tablo 4).   

 

Sonuç  

Bu çalışmada amacımız diz OA’nde HA ve PRP enjeksiyonlarının tedavi sonrası 1. ayda ağrı, 

fonksiyonellik ve kıkırdak kalınlıkları üzerine etkisini incelemek ve iki yöntemin birbirine üstün olup 

olmadığını kıyaslamaktı. Her iki yöntem de tedavinin 1. ayında NRShareket ve WOMAC skorlarını anlamlı 

düzeltmiştir. NRSistirahat her iki grupta da düzelirken bu düzelme HA grubunda istatistiksel olarak anlamlı, 

PRP grubunda anlamsız bulunmuştur. İki tedavi yöntemi karşılaştırıldığında NRSistirahat, NRShareket ve WOMAC 



 

11 
 

skorlarında benzer düzeyde iyileşme sağlamışlardır. PRP medial kıkırdak kalınlığında, HA lateral kıkırdak 

kalınlığında artışa yol açsa da ortalama kıkırdak kalınlıkları her iki grupta da tedavi ile değişmemiştir.  

 

Eklem içi HA enjeksiyonlarının salin enjeksiyonlarına üstünlüğünü gösteren çeşitli çalışmalar olmakla 

birlikte bu tedavi konusunda görüş birliği bulunmamaktadır (7, 8). Bannuru ve ark. yaptıkları meta analizde 

HA enjeksiyonunun, uzun dönemde steroid enjeksiyonlarından daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

Analizlerinde ilk 4 haftada steroid enjeksiyonlarının daha etkili olduğu, 4. haftada bu etkinin eşitlendiğini, 8. 

haftadan sonra ise etkinliğin HA lehine geliştiğini tespit etmişlerdir (7). Fakat analizlerinde sadece iki 

yöntemin etkinliğini karşılaştırmışlar, tedavisiz duruma veya plaseboya göre etkinliği araştırmamışlardır. He 

ve ark. kortikosteroid ve HA enjeksiyonlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında kortikosteroid enjeksiyonlarını 

tedavinin 1. ayında daha etkili tespit ederken, 6. ayda HA uygulanan hastalarda daha olumlu sonuçlar elde 

edildiğini tespit etmişlerdir(9). Bizim çalışmamızda kortikosteroid yerine PRP enjeksiyonları ile karşılaştırma 

yapılmış olup 1. ayda HA enjeksiyonu uygulanan grupta tedavi öncesine göre istirahat ve hareket ağrısı ile 

WOMAC toplam skorlarında iyileşme tespit edilmiştir.  

 

OA olan atlar üzerinde yapılan bir çalışmada eklem içi PRP uygulamasının sinovyal büyüme faktörleri, 

PDGF ve TGF-β1 seviyelerinde artmaya neden olduğu, ayrıca geçici sinovyal inflamasyon ve minimal 

efüzyona neden olduğu tespit edilmiştir (10). Plateletten salınan bu büyüme faktörleri ve sitokinlerin 

inflamatuar süreci düzenleyerek rejenerasyon oluşturabileceği böylece patogenezi tersine çevirebileceği 

öne sürülmüştür (11). Elik ve ark. yaptığı çalışmada diz OA olan 60 hasta iki gruba ayrılmış; ilk grupta eklem 

içi 4 ml PRP, 1 hafta aralıklarla 3 doz verilmiş, ikinci gruba 1 kez salin solüsyonu uygulanmış. 1. ve 6. aylarda 

vizüel analog skala (VAS), WOMAC ve ultrasonografi ile distal femur kıkırdak kalınlığı ölçülmüş; PRP ve salin 

enjeksiyon grubunda 1. ve 6. Aylarda VAS ve WOMAC skorlarında anlamlı düzelme tespit edilirken, ağrı alt 

skorundaki düzelme PRP grubunda daha fazla tespit edilmiştir. Femur kıkırdak kalınlığında her iki grupta da 

1. ve 6. ayda anlamlı fark tespit edilmemiştir. Bu çalışmaya benzer şekilde bizim çalışmamızda da 1. ayda 

NRShareket skorunda anlamlı azalma tespit edilirken, NRSistirahat skorunda azalma olmasına rağmen anlamlı 

değişiklik gösterilememiştir. Bu durum hasta sayısının azlığıyla ilişkili olabilir. Çalışmamızda femur kıkırdak 

kalınlığı bu çalışmayla benzer şekilde ölçülmüş olup bizim çalışmamızda da hem HA hem PRP grubunda 1. 

ayda femoral kıkırdak kalınlığında anlamlı değişim saptanmamıştır.  

 

Duymuş ve ark. (12) 102 hasta ile yaptıkları çalışmalarında 33 hastaya PRP (5 ml, 2 kez/ay), 34 

hastaya HA (40 mg HA, 10 mg mannitol, 1 kez/ay) ve 39 hastaya ozon (15 ml O3 + 2ml lidokain) enjekte 

etmişler; 1. ayda her üç grupta VAS ve WOMAC skorlarında anlamlı düşme varken, bu düşme 3. ayda HA ve 

PRP gruplarında devam etmiştir. 6. ayda ozon grubunda başlangıç değerlerine dönülmüş, HA ve PRP 

gruplarında skorlarda bir miktar kötüleşme gerçekleşmiş fakat başlangıç skorlarından anlamlı daha iyi 

bulunmuştur. 12. ay sonuçlarında ise her iki grupta başlangıca göre anlamlı iyilik hali mevcutken, bu durum 

PRP grubunda HA grubuna göre anlamlı fazla tespit edilmiştir. Bu çalışmada bizim çalışmamızdan farklı 

olarak sadece ağrı skorları ile değerlendirme yapılmış, ultrasonografik olarak herhangi bir ölçüm 
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uygulanmamıştır. Bizim çalışmamızda hastaların 1. ay NRS ve WOMAC skorlarının yanı sıra femoral kıkırdak 

kalınlığındaki değişim de ölçülmüş, tedavi sonrası kısa dönemde ortalama kalınlıkta değişim saptanmazken; 

HA grubunda lateral bölgede, PRP grubunda orta bölgede kalınlık artışı saptanmıştır. Diz OA’nin daha çok 

medial bölgedeki kıkırdak kaybı ile seyrettiği düşünüldüğünde bu bölgelerdeki kalınlık artışlarının klinik 

üzerine etkisinin olmayacağını düşündük.  

Han ve ark. (13) çeşitli çalışmalardan yaptıkları PRP ve HA enjeksiyonlarının diz OA’ndeki etkinliğini 

karşılaştırdıkları meta analizlerinde PRP ile WOMAC anketinde tespit edilen ağrının hyalüronik asit 

enjeksiyonuna göre 6 ve 12. aylarda daha fazla düştüğünü tespit etmişlerdir. VAS skoruna göre ise 12. ayda 

benzer bir düşüş oluştuğunu göstermişlerdir. Bu çalışmalarda PRP hazırlanma metotları ve kullanılan HA 

türevlerinin farklılıkları nedeniyle tedavi homojenliğinden bahsetmek mümkün değildir. Bizim çalışmamız 

uzun dönem sonuçları içermemekte olup HA ve PRP arasında kısa dönemde tedavi kararını etkileyecek 

farklılık tespit edilmemiştir.  

 

Çalışmamızın birtakım kısıtlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle çalışmamızdaki hasta sayısı görece az olup 

bu birtakım analizlerde yanlış sonuçlara neden olmuş olabilir. Ayrıca çalışmada tek enjeksiyon uygulanmış 

olup tekrarlanan enjeksiyonlar ile nasıl bir etki elde edileceği çalışılmamıştır. Bunun yanı sıra çalışmamızda 

kısa dönem sonuçlar verilmiş olup, uzun dönem sonuçları için takip devam etmektedir.  

 

Sonuç olarak her iki yöntem de diz osteoartritli hastalarda kısa dönemde olumlu etki yapmıştır. Uzun 

vadede daha büyük örneklem sayısı içeren uzun vadeli çalışmaların yapılması bu konuyu aydınlatacaktır.  
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Tablolar 

 

Tablo 1. Demografik Veriler  

 PRP (n:19) 

Ort (SS) 

HA (n:18)  

Ort (SS) 

Çalışma grubu (n:37) 

Ort (SS) 

P değeri 

Yaş (yıl) 57.7 (10.8) 56.9 (10.7) 57.3 (10.6) 0.891* 

Cinsiyet 

             Erkek 

             Kadın 

 

3 (8.1%) 

16 (43.2%) 

 

5 (13.5%) 

13 (35.1%) 

 

8 (21.6%) 

29 (78.4%) 

 

 

0.447f 

BMI (kg/m2) 30.2 (6.8) 29.0 (3.8) 29.6 (5.5) 0.584* 

Semptom süresi (ay) 20.8 (39.9) 32.6 (25.8) 26.6 (33.8) 0.016* 

Meslek 

           Çalışmıyor 

           Ofis İşi 

           Ayakta  

 

11 (29.7%) 

3 (8.1%) 

5 (13.5%) 

 

17 (45.9%) 

0 

1 (2.7%) 

 

28 (75.7%) 

3 (8.1%) 

6 (16.2%) 

 

Eğitim     
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          Okur-Yazar 

          İlkokul 

          Ortaokul 

          Lise 

          Üniversite 

          Yüksek Lisans 

5 (13.5%) 

8 (21.6%) 

1 (2.7%) 

2 (5.4%) 

2 (5.4%) 

1 (2.7%) 

0 

9 (24.3%) 

2 (5.4%) 

6 (16.2%) 

1 (2.7%) 

0 

5 (13.5%) 

17 (45.9%) 

3 (8.1%) 

8 (21.6%) 

3 (8.1%) 

1 (2.7%) 

Alkol 

         Evet 

         Hayır 

 

0 

19 (51.4%) 

 

1 (2.7%) 

17 (45.9%) 

 

1 (2.7%) 

36 (97.3%) 

 

 

0.486f 

Sigara 

         Evet 

         Hayır 

 

5 (13.5%) 

14 (37.8%) 

 

6 (16.2%) 

12 (32.4%) 

 

11 (29.7%) 

26 (70.3%) 

 

 

0.641k 

Egzersiz 

Yok 

Haftada 3 günden az 

Haftada 3 günden çok 

 

19 (51.4%) 

0 

0 

 

16 (43.2%) 

2 (5.4%) 

0 

 

35 (94.6%) 

2 (5.4%) 

0 

 

Semptomatik Diz 

         Sağ 

         Sol 

 

14 (37.8%) 

5 (13.5%) 

 

9 (24.3%) 

9 (24.3%) 

 

23 (62.2%) 

14 (37.8%) 

 

 

0.138k 

* Mann Whitney U testi, f Fischer’s Exact Testi, k Ki-Kare Testi 

BMI: Vücut kitle indeksi, PRP: Plateletten zengin plazma, HA: Hyalüronik asit. 
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Tablo 2. Tedavi öncesi ve tedavinin 1. ayında NRSistirahat, NRShareket ve WOMAC skorları  

 PRP 

Ort (SS) 

HA 

Ort (SS) 

NRS İstirahat 

                      Tedavi öncesi: 

                      1. Ay: 

                      P değeri: 

 

4.15 (2.4) 

2.57 (2.3) 

0.063 

 

2.77 (2.1) 

1.7 (2.0) 

0.009 

NRS Hareket 

                     Tedavi öncesi: 

                     1. Ay: 

                     P değeri: 

 

6.78 (2.1) 

4.42 (2.0) 

0.002 

 

7.38 (1.5) 

5.16 (1.7) 

0.001 

WOMAC 

                    Tedavi öncesi: 

                    1. Ay: 

                    P değeri: 

 

51.3 (20.8) 

34.7 (19.6) 

0.002 

 

53.4 (13.9) 

42.9 (15.2) 

0.002 

p Wicoxon Signed Ranks Test 

PRP: Plateletten zengin plazma, HA: Hyalüronik asit, NRS: Numerik derecelendirme skalası, WOMAC: The 

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index. 

Tablo 3. İki tedavi yönteminin etkinliklerinin birbirleri ile karşılaştırılması 

 PRP 

Ort (SS) 

HA 

Ort (SS) 

P değeri 

NRS İstirahat TÖ-1.ay 

farkı 

1.57 (2.9) 1.0 (1.3) 0.322 

NRS Hareket TÖ-1.ay 

farkı 

2.36 (2.4) 2.2 (1.6) 0.758 

WOMAC TÖ-1. ay farkı 16.5 (18.1) 10.5 (12.3) 0.761 

p Mann-Whitney U  

TÖ: tedavi öncesi, PRP: Plateletten zengin plazma, HA: Hyalüronik asit, NRS: Numerik derecelendirme 

skalası, WOMAC: The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index. 
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Tablo 4. Kıkırdak kalınlıklarının karşılaştırılması 

 PRP 

Ort (SS) 

P değeri HA 

Ort (SS) 

P değeri 

Semptomatik Diz 

           Medial: 

           Orta: 

           Lateral: 

           Ortalama: 

TÖ:                          1.Ay: 

19.8 (0.05)             21.5 

(0.04) 

20.2 (0.05)            22.9 (0.07) 

18.6 (0.04)            19.5 (0.05) 

19.6 (0.04)            21.3 (0.05) 

 

0.211 

0.027 

0.406 

0.058 

TÖ:                          1.Ay: 

19.0 (0.03)            19.8 (0.03) 

19.8 (0.04)            19.7 

(0.03) 

19.1 (0.03)            20.4 

(0.03) 

19.3 (0.03)            20.0 

(0.02) 

 

0.078 

0.526 

0.009 

0.078 

Kontrol Diz 

            Medial: 

            Orta: 

            Lateral: 

            Ortalama 

 

20.1 (0.03)            19.3 (0.05) 

19.7 (0.04)            20.8 (0.05) 

16.8 (0.04)            17.8 (0.05) 

18.9 (0.03)            19.3 (0.04) 

 

0.568 

0.406 

0.350 

0.694 

 

20.2 (0.04)          20.5 (0.03) 

20.8 (0.04)          20.5 (0.04) 

20.7 (0.03)          20.3 (0.03) 

20.5 (0.03)          20.4 (0.03) 

 

0.098 

0.558 

0.468 

0.368 

p Wicoxon signed ranks test  

TÖ: tedavi öncesi, PRP: Plateletten zengin plazma, HA: Hyalüronik asit. 
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Son Yirmi Yıl Boyunca Tıp Literatüründe “Behçet Hastalığı” yada “Behçet Sendromu” Eponim Teriminin 

Kullanımı Üzerine Bir Araştırma 

Yaşar Barış Turgut1, Gökhan Sargın2 
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ÖZET 

Literatürde, ‘’Behçet hastalığı’’ ile ilgili olarak birçok isimlendirme bulunmaktadır. Bu çalışmadaki 

amaç, literatürde hastalığı yada Behçet sendromu ile ilgili farklı eponim terimlerin kullanımının son yirmi 

yıldaki değişiminin incelemesidir. Bu amaçla, PubMed veri tabanında uygun operatörler ve mevcut 

sınırlayıcı araçlar kullanılarak, 2000 yılından günümüze kadar olan dönemde yayınlanmış olan ve sözü 

edilen farklı eponimleri taşıyan tüm bilimsel yayınlar çalışmaya dahil edilmiştir. 

Toplamda 4211 bilimsel yayında “Behçet hastalığı yada Behçet sendromu” eponim terimi 

kullanılırken, “Adamantiades” eklentisi içeren sadece 96 yayının mevcut olduğu saptanmıştır. Makalelerin 

başlığında veya özeti dikkate alındığında, ilk on yılda “Adamantiades” eklenti sözcüğünün kullanılmış 

olduğu makale sayısı 70 iken, ikinci on yılda bu sayı 26'ya düşmüş; ilk on yılda 1921 olan eklentisiz “Behçet 

hastalığı yada Behçet sendromu” eponim terimi kullanımı ikinci on yılda 2290'a yükselmiştir. Bununla 

birlikte, farklı dergilerde (Romatoloji, Oftalmoloji, Dermatoloji ve diğerleri) yayınlanmış makalelerde 

“Behçet hastalığı yada Behçet sendromu” eponym terimi kullanımına ilişkin göreceli yüzdeler son yirmi yıl 

boyunca değişmeden kalmıştır. 

“Behçet hastalığı yada Behçet sendromu”nun semptomları tarihsel süreç içerisinde defalarca 

tanımlanmış ve birçok bilim adamı konuyla ilgili literatüre katkıda bulunmuştur. Genel eğilim “Behçet 

hastalığı yada Behçet sendromu” eponim terimini kullanmaktır. Hulusi Behçet’in tıp literatürüne yaptığı 

katkılar yadsınamaz bir gerçeklik olup, bununla birlikte bilime katkı sağlamış olan tüm bilim adamlarının 

onurlandırılmasının önemine inanıyoruz. 

 

Anahtar kelimeler: Behçet hastalığı/sendromu, Adamantiades, İpek yolu hastalığı 

 

GİRİŞ 

Eponim, daha sonra hatırlanmak üzere adı verilen kişi, yer ya da bir şeydir. Geleneksel olarak, tıp 

alanda herhangi bir hastalığın veya anatomik alanın tanımlanmasında önemli katkıları olan bir bilim insanını 

onurlandırmak için kullanılmakla birlikte, tek veya çoklu isimlerle yapılan bu tür adlandırmalar için kesin bir 

kural mevcut değildir [1, 2]. Dünyada 19. ve 20. yüzyıllar arasında literatürde eponim terimlerin kullanımı 

zirveye ulaşmış olup, bilim camiasındaki etkileri yüzyıllarca sürebilmektedir [3-7]. Ancak, bazı eponim 

terimlerin kullanımıyla ilgili bazı tartışmalar olup; bazılarının etik ve tarihsel nedenler gibi çeşitli argümanlar 

nedeni ile kullanımı terk edilmiş veya değiştirilmiştir [3-8]. Editörler, yazarlar ve dergiler; geçerli ortak bir 

strateji geliştirmek amacıyla eponim kullanımının çeşitli yönlerine odaklanmışlardır [9]. 
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Tekrarlayan oral yada genital aftöz ülserler ve göz bulguları gibi semptomlar ile karakterize olan 

Behçet hastalığı, ilk olarak 1937-1943 yılları arasında Hulusi Behçet tarafından tanımlanmıştır [10, 11]. 1947 

yılında, “Behçet hastalığı” isimlendirmesi, Dermatoloji Kliniği profesörü ve şefi olan Alfred Guido Miescher 

(1887-1961) tarafından Uluslararası Dermatoloji Kongresi’nde ileri sürülmüştür [11, 12]. Bununla birlikte, 

bazı yazarlar, “Behçet hastalığı yada Behçet sendromu” için “Adamantiades-Behçet hastalığı yada 

sendromu” gibi farklı isimler kullanmışlardır [13]. Hastalıklar ile ilgili farklı isimlendirmeler bilimsel 

karışıklığa yol açabilmektedir.  

Bizim bu çalışmamızdaki amacımız, 2000'li yıllardan günümüze kadar son yirmi yılda Behçet hastalığı 

ile ilgili farklı isimlendirmelerin değerlendirilmesi ve bunların kullanım sıklığının belirlenmesidir. 

 

MATERYAL VE METOD 

 Bu çalışmada, PubMed veritabanını kullanarak aşağıdaki anahtar kelimeleri araştırılmıştır: 

“Behçet/Behcet hastalığı”, “Behçet/Behçet hastalığı”, “Behçet/Behcet hastalığı”, “Behçet/Behçet 

sendromu”, ve “Behçet/Behcet (') hastalığı/sendromu. Bu eponim ya da temsili terminolojiyi içeren yayınlar 

değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada için 2000-2019 arasındaki son yirmi yıllık literatür verileri 

taranmıştır. Adres, otobiyografi, kitap, belge, vaka raporları, klinik çalışma, meta-analiz, ve gözlemsel 

çalışma dahil olmak üzere tüm makale türleri, veya PubMed veri tabanlarındaki teknik raporlar çalışmaya 

dahil edilmiştir. Eponim terimlerin kullanımı ile ilgili verilerin yıllara göre değişimleri veya dağılımları 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmada kullanılan veriler, açık erişime sahip veri tabanından elde edilen herhangi 

bir başlık veya özet içeren verilerden ibaret olduğu için etik kurul onayı alınmamıştır. Verilerin analizi SPSS 

for Windows sürüm 17.0 (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi, Chicago, IL, ABD) kullanılarak yapılmış olup, 

veriler frekans veya yüzde olarak belirtilmiştir. 

 

BULGULAR 

Bu çalışmada, PubMed veri tabanından elde edilen, son yirmi yılda 2000'den günümüze kadar 

toplam 4211 yayın araştırılmıştır. Yıllara göre “Behçet hastalığı” ile ilgili farklı isimlendirmeler Şekil 1'de 

gösterilmiştir. Hastalığın terminolojisine göre değerlendirildiğinde, 2000’den bugüne kadarki farklı zaman 

dilimleri arasında ifadelerdeki dağılımlarda değişiklikler olduğu gözlenmiştir.  
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Şekil 1: Yıllara göre “Behçet Hastalığı ” eponim terimi ile ilişkili farklı isimlendirmelerin dağılımı 

 

Son yirmi yıl zarfında “Adamantiades” eklentisinin mevcut olduğu toplam 96 makalenin yayınlanmış 

olduğu saptanmıştır. Makalelerin başlığında “Adamantiades” adının kullanılmış olduğu yayın sayısının ilk on 

yılda 70 iken ikinci on yılda 26’ya düşerek azalma olduğu dikkati çekmiştir. Bu yayın sayılarının yıllara göre 

dağılımı Şekil 2'de gösterilmiştir. “Adamantiades” eklentisi bulunan yayın sayısının “Adamantiades” 

eklentisi olmayan yayın sayısına oranı, ilk ve ikinci on yılda, sırasıyla % 3.6 ve % 1.1 olarak saptanmıştır. 

 
Şekil 2: “Adamantiades”in tek başına ve “eponim terimleri ile birlikte kullanımının dağılımı 

 

2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019

Behçet/Behcet disease 53 138 192 178

Behçet’s/Behcet’s disease 842 741 925 794

Behçet/Behcet syndrome 11 5 15 22

Behçet’s/Behcet’s 
syndrome 

65 66 67 97

2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019

Adamantiades-
Behçet/Behcet disease

2 11 6 3

Adamantiades-
Behçet’s/Behcet’s disease 

33 21 9 8

Adamantiades-
Behçet/Behcet syndrome

0 0 0 0

Adamantiades-
Behçet’s/Behcet’s 

syndrome 
1 2 0 0
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Öte yandan, son 20 yılda yayınlanmış olan Behçet hastalığı yada Behçet sendromu ile ilişkili toplam 

4211 makalenin yayınlanmış olduğu aşağıdaki bilimsel dergilere göre göreceli yüzdeleri değişmeden aynı 

kalmıştır: romatoloji (n = 1085), oftalmoloji (n = 362), dermatoloji (n = 266) ve diğer (n =2498) (Tablo 1). 

Tablo 1: Yıllara ve bilimsel dergilere göre “” eponim teriminin kullanımının dağılımı 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Hulusi Behçet, hastalığın ağız ve genital ülserlerinin bulgularını bir bütün olarak ele alan ve bu 

hastalığı tanımlayan bir bilim adamıdır. Geçmişte Hipokrat dahil pek çok ve araştırmacı hastalığın 

tanımlanmasına birçok katkıda bulunmuş ve Adamantiades de hastalığın göz bulguları üzerine durmuştur 

[14, 15]. Tarihsel olarak, “Behçet hastalığı yada Behçet sendromu” orijinal eponim terimi konusunda 

tartışmalar 2000'li yılların başında en üst seviyeye ulaşmıştır [16-22]. 

1930'da Atina Tıp Derneği'nde Dr. Benedictos Adamantiades tarafından rapor edilen ve daha sonra 

da 1931'de "Annales d'Oculistique" adlı Fransız dergisinde bir vaka yayınlanmıştır [16, 23-25]. Cheng, 2001 

yılında, aslında bu hastalığı ilk kez 5. yüzyılda Hipokrat'ın tanımlamış olduğunu ve bu nedenle de “İpek Yolu 

Hastalığı” olarak adlandırılması gerektiğini ileri sürmüştür [26]. 2001 yılında Tirilomis “Some more historical 

Period/Dergil

er 

Behçet/Behc

et 

hastalığı 

Behçet’s/Behce

t’s hastalığı 

Behçet/Behc

et sendromu 

Behçet’s/Behce

t’ssendromu 

Topla

m 

2000-2004 53 842 11 65 971 

Romatoloji 5 208 1 18 232 

Oftalmoloji 19 68 - 2 89 

Dermatoloji 7 59 - 2 68 

Diğer 22 507 10 43 582 

2005-2009 138 741 5 66 950 

Romatoloji 14 179 1 35 229 

Oftalmoloji 27 60 - - 87 

Dermatoloji 12 52 - 1 65 

Diğer 85 450 4 30 569 

2010-2014 192 925 15 67 1199 

Romatoloji 23 278 3 38 342 

Oftalmoloji 39 60 - 1 100 

Dermatoloji 9 63 - 1 73 

Diğer 121 524 12 27 684 

2015-2019 178 794 22 97 1091 

Romatoloji 25 213 4 40 282 

Oftalmoloji 24 57 1 4 86 

Dermatoloji 16 42 1 1 60 

Diğer 113 482 16 52 663 
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notes on Adamantiades-Behçet’s disease” başlıklı bir editöre mektubunda, bu hastalığın ilk kez oftalmolog 

Benedictos Adamantiades tarafından tanımlanmış olduğunu ileri sürmüş ve hastalığın orijinal adının, 

Adamantiades-Behçet hastalığı şeklinde değiştirilmesi gerektiğini iddia etmiştir [16]. 2002 yılında Zoubolis, 

“A historical review of early descriptions of Adamantiades-Behçet’s disease” ve “Benedictos Adamantides 

and his forgotten contributions to medicine” başlıklı makalesinde, bu hastalığı Adamantiades-Behçet 

hastalığı olarak adlandırmıştır [17, 18]. Sonrasında, Zoubolis & Keitel'in “A Historical Review of 

Adamantiades-Behçet Disease” ve Zoubolis & Kaklamanis tarafından yazılan başka bir makalede de aynı 

isim kullanılmıştır [20, 21]. 

2000 yılında Japonya'da yapılan bir kongre sonrasında “İpek Yolu Hastalığı” şeklinde coğrafyaya 

dayalı bir terminoloji de kullanılmıştır [13]. Hastalığın Akdeniz kıyısında yer alan ülkelerde ve Uzak Doğu'da 

da sık görüldüğü dikkate alındığında, hastalığın adını coğrafik olarak sınırlamak uygun olmayacaktır. 

Hastalık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanmış ICD-10 listesinde "Behçet hastalığı" olarak 

adlandırılmıştır (http://apps.who.int/ sınıflandırmalar/apps/icd/icd10online/). 

Hiç kuşku yok ki, Behçet hastalığı veya Behçet sendromu ile ilgili bu konuya ve isimlendirmelere 

katkıda bulunmuş olan tüm bilim adamları bilimsel gelişime katkı sağlamışlardır. Bu çalışmayla, son yirmi 

yıllık PubMed verilerine dayanarak, hastalık için ileri sürülmüş olan farklı isimlendirmelerin giderek terk 

edilmekte olduğunu ortaya koyuyoruz (Şekil 1 ve Şekil 2). Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu 

çalışmadaki limitasyon, son yirmi yıllık zaman periyoduna (2000-2019) ait PubMed veri tabanına dayalı 

olması ve sözlü sunum, basılı broşür veya bu konuyla ilgili kitapları diğer içermemesidir. Gerçekleştirilecek 

daha kapsamlı çalışmaların sonucunda daha kapsamlı ve yararlı bilgiler elde edilecektir. 

Sonuç olarak, Behçet hastalığı yada Behçet sendromunun semptomları tarihsel süreç içerisinde 

defalarca tanımlanmış ve birçok bilim adamı bu konuyla ilgili literatüre katkıda bulunmuştur. Genel eğilim 

Behçet hastalığı yada Behçet sendromunu eponim teriminin kullanılması şeklindedir. Biz, bilim insanlarının 

tıp literatürüne yaptıkları katkıların yadsınamaz bir gerçeklik olduğuna ve gelecek yıllarda onların 

onurlandırmanın önemine inanmaktayız. 
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P-1 

İDİOPATİK İNFLAMATUAR MİYOZİTLERDE ERKEN TANIDA GECİKMELER 

Ömer Çağlar, Figen Yargucu Zihni 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı 

 

Giriş: 

Primer idiopatik inflamatuar miyozitler yıllık vaka sayısı olarak 100 binde 4,27-7,89 oranında 

görülmektedir(1). Bağ doku hastalıkları arasında da az görülen hastalıklardandır.  İdiopatik inflamatuar 

miyozitler klinik olarak yavaş başlangıç, sinsi ilerleme veya akut başlangıç hızlı seyir sergileyebilmektedir. 

Sık görülen bir hastalık olmaması ve klinik olarak sinsi seyir durumu hastalığın tanısının konmasında 

gecikmeye neden olabilmektedir. Bizde kliniğimize başvuran böyle bir olguyu sunmaktayız.  

 

Olgu: 

51 yaş erkek hasta çiftçilikle geçinmekte.  

Aralık 2018’de halsizlik güçsüzlük şikayeti başlayan hasta Şubat 2019’da Bergama Devlet 

hastanesi’nde (DH) tetkik edilmiş. Ast 39 U/L, Alt 31 U/L Trigliseri 634mg/dl olarak saptanmış ve hastaya 

karaciğerde yağlanma olabileceği söylenmiş. Bir ay sonra tetkiklerinin kontrol edilmesi önerilmiş. Hasta 10 

gün sonra Soma DH’ne gitmiş ve orada da karaciğer yağlanması olabileceği söylenmiş. 2006 yılında kısa 

süreli fibrat kullanım hikayesi olan hasta kendisi antihiperlipidemik ilaç (gemfibrozil) alarak kullanmaya 

başlamış ve ilaçtan 1,5 kutu kadarını kullanmış. Mart 2019’da Bergama DH’de tetkik edilen hastaya yeni 

birşey söylenmemiş. Nisan 2019’da Bergama DH’de tetkik edilen hasta da B12 vitaminin düşük olduğu 

söylenmiş ve parenteral B12 vitamini başlanmış. Ayrıca karaciğer hastalığı olduğu da söylenmiş. Mayıs 

2019’dan sonra mevcut olan güçsüzlük, oturduğu yerden kalkarken zorlanma şikayetlerine ek olarak ellerde 

parmaklarda şişlik, ağrı, el derisinde kalınlaşma ve yarılmalar olmaya başlamış. Haziran 2019’da Kınık DH’de 

tetkik edilmiş ve karaciğer hastalığı olduğu söylenmiş ve dahiliyeye gitmesi önerilmiş. Son 6 ayda 84 kg’dan 

73 kg’a düşme şeklinde zayıflaması olmuş. Hasta karaciğerinin bittiğini düşünerek İzmir’de büyük bir 

hastanede hemen muayene olmak için Kardiyoloji bölümünde olan bir tanıdığı vasıtası ile kardiyolojide 

muayene olmuş. Yapılan incelemede tramsamimazlar haricinde Kreatin kinaz (Ck) ve Crp yüksekliği 

saptanan hastaya dahiliyeye başvurması söylenmiş. Temmuz ayında Ege Üniversitesi Dahiliye polikliniğinde 

tetkik edilen hastada  Ast 212 U/L, Ast 203 U/L, Ck 6946 IU/L, LDH 966 U/L, Sedimantasyon 30mm/saat Crp 

20 mg/l, Anti nükleer antikor (ANA) granüler 1/160, Jo-1 1/160 pozitif santanmış. İmmüblot incelemede 

Anti jo-1 üç pozitif, elisa olarak Anti Jo-1 antikor düzeyi 130 RU/ml (<20) saptanmış. İdiopatik inflamatuar 

myozit ön tanısı ile Romatoloji polikliniğine yönlendirilmiş.  

Hastaya ait romatoloji polikliniğine gelmeden önce yapılan tetkikleri tablo 1 de sunulmaktadır.  
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Tablo 1: 

 

22.02.2019 20.03.2019 19.04.2019 12.06.2019 20.06.2019 

Ast (5-34) U/L 39 102 323 308 306 

Alt (0-55) U/L 31 64 240 272 272 

Ldh (125-220) U/L 268 489 964 1053 1173 

T.Kolesterol 233 183 207 194   

Trigliserid 634 254 484 399   

Vitaminb12 (187-

883) 104   119 674   

CK (41-171) IU/L         8983 

Crp mg/dl          

                 

18,6 

 

Romatoloji polikliniğinde kabul edilen hasta yatırılarak tetkik edildi. Fizik muayenede saptanan 

bulgularında sol omuz abduksiyonu 4/5, sağ omuz abduksiyonu +4/5. Bilateral uyluk fleksiyonu +4/5. Onun 

dışında diğer kas güçleri tam olduğu tespit edildi. Her iki elde palmar yüzde deride kalınlaşma sertleşme ve 

yarılmalar izlendi. Her iki el 2. ve 3. metakarpafalangial eklemlerde artrit saptandı. Akciğer oskültasyonunda 

bazallerde bilateral krepitan ral duyuldu. Sağ aksiller 2 cm’lik lanfadenopati ele geldi.  

Özgeçmişinde 2006 yılında yüz felci geçirmiş. O dönemde tansiyon yükselmesi ve trigliserid yükseliği 

saptanmış ve kısa süreli fibrat(gemfimrozil) kullanmış  

Hrct çekilen hastada her iki akciğer parankiminde alt lobların daha baskın olduğu periferik 

subplevral alanlarda interlobuler düzensiz septal kalınlaşmalar konsantrik tarzda izlendi. Yer yer periferik 

subplevral alanlarda buzlu cam dansitesinde parankim alanları mevcuttu. Traksiyon bronşektazileri ve 

bronşiolektazileri izlendi. Bal peteği paterni mevcut değildi. Bulgular NSIP paterninde kollajen bağ doku 

hastalığı ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı ile uyumlu olarak değerlendirildi. Mediastende ve bilateral 

aksiller bölgede lenfadenopatiler izlendi. Ekokardiyografisinde hafif pulmoner hipertansiyon pulmoner 

arter basıncı 30mm/hg ve mitral yetmezliği 1.derece olarak saptandı. EMG’de sensorimotor polinöropati 

zemininde sağda karpal tünel sendromu ile uyumlu bulgular yanında denervasyonun da gözlendiği primer 

kas lifi tutulumu ile uyumlu (Myozit ?) bulgular saptandı. Batın usg’de grade 1 hepatosteatoz ve nefrolitiazis 

saptandı. Uyluk ön yüzünden kas biopsisi yapıldı. Patoloji sonucunda miyozit saptandı. Hastaya antisentetaz 

sendrom tanısı konarak 1mg/kg dozunda steroid ve metoreksat 15mg/hafta dozunda başlanarak taburcu 

edildi.  

 

Tartışma ve Sonuç: 

 İdiyopatik inflamatuar miyopatiler, iskelet kasının zayıflığı ve kronik inflamasyonu ile karakterizedir. 

Genellikle deri, kalp, gastrointestinal sistem ve akciğerler de dahil olmak üzere diğer organlar tutulur. Klinik 

ve histopatolojik bulgularla geleneksel olarak polimiyozit, dermatomiyozit ve sporadik inklüzyon cisimcikli 
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miyozit olarak sınıflandırılır.(2-3). Son zamanlarda iki ek form daha tanımlanmıştır: Non-spesifik miyozit ve 

immün aracılı nekrotizan miyopati (4). İnsidans 100 binde 4,27-7,89 prevelansı 100 binde 9,54-32,74 

arasında değişmektedir (5).  

 Klinik olarak temel özellik kas tutulumudur. Proksimal kaslarda daha belirgin olan kas güçsüzlüğü 

vardır. Genelde ilk kalça kaslarında tutulum olur. Hastalar oturdukları yerden kalkarken ve merdiven 

çıkarken zorlanırlar. Yürürken nedensiz düşümeler olabilir. Omuz boyun kasları tutulumu eklenmesi ile 

hasta saçlarını tararken, yüksekten bir şey alırken ve başını yastıktan kaldırırken zorlanmaya başlar Myalji 

olabilir ama güçsüzlük baskın yakınmadır. Ateş kilo kaybı gibi sistemik belirtiler dermatomiyozitte ve 

antisentetaz sendromunda görülebilir. İskelet dışı kas tutulumu en sık orofarengial ve proksimal özafagus 

kaslarında tutulma şeklinde görülür. Disfaji regürjitasyon ve aspirasyon pnomönisine neden olabilir. Alt 

sifinkterde gevşeme reflüye neden olur. Gastronitestinal sistem diğer bölge kasları tutulumu daha az olur 

ve kabızlığa neden olur. Solunum kasları az sıklıkta tutulur. Kalp tutlumu sıktır ama genelde 

asemptomatiktir. Deri bulguları heliotropik raş, gottron papülleri, gottron belirtisi, boyunda v raş, boyun ve 

sırtta olan şal belirtisi, ellerin extensör yüzlerinde lineer eritem, periungual vaskülitik değşiklikler ve tırnak 

yatağını çevreleyen deride kabarıklık şeklinde dermatomiyozitte görülür. Makinist eli deri bulguları 

polimiyozitin bir alt grubu olan antisentetaz sendromunda görülür. Dermatomiyozitte artralji ve rayanud 

fenomeni sıktır. Polimiyozitte ise artrit ve raynaud fenomeni antisentetaz sendromu ve çakışma sendromu 

dışında olağan değildir. Artirit genelde başlangıç dönemlerinde görülür, nadiren subluksasyon ve 

deformiteye neden olur ama erozyon yapmayışı ile romatoid artritten ayrılır. Başlıca akciğer tutulumu 

interstisyel akciğer hastalığıdır ve hastalık belirtileri başlamadan yıllar önce ilk belirti olabilir. Malignite eşlik 

etmesi en çok dermatomiyoziite gözlenir. Genelde 2 yıllık periyot içinde ortaya çıkan en sık mide ve over 

kanserinin görülmesi şeklindedir. Polimiyozittede ve anti nükleer antikor pozitif olgularda malignite nadir 

görülür. 50 yaş üzeri, otoantikor negatif, tedaviye dirençli, ertirodermi veya vaskülit  bulguları gösteren ve 

kas enzimlerinin çok yükselmeden seyrettiği hastalarda malignite riski daha çoktur. Bir olguda 2 yıl içinde 

hem kanser hem de miyozit tanısı konabiliryorsa kanserle ilişkili miyozit kabul edilir. 

Laboratuvarda sedimantasyon normal olabilir veya hafif yükselmiştir. Kas enzimleri  olan aldolaz ck 

ast alt ve ldh yükselme gözlenir.  

Artan transaminazların kas kaynaklı da olabileğinin gözardı edilmesi sıklıkla kas hastalıklarının 

teşhisinde gecikmeye ve karaciğer hastalıklarına ilişkin istenmeyen endişelere neden olur (6). Özellikle 

serum aspartat amino transferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) gibi yüksek karaciğer enzimleri 

değerlendirilirken hepatik olmayan nedenleri hatırlamak önemlidir: Transaminazlarda yükselme bu 

enzimlerin farklı dokulardaki yeri nedeniyle pek çok nonhepatik hastalıklarda meydana gelebilir. AST esas 

olarak karaciğerde konsantre olmasına rağmen iskelet kası, kalp, böbrekler, eritrositler, beyin ve ince 

bağırsakta yüksek konsantrasyonda bulunur. ALT karaciğerde, kasta ve böbreklerde görülür Karaciğer 

hastalığı dışında kas hasarı, miyokard enfarktüsü, konjestif kalp yetmezliği, böbrek hasarı, ince bağırsak 

iskemisi, hipotiroidi ve addison hastalığında da transaminazlar yükselebilmektedir.(7) 

Wright ve ark.nın çalışmasında  tramsaminaz yüksekliği saptanan hastalarda  kas hastalığının 

tanısının sıklıkla göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır.(8) Bizim olgumuzda da transminaz yüksekliği 
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karaciğer hastalığına bağlanmış ve kas hastalığı olabileceği göz ardı edilmiştir. Sonuç olarak özellikle başka 

karaciğer hastalığı bulgusu olmayan hastalarda izole transaminaz yükselmesini araştırırken kas hastalıklarını 

göz önünde bulundurmanın ve serum kreatin kinaz tetkikinin yapılmasının önemini vurgulamak isteriz. Bu 

sadece bizi erken ve doğru tanıya yönlendirmez, aynı zamanda yanlış ön tan ile araştırmada harcanacak 

zaman ve maliyetten kaçınmamızı sağlar.  
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P-2 

ANAKİNRA İLİŞKİLİ CİLT REAKSİYONU GELİŞEN HASTA  

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları,Romatoloji Bilim Dalı 

Uzm.Dr. Bengisu ASLAN 

 

Giriş:  

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) otozomal resesif olarak geçen, tekrarlayan ateş, peritonit, plörit ve 

serözit ve artritle karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Hastalığın prognozunu belirleyen en temel özellik 

amiloidozun varlığıdır. Kontrolsüz hastalıkta amiloidoza bağlı olarak hastalarda proteinüriden son dönem 

böbrek yetmezliğine kadar klinik bulgular gelişebilir. Kolşisin tedavisinin yaygın kullanımı nedeniyle AAA 

hastalarının sadece az bir kısmında amiloidoz oluşmaktadır. Kolşisine yanıtsız hastalarda ise tedavide 

interlökin-1(IL-1) antagonistleri kullanılmaktadır. Bu vakada anakinra tedavisi kullanan ve takipte 

enjeksiyon yerinde ciddi reaksiyon gelişen hastamızı sunmaktayız. 

 

Olgu:  

42 yaş, erkek hasta. Ataklar halinde olan eklemlerde şişlik ve ateş şikayeti ile hastada 2000 yılında 

proteinüri, kreatinin değerlerinde yükseklik saptanmış. Böbrek biopsisinde renal amiloidoz pozitif ve MEFV 

gen analizinde M694V homozigot pozitif saptanan hastaya AAA tanısı ile Kolşisin tedavisi başlanmış. 

Takipte son dönem böbrek yetmezliği gelişen ve 2 yıl hemodiyaliz tedavisi ile izlenen hastaya 2012 yılında 

canlıdan renal transplantasyon yapılmış. Takrolimus, Everolimus, Prednizolon ve Kolşisin tedavisi ile takip 

edilen hastada tekrarlayan artrit şikayetleri devam etmesi üzerine, 2016 yılında ilk defa polikliniğimize 

başvurdu. Tetkiklerinde akut faz değerleri yüksek seyreden (CRP:2,48 mg/dl, Serum Amiloid A: 62,2 mg/l, 

ESH:20 mm/h) hastada IL-1 reseptör antagonisti olan Anakinra tedavisine geçilmesi planlandı. Anakinra 

tedavisi başlanan hastada tedavinin 26. gününde karında enjeksiyon yapılan bölgelerde ciltten kabarık, altı 

sert ve eritemli lezyonlar gelişmesi üzerine tedavi kesildi. Antihistaminik tedavi verilerek takip edildi. İlaç 

kesildikten bir ay sonra lezyonlarda tamamen gerileme olması üzerine hastada tedaviye kanakinumab ile 

devam edilmesi planlandı. Mart 2017’den bu yana Kanakinumab tedavisi ile hastada artrit atakları son 2 

yıldır tekrarlamadı ve akut faz değerleri normal olarak seyretti.  

 

Tartışma: 

Ailesel Akdeniz Ateşi, periton, plevra ve sinovyum gibi seröz zarların akut infl amasyonu, ateş 

yüksekliği ve genelde 12–72 saat içinde kendi kendini sınırlayan ataklarla seyreden bir hastalıktır. Atak 

döneminde C-Reaktif Protein (CRP) ve serum amiloid A (SAA) gibi akut faz reaktanlarının arttığı 

gösterilmiştir.  

AAA'nin en ciddi komplikasyonu amiloidozdur. Amiloidoz ile atakların tipi, şiddeti ve sayısı arasında 

bir ilişki yoktur. Serum Amiloid A'nın (SAA) başta böbrekler olmak üzere, adrenal, bağırsaklar, karaciğer ve 

testisler gibi alanlarda birikmesine bağlı olarak amiloidoz gelişir. Yeterli tedavi edilmeyen hastalarda 

nefrotik sendrom ve son dönem böbrek yetmezliği gelişebilir. AAA’de tedavide başlıca ilaç kolşisindir. 
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Günlük önerilen profilaktik kolşisin dozu 1-1,5 mg’dır. Kolşisin ile hastaların %80’e yakınında tam remisyon 

sağlanır. Atakları önleme dışında amiloidoz gelişmini de önler. Kolşisin ile hastalık kontrolü sağlanamayan 

veya kolşisini tolere edemeyen hastalarda IL-1 inhibisyonu ikinci sıra tedavi olarak günümüzde 

kullanılmaktadır.  

Bizim vakamızda da kolşisine rağmen atakları devam ettiği için IL-1 reseptör antagonisti olan 

‘Anakinra’ tedavisine geçildi. Tedavi ile enjeksiyon bölgesinde ciddi reaksiyon gelişmesi üzerine tedaviye 

devam edilemedi. Kanakinumab, Il-1-beta’ya karşı insan immunglobulin G antikoru, tedavisi başlanan hasta 

iki yıldır ataksız takip edilmektedir.  
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P-3 

Seronegatif romatoid artritli hastaların ultrasonografi ile entezopati açısından değerlendirilmesi 

Zeynep Ertürk, Tuğba Özsoy, İlker Yağcı, Yasemin Yalçınkaya, Ali Uğur Ünal, Pamir Atagündüz, Haner 

Direskeneli, Nevsun İnanç   

 

Giriş: Tendon ve entezis bölgeleri kas iskelet sisteminin önemli bir kısmını oluşturmakla birlikte 

romatoid artrit (RA) hastalarında bu bölgelerin değerlendirildiği sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. 

Seronegatif RA hastalarında ise özellikle spondiloartropati ile tanının karışabilmesi açısından bu bölgelerin 

tutulumunun değerlendirilmesi daha da önem kazanmaktadır. 

 

Amaç: Seronegatif romatoid artrit hastalarında entezit bölgelerindeki inflamatuar tutulumu 

araştırmak ve sağlıklı toplumla farklılıklarını değerlendirmek. 

 

Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, 2010 ACR/EULAR kriterlerine göre tanı alan seronegatif RA 

hastalarının aşil, plantar fasya, proksimal patella, distal patella, quadriceps, tibialis anterior, triceps, ortak 

fleksör ve ortak ekstansör tendon tutunma yerleri entezopati açısından ultrasonografi eşliğinde gray skala 

ve power Doppler ile değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, hastalık aktivite skoru ve yaşam 

kalite ölçekleri değerlendirildi.  

 

Bulgular: Çalışmamızda 27 RA ve 10 sağlıklı kontrol hastasının sağ ve sol taraf tendon tutunma 

bölgeleri değerlendirildi. RA hastalarının ortalama DAS28 düzeyi 3,6 ± 1,28; ESR düzeyi 32,2 ± 21,2; CRP 

düzeyi 12,37 ± 27,77 olarak bulundu (Tablo 1). Ultrasonografi ile değerlendirilmenin sonucunda en sık 

saptanan patolojik bulgular; kalınlık artışı plantar fasyada %18.5, hipoekojenisite quadriceps ve ortak 

ekstansör tendonlarda % 29.6, kemik erozyonu ortak ekstansör tendon yapışma bölgesinde %48.1, 

entezofit quadriceps tendonda % 11.1, bursit retrokalkeneal alanda % 3.7, kalsifikasyon aşil tendonda % 

31.5, power doppler sinyali ortak ekstansör tendonda % 20.4 olarak saptandı (Tablo 2). Seronegatif 

romatoid artrit hastaları sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldıklarında triceps tendonda kemik erozyonu 

(13 (%24.1) vs 0, p:0.016), quadriceps tendonda kalsifikasyon (10 (%18.5) vs 0, p:0.039), quadriceps 

tendonda hipoekojenisite (16 (%29.6) vs 0, p:0.06), plantar fasyada hipoekojenisite (9 (%16.7) vs 0, p: 

0.051), plantar fasyada kalınlık artışı ( 10 (%18.5) vs 0), p:0.039), aşil tendonda kalsifikasyon ( 17 (%31.5) vs 

0, p:0.004), aşil tendonda hipoekojenisite (9 (%16.7) vs 0, p: 0.051) olarak anlamlı bulundu (Tablo 2). 

Madrid sonografik entezit skoru (MASEI) ortalama 6,38 ± 6,45 olarak bulundu, 4 hastada ciddi tutulumlu 

bölge saptandı. 

 

Sonuç: Seronegatif RA hastalarında entezit tutulumu açısından değerlendirilen 49 bölgenin %14’ ü 

(n=7) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. MASEI skoruna göre de değerlendirilen seronegatif RA 

hastalarında anlamlı tutulumu olan bölgeler saptanmıştır. Seronegatif hastalarda romatoid artrit ayırıcı 

tanısına entezit bölgelerinin ultrasonografi ile değerlendirilmesi yardımcı olacaktır.   
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Anahtar Kelimeler: romatoid artrit, entezopati, spondiloartropati 

P-4 

YAYGIN ÜRTİKER VE ANJİÖDEM TABLOSU İLE GELEN SJÖGREN SENDROMU - HİPOKOMPLEMANTEMİK 

ÜRTİKERYAL VASKÜLİT OLGUSU 

Tuncer Şak, Figen Yargucu Zihni 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı 

 

Özet 

Ürtiker ve anjioödem günlük pratikte klinisyenlerin sıkça karşılaştıkları hastalıklar olup etiyolojilerinde 

değişik faktörler rol oynayabilmektedir. Bu olguların çoğu idiyopatik olup, antihistaminikler ve gereğinde 

kısa süreli steroid tedavileri kontrol altına alınmaktadırlar. Bununla birlikte tipik ürtiker ya da anjioödem 

özellikleri göstermeyen veya sistemik yakınmaların eşlik ettiği durumlarda, altta yatan daha ciddi hastalıklar 

söz konusu olabilir ve etiyolojiyi belirlemek, tedavi seçimi ve prognozun belirlenmesi açısından son derece 

önem arz edecektir.  

 

Giriş 

Ürtiker ve anjioödem; mast hücreleri ve bazofil degranülasyonu ile açığa çıkan histamin, bradikinin ve diğer 

vazoaktif aminlerin neden olduğu, subkutan/submukozal kapiller ile postkapiller venüllerden ani plazma 

ekstravazasyonu sonucu gelişen klinik bir durumdur. Değişik tetikleyici faktörler sonucu gerçekleşir. Ürtiker; 

yüzeyel bir lezyon olup, kaşıntılı, ciltten hafif kabarık, demarkasyon hattı veren ortası soluk plaklar şeklinde 

ortaya çıkar. Plaklar genellikle saatler içinde sekelsiz iyileşir. Anjioödemde ise vasküler permeabilite artışı 

derin subkutan veya submukozal dokularda gerçekleşir. Genellikle yanma – karıncalanma hissi veren, gode 

bırakmayan şişlikler şeklinde ortaya çıkar ve çoğunlukla ürtiker plaklarından daha uzun sürede geriler. (1) 

Histaminin salınımı, mast hücreleri ve bazofillerin yüzeyine bağlı Ig E antikorlarının antijeni ile bağlanması 

sonucu olabileceği gibi, Ig G türü anti-Ig E antikorlarının ya da anti-Ig E reseptör antikorlarının sırasıyla Ig E 

ve Ig E reseptörüne bağlanması ile otoimmun olarak da gerçekleşebilir. Bir başka mekanizma da 

immunkompleks oluşumu ve sonrasındaki kompleman aktivasyonudur. Kompleman aktivasyonu sonrası 

açığa çıkan C3a, C4a ve C5a gibi anafilatoksinler, mast hücreleri ve bazofillerdeki kendilerine ait 

reseptörlerine bağlanarak histamin salınımına Ig E’den bağımsız olarak neden olabilirler. Anjioödem alerjik 

ve fiziksel nedenler, ilaçlar (nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, ACE-inhibitörleri), radyokontrast ajanlar, C1 

inhibitör eksikliği, vaskülitler, bağ doku hastalıkları, kronik ürtikere bağlı ortaya çıkabileceği gibi idiopatik de 

olabilir. (2,3) 

Klinik olarak ürtikeryal lezyonlarla başvuran hastaların yaklaşık %2-10’unda histopatolojik olarak 

“lökositoklastik vaskülit” özellikleri gösteren ürtikeryal vaskülit (ÜV) izlenebilmektedir. Tip 3 aşırı duyarlılık 

reaksiyonu olarak ortaya çıkan ve immünkompleks birikiminin de etiyolojide rol oynadığı ÜV’te, olguların 

çoğu idiopatik olmakla birlikte otoimmün bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili olabildiği de gösterilmiştir. (4,5) 

Bu bildirimizde Sjögren Sendromu tanılı ve yaygın ve dirençli ürtiker ve anjioödem tablosuyla prezente olan 

bir hipokomplemantemik ürtikeryal vaskülit olgusu sunmayı amaçladık .   



 

34 
 

Olgu 

45 yaşında kadın hastanın yaklaşık 3,5 yıl önce sağ göz çevresinde ağrılı veziküler döküntüler ortaya çıkmış. 

Zona zoster tanısı ile antiviral tedavi almış. Zona sonrası sağ el bileği, sağ ayak bileği ve sağ el 2. parmağında 

şişlik yakınmaları olmuş. Dış merkezde doktora başvuran hastaya bu romatoid artrit tanısı konmuş. 

Metotreksat ve hidroksiklorokin kombinasyon tedavisi başlanmış. Bu ilaçlarının ilk dozları sonrası hastanın 

tüm vücudunda yaygın kaşıntılı, kızarıklıklar çıkmış ve göz çevresi ile dudaklarda şişlikler başlamış. Bunun 

üzerine hastaneye yatırılmış.  Kullandığı ilaçlar kesilerek yüksek doz steroid tedavisi verilmiş. Steroid ile 

eklem yakınmaları ile döküntüleri gerileyen hastada romatizmal hastalık olmadığı söylenmiş. Sonrasında 

alerji-immünoloji kliniğinde tetkik edilmeye başlanmış. Ürtikeryal döküntü ve anjioödemi gezici ve 

tekrarlayıcı şekilde devam etmiş.  Antihistaminik tedaviden fayda görmeyen hastanın C1 inhibitör düzeyi 

normal saptanmış. Bu nedenle idiopatik ürtiker tanısı ile omalizumab tedavisi başlanmış. Omalizumab 

tedavisinden kısmen fayda görmüş. Ancak takip eden omalizumab dozuna yakın şikâyetleri tekrar olan 

hasta ileri tetkik amaçlı kliniğimize başvurması üzerine değerlendirildi.  

Başvuru anında yapılan fizik muayenesinde tüm vücutta en büyüğü yaklaşık 5x4 cm boyutlarında, bazıları 

hiperpigmentasyon bırakarak iyileşmiş değişik yaşlarda ürtikeryal plaklar ile sağ omuz anterior 

lokalizasyonda yaklaşık 5x5 cm boyutlarında sıcak, ağrılı, üzeri hafif hiperemik endürasyon mevcuttu. 

Bunun dışında baş-boyun doğaldı. Solunum ve kardiyak muayenesi olağandı. Batın muayenesinde patoloji 

yoktu. Lokomotor muayenesi olağandı. 

Sistem sorgusunda yoğun saç dökülmesi ve ağız kuruluğu dışında yakınması yoktu. Özgeçmişinde ise 20 

paket yılı sigara içiciliği tarif ediyordu.   

 

Yapılan tetkiklerinde WBC: 8,97/103µL NEU:5,95/103µL, LYM: 2,63/103µL, Hb: 11,1 g/dL, MCV:80,4 fL, 

PLT:288/ 103µL, AST:16 IU/L, ALT:11 IU/L, Üre: 39 mg/dl, Kreatinin:0,6 mg/dl, Sedimantasyon:27 mm/h 

CRP:2,24 mg/dl TİT te özellik yoktu. 

ANA: Ganüler :1/2560 ,Nukleolar :1/320 ,RF, kriyoglobülin, etanol ve formalin ANCA testleri negatif. 

ANA Profil Anti-SSB: 3+, Anti SSA:3+, Anti Ro-52 :3+, Anti Ro ELISA: 194,  C4:45 mg/dl (90-180), C3:9 mg/dl 

(10-40) saptandı. 

Hastanın yeni lezyonlarından alınan deri biyopsinde; dermada damar endotellerinde belirginleşme ve 

perivasküler hafif düzeyde lenfosit infiltrasyonu görüldü. İmmunfloresan mikroskopide C1Q negatif, 

dermoepidermal sınırda C3c granüler (+), IgM granüler (+), IgA granüler (+) ve IgG ve fibrinojen ise negatifti.  

Mevcut bulgularla hasta Sjögren sendromu ve beraberinde hipokomplemantemik ürtikeryal vaskülit olarak 

değerlendirildi. Azatiyoprin 2 mg/kg/gün ile birlikte metil prednisolon 0,5mg/kg/gün dozda başlandı. 

Hastanın halen kliniğimizde takip ve tedavisi devam etmektedir. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Ürtikeryal vaskülit lökositoklastik vaskülitlerin nadir görülen bir alt tipidir.(6) Bu olguları tanıyabilmek 

ÜV’nin ciddi sistemik hastalıklarla ilişkisi nedeniyle önemlidir. Çoğu idiopatik olan ÜV olguları, otoimmun 

bağ dokusu hastalıkları, enfeksiyöz ve inflamatuvar hastalıklar, maligniteler ve ilaçlarla ilişkili olarak da 
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görülebilmektedir.(5) Sistemik lupus eritematozus (SLE), Sjögren sendromu (SS), kriyoglobülinemi, 

poliarteritis nodosa, granülamatöz polianjitis ÜV ile ilişkili olduğu düşünülen sistemik romatizmal 

hastalıklardır. (1) 

 

Ürtikeryal vaskülitte olguların büyük bir kısmında 24 saatten uzun süre devam eden eritematöz lezyonlar 

mevcuttur.(4) Ürtikerden farklı olarak, çoğunlukla menekşe renkli, merkezinde purpurik odaklar olan 

lezyonlara, kaşıntıdan ziyade yanma ve ağrı eşlik eder ve sıklıkla hiperpigmentasyonla geriler.(7) Cilt 

lezyonlarına sistemik semptomların da eşlik ettiği ÜV,  hipokomplemantemi ile birliktelik gösterebildiği gibi 

normokomplemantemik de olabilir.(6) Normokomplemantemik form çoğunlukla cilde sınırlı olup klinik 

olarak daha hafif seyreder.(4) Hipokomplemantemik formda ise ateş, artralji, artrit, karın veya göğüs ağrısı 

gibi deri dışı bulguların da eşlik edebileceği bildirilmiş olup anjiyoödem daha sık ve daha şiddetlidir.(8) 

Bizim vakamızda da hastanın ürtiker benzeri döküntülerin 24 saatten uzun sürmesi, bazılarının 

hiperpigmentasyon bırakarak iyileşmesi, tedaviye dirençli olmaları ve eşlik eden artrit gibi multisitemik 

belirtilerin olması idiyopatik ürtikerden uzaklaştıran ÜV’e yönlendiren özelliklerdi. Artritinin olması, sicca 

semptomlarının varlığı ve otoantikor profili ile hastada SS olabileceğini ve kutanöz bulguların da 

hipokomplemantemik ÜV olabileceği düşündürdü. Bir diğer olasılık da hastanın lupus olması ve deri 

lezyonlarının da subakut lupus lezyonları olması idi. Hastanın lupus düşündürecek başka organ ve sistem 

tutulumunun olmaması ve deri lezyonlarının morfolojik özellikleri nedeniyle lupus tanısından uzaklaşıldı. 

Deri biyopsisinde lökositoklastik vaskülitin tipik erken dönem bulguları olan nötrofilik infiltrasyon, fibrin 

depozisyonu, eritrosit ekstravazasyonu gibi bulgular olmasa da hastanın kliniği ve laboratuvar verileri 

birlikte değerlendirildiğinde SS ile ilişkili ÜV tablosu olarak yorumlandı.  

 

Sonuç olarak toplumda sık görülen ürtiker ve anjiyoödem gibi cilt lezyonlarının ayırıcı tanısının yapılması ve 

etiyolojisinin belirlenmesi, eşlik edebilecek sistemik hastalıkların olabileceğinin akılda tutulması, hastanın 

yönetimi ve prognozun belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Sistemik semptom tanımlayan, 

otoimmün hastalık düşündüren bulguların olduğu hastalarda, ürtikeryal lezyonların atipik özellikler 

gösterdiği şüpheli durumlarda, deri biyopsisi ile vaskülitik prosesin gösterilmesi ayırıcı tanıya katkıda 

bulunacaktır. 
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P-5 

Romatoid artrit ve immün yetmezlik kliniği ile izlenen olguda CTLA4 mutasyonu ve Abatacept 

monoterapisi  

Gülay ALP1  Ömür ARDENİZ2  Figen Yargucu ZİHNİ1 

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı 

2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı 

 

Giriş: Sitotoksik T-lenfosit antijeni 4 (CTLA-4), T hücresi çoğalmasının ve farklılaşmasının baskılanması 

yoluyla self toleransın ve immün homeostazını korumaktan sorumlu olan düzenleyici T hücrelerinin işlevi 

için gerekli olan negatif bir immün düzenleyicidir.1 CTLA4 mutasyonu vakalarında otoimmun ve inflamatuar 

olaylarda artış görülmektedir. Klinik tanısı, çeşitli organa özgü otoimmün hastalıklar, hipogamaglobülinemi, 

tekrarlayan enfeksiyonlar ve maligniteler dahil olmak üzere oldukça değişken bir fenotip ile karakterize ve 

komplikedir.2 Beyin infiltratları, üveit, otoimmun sitopeniler, hipogamaglobulinemi, hepatosplenomegali, 

lenfadenopati, akciğer infiltratları, solunum yolu enfeksiyonları, splenomegali, barsak infiltratları,  artrit, 

tip1 diabetes mellitus, hepatit, nötropeni, alopesi, psoriazis, vitiligo, atopik dermatit, otoimmun tiroidit, 

primer biliyer siroz ve büyüme geriliği sıklıkla izlenen klinik bulgulardır 3. Abatacept, CTLA4-IgG1 füzyon 

proteinidir. Seçici bir kostimülasyon modülatörü, CD80 ve CD86'ya bağlanarak T lenfosit aktivasyonunu 

inhibe eder, böylece CD28 ile etkileşimi bloke eder. CTLA4, CD80/CD86’yı CD28’den daha yüksek afinite ve 

avidite ile bağlar. T hücrelerin ko-stimülatör sinyalini modüle eder, tümör nekrozis faktör- alfa , interferon-

gama, interlökin-2’yi azaltır. Bu etkileşim, T lenfositlerin tam aktivasyonu için gerekli olan bir uyarıcı sinyali 

inhibe eder.4 Aktive T lenfositleri RA patogenezinde rol oynar ve RA hastalarının sinovyumunda bulunur. 

Olgu: 27 Yaşında erkek hasta,10 yaşında saç dökülmesi,16 yaşında(2008) tetanoz asısından 1,5 ay sonrası 

peteşileri gelişen hastanın o dönem yapılan tetkiklerinde  PLT:16000 saptanmış, ITP düşünülerek 2 yıl 

steroid verilmiş. 18 (2010) yaşında önce sol dizinde, her iki dizinde yaklaşık 1 hafta süren tekrarlayan şişlik 

ve ağrı başlamış, kızarıklık olmuyormuş. Bel ağrısı, topuk ağrısı, üveit, psöriyazis, inflamatuar barsak 

hastalığı ve ailede spondilortrit öyküsü yokmuş. Dış merkezde Romotoid Artrit(RA) tanısıyla indometazin, 

sulfasalazin(SSZ) ve steroid başlanmış. 2015’de artrit nedeni ile  tetkik esnasında rastlantısal kan şekeri 

yüksekliği saptanmış, Tip 1 Diyabet tanısı ile tedavi başlanmış. Takipte sol dizde şişlik devam etmesi üzerine 

tedavisine metoteksat 10 mg/hafta eklenmiş, 4 ay kadar kullanılıp kesilmiş. 2016’da kronik ishal nedeni ile 

dış merkezde tetkik edilmiş; endoskopisinde pangastrit saptanmış. Biyopsisi villoz atrofi, intraepitalyal 

lenfositoz, aktif duodenit olarak sonuçlanmış. Anti- Endemisyum, Doku transglutaminaz, Anti-Gliadin 

antikorları negatif olan hastada çölyak hastalığı düşünülmemiş. Batın tomogrofisinde (BT) 

hepatosplenomegali( karaciğer 16 cm, dalak 16,5 cm) karaciğerde segment 7’de nodüler lezyon fokal 

nodüler hiperplazi? mezenterik ve sol paraaortik 1x1,7 cm lenfadenopati ,rektosimoid kolonda duvar 

kalınlaşması izlenmiş. Kolonoskopide;aktif kolit ve kript absesi izlenmemiş, inflamatuar barsak hastalığı 

düşünülmemiş. Gönderilen IgG; 314 mg/dl, IgM;15 mg/dl, IgA;2 mg/dl ve IgE;<0.01 sonuçlanan hastaya 

Common Variable Immune Deficiency (CVID) tanısı ile Kasım 2018’de 3 haftada 1 inravenöz İmmun 

Globülin(IVIG) başlanmış. Ocak 2017’de Otoimmun poliglandüler sendrom tetkik amacıyla Ege Üniversitesi 
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dahiliye servisine yatışı yapıldı. Anti gad ve anti insülin antikoru yüksek, insülin benzeri büyüme faktörü-1 

düşük bulunan hasta tip 1 dm olarak değerlendirildi. Ocak 2017’de hipofiz Manyetik Rezonans  (MR) çekildi, 

sella düzeyinde yaklaşık 1 cm boyutunda adenom ile uyumlu lezyon izlendi, hipofiz hormonları normal 

saptandı. Tiroid fonksiyon testlerinde izole T3 düşük, tiroid ultrasonunda en büyüğü 4x2 mm nodüller 

saptandı.  Tiroid otoantikorları negatif olan hastada otomimmun tiroidit düşünülmedi. Dirsek eklemi 

bilateral iç yüzlerinde deriden kabarık hafif eritemli, skuamatöz lezyonlar ve kasıkta eritemli lezyonlardan 

atopik dermatit ön tanısı ile biyopsi alındı, yüzeyde parakeratoz, keratin tabakası içinde serum, dermiste 

akantoz, yaygın hafif spongioz ve dermada pervasküler lenfosit infiltrasyonu ve hafif ödem, dermatit ile 

uyumlu saptandı. Romatoid Faktör, Anti CCP, Anti nükleer antikor (ANA), ANA profil, negatif saptandı. Her iki 

diz ve sakroiliak eklem (SİE) MR’da sağ diz tibiofemoral eklem aralığında medialde daralma, femur 

kondillerinde posterior kesimde osteonekroz ile uyumlu sinyal değişiklikleri, Sol dizde tibiofemoral eklem 

aralığında medial kompartmanda daralma, femur lateral kondil düzeyinde fokal osteonekroz alanı, 

suprapatellar bursa ve eklem aralığında sinovial efüzyon saptandı.  Her iki dizde kronik sinovit ya da erozyon 

lehine bulgu ayırt edilmedi. Sol tarafta sakroiliak eklemde kronisite bulgularına göre evre 3 sakroiliit 

bulguları, solda eklem inferior kesiminde düşük dereceli fokal aktif sakroiliit ile uyumlu kontrastlanma 

izlendi. Yatışı esnasında sol diz artriti gelişti, eş zamanlı bakılan Sedimentasyon (ESH):46 mm/saat C reaktif 

Protein(CRP);10,7 gr/dl saptanan hastaya diz ponksiyonu yapıldı. Sinovyal sıvı mikroskobinde 6817 lökosit; 

%62 polimorfonükleer %38 mononükleer hücre izlendi, üreme saptanmadı. CD4/CD8:37/49 olarak 

sonuçlandı. Üreaplazma Polimeraz zincir reaksiyonu(PCR) negatifti. Mantar elamanı görülmedi ve mikoloji 

kültüründe üreme olmadı. PCR ile M. tuberculosis complex saptanmadi, interferon gama testi ve 

asidorezistan basil negatifti, mikobakteri kültüründe üreme olmadı. Patolojisinde benign sitoloji; proteinöz 

zeminde sinovyal hücreler ve seyrek mikst yangısal hücreler izlendi. Sinovyal hipertrofi ve erozyon 

olmayan, tek taraflı sakroiliit olup aksiyel yakınmaları olmayan hastada ankilozan spondilit düşünülmedi, 

dizlerde steroid kullanımına sekonder osteonekroz olarak değerlendirildi. Bu bulgularla hastada Romatoid 

Artrit düşünüldü.  Hastanın immün yetmezlik açısından istenen genetik testleri sonuçlanana kadar SSZ 

3x1000 mg/gün ve nonsteroid antienflamatuar ile izlendi. Yeni nesil dizileme analizi ile CTLA geninde 

3/17c.495_496delGAinsAT p.Trp165_Ile166delinsTerPhe mutasyonu saptandı. Bu olgularda interstisyel 

akciğer hastalığı gelişimi bildirilmesi nedeniyle yapılan yüksek rezolüsyonlu Toraks BT’de 3mm boyutlu 

nonspesifik nodüller dışında normal bulundu. Eylül 2017’de Abatacept 125 mg haftada bir kez subkutan 

başlanıp SSZ kesildi. Aralık 2017’de sol diz artriti ile geldi. Tedavisine metilprednizolon 16 mg/gün eklendi. 

Abatacept tedavisi öncesinde 50.000 10^3/µL kadar düşmüş olan trombosit sayısı takibinde normale geldi. 

Ocak 2018 itibaren tüm şikayetleri gerilemişti. Nisan 2018’de metilprednizolon azaltılarak kesildi.  Ağustos 

2018’de hastanın annesi ve ablasında da aynı mutasyon gösterildi.  Ablasının çocukluktan itibaren rekürren 

sitopeni öyküsü ve splenektomili olması, total alopesisi ve rekürren enfeksiyon, hipogamammaglobulinemi, 

akut sitopeni gelişmesi üzerine abatacept başlandı. Olgumuzun Eylül 2019’da son vizitinde hassas ve şiş 

eklemi yok, sabah tutukluğu yok, enflamatuar bel ağrısı ve topuk ağrısı yok, ESR:2 mm/saat CRP:2,86 mg/L, 

abatacept monoterapisi ile aktif eklem yakınması olmadan izleme devam edilmektedir.      
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Tartışma; CTLA-4 parsiyel kaybı inkomplettir, CTLA4 mutasyonlu aile üyelerinin %40 kadarı klinik olarak 

sağlıklıdır, mutasyon saptanan bireyin birinci derece aile üyelerinde tarama yapılmalıdır. Sağlıklı mutasyon 

taşıyıcıları geç dönemlerde yaşamı tehdit edici semptomlar yaşayabilirler bu nedenle hastalık aktivitesi 

açısından yakından izlenmelidirler. CTLA-4 füzyon proteinleri ile CTLA-4 replasmanı (abatacept, 

belabatacept) veya CD28 sinyal yolunun rapamisin (mTOR) inhibitörlerinin mekanik hedefi yoluyla 

inhibisyonu, CTLA4 mutasyon taşıyıcılarında altta yatan hiperaktif sinyallemeyi inhibe etmek için hedefe 

yönelik tedavilerdir. Schwab ve arkadaşlarının(2018) 133 hastalık derlemesinde artrit %14 oranında 

saptanmış, 1 hastanın RA, 1 hastanın Psöriatik artrit tanılı olduğu bildirilmiştir3. Rekürren ve tedaviye 

dirençli otoimmun hastalıkları olan, artritleri olan ve değişik derecelerde hipogammaglobulineminin 

gözlendiği,  bilhassa tabloya rekürren enfeksiyonların da eşlik ettiği hastalarda CTL4 ve onu regüle eden 

Lipopolysaccharide-responsive beige-like anchor (LRBA) mutasyonlarının genetik analizle irdelenmesi, 

abatacept monoterapisi ile hastalığı kontrol altında tutulmasını sağlayabilir. Klinik şüphe durumunda bu 

hastalar immün yetmezlik merkezlerine yönlendirilmelidirler. 
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