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ENTEZİT İLİŞKİLİ ARTRİTDE GÜNCELLEMELER 

Deniz Gezgin Yıldırım1 

1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji BD, Ankara, Türkiye 

Juvenil idiyopatik artrit (JİA) sınıflandırması International League of Associations for 

Rheumatology (ILAR) tarafından belirlenen, hastalığın ilk 6 ayındaki klinik ve laboratuar 

özelliklere göre 7 alt kategoriye ayrılmaktadır. Entezit ilişkili artrit (ERA) ILAR sınıflandırmasına 

göre artrit ve entezit bulunan hastada, ya da entezit veya artrit bulunan bir hastada; 6 yaşından 

büyük erkek çocukta artrit, inflamatuar lumbosakral ağrı hassasiyet, HLA B27 pozitifliği, aile 

öyküsü, akut semptomatik anterior üveit varlığının 2’sinin bulunması ile tanı konulmaktadır (1). 

2019’da PRINTO tarafından JİA hastaları için yeni bir sınıflandırma önerildi. Bu önerilerde bu 

grup hastalığın ismi ‘entezit/spondilit ilişkili artrit’ oldu, yaş sınırı 18’e yükseltildi ve kriterlere 

sakroiliak MR’ da sakroiliit görünümü eklendi (2). HLA-B27 pozitifliği ERA kohortlarında %40-

90 oranında bildirilmiştir (3). Ayrıca geniş bir JİA kohortunda ERA hastalarında ERAP1 single 

nükleotid polimorfizmi artışı bildirilmiştir (4). Başka bir çalışmada ERA hastalarında TLR4, 

NLRP3, CXCR4 ve PTPN12 gen ekspresyonunun arttığı ve bu ahsta grubunda hastalık prognoz, 

tedavi yanıtı gibi takipte biyobelirteç olabileceklerini önermişlerdir (5). Hastalık tetikleyici 

çevresel faktörlerin araştırılması amaçlı ERA hastalarında yapılan fekal mikrobiyata 

çalışmalarında Faecalibacterium prausnitzii düzeyinde azalma ve Bacteroides düzeyinde artma 

saptanmıştır (6). 26 ERA, 33 oligo ve poli JİA ve 12 sağlıklı kontrol arasında fekal kalprotektin 

(FCAL) değerlerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada en yüksek FCAL düzeyleri aktif sakroiliiti 

bulunan ve hastalık aktivitesi yüksek olan ERA hastalarında olduğu bildirilmiştir (7). ERA 

hastalarında serum ve sinoviyal sıvı karşılaştırıdırığında sinoviyumda daha yüksek düzeyde 

makrofaj migrasyon inhibitör faktör (MIF) düzeyi bulunduğu ve serum MIF düzeyi ile JSPADA 

hastalık aktivite skorunun arasında korelasyon olduğu saptanmıştır (8). ACR tarafından 2019 

yılında JİA tedavi rehberi güncellendi. ERA hastaları tedavisi için önerileri şu şekilde idi; hastalar 

poliartrit, sakroiliit ve entezit varlığına göre 3 gruba ayrılmalıdır. Poliartriti olan hasta grubuna 

öncelikle non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç (NSAİ) ve subkutan metotreksat olacak şekilde 

hastalık modifiye edici ajan (DMARD) başlanmalıdır. Eğer hastalık aktivite skoru yüksek ise ve 

ulaşılabiliyor ise tedavi başlangıcında anti tumor nekrozis faktör (TNF) verilebilir. İdame 

tedavide düşük hastalık aktivitesi mevcut ise DMARD dozu artırılabilir ya da anti-TNF 

eklenebilir. Eğer yüksek hastalık aktivitesi mevcut ise ikili ya da üçlü DMARD tedavisi yerine 

anti-TNF başlanabilir. Hasta anti-TNF tedavisi altında ise ikinci bir anti-TNF yerine tosilizumab 

ya da abatacept tedavileri verilebir, yanıtsız hastada ritüksimab tedavisi düşünülebilir. Saroiliit 

ya da enteziti olan hasta grubunda öncelikle NSAİ ile tedaviye başlanmalı, yanıt yok ise direk 

anti-TNF tedaviye geçilmelidir. DMARD tedavisi olan salazoprin sadece anti-TNF ye kontrendike 

bir durum var ise önerilmektedir. Bu hastalarda ihtiyaç halinde 3 ayı geçmeyecek şekilde köprü 

steroid tedavisi verilebilir ve fizik tedavi muhakkak önerilmelidir (9). Literatürde ERA hastaları 

üzerinde anti TNF tedavilerinin (etanercept, adalimumab, infliximab) etkinliği ve güvenilirliği 

üzerine birçok çalışma bulunmaktadır (3). İngiltere’den tek merkezden 188 ERA hastasının 10 
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yıllık periyodda geriye dönük olarak değerlendirildiği bir çalışmada temel olarak adalimumab 

ve etanercept karşılaştırılmış. Ek olarak bu tedavilerin metotrexat ile kombinasyonları da 

değerlendirilmiş. Bu makalede ‘ drug survival analizi’ diye tabir edilen bir parametre 

araştırılmış. Remisyon ile ilaç kesme veya hastalık progresyonu olmaksızın gebelik gibi başka 

nedenler ile ilaç kesmeler dışlanmış. Analize hastalık progresyonu ve yan etki nedenli ilaç 

kesilmeleri dahil edilmiş. Hastaların bu kapsamda tedavide kalma sürelerini ifade eden ilaç sağ 

kalım analizi karşılaştırılmış. Adalimumab ve etanercept tek ajan tedavi karşılaştırmasında 

adalimumab tedavisinde kalma süresinin daha uzun olduğunu, metotrexat tedavi 

eklenmesinde de hem adalimumab hem de etanercept tedavileri açısından tedavide kalma 

süresini uzattığını saptamışlardır. Adalimumab tedavisinin daha uzun hastalık kontrolü, daha 

uzun progresyonsuz süre ve daha uzun yan etki nedenli bırakmasız süre sağladığı çıkarımında 

bulunulmuştur. Ayrıca metotrexat ile kombine tedavinin hastalık kontrolünü artırdığı ve daha 

uzun tedavide kalma süresi sağladığı bildirilmiştir (10). Hastalığın patogenezinde IL17 ve IL 23 

sitokinleri kilit roller oynamaktadır. Erişkin spondiloartropati çalışmalarında IL 23/12 

monoklonal antikoru olan ustekinumab tedavisi sakroiliit tedavisinde etkisiz iken, inflamatuvar 

barsak hastalığı (İBH), psöriyazis ve periferik artrit tedavisinde etkin bulunmuştur. IL17A 

monoklonal antikoru olan secukinumab ise psöriyazis ve saroiliit de etkinken, İBH da etkisiz 

bulunmuştur (3). En az 2 farkli anti TNF tedaviye yanıtsız 5 ERA hastasına ustekinumab tedavisi 

uygulanmış. 4 hastada tedavi yanıtı iyi iken 1 hastada hastalık alevlenmesi ve yan etki nedeni 

ile tedavi kesilmiştir (11). 2022’de ERA ve psöriyatik artrit hastaları üzerinde yapılan faz 3, 

randomize kontrollü bir çalışmada secukinumab tedavisi her iki hasta grubunda da etkin ve 

güvenilir bulunmuştur (12). İçinde ERA hastalarının da bulunduğu anti TNF tedavilere yanıtsız 

poliartiküler gidişatlı JİA hastalarında bir JAK inhibitörü olan tofacitinib tedavisinin 

değerlendirildiği bir çalışmada tofacitinib tedavisi etkin ve güvenli bulunarak özellikle subkutan 

tedaviyi red eden hasta grubunda oral bir tedavi olan tofacitinib tedavisinin güvenle 

kullanabileceği vurgulanmıştır (13). 2021 yılında revize edilen ACR tedavi rehberinde yaşa 

uygun sağlıklı ve yeterli beslenmenin faydalarından bahsetmişlerdir (3). ERA hastalarının 

hastalık aktivite skoru hesaplaması için 8 parametreden oluşan JSPADA kullanılmaktadır. Bu 

parametreler aktif eklem sayısı, aktif entezit sayısı, ağrı VAS skoru, ESR veya CRP değerleri, 

klinik sakroiliit varlığı, üveit ve spinal mobilitedir. ERA hasta grubunda diz ve kalça artriti sık 

olduğundan ve bu nedenle objektif Schober testi yapılamayacağından 2022 yılında CARRA CRP 

ve Schober testi olmaksızın 6 parametreden oluşan versiyonun da hastalık aktivitesi iyi 

yansıtacağı ve klinikte pratik kullanılabileceğini belirtmiştir (3). Eklem hasarını yansıtan 

modifiye JADI-AM tarsal kemikler ve lomber bölgeyi de içermesi ile ERA da eklem hasar 

değerlendirmeyi güçlenmiştir. Ayrıca modifiye JADI-EM kardiyak disfonksiyon değerlendirmesi 

sadece semptomatik hastalarda eklenebileceği bildirilmiştir (3). 
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Olgularla Mukopolisakkaridozlar 

Doç. Dr. Elif ÇELİKEL 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

 

Giriş – Epidemiyoloji 

Mukopolisakkaridozlar (MPS),daha önce mukopolisakkaritler olarak bilinen 

glikozaminoglikanların (GAG'ler) parçalanması için gerekli enzimlerin eksikliğinden 

kaynaklanan lizozomal depolanma bozukluklarıdır. Kısmen yıkılmış glıkozaminoglikan  parçaları 

lizozomlarda birikerek hücresel işlev bozukluğuna ve klinik anormalliklere neden olur. MPS, 

tüm MPS türlerinin tahmini toplam insidansı yaklaşık 20.000 canlı doğumda 1 olan nadir 

durumlardır. 

Glikozaminoglikanlar; bir protein çekirdeğine bağlı, doğrusal, tekrarlayan sülfatlı asidik ve 

amino şeker disakkarit birimlerinin büyük, karmaşık polimerlerdir. Kemik ve kıkırdak zemin 

maddesinin bileşenleri olarak, eklem sıvısında kayganlaştırıcı ve başlangıçta büyüme 

faktörlerini hücrelere bağlayan yüzey kaplaması olarak görev alırlar. Metabolik geri dönüşüm 

için; terminal sülfat, asidik ve amino şeker kalıntılarının bir dizi lizozomal enzim tarafından 

kademeli olarak parçalanması gereklidir. 

 

Patogenez 

Glikozaminoglikanların(GAG) parçalanması için gerekli enzimlerin eksikliği, bu substratların 

lizozomlarda birikmesine yol açar. Artan lizozomal membran geçirgenliği hücresel homeostazı 

etkiler ve veziküler füzyon ve otofajinin bozulmasına neden olur. İkincil bir mitokondriyal 

disfonksiyon, oksidatif stresle sonuçlanan reaktif oksijen türlerinin salınmasına neden olabilir. 

Genetik 

X'e bağlı MPS II dışında tüm MPS'ler otozomal resesif geçişlidir. Bu bozuklukların fenotipi, 

hafiften şiddetliye kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.Genel olarak ciddiyet, etkilenen hastanın 

genotipiyle ilgili olan kalıntı enzim miktarına bağlıdır. Küçük miktarlarda kalıntı enzim 

aktivitesine izin veren mutasyonlar, daha az ciddi klinik fenotiplerle sonuçlanır. Hafif ila orta 

formlar aynı zamanda "zayıflatılmış fenotipler" olarak da adlandırılır. Fenotip, diğer bilinmeyen 

genetik veya çevresel faktörler nedeniyle etkilenen kardeşler arasında değişebilir. 

Klinik 

MPS tip I-Heparan sülfat ve dermatan sülfatın parçalanması için gerekli olan lizozomal hidrolaz, 

alfa-L-iduronidaz (IDUA) eksikliğinden kaynaklanan otozomal resesif bir hastalıktır. MPS I, 

kromozom 4p16.3'te yer alan IDUA genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. 

MPS I, Hurler , Hurler-Scheie ve Scheie  sendromlarını içerir. Klinik fenotip, geniş bir şiddet 

yelpazesini kapsar. Şiddetli, orta ve hafif özelliklere sahip hastalar tarihsel olarak sırasıyla 

Hurler, Hurler-Scheie ve Scheie sendromları olarak sınıflandırıldı.Hurler-Scheie ve Scheie 

sendromları "zayıflatılmış fenotipler" olarak adlandırılır. Genel olarak anormal yüz görünümü, 
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hepatosplenomegali, mukopolisakkarid birikintilerine bağlı kardiyovasküler bozukluklar, 

cücelik ile dizostoz multipleks, nörobilişsel gerileme ve sağırlık klinik bulgu olarak ortaya çıkar. 

 

MPS tip II (Hunter sendromu): Bu X'e bağlı bozukluğa, heparan ve dermatan sülfatın 

depolanmasıyla sonuçlanan iduronat 2-sülfataz (IDS) eksikliği neden olur. MPS II, Xq28 

kromozomu üzerinde bulunan IDS genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Şiddetli Hunter 

sendromu olan hastalarda bitişik genlerin silinmesi bildirilmiştir. Bozukluk X'e bağlı olmasına 

rağmen, kadınlarda vakalar bildirilmiştir. 

Şiddetli form, anormal yüz görünümü, hepatosplenomegali, mukopolisakkarid birikintilerine 

bağlı kardiyovasküler bozukluklar, cücelik ile dizostoz multipleks, nörobilişsel gerileme ve 

sağırlık dahil olmak üzere Hurler sendromu (MPS I) ile aynı özellikleri paylaşır. Bununla birlikte, 

kornea bulanıklığının olmaması ile ayırt edilir. Bazı hastalarda klavikulada, kollarda ve 

uyluklarda belirgin inci gibi papüler deri lezyonları gelişir. Bazı hastalarda Sanfilippo 

sendromuna (MPS III) benzer agresif hiperaktif davranış vardır. Zayıflamış form, Scheie 

sendromuna (MPS I) benzer, ancak Hunter hastalarının yüzleri genellikle daha kabadır ve aritmi 

gibi geç kardiyak sorunlar ortaya çıkabilir. Etkilenen hastalar genellikle normal zekaya sahiptir. 

MPS tip III (Sanfilippo sendromu): Farklı enzim eksikliklerinin neden olduğu ancak benzer 

klinik özelliklere sahip dört formda ortaya çıkar. Her biri, heparan sülfatın ayrışmasına katılan 

ve birikimine yol açan dört enzimden birinin eksikliğinden kaynaklanır. Tüm formlar otozomal 

resesif kalıtım gösterir. MPS IIIA, 100.000 doğumda yaklaşık 1.16 insidansı ile en yaygın tiptir. 

Dört ayrı alt tipi vardır. 

MPS III, birincil olarak ilerleyici SSS dejenerasyonu ile karakterize edilir. Kas-iskelet belirtileri 

diğer MPS formlarından daha az sıklık ve şiddettedir. Hastalar tipik olarak iki ila yedi yaşlarında 

gelişimsel gecikme ve hiperaktivite ve saldırganlık dahil davranış sorunları ile başvururlar. 

Hastalık genellikle erken nörolojik yıkım ve ölümle son bulur, ancak erken yetişkin yaşamına 

kadar hayatta kalma yaygındır. 

MPS tip IV (Morquio sendromu): Bu bozukluk benzer klinik bulgulara sahip otozomal resesif 

geçişli iki formdan oluşur. MPS IV A, 16q24.3'te bulunan galaktozamin-6-sülfataz (GALNS) 

kodlayan gendeki mutasyonlardan kaynaklanır. MPS IV B beta-galaktosidaz (GLB1) 

eksikliğinden kaynaklanır. Klinik özellikler keratan sülfat ve kondroitin-6-sülfatın birikmesinden 

kaynaklanır. MPS IV A ve B insidansları sırasıyla 100.000 doğumda yaklaşık 0.22’dir. Morquio 

sendromu iskelet tutulumu ile karakterizedir. Hastalar tipik olarak yaklaşık bir yaşında, 

öncelikle kısa boyun ve gövde ve eklem gevşekliği,Pectus carinatum, kifoskolyoz, genu valgum  

coxa valga ve anormal yürüyüş yaygındır. Disostoz multipleks erken ortaya çıkar. 

Spondiloepifizeal displazi ve platispondili gelişir. Hafif korneal opasiteler, hepatosplenomegali 

ve kapak kalp hastalığı görülebilir. 

MPS tip VI (Maroteaux-Lamy sendromu): Bu bozukluğa 5q11-q13 kromozomu üzerinde 

bulunan arilsülfataz B'yi (ARSB, N-asetilgalaktozamin 4-sülfataz) kodlayan gendeki mutasyonlar 

neden olur. Enzim eksikliği, kısmen degrade olmuş GAG'ların, dermatan sülfat ve kondroitin 4-
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sülfatın birikmesine neden olur. Bozukluk öncelikle iskelet ve yumuşak dokuları etkiler. Kalıtım 

otozomal resesiftir. 

MPS tip VII (Sly sendromu) 7q21.11 kromozomunda yer alan beta-glukuronidaz (GUSB) 

kodlayan gendeki mutasyonların neden olduğu nadir bir hastalıktır. Enzim eksikliği heparan 

sülfat, dermatan sülfat, kondroitin-4-sülfat ve kondroitin-6-sülfatın birikmesine neden 

olur.Kalıtım otozomal resesiftir. 

Klinik özellikler ve komplikasyonlar, belirgin yumuşak doku ve iskelet anormallikleri ile MPS I'e 

benzer olabilir. MPS I'in zayıflatılmış formlarında olduğu gibi, MPS VII'de zihinsel yetersizlik 

hafif olabilir veya hiç olmayabilir. En zayıflatılmış form, iskelet anormallikleri ile sınırlıdır 

MPS tip IX (Hiyalüronidaz eksikliği): Hiyalüronidaz 1 (HYAL1) eksikliğinden kaynaklanan 

oldukça nadir görülen hiyalüronan birikimi ile karakterize otozomal resesif bir hastalıktır. 

Enzimi kodlayan gen, 3p21.3-p21.2  kromozomu üzerinde bulunur. Majör klinik özellikler, 

nodüler histiyosit kümelerinden oluşan periartiküler yumuşak doku kitleleri, asetabular 

erozyonlar ve boy kısalığıydır. 

 

Radyolojik Bulgular 

İskelet tutulumunun karakteristiği ‘Dizostozis multipleks’tir. Bu tanımlama altında; uzun 

kemikler kısa ve kalın, distal radius ve ulna epifizinde anormal açılanma,klavikulada anormal 

genişleme, koksa valga deformitesi, asetabular genişleme, metakarpal kemiklerde proksimale 

doğru daralma, vertebralarda gagalaşma, Gibbus deformitesi, makrosefali , kraniyosinositoz 

görülebilmektedir. 

Ayırıcı Tanı 

Skleroderma, juvenil idiopatik artrit gibi diğer inflamatuar hastalıklar; kamptodaktili, izole 

karpal tünel sendromu-tetik parmak gibi distal tutulumlu durumlar, osteokondrodisplaziler, 

diğer metabolik hastalıklar ve osteonekrozlar gibi durumlar ayırıcıb tanıda akılda tutulmalıdır. 

Tanı 

Merkezi sinir sistemi anormallikleri olsun ya da olmasın, kaba yüz hatları, 

hepatosplenomegali ve kemik hastalığı olan bir çocukta MPS bozukluğundan 

şüphelenilmelidir. Nadiren, etkilenen bir aile üyesinin öyküsü nedeniyle bir hasta, MPS 

belirti ve semptomlarının başlangıcından önce başvurabilir. Bazı ülkelerdeki MPS I dışında 

çoğu MPS formu için yenidoğan taraması mevcut değildir. Belirgin iskelet bulguları tanıya 

yardımcı olabilir. Bununla birlikte, MPS tipine ve ciddiyetine bağlı olarak, ilk sunum hafif 

olabilir ve belirtiler değişken olabilir ve bu da tanıda sık sık gecikmelere neden olur. Sonuç 

olarak, hastalığın erken döneminde başvuran hastalarda kapsamlı bir biyokimyasal 

değerlendirme gerekebilir. 

    Üriner glikozaminoglikan (GAG) konsantrasyonunun ölçümü, elektroforez veya 

kromatografi ile GAG'ın fraksiyonlanması ve oligosakkaritlerin analizi, MPS tiplerini 

belirleyebilir ve ayrıca diferansiyelde oligosakkaridozları ve diğer depolama bozukluklarını 

tanımlayabilir. 
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      Enzim analizi: MPS bozukluklarının teşhisi, genellikle periferik kan lökositlerinde spesifik bir 

enzim eksikliğinin gösterilmesiyle doğrulanır, ancak fibroblastlar veya kurumuş kan lekeleri test 

edilebilir. Enzim analizi, tüm MPS türleri için mevcuttur. 

       Mutasyon analizi:Genetik testler genellikle bu bozukluklarda nadir görülen "özel" 

mutasyonların yüksek sıklığını gösterir. Etkilenen aile üyelerinde mutasyonlar bilindiğinde 

moleküler analiz yapılabilir. 

 

Tedavi 

Mukopolisakkaridoz için çoğu tedavi, komplikasyonların tedavisine yöneliktir ve altta yatan 

anormalliğe özgü değildir. Destekleyici veya semptomatik tedavi, hastalar ve aileleri için yaşam 

kalitesini iyileştirebilir. Bununla birlikte, enzim replasman tedavisi (Tip I,II, III, IVA, VI, VII) 

hematopoietik hücre transplantasyonu ve gen tedavisi gibi spesifik tedaviler, tek başına veya 

kombinasyon halinde, bu bozuklukların doğal seyrini değiştirebilir. Tedavi seçimi, spesifik 

hastadaki MPS tipine ve hastalığın ciddiyetine bağlıdır. 
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Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde adalimumab biyobenzer deneyimi: 

Vaka Sunumu 

Dr. Fatma Gül Demirkan 1 

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 13 yaş erkek hasta; 2018 yılı temmuz ayında 1,5 aydır 

devam eden her iki kalça ve diz ekleminde ağrı, topallama ve yaklaşık bir saat süren sabah 

tutukluğu şikâyetleriyle merkezimize başvurdu. Sistem sorgusunda ek şikâyeti yoktu. 

Özgeçmiş ve soygeçmişinde belirgin özellik yoktu. 

Fizik muayenede genel sistem muayenesi normaldi. Kas iskelet sistemi muayenesinde 

bilateral kalça eklem hareketleri kısıtlı, modifiye Schober testi 4 cm; her 2 dizde ballotman ve 

belirgin effüzyon mevcuttu. 

Laboratuvar değerlendirmelerinde hemogram, elektrolitleri, böbrek fonksiyon testleri ve 

karaciğer fonksiyon testleri normaldi. C-reaktif protein ve eritrosit sedimantasyon hızı 

normaldi. PPD anerjik olarak tespit edildi. Septik artrit ve malignite düşündüren bir klinik ya 

da laboratuvar bulgusu yoktu. Brusella ve tüberküloz gibi etkenlere yönelik yapılan 

değerlendirmeleri negatifti. Anti nükleer antikor negatifti, HLA B27 pozitif saptandı.  

Kalça ve diz eklemlerine yönelik yapılan direk grafide her iki sakroiliyak eklemde skleroz, 

özellikle sol sakroiliyak eklemde düzensiz eklem aralığı (grade 2 bilateral) tespit edildi. 

Sakroiliyak eklemlere yönelik kontrastlı manyetik rezonans görüntülemesi “Her iki sakroiliyak 

ekleme komşu, sakral ve iliyak kemiklerde, yaygın kemik iliği ödemi izlenmiştir. Akut 

sakroiliit olarak değerlendirilen bulgularla, simetrik olması nedeniyle ankilozan spondilit 

öncelikle düşünülmüştür. “ şeklinde raporlandı. (Şekil-1 ) 
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Şekil-1. Sakroiliyak manyetik rezonans görüntüleme 

 

Mevcut bulgularla hastaya  International League of Associations for Rheumatology (ILAR) 

kriterlerine göre entezit ilişkili artrit tanısı kondu. Uvea muayenesi normal olarak 

değerlendirildi. Tanı anındaki jüvenil spondiloartrit hastalık aktivite indeksi (JSpADA) : 7,5’ tu.  

Hastaya başlangıç tedavisi olarak oral metilprednisolon (1 mg/kg/gün) ve subkutan 

metotreksat (10 mg/m2/hafta) tedavisi başlandı. Metilprednizolon 1 ay içinde dozu kademeli 

azaltılarak kesildi. Beş ay sonra şiddetli bulantı nedeniyle metotreksat kesildi. İzlemde 

sarkoiliit bulguları metotreksat altındayken gerilemesine rağmen tedavi kesildikten sonra 

tekrar alevlendi. Klinik olarak sakroiliit devam etmesi nedeniyle sülfasalazin tedavisi başlandı. 

Tanıdan 8 ay sonra salazoprin tedavisi altındayken eklem şikâyetleri devam etmesi nedeniyle 

(JSpADA indeksi:6,5) biyolojik tedavi hazırlığı yapıldı. Anti-TNF tedavi planlandı. PPD:8 mm 

saptanması üzerine 1 ay INH kullanımı sonrası etanersept başlandı. Hastanın etanersept 3 ay 

kullanımı sonrası klinik yanıt alınamadı. Gözde kızarıklık gelişen hastanın uvea muayenesi 

sonucunda uveit geliştiği görüldü. Hastaya adalimumab biyobenzer ve metotreksat tedavisi 

birlikte başlandı. İlaç uyumu düzgündü. Metotreksat gastrointestinal sistemde herhangi bir 

yan etki oluşturmadı.  

Tedaviyi 2 yıl süresince uygun doz ve aralıklarla uyumlu şekilde kullanan hastanın 

01.12.2022’de lokal anestezi altında diş çekimi yapılması planlandı. Mevcut tedavilerini 

kullanırken çürük nedeniyle diş çekimi planlanan hastada işlem sonrasında herhangi bir 

komplikasyon gelişmedi. Lokal anestezi öncesi ya da sonrasında biyolojik tedaviye ara 

verilmedi. 
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Hastanın üveiti remisyona girdi ve klinik olarak remisyonda izlendi.  

Mart 2023’teki son vizitinde hastanın aktif yakınması yok, sabah tutukluğu yok, kilo 

kaybetmiyordu. Fizik muayenesinde modifiye schober testi 6 cm olarak belirlendi.  Eklem 

muayenesi doğaldı, eklem hareket açıklığı normaldi. Son JSpADA indeksi 1’di.  

Son yıllarda jüvenil idiyopatik artrit gibi kronik romatizmal hastalıkların patogenezinin daha 

iyi anlaşılması ile hedefe yönelik tedaviler geliştirilmeye başlanmıştır. Hedefe yönelik bu 

tedavilerin kullanımı hastalık gidişatında iyileşme sağlasa da tedavi maliyetinin yüksekliği ve 

ilaçların patent sürelerinin dolmaya başlaması gibi nedenler ilaç üreticilerini terapötik 

anlamda bu ilaçlara denk alternatiflerini üretmeye teşvik etmiştir. Biyobenzer adı verilen bu 

ürünler lisanlı ürüne kalite, güvenlik ve etkinlik açısından benzer olup bu benzerliğin ilacın 

endikasyonlarından birinde gösterilmesi diğer endikasyonlar için de başa baş karşılaştırma 

çalışmalarına gerek olmaksızın kullanılmasına olanak sağlamaktadır.  Biyobenzerlerin 

geliştirilmesinin en önemli avantajlarından biri de maliyetlerin düşürülmesidir.  

Son yıllarda erişkin gastroenteroloji, dermatoloji, romatoloji vb alanlarda biyobenzer ilaçlara 

yaklaşımla ilgili farkındalık ve algı durumu araştırma konusu olmuştur.  Pediatrik 

romatologların biyobenzerlere yönelik algı ve tutumlarını ve biyobenzer tedavisinin önündeki 

engelleri ortaya koymak amacıyla anket çalışması sonucunda son yıllarda genel kabul etme 

oranı değişse de hala yeterli düzeyde olmadığı görüldü. Bu konuda 114 pediatrik 

romatoloğun katıldığı bir anket çalışmasında 37 (%32,4) katılımcı yan dal araştırma görevlisi, 

34 (%29,8) katılımcı pediyatrik romatoloji uzmanı ve 43 (%37,7) katılımcı akademisyenlerden 

(doçent ve profesör) oluşmaktaydı.  “Biyolojik ilaç başlamanız gerektiğinde biyobenzer tercih 

eder misiniz?” sorusuna katılımcıların %47,7'si hala çekimserken %18,9 hiç tercih 

etmeyeceğini, %33,3 ise tercih edeceğini belirtti.  

Özellikle çocukluk çağında kronik romatizmal hastalıklarda biyobenzer ilaç kullanımı 

konusunda gerçek yaşam deneyimi çalışmaları klinisyenlerin bu ilaçlara olan güven ve 

benimseme oranlarını olumlu yönde etkilemektedir. 2022 yılı içerisinde bu konuda iki çalışma 

yayınlanmıştır. Biri jüvenil idiyopatik artrit tedavisinde kullanım sonuçlarını bildirirken diğer 

çalışma ise orijinal molekülle karşılaştırarak biyobenzer ilaçların jüvenil idiyopatik artrit ve 

üveit tanılarında kullanım endikasyonlarını ve tedavi sonuçlarını ortaya koymuştur. Her iki 

çalışmada da bu yeni nesil biyolojik ilaçların hem güvenli hem de etkin oldukları gerçek 

yaşam verileriyle gösterilmiştir. 

Biyolojik ilaçların etki ve riskleri iyi bilinmekte olup bu ilaçların yüksek maliyeti yaygın olarak 

kullanımlarını sınırlamıştır. Hedefe yönelik bu tedavilerin biyobenzerlerinin kullanılması, daha 

düşük maliyetle benzer etki ve güvenirlilikte farmasötik etkiye ulaşılabilirliği amaçlamaktadır.  

Biyolojik ilaçların patent lisans sürelerinin dolması ile biyolojik ilaçların yerini almasının 

kolaylaştırılması için EMA, FDA ve WHO gibi kuruluşlar tarafından kılavuzların oluşturulması 

ile biyobenzer ürünlere olan destek her geçen gün artmaktadır. Biyobenzer ilaçlar çocukluk 

çağında güvenle kullanılabilir ve hastalığı kontrol almada oldukça etkindirler. Pediatrik 
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romatoloji alanında, çocuklarda tedavi seçenekleri belirlenirken biyobenzer gerçek yaşam 

deneyimleri hakkında ileri çalışmalara ve eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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ROMATİZMAL OLMAYAN HASTALIKLARIN TIRNAK YATAĞI KAPİLLEROSKOPİ BULGULARI 

Dr. Figen ÇAKMAK1 

1. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 

 

Tırnak yatağı kapilleroskopi (NVC) incelemesi mikrovasküler yapı değerlendirilmesinde 

kullanılan kolay ve non-invaziv bir metottur. Normal ve patolojik NVC bulgularını 

değerlendirebilmek ve bu bulguların niceliksel özelliklerini belirtebilmek için kapilleroskopik 

tanımlar ve skorlama sistemleri geliştirilmiştir.  

NVC romatolojik hastalıklarda mikrovasküler dolaşım ve endotel hasarı ile ilişkili bilgiler 

sunmaktadır. Sistemik sklerodermanın takip ve tedavisinde 2013 yılında klavuzlara girmiş ve 

takibin önemli bir parçası haline gelmiştir. Raynaud fenomeni ile gelen olguların takibinde; 

primer ve sekonder raynaud sendromu ayırıcı tanısında kullanılmaktadır. Bağ dokusu 

hastalıklarından sistemik lupus eritematosus ve juvenil dermatomiyozitte NVC bulguları hasta 

izleminde yol göstermektedir.  

NVC alanında yıllar içinde büyük gelişmeler kaydedilmiş ve romatizmal olmayan hastalıklarda 

da kapilleroskopi endotel hasarını göstermek için bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Endotel hasarının patogenezinde otoantikorların, oksidatif stresin, viral hasarın, doku 

hiposisinin ve vasküler mediyatörlerin rolü gösterilmiştir. Endokrinoloji, dermatoloji, 

oftalmaoloji, hematoloji, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklarda NVC yönteminin 

kullanımı; mikrovasküler dolaşım ve endotel disfonksiyonu ile ilişkili fikir edinmemizi 

sağlamaktadır. 

Tip 1 diyabetes mellitus (T1DM) ve tip 2 diyabetes mellitus (T2DM) kronik hiperglisemi ile 

seyreden, hiperglisemi maruziyeti sonucu makrovasküler ve mikrovasküler hasarın geliştiği 

kronik bir hastalıktır. DM tanılı hastalarda NVC ile kapiller tortiyozite ve kapiller kros artışı, 

genişlemiş kapillerler, dev kapillerler, hemoraji odakları, neoanjiogenez gösterilmiştir. Kötü 

glisemik takibi olan ve mikrovasküler komplikasyonların (nefropati, nöropati, retinopati) 

geliştiği hastalarda NVC bulguları dramatik olarak daha kötü saptanmaktadır.  

Glokom tanılı hastalar ile yapılan çalışmalarda tortiyozite artışı, genişlemiş kapillerler, hemoraji 

ve avasküler alanlar gösterilmiştir. Dermatolojik hastalıklardan alopesi areata, lepra ve 

rozasea’da kapiller tortiyozite, uzamış kapillerler ve neoanjiogenez saptanmıştır. Orak hücreli 

anemide ise hipoksi ile ilişkili olarak genişlemiş kapillerler ve avasküler alanlar NVC’de 

gösterilmiştir. İnterstisyel akciğer hastalıklarında, pulmoner arteriyel hipertansiyonda, 

Alzheimer hastalığı ve Rett Sendromu’nda da kapilleroskopik bozukluklar bildirilmiştir.  
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OLGU-1 

9 yaşında T1DM tanısı alan ve 8 yıldır takipli olan 17 yaş erkek hasta NVC ile değerlendirildi. 

Mikrovasküler komplikasyonlar açısından taramaları normal olan hastanın son 1 yıl HbA1c 

ortalaması 9,1 idi.  

Kapiller morfoloji major bozukluk olarak değerlendirildi. 1 mm’lik alanda kapiller dansite 4 

olarak ölçüldü. Genişlemiş kapillerler, mikrohemoraji odakları ve bushy kapillerler mevcut idi 

(Şekil 1, Şekil 2).  

 

Şekil 1: Kapiller dansite:4, bushy ve genişlemiş kapillerler mevcut.  
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Şekil 2: Mikrohemoraji odakları, genişlemiş kapillerler, kapiller tortiyozite  

 

OLGU-2 

COVID ilişkili multisistem inflamatuar sendrom (MISC) tanılı 10 yaşında erkek hasta taburculuk 

sonrası çocuk romatoloji poliklinik kontrolünde NVC ile değerlendirildi. Yatış sırasında koroner 

tutulumu mevcut olan hasta MISC tanısı ile yoğun bakım ünitesinde takip edilmişti. IVIG 

tedavisi ve oksijen desteği almıştı. NVC değerlendirmesinde morfoloji; major bozukluk ile 

uyumlu idi. Tortiyozite artışı, genişlemiş ve bushy kapillerler saptandı (Şekil 3,4) 

 

Şekil 3: Kapiller tortiyozite, bushy kapillerler, genişlemiş kapillerler 
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Şekil 4: Tortiyozite, genişlemiş kapillerler 

OLGU 3 

T2DM ve hipertansiyon tanıları ile takipli 65 yaş erkek hasta NVC ile değerlendirildi. Son HbA1c 

kontrolu 11 olan hasta takipleri sırasında hiperglisemik seyretmekte idi. NVC 

değerlendirmesinde mikrohemoraji alanları ve meandering kapillerler mevcut idi (Şekil 5) 

 

Şekil 5: □: Mikrohemoraji, ○: Meandering kapiller 
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OLGU 4 

Anoreksiya nervoza tanısı ile takipli 16 yaşında kız hasta NVC ile değerlendirildi. Öyküsünden 6 

yaşında T1DM tanısı aldığı öğrenildi. Son 6 ayda 14 kg tartı kaybı olan hastaya 2 ay önce 

anoreksiya nervoza tanısı konulmuştu. NVC değerlendirmesinde dallı kapillerler, tortiyozite 

artışı ve kros kapiller saptandı (Şekil 6, 7) 

 

Şekil 6: Dallı kapiller, tortiyozite, kapiller kros  

 

Şekil 7: Bushy kapiller, meandering kapiller  
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Sağlıklı Çocuklarda Tırnak Yatağı Kapiller Yapısının Kapilleroskopik Değerlendirmesi 

Dr. Hatice Adıgüzel Dundar 

Kapilleroskopi, bir büyütme sistemi (mikroskopik lensler) kullanılarak, tırnak dibi dermal 

papiller kılcal damarların (mikrodolaşım) morfolojisini değerlendirilmesini sağlayan (invazif 

olmayan ve güvenli) bir metoddur. Videokapilleroskopi özellikle yetişkin popülasyonunda 

sklerodermanın tanısında yaygın olarak kullanılır ve sistemik sklerozis, miks konnektif doku 

hastalığı, dermato/polimyozit gibi bazı bağ doku hastalıklarından ayırıcı tanıda değerlidir. 

Kapillaroskopin duyarlı, ucuz, basit, kolay uygulanabilir, güvenli ve non invaziv bir yöntem 

olması büyük avantajdır.  

Birçok erişkin bağ doku hastalığı olan bireyde kapilleroskopik özelliklerin klinik tanı, hastalık 

şiddeti ve prognoz ile korele olduğu gösterilmiştir. Tırnak yatağı kapilleroskopisi çocuklarda ve 

adolesanlarda da sistemik sklerozisin erken tanısında ve raynaud fenomenli bireylerde 

mikrosirkülasyonun değerlendirilmesinde en iyi yöntemdir. Mikrovaskülopati, sistemik 

sklerozisin en erken (ilk) ve en önemli patolojik değişikliğidir. Ayrıca sistemik sklerozisin 

sınıflamasında yerini almıştır. Özellikle çocuklarda güvenilir, noninvaziv ve ucuz bir tetkik 

olmasından dolayı otoimmun romatolojik hastalık gelişme riski olan çocuk ve adolesan 

bireylerde tanı amaçlı kullanılabilir. 

Kapilleroskopik değerlendirmeyi yapabilmek, öncelikle sağlıklı bireylerdeki kapiller yapıyı 

tanımaktan geçer. Vücudun çoğu bölgesinde kapiller yapılar cilt yüzeyine dik seyrederken, 

tırnak dibi kapillerleri cilt yüzeyine paralel seyrettiğinden mikrosirkülasyonun ve patolojik 

değişikliklerin saptanmasında en ideal alanı oluşturmaktadır. Yenidoğan döneminde primitif 

damarlar vardır ve kapiller loop’lar belirgin değildir. 1-6 ay arasında kapillerler uzamaya ve 

loop’lar belirginleşmeye, arterial ve venöz kompanentler farklılaşmaya başlar. 6 aydan sonra 

çocuklarda kapiller yapılar ortaya çıktığından 6 aylıktan itibaren kapillaroskopik değerlendirme 

yapılabilir. Kapillaroskopi ile; kapiller genişlik, kapiller uzunluk, kapiller yapının şekli, dağılımı, 

kapiller dansite, avasküler alan varlığı, kanama, yeni oluşan damar yapıları incelenebilir.  

Sağlıklı çocuklarda normal tırnak yatağı kapillerleri erişkine göre farklılık göstermektedir. 

Bunlar, mm de daha az sayıda loop sayısı ve sık atipik loop içermesidir (1,2). Sağlıklı çocuk ve 

adolesanlarda tırnak yatağı kapilleroskopisinde  normalde hastalık belirtisi olan  avasküler 

alanlar ve kapiller genişleme olabileceği gösterilmiştir (3). Başka bir çalışmada sağlıklı 

çocuklarda kapiller dansitenin (ort. 6.9 (0.9) kapil/mm) erişkinlere (ort. (SD) 8.6 (1.6) kapil/mm) 

oranla daha düşük olduğu gösterilmiştir (4). Sağlıklı 50 çocukta yapılan bir çalışmada; kapillar 

dansitenin yaşla beraber arttığı ancak istatistiksel olarak anlamlı saptanmamış, %10 

mikrohemoraji, %40’ında normal kapillaroskopik bulgular, %55.7’sinde minör, %4.3’ünde 

majör kapillaroskopik anormallikler olduğu bildirilmiştir (5). Piotto ve ark. yaptığı çalışmada 5-

18 yaş arası 100 sağlıklı çocuk ve adolesanlarda; kapiller uzunluk, kapiller genişlik, kapil sayısı 

ve kapillerarası mesafe yaşa göre değerlendirilmiş ve bir standardizasyon getirilmeye 

çalışılmıştır. Yaşla beraber kapillar dansitede artış, 15-18 yaş grubunda diğer yaş gruplarına 
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oranla; daha uzun ve genişlemiş kapiller  varlığı, sağlıklı çocukların %10’unda genişlemiş kapiller 

ve %11’inde avasküler alan varlığı gösterilmiştir (6).  

Sağlıklı çocuk ve adolesanlarda normal kapillaroskopik bulgular ve kapiller morfoloji yaşa göre 

değişkenlik gösterdiğinden bu morfolojiyi tanımak patolojik bulguları ayırt etmede değerli 

olacaktır.  
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Otoinflamatuar Hastalıklar 

PFAPA  Sendromu  

Dr Mustafa Çakan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği 

 Otoinflamatuar hastalıklar veya periyodik ateş sendromları tekrarlayan ateş, döküntü 

ve serozal zarların tutulumu ile seyreden bir grup monogenik hastalıktır. Son yıllarda çok sayıda 

yeni otoinflamatuar hastalık tanımlanmıştır. Otoinflamatuar hastalıklardan prototip olan 

hastalık Ailevi Akdeniz Ateşi’dir (AAA). Ana bulgusu tekrarlayan ateş olduğu için periyodik ateş 

sendromları olarak ta adlandırılan diğer otoinflamatuar hastalıklar arasında PFAPA sendromu 

(periodic fever with aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis), Hiperimmünoglobulin D 

sendromu [HIDS; yeni adıyla Mevalonat kinaz eksikliği (MKE)], TNF-reseptör ilişkili periyodik 

sendrom (TRAPS) ve Kriyoprin ilişkili periyodik sendrom (CAPS) yer almaktadır. Periyodik ateş 

demek için en az 6 aylık bir takip süreci içinde en az 3 ateş atağının gözlenmesi gerekmektedir. 

Diğer önemli kurallardan biri de ateş sırasında üst solunum yolu, alt solunum yolu veya idrar 

yolu enfeksiyonu gibi herhangi bir enfeksiyon odağının olmaması gerekir. Monogenik bir 

hastalık olmamasına rağmen PFAPA otoinflamatuar hastalıklar sınıfında yer almaktadır.  

İlk olarak 1987 yılında Dr. Marshall tarafından 12 hasta ile tanımlanmıştır. Bu nedenle 

hastalığın ismi bazen literatürde Marshall sendromu olarakta geçmektedir.  Ülkemizde en sık 

gözlenen periyodik ateş sendromu AAA iken, dünyada en sık gözlenen periodik ateş sendromu 

PFAPA’dır. Çocukluk çağında sık gözlenmektedir ve genellikle okul çağı veya ergenlik öncesi 

döneminde hastalık kendi kendine regrese olsa da erişkin yaşa sebat eden vakalar da 

bulunmaktadır. İlk bulguları erişkin yaşta başlayan PFAPA hastaları da tanımlanmıştır.  

Diğer monogenik periyodik ateş sendromları gibi klinik ve laboratuar bulgularının 

olması ve hastaların soy geçmişisinde PFAPA veya sık tekrarlayan tonsilit hikayesi olan 

bireylerin olması nedeni ile hastalığın monogenik bir hastalık olduğu düşünülmüş ve yoğun 

genetik çalışmalar yapılmıştır. Ancak halen hastalığın geni bulunamamıştır ve PFAPA 

sendromunun olasılıkla çok sayıda hastalık geninin oligogenik veya kompleks kalıtımı ile ilişkili 

olduğu düşünülmektedir. Patogenez çalışmalarında kompleman yolağı ve IL-1β/IL-18 

yolaklarının aktive olduğu, interferon gen imzası olduğu, Th1-kemokinemisi (IP10/CXCL9, 

MIG/CXCL9) olduğu, dolaşımdaki aktive CD4+ hücrelerin belirgin azalması ile karakterize olduğu 

gösterilmiştir. Tonsillektomi materyalleri üzerine yapılan çalışmalarda tonsil dokularında artmış 

CD4+ ve CD8+ T hücre sayısı saptanmıştır. Ayrıca gen ekspresyon analizlerinde IL1RN ve TNF 

ekspresyonunda 5 kat artış  ve NF-kB yolağının persistan aktivasyonu gözlenmiştir. Bu nedenle 

PFAPA tonsillerinde, asemptomatik dönemde dahi, lokalize ve persiste eden bir inflamasyon 

olduğu görüşü ileri sürülmüştür.  

Sıklıkla 1-5 yaş arası başlayan, 3-6 gün süren ve ritmik bir şekilde, 21-28 günde bir, 

tekrarlayan ateş ataklarının olması hastalığın ana özelliğidir. Hastaların %10 kadarlık bir 

kısmında hastalığın ilk bulguları 5 yaşından sonra başlamaktadır. Periyodik ateş sendromları 
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içinde en ritmik döngüsü olan hastalık PFAPA’dır. Ebeveynler sıklıkla atağın geleceğini çocukta 

oluşan halsizlikten anlarlar. Kriptik tonsilit şeklinde tonsillofarenjit hastaların %90-100’ünde 

gözlenir iken, ağrılı servikal lenfadenopati hastaların 60-90’ında, aftöz stomatit ise hastaların 

%40-80’inde gözlenmektedir. Ateş aniden çıkmaktadır ve atak süresince 39-41 °C civarında 

olmaktadır. Atak sırasında triada ek olarak hastaların %40’ında hafif karın ağrısı, myalji, baş 

ağrısı, artralji gibi ek bulgular olabilmektedir. Döküntü olmaması diğer monogenik periyodik 

ateş sendromundan ayırt edici bir özelliktir. Atakların yazında devam etmesi özellikle kreş veya 

okul dönemlerinde sık gözlenen viral/bakteriyel enfeksiyonlardan ayırt etmede en önemli 

ipucudur.  

Hastalığı tanımlamak için çok sayıda tanı veya sınıflama kriterleri geliştirilmiştir. En sık 

kullanılanlar 1999 yılında tanımlanan modifiye Marshall kriterleri ve 2019 yılında yayımlanan 

Eurofever/PRINTO kriterleri aşağıda verilmiştir. 5 yaş üstünde de hastalığın ilk bulgularının 

başlayabilmesi nedeni ile 5 yaş altı başlangıç zorunluluğu artık çok geçerli bir kriter olarak 

görülmemektedir.  

Modifiye Marshall Kriterleri  (Tüm kriterler karşılanmalıdır) 

1) Erken yaşta (<5 yaş) başlayan ve düzenli tekrarlayan ateş ataklarının olması 

2) ÜSYE olmadan konstitüsyonel bulgular ve en az bir bulgunun olması 

-Tonsillofarenjit 

-Servikal lenfadenit 

-Aftöz stomatit 

3) Siklik nötropenin olmaması 

4) Ataklar arası tamamen asemptomatik olması 

5) Normal büyüme ve gelişmenin olması 

Eurofever/PRINTO Kriterleri (8 kriterden 7’sinin karşılanması gerekir) 

1) Tonsillofarenjit olması 

2) 3-6 gün sürmesi 

3) Servikal lenfadenit olması 

4) Periyodisite göstermesi 

5) İshal olmaması 

6) Göğüs ağrısı olmaması 

7) Artrit olmaması 
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8) Döküntü olmaması 

Laboratuar bulgularına bakıldığında hastalık için özgül bir test bulunmamaktadır. Tipik 

olarak ataklarda çok belirgin bir akut faz yanıtı (CRP, ESR, SAA) yüksekliği olmaktadır. PFAPA’yı 

diğer monogenik periyodik ateş sendromlarından (AAA, HIDS, TRAPS, CAPS) ayıran en önemli 

özelliklerden birisi de hastalarda subklinik inflamasyon olmamasıdır. Subklinik inflamasyon atak 

arası dönemlerde akut faz yanıtı yüksekliğinin sebat etmesi olarak tanımlanmaktadır. Subklinik 

inflamasyon var demek için en son ataktan en az 2 hafta sonra kan bakılması ve yakın zamanlı 

bir enfeksiyon geçirilmemiş olması gerekmektedir. Sebat eden subklinik inflamasyon olması 

amiloidoz gelişimi için en önemli risk faktörlerinden biridir. Bu nedenle PFAPA’da diğer 

monogenik periyodik ateş sendromlarından farklı olarak amiloidoz riski yoktur.  

Atak sırasında tek doz kullanılan steroid (prednizolon 1-2 mg/kg, iv, im veya po) ile atak 

2-4 saat içinde sonlanır. Nadiren ikinci doz steroid ihtiyacı olabilmektedir. Her atakta ikinci doz 

steroid ihtiyacı olan, bazı ataklarıda döküntü veya ishal eşlik eden hastalarda HIDS olasılığı 

akılda tutulmalıdır. Steroid sonrası ateşi tekrar çıkan çocuklarda da eşlik eden enfeksiyon 

olabileceği unutulmamalıdır.  Steroid kullanımı sonrası çoğu hastada atak sıklığında değişiklik 

olmaz iken, bazı hastalarda atak arası açılır iken (4 haftada bir yerine 6-8 haftada bir atak gibi) 

bazı hastalarda atak sıklığı artmaktadır (4 haftada bir atak yerine 2-3 haftada bir atak gibi). Atak 

sıklığını azaltmak amacı ile simetidin veya kolşisin kullanılmaktadır. Simetidin ülkemizde 

bulunmamaktadır. Simetidin ile yanıt %30 civarında gözlemlenmektedir. Kolşisin kullanımı ile 

hastaların büyük çoğunluğunda (%70-90 oranında) atak sıklığında azalma veya atak süresinde 

kısalma veya atakların hafiflemesi şeklinde olumlu yanıt alınmaktadır. Ülkemiz gibi AAA’nın ve 

MEFV gen taşıyıcılığın sık gözlendiği ülkelerde bazı hastalarda PFAPA ve AAA ayrımı yapmak güç 

olabilmektedir. MEFV geni taşıyıcısı olan, ancak AAA kliniği olmayan PFAPA hastalarında, MEFV 

taşıyıcılığının PFAPA’nın klinik bulgularını ve kolşisin yanıtını değiştirip değiştirmediği en önemli 

sorulardan biridir. Değiştirebildiğine dair görüşler olsada MEFV taşıyıcısı olmanın PFAPA 

kliniğini ve kolşisin yanıtını değiştirmediği görüşü daha ağır basmaktadır. Montelukast veya 

probiyotiklerin profilakside kullanımı ile ilgili yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. 

Tonsillektominin genel başarı oranı %85-90 civarınındadır. Genel öneri steroid kullanımı ile atak 

sıklığı artan ve kolşisin sonrası da atak sıklığında değişiklik olmayan hastalarda tonsillektomi 

düşünülebileceği yönündedir. Unutulmamalıdır ki PFAPA ataklarına hiç bir müdahalede 

bulunulmasa dahi ataklar 3-5 gün içinde spontan sonlanacaktır. Bu yaklaşım özellikle yaş olarak 

daha büyük ve birkaç yıldır atak geçiren ve atakların süresine ve karakterine alışmış ebeveynler 

tarafından -sadece ateş düşürücüler kullanarak bekleme seçeneği olarak- kullanılmaktadır. Bazı 

ebeveynler her ateşi çıktığı anda hastaneye başvurmayı tercih ederken, bazı ebeveynler de 

diğer ataklardan farklı bir bulgu olur ise hastaneye başvurmayı tercih etmektedir. Bu nedenle 

acile başvuran PFAPA hastalarında bu atakta diğer ataklardan farklı bir şikayetiniz var mı 

sorusunu sormak gerekir. Her hastalıkta olduğu gibi hastalık ve hastalığın gidişatı ile ilgili olası 

senaryolar ve tedavi seçenekleri her daim aileye anlatılmalıdır ve tedavi kararları aile ile 

beraber alınmalıdır.  
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Hastalığın olağan süreci genellikle 5 yıl içinde veya ergenlik öncesi döneme doğru 

hastalığın spontan sonlanmasıdır. Ancak erişkin yaşta da devam eden PFAPA hastaları olduğu 

unutulmamalıdır. PFAPA’da amiloidoz riski yoktur. Büyüme ve gelişme etkilenmez ve hastalar 

atak arası dönemde tamamen asemptomatiktir. Ancak hastalık gerek hastanın ve gerek 

ebeveynlerin sosyal, okul ve iş yaşamlarını aşırı derecede etkilemektedir.   
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Kapilleroskopi Kursu  

Raynaud Fenomeni Olgu Örnekleri 

Doç. Dr. Rana İşgüder 

Deütf çocuk romatoloji B.D. 

 

Olgu-1 

B.A. 9,5 yaş kız olgu 

Şikayet: Parmak uçlarında renk değişikliği 

Öykü:  

• Son 2-3 aydır soğuk havalarda her iki el 2-4. parmak uçlarında sırasıyla 

beyazlama ve morarma 

• Kızarıklık, ağrı ve şişlik yok  

• Ayda 2-3 defa oluyor ve 5-10 dk sürüyor  

• Ayaklarda ya da başka bölgede renk değişikliği yok  

Sebepsiz ateş yüksekliği, saç dökülmesi, halsizlik, kilo kaybı, döküntü, ciltte sertleşme, 

göz ve ağızda kuruluk, boyunda şişlik, eklem ve kas ağrısı, eklemlerde şişlik, kas 

güçsüzlüğü, yutma güçlüğü, nefes darlığı, çarpıntı, baş ağrısı, karın ağrısı, oral/genital 

ülser, ciltte sertleşme, ağız, göz kuruluğu yok. 

Özgeçmiş:  

•  NSpV yolla 3200 gram doğum.  

•  Gelişimi yaşına uygun.  

•  Aşıları tam.  

•  Hospitalizasyon ve geçirilmiş operasyon yok.  

•  Bilinen bir hastalık ve ilaç kullanımı yok.  

Soygeçmiş:  

•  Anne 38 yaş SS, Baba 42 yaş SS, akrabalık yok.  

•  4 yaş kız kardeş SS  

•  Annenin babası Sjögren sendromu  

•  Babanın babası Romatoid artrit 
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•  Ailede başka romatolojik hastalık yok. 

Fizik muayene:  

• VA: 31 kg (50-75P) Boy: 132 cm (25-50P)  

• Kan basıncı: 105/75 mmHg.  

• Vücutta döküntü, ciltte sertleşme, incelme, renk değişikliği yok.  

• Tüm eklem muayeneleri olağan. EHA tam.  

• El ve ayak parmaklarında şişlik, sklerotik alan; tırnak ve tırnak yataklarında şekil 

bozukluğu renk değişikliği, cilt bütünlüğünde bozulma, doku kaybı, ülsere alan, ciltte 

sertleşme, incelme, kahverengi renk değişikliği yok.  

• Periferik nabız muayenesi olağan. Diğer tüm sistem muayeneleri olağan. 

Laboratuvar:  

  Hemogram  

• WBC 7500 L  

• %45 PNL %34 Lenfosit  

• Hb 13,3 gr/dl  

• MCW 83,3 fl  

• Plt 405 000 L  

TİT normal 

ESH 4 mm/h  

ANA negatif  

Biyokimya  

•  Kreatinin 0,43 mg/dl  

•  BUN 12 mg/dl  

•  ALT 12 U/L , AST 24 U/L  

•  CK 119 U/L   

•  ESH 4 mm/h  

•  CRP 0,4 mg/L  
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Tırnak yatağı kapilleroskopisi: Kapiller dansite: 7/mm Kapiller morfoloji normal, non-spesifik 

değişiklikler var (tortiyozite, crossing, geniş kapil). Dev kapiller, avasküler alan ve mikro 

hemoraji yok.  

 

 

 

 

 



 

Sayfa 31 / 369 
 

 

 

 

 

Plan ve Karar:  

  Hasta Primer Raynaud fenomeni olarak kabul edildi. Mevcut durum hastanın hayat 

kalitesini bozmadığından herhangi bir vazodilatör ilaç tedavisi başlanmadı. Soğuktan ve 

stresten korunmaya yönelik konservatif non-farmakolojik önerilerde bulunuldu.  
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  Olgu-2 

  Ş. A. A. 15,5 yaş kız olgu 

  Şikayet: Her iki el parmaklarında soğukta ağrı ve renk değişikliği 

  Öykü:  

  4 ay önce şubat ayında başlayan her gün olan, yarım saat süren, soğukta kalma sonrası 

her iki el parmaklarında ağrı ile birlikte sırasıyla beyazlama, morarma ve kızarma şikayeti 

tariflenmekte.  

  Diğer vücut bölgelerinde buna benzer şikayetler ya da parmaklarda şişlik olmamış.  

  Son 6 aydır saçlarda artan dökülme mevcut.  

  Bir kez alopesi geliştiği, iz bırakmadan iyileştiği öğrenildi.  

  Sol el işaret parmağı tırnak kenarında 4-5 yıl önce yara çıktığı, enfekte olduğu ve ardından 

tırnakta ve parmak ucunda doku kaybı gelişerek iyileştiği ifade edildi.  

  Sebepsiz ateş yüksekliği, halsizlik, kilo kaybı, döküntü, ciltte sertleşme, göz ve ağızda 

kuruluk, boyunda şişlik, eklem ve kas ağrısı, eklemlerde şişlik, kas güçsüzlüğü, yutma 

güçlüğü, nefes darlığı, çarpıntı, baş ağrısı, karın ağrısı, oral/genital ülser, ciltte sertleşme, 

ağız, göz kuruluğu yok. 

  Öz ve soygeçmiş: Özellik yok.  

  Fizik muayene:  

  VA: 58 kg (50-75P) Boy: 155 cm (10P)  

  Kan basıncı: 100/70 mmHg. 

  Ekstremiteler arası kan basıncı ölçümleri arasında fark yok.  

  Vücutta döküntü, ciltte sertleşme, incelme, renk değişikliği yok.  

  Mimikler olağan. 

  Tüm eklem muayeneleri olağan. EHA tam.  

  El ve ayak parmaklarında şişlik, ciltte sertleşme, incelme yok.  

  Sol el 2. parmak pulpa ve tırnağı içeren doku kaybı var, nekroze alan yok.  

  Diğer tırnak ve tırnak yataklarında şekil bozukluğu renk değişikliği, cilt bütünlüğünde 

bozulma, doku kaybı, ülsere alan yok.  

  Periferik nabız muayenesi olağan.  

  Diğer tüm sistem muayeneleri olağan.  

  Laboratuvar: 

  Hemogram  

  WBC 10.300 L  

  %55 PNL %35 Lenfosit  

  Hb 14,6 gr/dl  

  MCV 86 fl  
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  Plt 419 000 L  

  TİT normal  

  Spot idrarda protein/kreatinin 0,1 

  ESH 12 mm/h 

  Biyokimya  

   Kreatinin 0,54 mg/dl  

   BUN 11 mg/dl  

   ALT 16 U/L AST 14 U/L  

   CK 37 U/L  

  CRP 0,2 mg/L 

  ANA 1/3200 (4 pozitif) sentromer paternde 

  C3: 0,66 g/dl (0,9-1,8) 

  C4: 0,19 g/dl (0,1-0,49) 

  D. Coombs negatif 

  Anti-dsDNA negatif 

  Tırnak yatağı kapilleroskopisi: Kapiller dansite azalmış (8 parmak ortalaması 5,06/mm), 

dev kapillerler mevcut (52-54µm), avasküler alan yok, mikro hemoraji yok.  
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  Plan ve Karar:  

  Hasta Sekonder Raynaud fenomeni olarak değerlendirildi.  

  Hidroksiklorokin 2x200 mg PO,  

  Nifedipin 0,5 mg/kg/gün PO başlandı.  

  Otoantikor sonuçları ile kontrole gelmesi planlandı.  

  1. Poliklinik kontrolü: 

  Şikayet:  

  Raynaud bulgularında azalma  

  Sağ el işaret parmağında tırnak kenarında yeni gelişen bir yara   

  Aynı parmak ekleminde ağrı ve şişlik 

     

  Fizik muayene:  

   Sağ el 2. parmak tırnak kenarında cilt bütünlüğünde bozulma  

   Aynı parmak PIF ekleminde artrit 

   Diğer sistem ve eklem muayeneleri normal 

  Laboratuvar:  

   ENA: Anti CENP-B (3 pozitif)  

   AFA ve lupus antikoagülanı negatif,  

   Anti dsDNA negatif  
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  Plan ve Karar:  

   Overlap sendromu 

  Prednol 16 mg tablet 1x1 adet/gün 

  Metotreksat 15mg/m2/hafta  

  Nifedipin 1 mg/kg/gün PO  

  HRCT, EKG, EKO, Renal Doppler USG ve göz muayenesi NORMAL 

  2. Poliklinik kontrolü: 

  Dijital ülserde ve artritte tümüyle düzelme mevcut.  

  Yeni gelişen bulgu yok. 

  Kontrol Tırnak Yatağı Kapilleroskopisi:  

  Kapiller dansite 11/mm, 1 adet geniş kapiller var, dev kapiller, avasküler alan ve 

mikrohemoraji yok.  

   

   

Olgu-3  

E. İ.  16 yaş kız olgu 

Şikayet: Her iki el parmaklarında renk değişikliği 

Öykü:  



 

Sayfa 36 / 369 
 

•  Yaklaşık 3 yıldır özellikle soğuk havalarda her iki el parmaklarının uçlarında sırasıyla 

beyazlama morarma ve kızarıklık 

•  Ağrı veya parmaklarda şişlik yok  

• Sebepsiz ateş yüksekliği, saç dökülmesi, halsizlik, kilo kaybı, döküntü, ciltte sertleşme, 

göz ve ağızda kuruluk, boyunda şişlik, eklem ve kas ağrısı,  eklemlerde şişlik, kas 

güçsüzlüğü, yutma güçlüğü, nefes darlığı, çarpıntı, baş ağrısı, karın ağrısı, oral/genital 

ülser, ciltte sertleşme, ağız, göz kuruluğu yok. 

Öz ve soygeçmiş: Özellik yok.  

Fizik muayene:  

VA: 70 kg (95P) Boy: 175 cm (98P) Kan basıncı: 95/75 mmHg.  

Ekstremiteler arası kan basıncı ölçümleri arasında fark yok.  

Vücutta döküntü, ciltte sertleşme, incelme, renk değişikliği yok. Mimikler olağan. 

Tüm eklem muayeneleri olağan. EHA tam.  

El ve ayak parmaklarında şişlik, sklerotik alan; tırnak ve tırnak yataklarında şekil bozukluğu 

renk değişikliği, cilt bütünlüğünde bozulma, doku kaybı, ülsere alan, ciltte sertleşme, incelme, 

kahverengi renk değişikliği yok.  

Periferik nabız muayenesi olağan. Diğer tüm sistem muayeneleri olağan.  

Laboratuvar:  

  Hemogram  

• WBC 4900 L  

• %52 PNL %34 Lenfosit  

• Hb 13,6 gr/dl  

• MCV 84 fl  

• Plt 221 000 L  

TİT normal.  

ESH 14 mm/h 

Biyokimya  

•  Kreatinin 0,8 mg/dl  

•  BUN 15 mg/dl  
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•  ALT 11 U/L AST 14 U/L  

•  CK 62 U/L  

 CRP 0,2 mg/L 

ANA 1/3200 (4 pozitif) sentromer paternde 

ENA Anti CENP-B 3 pozitif 

C3: 1,1 g/dl (0,9-1,8)  

C4: 0,22 g/dl (0,1-0,49),  

D. Coombs negatif,  

Anti dsDNA negatif, 

AFA negatif,  

Lupus antikoagülanı negatif 

Tırnak yatağı kapilleroskopisi: Kapiller dansite azalmış (8 parmak ortalaması 4,8/mm), dev 

kapillerler ve mikro hemoraji var, avasküler alan yok. Erken skleroderma paterni  
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Plan ve Karar: 

Sekonder Raynaud fenomeni ve Erken SSc 

Hidroksiklorokin 200 mg/gün PO,  

Nifedipin 0,5 mg/kg/g PO başlandı. 

Organ tutulumuna yönelik ileri tetkikler planlandı. 

İzlem: 

HRCT ve EKO normal saptandı. 

3 ayda bir yakın takibe alındı.  
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ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİTLERDE GÜNCELLEME, TANISAL YAKLAŞIM 

Doç. Dr. Sibel Balcı Çetinkaya 1 

1 Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Vaskülit terimi kan damar duvarında infalamasyonu tanımlamak için kullanılanılmaktadır. 

Vaskülitler romatolojik hastalıklar içerisinde tanısı ve klasifikasyonu en zor hastalık grubudur. 

Vaskülitik sendromlar klinik fenotipe, etkilenen damar boyutuna veya inflamasyonun 

histopatolojisine göre sınırlandırılmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak 1990 yılında American 

College of Rheumatology (ACR) tarafından hastalık klasifikasyonu yapılmıştır. 1994 yılında 

Uluslararası Chapel Hill konsensus konferansında (CHCC) hastalık tanımlaması güncellenmiştir. 

Bir sonraki güncelleme 2012 yılında yine CHCC tarafından yapılmıştır. Ayrıca 2008 yılında 

Ankara kriterleri adı altında EULAR/PRINTO/PRES tarafından çocukluk çağında görülen 

vaskülitler için klasifikasyon kriterleri yayınlanmıştır. Son olarak 2022 yılında ACR/EULAR 

işbirliği altında erişkinlerde görülen vaskülitler için öncelikle araştırma amaçlı klasifikasyon 

kriterleri yayınlanmıştır.  

Antinötrofilik stoplazmik antikorlar (ANCA) nötrofil primer granüllerindeki veya monosit 

lizozomlarındaki antijenlere bağlanan heterojen bir grup otoantikordur. İndirek immunfloresan 

(IIF) yöntemi ile veya immunoassay (ELISA) yöntemleri ile ölçülebilirler. IIF yöntemi ile 

stoplazmik ANCA (c-ANCA) veya perinükleer ANCA (p-ANCA), ELISA yöntemi ile ise PR3 (PR3-

ANCA) ve MPO’ya (MPO-ANCA) karşı gelişen antikorlar belirlenebilmektedir. Şimdiye kadar 

kullanılageldiği gibi ANCA varlığının öncelikle IIF yöntemi ile saptanması ve ELISA yöntemi ile 

doğrulanması öneriliyordu. Fakat son yapılan çalışmalarla IIF yöntemi kullanılmadan ELISA 

yöntemi ile MPO veya PR3 ANCA varlığının tespiti önerilmektedir.  

ANCA ilişkili vaskülitler çeşitli klinik özelliklere sahip, küçük veya orta boy kan damarlarını 

etkileyen ve ANCA varlığı ile karakterize bir grup hastalıktır. Granülomatozis polianjitis (GPA), 

mikroskobik polianjitis (MPA) ve eozinofilik polianjitis (EGPA) alt grupları bulunmaktadır.  

GPA; küçük-orta boy kan damarlarını etkileyen, üst ve alt solunum yolunun granülomatöz 

inflamasyonu, nekrotizan pauci-immun glomerulonefrit ile karakterize ve sıklıkla diğer 

organları da etkileyebilen bir vaskülittir. Tablo 1’de GPA ACR ve EULAR/PRINTO/PRES kriterleri 

karşılaştırılmıştır. Son olarak 2022 yılında erişkinlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan 

klasifikasyon kriterleri ACR/EULAR tarafından tanımlanmıştır. Tablo 2’de GPA için 2022 

ACR/EULAR klasifikasyon kriterleri verilmiştir. 

MPA; sıklıkla küçük kan damarlarını etkileyen, nekrotizan pauci-immun glomerulonefrit ile 

karakterize ve sıklıkla yüksek titrede MPO-ANCA varlığı ile karakterize bir vaskülittir. Sıklıkla 

pulmoner kapillerit de eşlik eder fakat GPA’daki gibi pulmoner granülom varlığı ve üst solunum 

yolu tutulumu bulunmaz. Hastalık tanımlaması haricinde bir klasifikasyon kriteri 

bulunmamaktadır. Fakat 2022 yılında erişkinlerde araştırma amacıyla kullanılmak üzere 

geliştirilen ACR/EULAR klasifikasyon kriterleri tanımlanmıştır (Tablo 3) 
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EGPA; klinik olarak şiddetli astım yada alerjit rinit varlığı, sıklıkla üst solunum yolunu tutan 

eozinofilden zengin nekrotizan granulomatöz inflamasyon ile karakterize küçük damar 

vaskülitidir. %30-40 oranında ANCA (sıklıkla MPO-ANCA) pozitifliği saptanır. ACR 

tanımlamasına göre astım, eozinofili, allerji öyküsü, mononöropati/polinöropati, pulmoner 

infiltrasyon, paranazal sinüs anormallikle ve ekstravasküler eozinofili kriterlerinden dördünün 

varlığı klasifikasyon için gereklidir. 2022 yılında erişkinlerde araştırma amacıyla kullanılmak 

üzere geliştirilen ACR/EULAR klasifikasyon kriterleri Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 1. ACR ve EULAR/PRINTO/PRES Kriterlerinin karşılaştırılması 

 ACR Kriterleri 

Dört kriterden en az iki tanesinin varlığı 

gerekli  

EULAR/PRINTO/PRES Kriterleri (Ankara 2008 

kriterleri) 

Altı kriterden en az üç tanesinin varlığı 

1

. 

Nazal veya 

oral 

inflamasyo

n 

Ağrılı/ağrısız oral 

ülserler, pürülan/kanlı 

nazal akıntı 

Üst solunum yolu 

tutulumu 

Kronik pürülan/kanlı 

nazal akıntı, rekürren 

epistaksis/krast/granül

om 

2

. 

Anormal 

göğüs X-ray 

Nodül, fiks 

infiltrat/kavite 

Pulmoner tutulum CT veya X-ray’de 

granülom, kavite, fiks 

infiltrat 

3

. 

Anormal 

idrar analizi 

Eritrosit kastları, 

Mikrohematüri 

Renal tutulum Proteinüri  

Hematüri/eritrosit 

kastları 

Nekrotizan pauci-

immun GN 

4

. 

Glanülomat

öz 

inflamasyo

n 

Arter duvarında, arter/ 

arteriol 

perivasküler/ekstravask

üler  granülomatöz infl,  

Granülomatöz 

inflamasyon 

Arter duvarında yada 

arter/arteriol 

perivasküler/ekstravask

üler alanda 

granülomatöz infl 

5

. 

  Laringotrakeobron

şial stenoz 

Sbglottik, trakeal, 

bronşial stenoz 

6

. 

  ANCA IIF veya ELISA ile ANCA 

pozitifliği 
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Tablo 2. GPA 2022 ACR/EULAR Klasifikasyon Kriterleri  

Bu kriterleri uygulayabilmek için;  

- Hasta küçük veya orta damar vaskülit tanısı almış olmalı 

- Vasküliti taklit eden diğer hastalıklar dışlanmış olmalı 

KLİNİK KRİTERLER 

Nazal tutulum; kanlı akıntı, ülser, krutlanma, konjesyon/tıkanıklı, septal 

defekt/perforasyon 

+3 

Kıkırdak tutulumu; kulak/burun kıkırdak inflamasyonu, kısık ses/stridor, 

endobronşial tutulum, eğer burun deformitesi  

+2 

İletim veya sensörinöral işitme kaybı +1 

LABORATUVAR, GÖRÜNTÜMELE VE BİYOPSİ KRİTERLERİ 

Anti-PR3-ANCA varlığı +5 

Pulmoner nodül, kitle/kavitasyon +2 

Granülom, ekstravasküler granülomatöz inflamasyon/dev hücreler +2 

Nazal/paranazal sinüslerde inflamasyon, konsolidasyon, efüzyon yada mastoidit +1 

Pauci-immun GN +1 

Anti-MPO-ANCA pozitifliği -1 

Eozinofili ≥1x109/L -4 

Skor ≥5 ise Granulomatoz Polianjitis olarak klasifiye edilebilir. 

 

Tablo 3. MPA 2022 ACR/EULAR Klasifikasyon Kriterleri 

Bu kriterleri uygulayabilmek için;  

- Hasta küçük veya orta damar vaskülit tanısı almış olmalı 

- Vasküliti taklit eden diğer hastalıklar dışlanmış olmalı 

KLİNİK KRİTERLER 

Nazal tutulum; kanlı akıntı, ülser, krutlanma, konjesyon/tıkanıklı, septal 

defekt/perforasyon 

-3 

LABORATUVAR, GÖRÜNTÜMELE VE BİYOPSİ KRİTERLERİ 

Anti-MPO-ANCA pozitifliği +6 

Görüntülemede interstisiyel akciğer hastalığı veya fibrozis +3 

Pauci-immun glomerulonefrit +3 

Anti-PR3-ANCA pozitifliği -1 

Eozinofili ≥1x109/L -4 

Skor ≥5 ise Mikroskopik Polianjitis olarak klasifiye edilebilir. 
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Tablo 4. EGPA 2022 ACR/EULAR Klasifikasyon Kriterleri 

Bu kriterleri uygulayabilmek için;  

- Hasta küçük veya orta damar vaskülit tanısı almış olmalı 

- Vasküliti taklit eden diğer hastalıklar dışlanmış olmalı 

KLİNİK KRİTERLER 

Obstruktif havayolu hastalığı +3 

Nazal polipler +3 

Mononöritis multipleks +1 

LABORATUVAR, GÖRÜNTÜMELE VE BİYOPSİ KRİTERLERİ 

Eozinofili ≥1x109/L +5 

Biyopside ekstravasküler, eozinofili predominant inflamasyon +2 

Anti-PR3-ANCA pozitifliği -3 

Hematüri -1 

Skor ≥6 ise Eozinofilik Granülomatöz Polianjitis olarak klasifiye edilebilir. 
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Juvenil Dermatomiyozit Hastalarının Tırnak Yatağı Kapilleroskopi Bulguları 

Dr. Şengül Çağlayan1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, 

İstanbul  

Juvenil dermatomiyozit (JDM), nadir görülen, primer olarak cilt ve kası etkileyen otoimmün bir 

vaskülopatidir.  Heliotrop rash, gottron papülleri gibi cilt bulguları ve proksimal kas güçsüzlüğü 

ile karakterizedir. Klinik bulgular ve doku hasarının altta yatan nedeni küçük damar vaskülitidir. 

Kompleman, immun kompleksler ve anti-endotelyal antikorların birikimi sonucu endotel hasarı 

oluşur ve sonuçta kapiller kayıp gelişir. JDM de vasküler tutulumun şiddeti, sistemik tutulumla 

ve hayati tehdit oluşturan durumlarla koreledir. Lokal vaskülopatik değişikliklerin, sistemik 

vaskülopati ve buna bağlı oluşan klinik bulguları yansıtabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla 

tırnak yatağı kapilleroskopik değerlendirilmesi, JDM’li hastaların tanı ve takibinde oldukça 

yararlı bir yöntemdir. 

Juvenil dermatomiyozit tanılı hastaların tırnak yatağı kapilleroskopik değerlendirilmesinde en 

sık karşımıza çıkan bulgu kapiller dansitede azalmadır. Sağlıklı kontrollerle kıyaslandığında 

kapiller dansitede belirgin azalma mevcuttur. Schmeling ve arakadaşlarının JDM tanılı 

hastalarda yapmış olduğu çalışmada, kapiller dansitede belirgin bir azalma (5,6 kapil/mm) 

saptamışlardır. İlk tanı anında yapılan değerlendirmede bu oran daha düşük (3,4 kapil/mm) 

bulunmuş ve tedavi ile kapiller dansitede artış saptanmıştır. Aynı zamanda kapiller dansite ile 

cilt VAS, kas VAS ve CMAS skorları arasında korelasyon saptanmıştır. 

 

Şekil 1: Kapiller dansitede azalma (5 kapil/1 mm) 

Morfolojik değişiklikler de JDM’li hastaların tırnak yatağı kapilleroskopik değerlendirilmesinde 

karşımıza çıkan buldulardır. Dilate kapiller, dev kapiller, kapiller desorganizasyon, 

neovaskülarizasyon bulguları (ramified kapiller, bushy kapiller, mandering kapiller vb.), kapiller 

hemoraji ve avasküler alan kapilleroskopik değerlendirmede karşımıza çıkan bulgulardır.  
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Şekil 2A: Dilate kapiller B: Dev Kapiller C: Bushy Kapiller 

 

Skleroderma paterni de hastalık aktivitesinden bağımsız olarak JDM tanılı hastaların %63-74 

‘ünde izlenebilir.  Yüksek hastalık aktivitesine sahip hastalarda %84-92 oranında görülürken, 

remisyondaki hastalarda %0-38 oranında görülür. 

Tırnak yatağı kapilleroskopi bulguları hastalığın dönemine ve seyrine göre de farklılık 

göstermektedir. Erken dönemdeki hastalarda ciddi vakalarda kapiller dansitede azalma, 

hemoraji ve tromboz karşımıza çıkar. Tanıdan birkaç ay sonra dev kapiller, dallanmış kapiller 

izlenir. Geç dönemdeki hastalarda neovaskülarizasyon bulguları ve avasküler alanlar izlenir. 

Monosiklik seyir gösteren hastalarda daha az ciddi kapiller değişiklikler izlenir ve bu bulgular 

çoğunlukla normale döner. Kronik seyir gösteren hastalarda ise kapiller kayıp daha belirgindir 

ve takiplerde bulgular normalleşmez.  

Barth ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada JDM’li hastaların kapilleroskopi bulguları 

sağlam kontrollerle karşılaştırılmıştır. Kapiller dansitede azalma, dilate kapiller, dev kapiller, 

hemoraji varlığı ve skleroderma paterni JDM tanılı hastalarda sağlam kontrollere kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlı derecede artmış bulunmuştur. Aktif ve inaktif dönem bulguları 

karşılaştırıldığında ise kapiller dansitede azalma, aktif ve geç skleroderma paterni aktif 

dönemdeki hastalarda daha sık izlenmiştir. 

Chanprapaph ve arkadaşları bağ doku hastalığı olan hastalarla sağlıklı kontollerin tırnak yatağı 

kapilleroskopi bulgularını karşılaştırmıştır. 54 SLE, 32 DM, 51 SSc, 108 kontrol vakası olmak 

üzere toplam 245 vaka çalışmaya dahil edilmiştir. Tortuyoz kapiller haricindeki diğer bulguların 

hepsi sağlıklı kontrollere kıyasla bağ doku hastalığına sahip olanlarda istatistiksel olarak anlamlı 

derece daha fazla bulunmuştur. Bushy kapiller SLE ve DM hastalarında daha sık, uzamış kapiller 

SLE hastalarında daha sık, dilate kapiller, disorganize kapiller, avasküler alan, hemoraji alanları 

ve kapiller dansitede azalma DM ve sistemik skleroz hastalarında daha sık izlenmiştir. 

Olgu 1 

11 yaşında erkek hasta, 16.05.2022 de 1 aydır olan kulak, yüz ve gövdede döküntü ve 15 gündür 

olan yaygın kas ağrısı ve halsizlik yakınması ile başvurdu. Hastanın gelişinde alınan tetkiklerinde 

CK:2138 U/L, AST: 154 U/L, LDH:778 U/L saptandı. Başvuru CMAS: 33 tü. Miyozit spesifik 
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antijen panelinde Anti TIF1-γ pozitif saptandı. Hastanın başvuru anında yapılan tırnak yatağı 

kapilleroskopik incelemesinde yaygın hemoraji alanları, dilate kapiller, dev kapiller, kapiller 

dansitede azalma ve desoraganize kapiller izlendi (Şekil 3A,B,C) 

   

Şekil 3A: Aktif hemoraji ve dev kapiller B: Aktif ve kronik hemoraji alanları, dilate kapiller, 

kapiller dansitede azalma C. Dilate kapiller, mikrohemoraji alanları, desorganize kapiller 

Olgu 2 

16 yaşında kız hasta, 7 yaşında JDM tanısı aldı. Hastanın takibinin 4. yılında ciltte parlaklık ve 

incelme farkedilmesi nedeni ile yapılan cilt biyopsisi sistemik skleroz ile uyumlu geldi. Sistemik 

skleroz ve JDM overlap tanıları ile hasta izleme devam edildi. Yapılan tırnak yatağı 

kapilleroskopik incelemesinde yaygın neovaskülarizasyon bulguları, kapiller dansitede ileri 

derecede azalma, avasküler alan, dev kapiller, dilate kapiller ve hemoraji alanları izlendi (Şekil 

4A, B,C). 

   

Şekil 4A: Dev kapiller, bushy kapiller, kapiller dansitede azalma B: Hemoraji alanı, bushy kapiller 

C: 50 büyütmede yayfın neovaskülarize kapiller, kapiller dansitede azalma, avasküler alanlar ve 

hemoraji alanları 

Olgu 3 

15 yaşında kız hasta, 12 yaşında JDM tanısı aldı. Tanı anında hasta hafif hastalık aktivitesine 

sahipti. İzleminde monosiklik seyir gösterdi ve şu an ilaçsız olarak remisyonda izlemine devam 

edilmektedir. Yapılan tırnak yatağı kapilleroskopik incelemesi normal olarak değerlendirilmiştir 

(Şekil 5). 
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Şekil 5: Normal kapilleroskopik inceleme 

 

Kaynaklar 

1) Bertolazzi C, Cutolo M, Smith V, Gutierrez M. State of the art on nailfold capillaroscopy 
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10.3389/fmed.2021.683900. PMID: 34422857; PMCID: PMC8377356. 

 

 

 

  



 

Sayfa 48 / 369 
 

  



 

Sayfa 49 / 369 
 

SS-01 

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ TANILI HASTALARDA MİTOKONDRİYAL STRES İLE İLİŞKİLİ 

MİTOKONDRİYAL DERİVE PEPTİDLERİN ROLÜ 

Safanur Üstündağ1, Selçuk Yüksel2, Esin Avcı3 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Ve Romatoloji Bilim Dalı, Denizli 
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli 

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) patogenezinde pirin, NLRP3 ve ASC gibi proteinlerle beraber 
inflamazomların düzenlenmesinde rol oynar (1). İnflamazomlar, IL-1β ve IL-18 
olgunlaşmasına ve salımına neden olan kaspaz-1'in aktivasyonunu sağlar (2). Mitokondrinin 
NLRP3 inflamazomuna ve sitokinlerin oluşumuna katkı sağladığı halen tartışma konusudur. 
Mitokondriyal DNA'da kodlanan, mitokondriyal stresle ilişkili bir takım mitokondriyal derive 
peptidlerin (MDP) keşfi, bu etkileşimin daha karmaşık olduğunu düşündürmektedir. 
MDP’lerden Humanin’in sitoprotektif etkileri olduğu, NLRP3 inflamazomu, IL-1β ve IL-18 
üzerinde ise inhibe edici etkisi gösterilmiştir (3). Diğer bir MDP olan MOTS-C’nin ise 
antiinflamatuar özellikte olduğu, TNF-α ve IL-6 seviyelerini azaltıp, IL10 seviyesini arttırdığı 
gösterilmiştir (4). AAA hastalarının farklı klinik durumlarında (atak, atak dışı, subklinik 
inflamasyon) Humanin ve MOTS-C’nin nasıl bir değişim gösterdiğini belirlemeyi amaçlayan 
bu çalışma, literatürdeki ilk çalışmadır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmaya çocuk romatoloji ve çocuk acil polikliniğine başvuran AAA tanılı çocuklar dâhil 
edildi. Hasta grubu dört alt grup olarak şekillendirilirken (remisyon AAA, yeni tanı AAA, Atak 
AAA, Subklinik inflamasyonlu AAA) karşılaştırma için kontrol grubu da oluşturuldu. Güç 
analizi ile gruplar arası farkın etki büyüklüğünün orta düzeyde (f=0.3) olabileceği varsayılarak, 
çalışmaya en az 148 kişi (her hasta alt grubu için en az 37 kişi) alındığında %95 güven 
düzeyinde %80 güç elde edilebileceği hesaplandı. Başvuruda alınan venöz kandan hemogram 
ve akut faz göstergeleri çalışıldı. Aynı zamanda, çalışma sonuna kadar -80 derecede saklanan 
ek 10 cc venöz kandan serum MOTS-C, humanin, IL-1β, IL-18 ve IL-10 düzeyleri analiz edildi. 
Karşılaştırmalar hasta ve sağlıklı grup dışında, hasta alt grupları arasında da yapıldı. 

BULGULAR-TARTIŞMA-SONUÇ 

Çalışmamızda MOTS-c düzeylerinin hasta grupta sağlıklı gruba göre anlamlı derecede yüksek 
olduğunu tespit ettik (p=0,0001). Humanin düzeylerinin ise sağlıklı grupta hasta gruba göre 
istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p=0,024) (Tablo 1). Atak AAA 
grubunda humanin, yeni tanı, subklinik inflamasyonu olan AAA ve sağlıklı kontrollere göre 
anlamlı derecede düşüktü (p=0,0001) (Tablo 2). Çalışmamızda hemen tüm gruplarda 
humanin, IL-1β, IL-10 ve IL-18 arasında istatistiksel anlamlı, pozitif yönde orta-kuvvetli 
düzeyde korelasyon saptandı (p=0,001). 

Bu çalışma AAA hastalarında MDP’lerden Humanin’in sağlıklı kontrollerden anlamlı düzeyde 
düşük olduğu, MOTS-C’nin ise hastalarda sağlıklı kontrollere göre anlamlı düzeyde yüksek 
olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar AAA hastalarında mitokondriyal stresin daha ileri 
araştırmalar ile değerlendirilmesi gerektiğinin açık bir örneğidir. AAA’nın mitokondriyal stres 
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ile ilişkisinin daha ileri çalışmalarla ortaya konması otoinflamatuar hastalıkların 
patogenezinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler : Mitokondriyal derive peptidler, Ailesel Akdeniz Ateşi, MOTS-c, Humanin, 

Mitokondriyal stres 

 

Kaynakça : 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1. Hasta ve kontrol grubunun mitokondriyal derive peptid ve sitokin 

düzeyleri. 
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Resim Açıklaması: Tablo 2. Hasta alt gruplarında mitokondriyal derive peptid ve sitokin 

düzeyleri. 
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Tables : 

 

Tablo 1. Hasta ve kontrol grubunun mitokondriyal derive peptid ve sitokin düzeyleri. 

 

Hasta Grubu 

(n=141) Ort±SS 

(Min-Maks) 

Hasta Grubu 

(n=141) 

Ortanca (%25-

%75) 

Kontrol Grubu 

(n=37) Ort±SS 

(Min-Maks) 

Kontrol Grubu 

(n=37) Ortanca 

(%25-%75) 

p 

Humanin 

(ng/L) 

486,69±331,52 

(68,06-2015,0) 

395,82 

(303,01-

558,73) 

555,26±253,45 

(269,35-1251,2) 

462,88 

(395,09-

601,57) 

0,024 

z: -

2,25 

MOTS-c 

(ng/L) 

30,37±15,10 (10,6-

85,21) 

30,37 (20,64-

39,02) 

20,14±2,39 (15,86-

24,93) 

19,99 (18,00-

22,11) 

0,000 

z: -

4,99 

IL-1β 

(pg/ml) 

2487,9±1510,71 

(451,23-8387,5) 

2015,65 

(1544,92-

2780,11) 

2206,9±1417,9 

(1090,7-6231,9) 

1660,53 

(1443,26-

1956,5) 

0,033 

z: -

2,13 

IL-18 

(ng/L) 

27,96±23,89 (6,09-

135) 

19,84 (15,15-

28,23) 

28,96±22,11 

(10,16-108,39) 

19,71 (18,12-

32,2) 

0,344 

z: -

0,94 

IL-10 

(pg/ml) 

585,15±1418,4 

(45,28-16779) 

371,23 

(276,84-

511,25) 

456,23±306,0 

(189,58-1388,4) 

337,62 

(227,14-

438,13) 

0,611 

z: -

0,50 
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Tablo 2. Hasta alt gruplarında mitokondriyal derive peptid ve sitokin düzeyleri. 

 

Remisyo

n AAA 

(n=37) 

Ort±SS 

(Min-

Maks) 

Remisyo

n AAA 

(n=37) 

Ortanca 

(%25-

%75) 

Atak 

AAA 

(n=37) 

Ort±SS 

(Min-

Maks) 

Atak 

AAA 

(n=37) 

Ortanca 

(%25-

%75) 

Yeni 

tanı 

AAA 

(n=37) 

Ort±SS 

(Min-

Maks) 

Yeni 

tanı 

AAA 

(n=37) 

Ortanca 

(%25-

%75) 

Subklinik 

inflamasyo

n AAA 

(n=30) 

Ort±SS 

(Min-

Maks) 

Subklinik 

inflamasyo

n AAA 

(n=30) 

Ortanca 

(%25-%75) 

p 

Humani

n (ng/L) 

370,96 ± 

245,97 

(68,06-

1291,75

) 

327,16 

(207,6 - 

482,01) 

408,38 

± 

409,01 

(106,2

4 – 

2015) 

307,43 

(249,2 - 

386,46) 

602,2 ± 

337,27 

(161,21 

– 2014) 

493,25 

(379,63 

- 

800,76) 

583,54 ± 

234,46 

(361,2 - 

1299,74) 

509,18 

(411,68 - 

668) 

0.000

1 

MOTS-c 

(ng/L) 

38,22 ± 

18,67 

(11,43 - 

85,21) 

35,47 

(23,35 - 

46,68) 

33,22 

± 

15,22 

(10,69 

- 

75,88) 

29,74 

(21,41 - 

45,3) 

26,8 ± 

12,3 

(11,35 - 

71,58) 

23,16 

(20,29 - 

25,37) 

21,48 ± 

2,13 

(15,91 - 

25,27) 

21,69 

(19,78 - 

23,07) 

0.000

1 

IL-1β 

(pg/ml) 

2279,13 

± 

1277,59 

(855,27-

5686,52

) 

1870,3 

(1393,5

8-

2848,37

) 

2144,4

5 ± 

1608,6

1 

(451,2

3 - 

8387,5

) 

1764,36 

(1396,0

4-

2243,54

) 

3007,3

8 ± 

1751,4

4 

(1239,3 

- 

8387,5) 

2412,3 

(1764,7

3 - 

4090,3

7) 

2528,56 ± 

1191,32 

(1301,38-

6314,02) 

2131,65 

(1854,52-

2651,53) 

0.002 

IL-18 

(ng/L) 

22,21 ± 

15,56 

(7,09 - 

77,87) 

17,39 

(14,1 - 

24,16) 

22,72 

± 

24,89 

(6,09 – 

135) 

15,8 

(11,51 - 

22,94) 

39,67 ± 

29,31 

(13,47 - 

134,9) 

26,09 

(20,24 - 

57,34) 

27,08 ± 

19,17 

(11,41 - 

100,99) 

21,65 

(16,54 - 

27,82) 

0.000

1 

IL-10 

(pg/ml) 

338,35 ± 

282,99 

(60,84 - 

260,77 

(140,58 

- 382,9) 

837,39 

± 

2711,2

8 

(45,28 

346,34 

(231,59 

- 

414,41) 

673,63 

± 

445,08 

(200,87 

- 

490,49 

(361,39 

- 

825,88) 

469,33 ± 

244,93 

(190,78 - 

1203,66) 

407,74 

(333,11 - 

459,8) 

0.000

1 



 

Sayfa 55 / 369 
 

1219,17

) 

– 

16779) 

1849,4

2) 
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SS-02 

ERİZİPEL BENZERİ ERİTEM VARLIĞI M694V MUTASYONU İÇİN ÖZGÜL OLABİLİR Mİ? 

Semra Ayduran1, Selçuk Yüksel1, Gülşah Kılbaş1 

1Pamukkale Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bd 

Giriş: Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) tekrarlayan ateş, artrit, serozit atakları ve erizipel benzeri 
eritemle (ELE) karakterize otozomal resesif, monogenik, otoinflamatuar bir hastalıktır. ELE, 
AAA'nın tipik ancak nadir görülen bir deri bulgusudur. Çocuklarda daha az sıklıkta görülmekle 
beraber, nadiren AAA’ nın ilk ve tek bulgusu olabilir. En sık görülen M694V, M694I, M680I, 
V726A ve E148Q mutasyonları AAA'nin yaklaşık %75'ini oluşturur. Bu çalışmanın amacı ELE 
klinik bulgusu varlığında M694V mutasyonuna özgüllüğünün olup olmadığını araştırmaktır. 

Materyal-metod: Bu çalışmaya Ocak 2016-Aralık2022 tarihleri arasında Pamukkale Tıp 
Fakültesi Çocuk Romatoloji BD’na başvuran, Pediatrik FMF Tanı Kritelerine göre tanı alan 396 
(<18yaş) FMF hastası dahil edildi.  En az 6 ay takip edilmiş olan hastaların dosyaları geriye 
dönük olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, klinik bulguları, mutasyonları, 
aldığı tedaviler, Pras şiddet skorları kaydedildi. ELE varlığı veya yokluğuna göre hastalar 
gruplandırıldı (Tablo 1). 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 10.41 yıl, semptom yaşı ortalaması 5.38 yıl, tanı yaşı 
ortalaması 6.42 yıldı. Hastaların %51.8’i erkekti. 396 hastanın 29 (%7.3)’unda ELE görüldü. 
Hastalarında %55.6’sı M694V pozitifti. ELE bulunan hastalarda yaş (12.69), semptom yaşı 
(6.84), tanı yaşı (8.21) daha yüksekti. ELE görülen hastalarda M694V pozitifliği (%82,8), 
homozigot M694V görülme oranı (%48,3) daha yüksekti. ELE bulunan hastalarda artrit 
(%65.5), bacak ağrısı (%79.3) görülme oranı, Pras şiddet skoru (orta ve ağır) (%79.3), kolşisin 
kullanım dozu daha yüksekti (%38.5) . Hastalarda ELE varlığının M694V mutasyonu için 
duyarlığı %11, özgüllüğü %97, pozitif prediktivitesi %82.7, negatif prediktivitesi %46 
saptandı.                                                                                 

Tartışma: Çalışmamızda ELE bulunan hastaların yaşları daha ileriydi, Pras şiddet skoru daha 
yüksekti ve M694V mutasyonu anlamlı olarak daha sıktı. ELE’nin yaptığımız çalışmada yanlış 
pozitiflik oranının çok düşük olduğunu göstermiş olduk. Bu bulgular AAA tanısında ELE’nin de 
tanı kriterleri arasında faydalı olabileceğini düşündürmüştür. 

Anahtar Kelimeler : FMF, erizipel like eritem, çocuk romatoloji 

 

Kaynakça : 
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Erythema: A Manifestation of Severe Disease Phenotype in Pediatric Patients with Familial 

Mediterranean Fever. Turk Arch Pediatr. 2022 Nov;57(6):599-602. 

2. Gezgin Yıldırım D, Esmeray Senol P, Söylemezoğlu O. Predictors of persistent inflammation 

in children with familial Mediterranean fever. Mod Rheumatol. 2022 Jul 1;32(4):803-807. 

3. Gezgin Yildirim D, Seven MB, Gönen S, Söylemezoğlu O. Erysipelas-like erythema in 
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children with familial Mediterranean fever. Clin Exp Rheumatol. 2020 Sep-Oct;38 Suppl 

127(5):101-104. 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1: Demografik ve Klinik Özelliklerin ELE ile İlişkisi 
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SS-03 

ÇOCUKLUK ÇAĞI AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA HASTALIK ALGISININ İLAÇ 

UYUMUNA ETKİSİ 

Ümmüşen Kaya Akca1, Savaş Barış2, Hakan Öztürk3 

1Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bölümü 
2Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü 
3Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü 

Amaç: 

Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) gibi kronik hastalığı olan hastalarda ilaç uyumsuzluğu önemli bir 
sorundur. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı FMF hastalarında ilaç uyumunu değerlendirmek 
ve hastalık algısı ile ilaç uyumu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Yöntem 

Çalışmaya FMF tanısı ile izlenen ve en az altı aylık takip süresi olan pediatrik hastalar (<18 
yaş) dahil edildi. Hastaların hastalık algıları ve ilaç uyumu sırasıyla kısa hastalık algı ölçeği 
(KHAÖ) ve FMF ilaç uyum ölçeği (MASIF) ile değerlendirildi. MASIF ölçeği skorunun 60 puan 
üzerinde olması “iyi ilaç uyumu”, 60 puanın altında olması ise “kötü ilaç uyumu” olarak kabul 
edildi. 

Bulgular 

Çalışmaya ortanca yaşı 9,9 [çeyrekler arası aralık (IQR) 5,9-15,8] olan toplam 50 hasta (%46 
kız, n:23) dahil edildi. Hastaların ortanca tanı yaşı 5,4 (IQR 3,2-10,1) yıldı. Yirmi sekiz hastanın 
(%56) ilaç uyumu tam iken (MASIF skoru>60) hastaların %44'ünün ilaçlarını düzgün 
kullanmadığı saptandı. 12 yaş altı hastaların 12 yaş üstü hastalara göre kolşisin tedavisine 
uyumu daha iyiydi (%68.2 vs %25.0, p=0.002). İlaç uyumu iyi olan hastaların KHAÖ 
puanlarının daha yüksek olduğu bulundu (medyan 48.5 vs 52.5, p=0.037). İlaç tedavisine 
uyumu iyi olan ve olmayan hastalar arasında KHAÖ zaman çizelgesi skorları arasında anlamlı 
fark vardı (p=0.01). FMF'nin uzun süreli bir hastalık olduğuna inanmayanların daha sık ilaç 
uyumsuzluğu yaşadıklarını saptandı. 

Sonuç 

İlaç uyumsuzluğu özellikle adolesan hastalarda önemli ve yaygın bir sorundur. Hastalığa 
ilişkin algı ve hastalığın süresine ilişkin inanışlar tedaviye uyumu etkileyebilir. İlaç uyumu, 
takip ziyaretlerinde rutin olarak değerlendirilmelidir ve eğitimsel müdahaleler tedaviye 
uyumu artırabilir. 

Anahtar Kelimeler : Ailesel Akdeniz ateşi, ilaç uyumu, hastalık algısı 
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SS-04 

TİP 1 DİYABETES MELLİTUS TANISI İLE TAKİPLİ ÇOCUK HASTALARIN TIRNAK YATAĞI 

KAPİLLEROSKOPİ İNCELEMESİ 

Figen Çakmak1, Elif İnan Balcı2, Melek Yıldız2, Fatma Gül Demirkan1, Aylin Yetim Şahin2, 

Şükran Poyrazoglu2, Firdevs Baş2, Fatma Feyza Darendeliler2, Nuray Aktay Ayaz1 

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Çocuk 

Romatoloji Bd 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Çocuk 

Endokrinoloji Bd 

Giriş 

Tip 1 diyabetes mellitus (T1DM), dünyada 100.000 kişide 15 insidans ve %9,5 prevalans ile 
önemli bir küresel sağlık sorunudur ve çocukluk çağının en yaygın otoimmün hastalıklarından 
biridir. Hastalık kronik hiperglisemi ile seyretmekte ve hiperglisemiye maruziyet arttıkça 
morbidite ve mortalite ile sonuçlanan komplikasyonlar gelişmektedir. 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı Tip 1DM tanılı çocukların mikrovasküler dolaşımını tırnak yatağı 
kapilleroskopi (NVC) tekniği ile değerlendirerek kapilleroskopik değişiklikleri gözlemlemek ve 
varsa kapilleroskopik değişikliklerin metabolik kontrol ile ilişkisini ortaya koymaktır. 

Materyal ve metod 

Bu tanımlayıcı kesitsel çalışmaya T1DM tanısı ile en az 6 aydır takipli 40 çocuk hasta ile yaş ve 
cinsiyet benzer 40 sağlam kontrol dahil edildi. Dino-Lite CapillaryScope 200 Pro/ MEDL4N Pro 
kapilleroskopi cihazı kullanılarak 200x büyütmede başparmaklar hariç tüm parmaklar her 
parmaktan dört adet, her çocuktan toplamda 32 adet görüntü alınarak incelendi. 
Kapilleroskopik incelemelerden kapiller morfoloji, kapiller dansite, kapiller genişlik, 
kapilleroskopik değişiklikler (tortiyozite, cross artışı, meandering kapiller, mikrohemoraji, 
avasküler alan, neoangiogenez) değerlendirildi. 

Sonuçlar 

Hastaların medyan yaşı 16,5 (IQR:11,1-18), sağlam kontrol grubunun medyan yaşı 15 
(IQR:12-17) idi. Sağlam kontrol ve hasta grubu yaş ve cinsiyet olarak benzerdi 
(>0.05). Hastaların medyan takip süresi 75 ay (IQR:34.5-125) idi. 

Kapiller morfoloji değerlendirildiğinde T1DM tanılı hastalarda sağlam kontrole göre daha 
fazla major bozukluk (p<0.001) varken, sağlam kontrol grubunda minör bozukluk anlamlı 
olarak daha fazla idi (p<0.001). Hasta grubunda kapiller cross (<0.001), bushy kapiller 
(p=0.03), bizarre kapiller (<0.001) diate kapiller (p<0.001) ve neoanjiogenez (p<0.001) 
anlamlı olarak daha fazla saptandı. Hasta grupta kapiler dansite anlamlı olarak daha düşük idi 
(p=0.01). Kapilleroskopik ölçümler değerlendirildiğinde hasta grupta kapiller arası mesafe 
(p<0.001), arterial genişlik (p<0.001), venöz genişlik (p<0.001), apikal lup genişliği (p<0.001) 
anlamlı olarak daha fazla ölçüldü (Tablo 1).  
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Tanı sırasında ölçülen HbgA1c değeri ile kapilleroskopik bozukluklar arasında anlamlı ilişkisi 
saptanmazken, kapilleroskopi viziti sırasında ölçülen HbgA1c arttıkça kapiller dansite 
azalmakta (spearman korelasyon katsayısı r=-0.32, p=0.04), kapiller genişlik ise artmakta idi 
(spearman korelasyon katsayısı r=-0.35, p=0.02). 

Tartisma: 

Bu çalışmada T1DM tanılı çocuklarda tırnak yatağı kapilleroskopi incelemesinde kapiller 
morfoloji bulgularında bozukluklar saptanmıştır. Hasta grubunda metabolik kontrolü daha 
kötü olan çocuklarda kapiller dansite daha az ve kapiller genişlik daha fazladır. NVC ile 
kapiller dansite ve kapiller genişlik ölçümü yapılması, mikrovasküler komplikasyonlarını 
taramak için yararlı ve non-invaziv bir yöntem olarak kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler : mikrovasküler, nailfold kapilleroskopi, tip 1 diyabetes mellitus, 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Hasta grubu kapilleroskopik bozukluklar 
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Tables : 

 

T1DM tanılı hastalarda ve sağlam kontrolde kapilleroskopik degerlendirme bulguları 

Parametreler Hasta grubu (n=40) Kontrol grubu (n=40) p değeri 

Kapiller dansite* 6.2 (IQR:2) 7.6±1.12 0.01 

Kapiller uzunluk* 297, IQR:122 336.5, IQR: 108 0.16 

Arterial genişlik* 14, IQR:7 11.5±2.8 <0.001 

Venöz genişlik* 17.7 ± 4.8 13.9±2.6 <0.001 

Apikal lup genişliği* 19.6 ±4.2 16.3 ±2.5 <0.001 

İnterkapiller mesafe* 149.1 ± 43.1 110, IQR:51 <0.001 

Kapiller tortiozite, n (%) 10 (25) 18 (45) 0.061 

Kros kapiller, n(%) 35 (87.5) 20 (50) <0.001 

Enlarged kapiller, n (%) 25, 62.5% 7, 17.5% <0.001 

Giant capillary, n (%) 0 (0) 0 (0) - 

Avascular area, n (%) 0 (0) 0 (0) - 

Capillary meandering, n(%) 3, 7.5 % 1, 2.5% >0.05 

Bushy capillary, n (%) 13, 32.5 % 2, 5% 0.03 

Mikrohemoraji, n (%) 7 (22.5) 0 (0) <0.001 
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SS-05 

HSP KLİNİK SKORU İMMÜNGLOBULİN A VASKÜLİTİNDE ORGAN TUTULUMUNU 

ÖNGÖREBİLİR Mİ? 

Nesibe Gökçe Kocamaz1, Şerife Tunçez1, Mehmet Bülbül1 

1Ankara Etlik Şehir Hastanesi 

HSP KLİNİK SKORU İMMÜNGLOBULİN A VASKÜLİTİNDE ORGAN TUTULUMUNU 
ÖNGÖREBİLİR Mİ? 

Nesibe Gökçe Kocamaz1, Şerife Tunçez1, Mehmet Bülbül1    

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, Ankara  

GİRİŞ: İmmunglobulin A (IgA) vasküliti cilt, gastrointestinal sistem (GİS), eklemler ve 
böbrekleri tutan, IgA aracılı sistemik bir küçük damar vaskülitidir. Çocuklarda en sık görülen 
sistemik vaskülit şeklidir. En karakteristik klinik semptomu trombositopenik olmayan palpe 
edilebilen purpuradır. Bunun dışında GİS tutulumu, böbrek tutulumu, artralji ve/veya artrit 
gibi bulgular eşlik edebilir. Bu çalışmamızın amacı hastanemiz çocuk romatoloji polikliniğinde 
IgA vasküliti nedeni ile takipli olan Gİ tutulumu olan ve olmayan hastaların demografik ve 
klinik özelliklerini karşılaştırmaktır.  

YÖNTEM: Çalışmaya Ocak 2017- Ocak 2023 tarihleri arasında SBÜ Ankara Etlik Şehir 
Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniğinde ve Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği’nde IgA vasküliti tanısı ile 
takipli, en az 6 ay süreyle düzenli takiplerine gelmiş, 0-18 yaş aralığındaki hastalar dahil 
edildi. GİS tutulumu olan hastalarla olmayan hastalar karşılaştırıldı ve HSP klinik skoru 
kullanıldı.  

BULGULAR: Çalışmaya toplam 473 hasta dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikle 
Tablo 1'de verilmiştir. Tanı anından izlem süresi boyunca GİS tutulumu 117 (%24,7), eklem 
tutulumu 161 (%34), böbrek tutulumu 15 (%3,2), santral sinir sistemi tutulumu 1 (%0,2) 
hastada görüldü. Hastaların IgA vasküliti klinik skor medianı (ÇAA) 1 (0-3) idi. MEFV gen 
analizi gönderilenlerin  2 (1-3), MEFV gen analizi gönderilmeyenlerin 1 (0-2) saptandı. Her iki 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p:0,001). GİS tutulumu olan 
grubun IgA vaskülit klinik skoru, beyaz küre, trombosit, nötrofil ve lenfosit sayısı, c-reaktif 
protein değeri GİS tutulumu olmayan gruba göre istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek 
saptandı (sırasıyla; p:0,001, p:0,001, p:0,028, p:0,001, p:0,001, p:0,001). Total protein ve 
albumin değerleri, GİS tutulumu olan grupta GİS tutulumu olmayan gruba göre istatistiksel 
olarak anlamlı derecede düşük saptandı (sırasıyla; p:0,021 ve p:0,001). (Tablo2) 

TARTIŞMA: IgA vasküliti kendi kendini sınırlayan çoğunlukla iyi huylu bir hastalık olsa da 
organ tutulumları hayatı tehdit edebilmektedir. Bu yüzden hastaların ilk başvurusunda organ 
tutulumlarını öngörebilecek parametrelere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada GİS tutulumu olan 
hastalarda başvuruda akut faz belirteçleri ve HSP klinik skoru GİS tutulumu olmayanlara göre 
daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgularla IgA vaskülitinde akut faz belirteçlerinin de 
kullanıldığı bir skorlama sistemi geliştirilmesi uygun olacak gibi görünmektedir.  
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 Anahtar Kelimeler : HSP klinik skor, IgA vasküliti GİS tutulumu 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1 
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Resim Açıklaması: Tablo 2 
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SS-06 

ÇOCUKLUK ÇAĞI POLİARTERİTİS NODOSA VE ADENOZİN DEAMİNAZ 2 EKSİKLİĞİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Cüneyt Karagöl1, Elif Çelikel1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği 

GİRİŞ: Adenozin deaminaz 2 eksikliği (DADA2) sistemik enflamatuar ataklar, kemik iliği 
yetmezliği, immün yetmezlik, livedo retikülaris ve inme ataklarıyla karakterize monogenik, 
bir otoinflamatuar hastalıktır. İlk kez 2014 yılında DADA2’nin, erken başlangıçlı, ailesel 
poliarteritis nodosa (PAN) hastalarında genetik olarak tanımlanmasının ardından çocuk 
romatologlarının PAN’a bakış açısı önemli ölçüde değişmiştir. Tümör nekroz faktörü 
inhibitörlerinin (Anti-TNF), DADA2 tedavisinde yüksek etkinlik göstermesi DADA2'yi klasik 
PAN’dan ayırt etmenin önemi daha da arttırmıştır. Bu çalışmada, çocukluk çağı PAN ve 
DADA2 hastalarının benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulması amacıyla, klinik, demografik 
ve laboratuvar özellikleri karşılaştırılmıştır. 

METOT: Retrospektif ve kesitsel olarak planlanmış olan bu çalışma Ankara Bilkent Şehir 
Hastanesi Çocuk Romatoloji kliniğinde gerçekleştirildi. Kliniğimizde 2010-2023 yılları arasında 
takip edilen 26 PAN ve 9 DADA2 hastasının dosya kayıtları incelendi. PAN tanısı Ozen ve ark. 
(EULAR/PRINTO/PRES) tanı kriterlerine göre DADA2 tanısı ise klinik bulguların eşliğinde, 
genetik olarak ADA 2 geninde mutasyonun saptanmasıyla konuldu. 

BULGULAR:   Çalışma grubunda DADA2 hastalarının tanı yaşı ve semptom başlangıç yaşı, PAN 
hastalarına göre daha istatistiksel olarak anlamlı düzeyde küçüktü. Halsizlik, kilo kaybı, ateş 
gibi konstitüsyonel semptomlar ile eklem, kas, böbrek ve gastrointestinal sistem tutulumu 
PAN hastalarında daha sık görülürken,  livedoid döküntü ve santral sinir sistemi tutulumu 
DADA2 grubunda daha sık olduğu bulundu. PAN hastalarının 12’sinde (%46,1) MEFV geninde 
mutasyon saptandı, tüm mutasyonlar exon 10’da idi (9 homozigot, 2 birleşik heterozigot, 1 
heterozigot). DADA2 hastalarının tamamında DADA2 geninde, exon 2 de, (7 hasta 
homozigot, 2 hasta heterozigot) G47R mutasyonu saptandı. Akut faz reaktanları ve trombosit 
düzeyleri PAN hastalarında daha yüksek olma eğiliminde iken sitopeni ve immünglobulin 
düşüklüğü sadece DADA2 hastalarında görüldü. Olguların demografik, klinik özellikleri Tablo 
1’de laboratuvar verileri ise Tablo 2’de verilmiştir. 

SONUÇ: Çocukluk çağı PAN tanısı ile izlenen bazı hastaların yeniden gözden geçirilmesi ile 
DADA2 eksikliği tanısı aldığı bilinmektedir. DADA2’deki yüksek morbidite ve mortalite göz 
önüne alındığında, erken tanı ve anti-TNF ajanlarla erken tedavi oldukça önemlidir. 
Çalışmamızda bu iki hastalığı ayırt etmede başlangıç yaşı ve aile hikayesinin varlığı oldukça 
önemli bulunmuştur. Ayrıca PAN tanısı düşünülen çocuklarda SSS tutulumu, livedoid döküntü 
ile trombositopeni olması DADA2’yi akla getirmeli ve bu hastalarda gen analizi ya da enzim 
düzeyi istenmelidir. 

Anahtar Kelimeler : Adenozin deaminaz 2 eksikliği, Poliarteritis nodosa, çocuklar 

 



 

Sayfa 67 / 369 
 

Kaynakça : 

 

1.Ozen S, Pistorio A, Iusan SM, et al. EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schönlein 

purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood 

Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: Final classification criteria. Ann Rheum Dis. 

2010;69(5):798-806. doi:10.1136/ard.2009.116657 

2. Huang Z, Li T, Nigrovic PA, Lee PY. Polyarteritis nodosa and deficiency of adenosine 

deaminase 2 - Shared genealogy, generations apart. Clin Immunol. 2020;215:108411. 

doi:10.1016/j.clim.2020.108411 

3. Meyts I, Aksentijevich I. Deficiency of Adenosine Deaminase 2 (DADA2): Updates on the 

Phenotype, Genetics, Pathogenesis, and Treatment. J Clin Immunol. 2018;38(5):569-578. 

doi:10.1007/s10875-018-0525-8 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1: PAN ve DADA2 olgularının demografik ve klinik bulguları. 
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Resim Açıklaması: Tablo 2: PAN ve DADA2 olgularının laboratuvar verileri. 
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SS-07 

İMMÜNGLOBULİN A VASKÜLİTİNDE MAJOR ORGAN TUTULUMU VE PEDİATRİK VASKÜLİTİK 

AKTİVİTE SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Müge Sezer1, Banu Çelikel Acar1 

1Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

GİRİŞ: İmmünoglobulin A vasküliti (IgAV); palpabl purpura ile birlikte karın ağrısı, 
artrit/artralji, böbrek tutulumu ve baskın IgA depoziti gösteren biyopsi bulgularından en az 
birinin olması ile tanısı konulan, çocukluk çağının en yaygın vaskülitidir. Pediatrik Vaskülit 
Aktivite Skoru (PVAS) primer çocukluk çağı vaskülitlerinin hastalık aktivitesini ve tedavi 
yanıtını değerlendirmek için geliştirilmiştir. 

AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimizde IgAV tanısı ile takip edilen ve major organ tutulumu 
(gastrointestinal ve ranal tutulum) olan hastalarda başvuru PVAS skorlarının 
değerlendirilmesi ve PVAS skorunun uzun dönemde renal tutulumu öngörmedeki etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Ocak 2015- Ocak 2022 tarihleri arasında hastanemizde IgAV tanısı ile takipli 278 
hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik, klinik özellikleri, laboratuvar bulguları 
ve PVAS sonuçları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. PVAS; dokuz organ sisteminin 
(genel, cilt, mukoz membranlar/göz, kulak/burun/boğaz, pulmoner, kardiyovasküler, 
abdominal, renal ve sinir sistemi) değerlendirilmesine dayanmaktadır ve her sistem için 
ağırlıklandırılmış maddeler ve maksimum tavan puanına göre hesaplanmıştır. Hastalar 
başvuruda gastrointestinal sistem tutulum varlığına göre iki ayrı grup olarak 
değerlendirilmiştir. Başvuruda renal tutulumu olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır, takipte 
renal tutulum gözlenen hastalarda PVAS’ın prediktif değeri incelenmiştir. 

BULGULAR: Çalışmamızda IgAV hastalarının (n=278) ortanca yaşı 7,7 saptanırken,  %44,2’si 
kızdı. Hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Hastaların %50,4’ünde 
gastrointestinal sistem tutulumu mevcuttu. Gastrointestinal sistem tutulumu olan hastalarda 
başvuru beyaz küre değeri ve başvuru PVAS skoru anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 
p=0,001, p<0,001).  Gastrointestinal sistem tutulum olan ve olmayanlarda renal tutulum 
sıklığı benzerdi (p=0,43).  Takipte renal tutulum olan 41 (%14,7) hastada başvuru PVAS skoru 
(2,5±1) daha yüksekti (p=0,007). Başvuru PVAS skorunun 2 ve üzeri olması takipte renal 
tutulumu öngörmede %82,9 duyarlılığa sahipti (Tablo 2, Şekil 1). 

SONUÇ: PVAS, IgAV’de hastalık aktivitesini ve uzun dönemde majör organ tutulumunu 
öngörmek için kullanılabilmektedir. Başvuruda renal tutulum olmasa da PVAS skoru 2 ve 
üzeri olan hastalar takipte renal tutulum açısından daha yakın izlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler : IgA Vasküliti, Pediatrik Vaskülitik Aktivite Skoru 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil 1: ROC analizinde renal tutulumu öngörmede PVAS skoru için ideal 

kestirim değeri 2 olup; bu değer için duyarlılık %82,9 özgüllük %33,8’dir (EAA: 0,621 %95 GA 

0,529-0,713 p=0,014). 
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Tables : 

 

Tablo 1: Gastrointestinal sistem tutulumuna göre hastaların klinik ve laboratuvar bulguları 

 
Toplam 

n=278 

GİS tutulumu 

olmayanlar n=138 

GİS tutulumu 

olanlar n=140 

p 

değeri 

Cinsiyet n (%)    0,99 

Kız 123 (44,2) 61 (44,2) 62 (44,3)  

Erkek 155 (55,8) 77 (55,8) 78 (55,7)  

Yaş (yıl) 7,7 (4,9) 7,7 (4,8) 7,8 (4,7) 0,56 

Renal tutulum varlığı n 

(%) 
41 (14,7) 18 (13) 23 (16,4) 0,43 

Eklem tutulum varlığı n 

(%) 
62 (22,3) 28 (20,3) 34 (24,3) 0,42 

Testis tutulum varlığı n 

(%) 
19 (6,8) 10 (7,2) 9 (6,4) 0,79 

Tetikleyici faktör n (%) 123 (44,2) 64 (46,4) 59 (42,1) 0,48 

PVAS ortalama±SS 2,1±1 1,5±0,7 2,8±0,8 <0,001 

Beyaz küre (x109/L) 

ortanca (IQR) 

10,48 

(5,28) 
9,85 (4,4) 11,2 (6,05) 0,001 

Hemoglobin (g/dL) 

ortanca (IQR) 
12,9 (1,6) 12,8 (1,6) 13 (1,5) 0,16 

Trombosit (x109/L) 

ortanca (IQR) 
363 (136,5) 364 (130) 363 (139,3) 0,36 

ESH (mm/sa) ortanca 

(IQR) 
22 (20) 21 (22) 22 (22) 0,46 

CRP (mg/L) ortanca (IQR) 1 (2,1) 1 (1,5) 1,1 (2,9) 0,077 

Kortikosteroid kullanımı n 

(%) 
148 (53,2) 38 (27,1) 110 (79,7) <0,001 
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Pulse steroid kullanımı n 

(%) 
17 (6,1) 0 (0) 17 (12,1) <0,001 

Siklofosfamid kullanımı n 

(%) 
7 (2,5) 0 (0) 7 (5) 0,014 

 

Tablo 2: Başvuru PVAS skorlarına göre renal tutulum gelişimi 

Renal Tutulum 
Sensitivite 

(%) 

Spesifite 

(%) 

Pozitif Prediktif Değer 

(%) 

Negatif Prediktif Değer 

(%) 

PVAS 2 ve üzeri 

(n=34) 
82,9 33,8 17,8 92 

PVAS 3 ve üzeri 

(n=19) 
46,3 70 21,1 88,3 
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SS-08 

ROMATİZMAL HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN AŞILANMA DURUMLARINI AKRANLARI İLE 

KARŞILAŞTIRMA: ELEKTRONİK KAYITA DAYALI ÇALIŞMA 

Özlem Akgün1, Fatma Gül Demirkan1, Gülşah Kavrul Kayaalp1, Merve Erdemir3, Nergis Akay2, 

Figen Çakmak1, Mustafa Önel4, Gonca Keskindemirci3, Rukiye Eker Ömeroğlu1, Emine Gülbin 

Gökçay3, Nuray Aktay Ayaz1 

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı 
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı 

Giriş: Pediatrik romatizmal hastalıklar (PedRD), kas-iskelet sistemi, vasküler yapılar ve cilt gibi 
çeşitli organların enflamasyonu ile ortaya çıkan karmaşık bir hastalık grubudur¹. Hem 
PedRD'nin doğasından kaynaklanan yük, hem de kullanılan ilaçlara bağlı olarak immün 
disregülasyon vardır. Bu nedenle, PedRD'li hastaların bulaşıcı hastalıklara eğilimli olması 
şaşırtıcı değildir². Bu hastalarda enfeksiyon riski genel popülasyona göre daha fazlayken, 
PedRD tedavisinde yeni immünomodülatör ilaçların kullanılmaya başlanmasıyla bu risk daha 
da artmaktadır³΄⁴.Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede en ucuz ve en etkili yol olan aşılama, 
geçen yüzyılın en temel başarılarından biridir⁵´⁶. Birçok ciddi enfeksiyon aşılama ile 
önlenebilir ve başarılı bağışıklama programları mortalite ve morbiditede önemli düşüşler 
sağlamıştır⁷. 

PedRD’li hastaların aşılama durumuna ilişkin sınırlı veri bulunmaktadır. Bu çalışma, 
Türkiye'de PedRD'li bir çocuk kohortunda elektronik sağlık kayıtlarından mevcut aşılama 
durumunu ve eksik aşıları ortaya çıkarmayı ve bunları sağlıklı akranlarıyla karşılaştırmayı 
amaçlayan bu önemli halk sağlığı sorunu üzerine tasarlanmıştır. 

Yöntemler: Üçüncü basamak bir hastanede izlenen PedRD'li çocukların ve sağlıklı akranlarının 
aşılama durumları, Sağlık Bakanlığı elektronik sağlık kayıtlarından bireysel, yaşa uygun 
aşılama programlarına göre kesitsel olarak analiz edildi. Her iki gruptaki eksik aşıların 
nedenleri çevrimiçi bir anketle araştırıldı. 

Bulgular: Son vizitte hasta grupta aşılanma oranı %71,4 (90/126) iken sağlıklı kontrol 
grubunda bu oran %95,7 (110/115) idi (p<0,001). Kızamık-kabakulak-kızamıkçık güçlendirici 
doz, difteri-tetanoz-aselüler boğmaca-inaktive edilmiş çocuk felci ve Haemophilus influenzae 
tip B, su çiçeği ve ikinci doz hepatit A aşısı uygulamaları hastalarda kontrollere göre anlamlı 
olarak daha yüksek oranlarda atlanmıştır (p değerleri sırasıyla 0,004, 0.02, 0.01, 0.013). Tanı 
öncesi eksik aşılama oranı hasta grubunda (%16,6) sağlıklı kontrollere (%4,3) göre anlamlı 
olarak yüksekti (p=0,002). Hasta grupta tanı öncesi eksik canlı aşı oranı (%25), tanı sonrası 
eksik canlı oranından anlamlı olarak (%61,1) daha fazlaydı (p=0,04), eksik cansız aşıların oranı 
ise tanı öncesi ve sonrası benzerdi (sırasıyla %47,2 ve %50) (p=0,73). Atlanan aşıların başlıca 
nedenleri doktor tavsiyesi nedeni ile aşının ertelenmesi, PedRD tanısının varlığı ve kullanılan 
ilaçtı. 

Sonuç: PedRD hastalarının aşılama kapsamının rutin aşılama programı (%71,4) açısından 
yetersiz olduğunu gösterdik. EULAR/PRESS’in aşılamaya ilişkin güncel tavsiyeleri ve bu özel 
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gruplarda aşılamaların değerlendirilmesine ilişkin gerçek hayat verileri endişeleri ortadan 
kaldırmaktadır. Bu gelişmelerden hareketle hekimlerin doğru ve güncel bilgiyi daha yakından 
takip etmeleri ve elektronik kayıt sistemine adapte edilebilecek uygun hatırlatma 
uygulamaları ile aşı kaçırma oranlarının azaltılabileceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Aşılanma durumu, eksik aşı, pediatrik romatizmal hastalık 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Her iki grubun demografik ve klinik özellikleri, aşılama durumları ve 

hastaların tanı ve tedavi dağılımları 
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SS-09 

İNTRAARTİKÜLER STEROİD UYGULANAN JIA HASTALARINDA DEMOGRAFİK VERİLERİN VE 

HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çisem Yıldız1, Emine Nur Sunar Yayla1, Pelin Esmeray Şenol1, Nihal Karaçayır1, Merve Kutlar 

Tanıdır1, Nuran Belder1, Batuhan Küçükali1, ENTEZİT İLİŞKİLİ ARTRİTDE GÜNCELLEMELER 

1, Sevcan A. Bakkaloğlu1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojii Bilim Dalı 

GİRİŞ 

Juvenil idiyopatik artrit (JİA), 16 yaşından önce başlayan ve en az 6 hafta devam eden, başka 
bir nedenle açıklanamayan artrit ile karakterize, çocukluk çağının en sık görülen otoimmün 
kronik romatizmal hastalığıdır [1]. Uluslararası Romatizma Birliği [The International League of 
Associations for Rheumatology (ILAR)] sınıflamasına göre; sistemik başlangıçlı, oligoartiküler, 
poliartiküler romatoid faktör (RF) pozitif, poliartiküler RF negatif, entezit ilişkili, psöriyatik ve 
sınıflandırılmayan olmak üzere 7 alt grubu bulunmaktadır [2, 3]. Eklemdeki inflamasyonun 
kontrol altına alınamaması durumunda uzun süreli sakatlık ve yaşam kalitesinde bozulma 
görülebilmektedir [4]. Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, hastalık modifiye edici 
antiromatizmal ilaçlar, biyolojik ajanlar, kortikosteroid gibi sistemik tedavilerin yanında, 
seçilmiş vakalarda intraartiküler steroid enjeksiyonu (İASE) uygulanabilmektedir [5]. Bu 
çalışmada amacımız, İASE uygulanan ve uygulanmayan JİA hastaları arasında demografik ve 
laboratuvar özelliklerinin ve hastalık aktivitelerinin değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM 

2012-2022 yılları arasında, ILAR kriterlerine göre JİA tanısı ile izlenen 190 hasta, intraartiküler 
triamsinolon heksasetonid enjeksiyonu açısından değerlendirilmiş, bu tedaviyi alan ve 
almayan hastaların tanı alma yaşı, cinsiyet, ANA, RF, Anti-CCP, HLAB27 pozitifliği ve JADAS-27 
skorları medikal dosyalarından geriye yönelik incelenmiştir. 

BULGULAR 

Ortalama tanı alma yaşı 6,7 (±4,2) yıl, %63’ü (n=36) kız, %36,8’i (n=21) erkek; K:E oranı 1,71 
olan 57 hastaya (%30) toplam 118 İASE yapıldı ve bu hastaların dörtte üçü oligoartiküler JİA 
hastalarıydı (Tablo 1). İASE uygulanan ve uygulanmayan hastalarda, tedavinin 6. ayı, 1. yıl ve 
son kontrollerdeki JADAS-27 skorları arasında fark gözlenmedi (p>0,05) (Tablo 2). Cinsiyet 
açısından ve başlangıç ve son vizitte bakılan akut faz reaktan ortalamaları açısından İASE alan 
ve almayan gruplar arasında fark gözlenmedi (p>0,05). Hastalık başlangıç yaşı daha erken 
olan ve üveitin eşlik ettiği hastalarda daha sık İASE uygulandı (p<0,05). Anti-CCP, RF, HLA B27 
pozitifliği olan ve olmayan hastaların İASE ihtiyacı benzer bulunmuşken; ANA pozitif 
hastalarda istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha sık İASE kullanılmıştı (p<0,01) (Tablo-2). 

SONUÇ 

JIA hastalarında, İASE tedavi sürecinde kullanımı güvenli ve eklem içi inflamasyonu 
engellemede etkili bir tedavidir. Enjeksiyon uygulanan hastaların büyük çoğunluğunun 
oligoartiküler JİA olması, bu grupta daha sık görülen ANA pozitifliği, eşlik eden üveit varlığı ve 
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erken başlangıç yaşını hastalık alt grubunun temel özellikleri olması bakımından 
desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler : JADAS-27, JIA, intraartiküler steroid enjeksiyonu, hastalık aktivitesi 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1: ILAR kategorisine göre İASE uygulanan hasta sayı ve yüzdeleri. 
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Resim Açıklaması: Tablo 2: İASE uygulanan ve uygulanmayan hastaların tanı alma yaşı, 

cinsiyet, laboratuvar ve hastalık aktivitesi değerlendirilmesi. 
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SS-10 

JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİT’ Lİ HASTALARIN BESLENME DURUMUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sabriye Ballı1, Sümeyra Özdemir Çiçek2, Sema Nur Taşkın2, Şeyda Doğantan2, Neşe Kaya1, 

Ayşenur Paç Kısaarslan2, Muammer Hakan Poyrazoğlu2 

1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Ana Bilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk 

Romatolojisi Bilim Dalı, Kayseri 

Giriş: Juvenil İdiyopatik Artrit’li(JİA) bireylerde; hastalık aktivitesi, kronik inflamasyon, 
kullanılan ilaçlar, fiziksel aktivitede azalma, yetersiz beslenme sebebiyle vücut bileşimlerinde 
değişiklik ve büyüme bozukluğu görülebilmektedir. 

Amaç: Bu araştırma JİA tanılı çocuk ve adölesanların beslenme durumlarının 
değerlendirilmesi, hastalık şiddetlerinin ve Akdeniz diyetine uyumlarının incelenmesi 
amacıyla 6-18 yaşları arasındaki 128 JİA tanılı ve 64 sağlıklı birey ile yürütülmüştür. 

Sonuç: Katılımcılara Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KIDMED) uygulanmış, katılımcıların 
antropometrik ölçümleri, Biyoelektrik İmpedans Analiz (BIA) ölçümleri ve 3 günlük besin 
tüketim kayıtları alınmıştır. JİA’ lı bireylerin yaş ortalamaları 12.9±3.5 yıl; kontrol grubundaki 
bireylerin yaş ortalamaları 11.9±3.9 yıldır (p>0.05). JİA’ lı bireylerin yaşa göre enerji, protein, 
karbonhidrat, omega-3, omega-6, E vitamini, B1 vitamini, niasin, B6 vitamini, folik asit, 
magnezyum, fosfor, çinko, bakır, flor için günlük gereksinmeyi karşılama yüzdelerinin kontrol 
grubundaki bireylere göre daha düşük olduğu bulunmuştur (p<0.05). JİA ve kontrol grubunun 
vücut ağırlığı [(sırasıyla; 47.5±17.9 kg, 41.9±16.9 kg, p=0.041)], boy uzunluğu [(sırasıyla; 153.5 
(100.2-183.5) cm, 144.1 (104.0-180.2) cm, p=0.038)] ve vücut yağ kütlesi [(sırasıyla; 9.2 (2.2-
43.1) kg, 7.8 (2-24.2) kg (p=0.048)] kontrol grubundaki bireylere göre yüksektir (p<0.05). 
Vücut kas kütlesi JİA grubundaki bireylerde 34.5±11.9 kg, kontrol grubundaki bireylerde 
31.1±12.1 kg’dır (p=0.063). JİA’ lı bireylerin KIDMED puanı 5 (0-11), kontrol grubundaki 
bireylere göre 4(0-10) yüksek bulunmuştur (p=0.026). Ancak her iki grupta da KIDMED 
sınıflamasında diyet kalitesi açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır (p=0.140). JİA 
grubundaki katılımcıların günlük orta şiddetli fiziksel aktivite ile geçirdiği süresi kontrol 
grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (p=0.034). JİA’ lı bireylerde BKİ ile yağ kütlesi, kas 
kütlesi arasında yüksek düzeyde pozitif korelasyon (sırasıyla; r:0.917, p<0.001, r:0.781, 
p<0.001), KIDMED skoru ile yağ kütlesi ve kas kütlesi ile arasında düşük düzeyde negatif 
korelasyon tespit edilmiştir (sırasıyla; r:-0.182, p=0.040, r:-0.300, p<0.001). JİA' lı bireylerde 
vücut kas kütlesi ile takip süresi ve atak sayısı/takip süresi arasında anlamlı korelasyon tespit 
edilmemiştir (r:0.053, p=0.554; r:0.042, p=0.638). 

Tartışma: Hastalık semptomları üzerinde olumlu etkileri olan Akdeniz diyetine uyumlu 
beslenme örüntüsü, bireylerin vücut kompozisyonlarının korunabilmesi ve büyüme 
gelişmeleri açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Juvenil idiyopatik artrit, beslenme durumu, Akdeniz diyeti kalite indeksi, 

vücut kompozisyonu, çocuk ve adölesan 
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SS-11 

ERKEN VE GEÇ BAŞLANGIÇLI AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 

GERÇEK YAŞAM VERİLERİ 

İlknur Bağrul1, Elif Arslanoğlu Aydın1, Esra Bağlan1 

1Ankara Etlik Şehir Hastanesi 

Giriş ve Amaç: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) tekrarlayan ateş ve serozal inflamasyon atakları ile 
karakterize otoinflamatuvar bir hastalıktır. Ailevi Akdeniz ateşinin başlangıç yaşı değişkendir. 
Hastaların yaklaşık %60'ında ilk atak 10 yaşından önce, %90'ında 20 yaşından önce ve geri 
kalanlarının çoğunda da 40 yaşından önce ortaya çıkar. Erken çocukluk döneminde 
semptomları başlayan hastaların daha şiddetli hastalığa sahip oldukları gösterilmiştir. Bu 
çalışmanın amacı, çocukluk döneminde geç başlangıçlı hastalığı olan AAA hastalarının 
demografik, klinik ve genetik özelliklerini tanımlamak ve erken başlangıçlı hastalarla 
karşılaştırmaktır. 

  

Materyal ve Metod: 2017-2022 yılları arasında hastanemiz çocuk romatoloji bölümünde AAA 
tanısı almış, en az 6 ay süreyle takip edilmiş, 0-18 yaş aralığındaki hastalar retrospektif olarak 
incelenmiştir. Hastalar semptomları 8 yaş ve öncesinde başlayanlar (grup 1) ve 8 yaşından 
sonra (grup 2) başlayanlar olarak iki gruba ayrılmıştır. İki grubun demografik verileri, aile 
öyküsü, klinik özellikleri, genetik mutasyonları, atakta laboratuvar testleri karşılaştırılmıştır. 
Hastalık şiddet skoru olarak MOR ve PRAS kullanılmıştır. 

  

Bulgular: Toplam 726 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup 1'de 630 (%86,7), grup 2'de ise 96 
(%13,3) hasta mevcuttu. Yaş ve cinsiyet açısından gruplar arasında farklılık yoktu (p>0.05). 
Ailede AAA öyküsü grup 1'de daha fazlaydı. Ateş ve karın ağrısı atakları grup 1'de, göğüs 
ağrısı ve artrit atakları ise grup 2'de istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla görüldü. 
Ekzon 10 homozigot mutasyonları grup 2'de anlamlı derecede düşük saptandı. Kolşisin öncesi 
atak sayısı, MOR ve PRAS hastalık şiddet skorları grup 2'de istatistiksel olarak daha düşüktü. 
Atakta ve atak arasında akut faz belirteçlerinde iki grup arasında farklılık saptanmadı 
(p>0.05). Gruplar arasındaki karşılaştırma Tablo 1'de verilmiştir. 

  

Sonuç: Geç başlangıçlı AAA hastaları daha az atak yaşayıp daha düşük hastalık skorlarına 
sahip ve bu yüzden muhtemelen daha geç tanı alabilmektedirler. Klinisyenler çocukluk 
döneminde AAA bulgularının her yaşta başlayabileceğini unutmamalı ve sorgulamasını buna 
göre yapmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Disease severity, Familial Mediterranean Fever, Early onset 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1: Hastaların demografik, klinik ve genetik özelliklerinin 

karşılaştırılması 
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SS-12 

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ TANILI HASTALARDA ATAK SIRASINDA ANAKİNRA UYGULAMASI 

ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sinem Oral Cebeci1, Mehmet Yıldız2, Aybüke Günalp2, Memnune Nur Çebi3, Berivan Kılınç3, 

Fatih Haşlak2, Esma Aslan2, Elif Kılıç Könte2, Sezgin Şahin2, Amra Adroviç4, Kenan Barut2, 

Özgür Kasapçopur2 

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
4Koç Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji 

Bilim Dalı 

Giriş: Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) otozomal resesif geçişli otoenflamatuvar hastalıktır. 
Ülkemizde en sık görülen genetik geçişli otoenflamatuvar hastalık olup ataklardaki 
tekrarlayan serözit hastaların yaşam kalitesini etkiler, hastalığın en ciddi komplikasyonu ve 
en önemli mortalite ve morbidite nedeni olan sekonder amiloidoz gelişimine zemin hazırlar. 
Bu nedenle atakları engellemek ve kontrol altına almak önem taşır. 

Amaç: Bu retrospektif çalışmada FMF atakları sırasında anakinra kullanımının etkinliğinin, 
çocuk acil birimlerinde hasta takip süresine, atak sıklığının azalmasına etkisinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Çalışmamızda FMF tanısı ile takipli, FMF atakta Çocuk Acil 
Polikliniğimize başvurmuş ve anakinra tedavisi uygulanarak takip edilmiş 68 hastanın 79 atağı 
retrospektif olarak incelendi. Hastaların atak karakterleri, bu ataktaki akut faz göstergeleri, 
hastalığına ait bilgiler ile anakinra uygulamasının etkinliği arasındaki ilişki; anakinra 
uygulamasının atağın süresine, ataklar arasındaki zaman aralığına etkisi istatistiksel olarak 
değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya FMF tanılı 68 hasta (K/E=28/40) dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 
12.36 ± 4.98 idi. Hastalarda şikayetlerin başlama yaşı ortalama 6.10± 3.39 iken, ortalama tanı 
aldıkları yaş 7.46± 3.79 olarak saptandı. Genetik sonuçlara göre 15 (%22.1) hastada M694V 
homozigot, 8 (%11.8) hastada M694V heterozigot, 6 (%8.8) hastada M680I/M694V 
heterozigot mutasyon kaydedildi. Hastalar kolşisin tedavisi almaktaydı. Değerlendirilen 79 
FMF atağına uygulanan anakinra tedavisinin ardından atakların gerileme süresi 
incelendiğinde; 43 atak (%54.5) ilk 1 saatte; 28 atak (%35.4) 1-4 saatte; 4 atak (%5.1) 4-24 
saatte ve 4 atak (%5.1) 24 saatten uzun sürede sonlandı. Anakinra uygulaması sonrasında 
labaratuvar verileri değerlendirilebilen 13 hastanın atak sırasındaki ve sonrasındaki verileri 
karşılaştırıldığında; lökosit sayısı [13.407 (5.448) / 8176 (2869)] ve CRP değerlerinde [25.7 (1-
170) / 0.45 (0.1-23.3)] istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken (p:0.01; p:0.004), 
trombosit sayıları arasında [323.230 (109.082) / 355.061(118.209)] anlamlı farklılık yoktu 
(p:0,28). Hastaların önceki atak sıklıkları değerlendirildiğinde hastaların son 6 aydaki 
ortalama atak sayıları 1.62 iken, atak sırasında anakinra kullanımının ardından 45 (%66.2) 
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hastada 6-12 aylık; 7 (%10.3) hastada 3-6 aylık; 5 (%7.4) hastada 1-3 aylık zaman diliminde 1 
atak ve 3 (%4.4) hastada ayda birden fazla atak görüldü. 

Sonuç: FMF hastalarının tedavisinde kolşisine dirençli olgularda anakinra etkinliği 
tanımlanmış olsa da atak sırasında kullanımına dair yeterli veri yoktur. Çalışmamız FMF atak 
sırasında anakinra uygulanmasının hem atakların sonlanmasını hızlandırdığı, hem çocuk acil 
müşahadede yatış süresini kısalttığı, hem de bir sonraki atağa kadar geçen süreyi uzattığını 
göstermektedir. Ataklarda anakinra verilmesi inflamasyonu hızlı bir şekilde kontrol edebilir 
ve uzun süreli yatışlar önlenebilir.  

Anahtar Kelimeler : ailevi akdeniz ateşi (FMF), çocuk, anakinra, anti IL-1, atak tedavisi 

 

Kaynakça : 

 

Babaoglu H, Varan O, Kucuk H, Atas N, Satis H, Salman R, Ozturk MA, Haznedaroglu S, Goker 

B, Tufan A. On demand use of anakinra for attacks of familial Mediterranean fever (FMF). Clin 

Rheumatol. 2019 Feb;38(2):577-581. De Benedetti F, Gattorno M, Anton J, Ben-Chetrit E, 

Frenkel J, Hoffman HM, Koné-Paut I, Lachmann HJ, Ozen S, Simon A, Zeft A, Calvo Penades I, 

Moutschen M, Quartier P, Kasapcopur O, Shcherbina A, Hofer M, Hashkes PJ, Van der Hilst J, 

Hara R, Bujan-Rivas S, Constantin T, Gul A, Livneh A, Brogan P, Cattalini M, Obici L, Lheritier K, 

Speziale A, Junge G. Canakinumab for the Treatment of Autoinflammatory Recurrent Fever 

Syndromes. N Engl J Med. 2018 May 17;378(20):1908-1919. 
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SS-13 

ANA-POZİTİF OJİA HASTALARINDA ÜVEİT GELİŞİMİ İÇİN GÖZYAŞI PROTEOM PROFİLİ BİR 

BELİRLEYİCİ OLABİLİR Mİ? 

Büşra Yılmaz Tuğan1, Murat Kasap1, Levent Karabaş1, Mehmet Sarıhan1, Gürler Akpınar1, 

Nihal Şahin1, Yunus Emre Bayrak1, Hafize Emine Sönmez1 

1Kocaeli Üniversitesi 

  

Giriş: 

Oligoartilüler juvenil idiopatik artrit (oJİA) en sık görülen  JİA alt grubudur. Hastaların yaklaşık 
%65'inde anti nükleer antikor (ANA) pozitif saptanır. Ancak bu hastaların sadece %15-
20'sinde üveit gelişir. Günümüzde maalesef  bir oJİA hastasının tek başına artritle mi 
seyredeceği yoksa üveitle komplike hale mi geleceği önceden kestirilemez. Bu nedenle, bu 
hastalarda üveit gelişme riskini belirlemek için biyobelirteçlere ihtiyaç vardır.  Bu çalışmada, 
izole oJIA hastaları ile üveitli oJIA hastaları arasındaki gözyaşı proteomik değişikliklerini 
değerlendirmeyi amaçladık. Bu sayede bazı oJİA hastalarında üveit gelişirken bazılarında 
neden görülmediğini aydınlatmayı amaçladık. 

Yöntem:                                                

Çalışmamıza Kocaeli Üniversitesi’nde takipli 7 izole oJİA hastası ile 7 oJİA ve üveit hastası 
dahil edildi. Tüm hastaların ANA değerleri pozitifti. Göz yaşları Schirmer kağıdı ile toplanarak 
çalışma yapılana kadar -80 derecede donduruldu. Göz yaşından elde edilen proteinler 
Bradford ve SDS PAGE yöntemi ile ayrıştırılarak karşılaştırmalı analize tabi tutuldu. Örnekler 
arasında regülasyon düzeyinde farklılık görülen protein sayısı belirlendi ve jellerden kesilerek 
kütle spektrometresi aracılığı ile çalışıldı. Biyoinformatik analizler için STRING kullanıldı. 

Sonuçlar: 

Yapılan proteom analizinde 4 gözyaşı ve 17 sekretom proteinin seviyelerinde regülasyon 
tespit edildi. Bu proteinlerden 12'si artış yönünde regüle iken kalan 9’u azalma yönünde 
regüle olmuştu (Tablo 1).  Yapılan biyoinformatik analizde, bu proteinler çoğu retinal 
hemostazis, B hücre reseptör sinyal  yolakları ile ilişkili proteinlerdi. 

Tartışma: 

Gözyaşı proteini ekspresyonundaki değişikliklerin doğrudan patogenezle mi yoksa kronik 
inflamasyonla mı ilişkili olduğu açık olmasa da, üveit için gözyaşı biyobelirteçlerinin 
tanımlanması klinisyenlere hastalık patogenezini anlama veya tedaviler için yeni moleküler 
hedefler geliştirme fırsatı sağlayabilir. Bu çalışmadan çıkan sonuçlar ışığında hedef 
moleküllerin ileri analizleri kliniğimizde hayvan modeli çalışmaları devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Proteomiks, JİA, üveit 
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Tables : 

Tablo 1. Gözyaşı Proteom Analiz Sonuçları 

Erişim numaraları Protein adları Oran Artmış/Azalmış 

O75888 Tümör nekroz faktörü ligandı üst aile üyesi 13 1000 Artmış 

A0A0B4J1V0 İmmünoglobulin ağır değişken 3-15 1000 Artmış 

P09228 Sistatin-SA 1000 Artmış 

P28325 Sistatin-D 1000 Artmış 

P25774 Katepsin S 1000 Artmış 

P58499 Protein FAM3B 1000 Artmış 

P10599 Tioredoksin OS 21.21 Artmış 

P01036 Sistatin—S 17.56 Artmış 

O95968 Secretoglobin ailesi 1D üyesi 14.35 Artmış 

P0DOX8 İmmünoglobulin lambda-1 hafif zincir 12.76 Artmış 

Q99935 Opiorfin prepropeptit 12.24 Artmış 

A0A384NKS6 Klusterin 10.25 Artmış 

P62328 Timozin beta-4 1000 Azalmış 

P20930 Filaggrin 1000 Azalmış 

P22626 Heterojen nükleer ribonükleoproteinler A2/B1 1000 Azalmış 

B2R7F8 Plazminojen OS 1000 Azalmış 

P01009 Alfa-1-antitripsin OS=Homo sapiens 1000 Azalmış 

Q8N474 Salgılanmış frizzled-related protein 1 1000 Azalmış 

P02671 Fibrinojen alfa zincir OS 1000 Azalmış 

P27797 Kalretikülin OS 1000 Azalmış 

O95994 Anterior gradyan proteini 2 homolog OS 1000 Azalmış 
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SS-14 

MULTİSİSTEM İNFLAMATUAR SENDROMLU ÇOCUKLARIN (MIS-C) DEMOGRAFİK, KLİNİK VE 

LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Serkan Coşkun1, Vildan Güngörer1 

1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 

Giriş- Amaç: 

Çocuklarda multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) COVID-19 ile ilişkili çoklu organ 
tutulumu ile karakterize ciddi ve yaşamı tehdit eden hiperinflamatuar acil bir durumdur. 
Ateş, gastrointestinal semptomlar, göz bulguları ve kardiyak bulgular başlıca semptomlardır. 
MIS-C hastalarında kardiyak tutumum morbidite ve mortalitenin ana nedenlerinin başında 
gelir. 

Bu çalışmanın amacı MIS-C hastalarının demografik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin 
değerlendirmek, merkezimizdeki tedavi yaklaşımını paylaşmak, hastaların kısa ve uzun 
dönem takip sonuçlarını değerlendirmektir. 

Gereç-Yöntem: 

MIS-C tanısı ile Haziran 2020- Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara Şehir Hastanesinde takip 
edilen hastaların dosya verileri geriye dönük incelendi. Yaş, cinsiyet, hastaların semptomları, 
uygulanan tedaviler, laboratuvar incelemeleri ve klinik takipleri kaydedildi. 

Bulgular: 

MIS-C tanısıyla takipli 165 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastaların 106’sı (%64,2) erkek 59’u 
(%35,8) kız ve oranı 1,8:1 idi. Hastaların ortanca yaşı 8 yıldı (1,5-17). Ortalanca takip süresi 
1,4 yıldı (1,1-2). Başvuruda hastaların tümünde ateş mevcutken 54’ünde (%32,7) konjuktivit, 
65’inde (%39,4) ishal, 102’sinde (%61,8) karın ağrısı, 61’inde (%37) döküntü ve 95’inde 
(%57,6) kardiyak tutulum mevcuttu. 

Hastaların 89’u (%53,9) yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edildi. YBÜ’de yatış süresi 
ortanca 5 (1-41) gündü. YBÜ’de takip edilen hastalarda istatiksel olarak anlamlı daha yüksek 
C-reaktif protein, eritrosit sedimantasyon hızı, IL-6, ferritin, prokalsitonin, pro-BNP, troponin 
düzeyi varken daha düşük lenfosit düzeyi mevcuttu (p<0,001, p=0,013, p<0,001, p<0,001, 
p<0,001, p<0,001, p<0,001, p<0,001, sırasıyla). YBÜ’de yatış ihtiyacı ileri yaş grubunda 
anlamlı olarak daha yüksek iken ve cinsiyet açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktu 
(p=0,005, p=0,746, sırasıyla). 

Hastaların 10’u (%6,1) invaziv mekanik ventilatörde takip edildi.  Hastaların 160’ı (%97) 
İVİG,  128’i (%77,6) steroid [33’ü (%20) pulse metilprednizolon] ve 45’i (%27,3) anakinra 
tedavisi aldı. Ortalama anakinra dozu 6,6 ±1,9 mg/kg/gün, ortalama kullanım süresi 11,6±3 
gündü. Hastaların 49’una (%29,7) hemodinamik instabilite nedeniyle pozitif inotropik tedavi 
başlanırken 22’sine (%13,3) plazmaferez tedavisi uygulandı. 

Hastaların 156’sında (%94,6) tam iyileşme gözlenirken 7’sinde (%4,2) taburculukta kısmi 
düzelme mevcuttu ve hastaların 2’si (%1,2) öldü. Taburculukta kısmi düzelmesi olan 7 
hastanın birinci yıl kontrolünde 1 hastada ılımlı koroner genişleme, 1 hastada sol ventrikülde 
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hipokinetik alan, 2 hastada mitral kapakta 2.derece regürjitasyon, 1 hastada ise sistemik 
hipertansiyon bulguları mevcuttu. 

Sonuç: 

SARS-CoV-2 ile ilişkili MIS-C yaşamı tehdit eden hiperinflamatuar acil bir durumdur. Erken 
tanı ve tedavi ayrıca multidisipliner yaklaşım ile genel olarak iyi bir prognoza sahiptir. 

Anahtar Kelimeler : Çocuk, COVİD-19, Multisistem İnflamatuar Sendrom, prognoz 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: tablo1 
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SS-15 

JİA HASTALARINDA PREKLİNİK OKÜLER MİKROVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLERİN OPTİK 

KOHERENS TOMOGRAFİ ANJİYOGRAFİ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Büşra Yılmaz Tuğan1, Yunus Emre Bayrak1, Nihal Şahin1, Levent Karabaş1, Hafize Emine 

Sönmez1 

1Kocaeli Üniversitesi 

Özet 

Amaç: İzole oligoartiküler jüvenil idiyopatik artrit (oJIA) hastalarında ve üveitli oJIA 
hastalarında (oJIA-U) optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) kullanarak maküler ve 
peripapiller vasküler yoğunluğu, foveal avasküler zon (FAZ) parametrelerini ve dış retina ve 
koriokapillaris akımını değerlendirmeği amaçladık. 

Yöntem: Bu prospektif, kesitsel çalışmada 10 izole oJIA hastasının 10 gözü, 11 oJIA-U 
hastasının 11 gözü ve yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 12 sağlıklı kontrolün 12 gözü 
incelendi. Süperfisyal kapiller pleksus (SKP) ve derin kapiller pleksus (DKP), peripapiller bölge, 
FAZ parametreleri, dış retina ve koryokapillaris akımı OKTA kullanılarak değerlendirildi. 

Bulgular: İzole oJIA, oJIA-U ve kontrol grupları arasında yaş, cinsiyet, göz içi basıncı, sferik 
eşdeğer, aksiyel uzunluk, santral kornea kalınlığı, santral maküler kalınlık, subfoveal koroid 
kalınlığı ve retina sinir lifi tabakası kalınlığı açısından anlamlı fark yoktu (tümü için p>0,05). 
DKP'de parafovea ve parafoveal alt bölgelerin damar yoğunluğu izole oJIA hastalarında 
sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). DKP'de parafovea ve perifovea 
damar yoğunluğu oJIA-U hastalarında sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede düşüktü 
(p<0,05). oJIA-U grubunda, izole oJIA grubuna kıyasla perifoveal damar yoğunluğu 
istatistiksel anlamlı azdı (p<0,05). SKP ve peripapiller vasküler yoğunluk parametrelerinde, 
FAZ parametrelerinde, dış retina ve koryokapillaris akımında gruplar arasında anlamlı fark 
yoktu (tümü için p>0,05). 

Sonuç: Bu çalışmada izole oJIA'da bile derin parafoveal bölgede damar yoğunluğunun 
azaldığını gösterdik. Sonuç olarak, OCTA'nın klinik oküler tutulum kanıtı olmayan oJIA 
hastalarında retinal mikrovasküler değişiklikleri tespit edebileceğini öngörmekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler : JİA, Üveit, OKTA 
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SS-16 

PFAPA SENDROMLU HASTALARIN TONSİLLEKTOMİ DOKULARININ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL 

BOYAMA YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRMESİ 

Serkan Türkuçar1, 4, Gökşenil Bülbül2, Erdal Erkoç3, Balahan Makay1, Erbil Ünsal1, Erdener 

Özer2, Taner Kemal Erdağ3 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Romatoloji Bd. 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Abd. 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Kulak-burun-boğaz Hastalıkları Abd. 
4Konya Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bd. 

Giriş: Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit (PFAPA) sendromu erken çocukluk 
çağının en sık periyodik ateşli hastalığıdır ve düzenli aralıklarla tekrarlayan üst solunum 
yolunda inflamasyon atakları ile seyreder. Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamakla birlikte, 
tonsillektomi operasyonu sonrası atakların kontrol altına girmesi, akla tonsiller dokunun 
tetikleyici etkileri olduğunu getirmektedir (1). Literatürde PFAPA tonsillerinin özelliklerini 
araştıran birkaç çalışma olmakla birlikte, mevcut veriler etiyolojiyi aydınlatmada tatmin edici 
değildir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, PFAPA sendromlu hastaların tonsillektomi materyallerinde 
immünohistokimyasal boyama yöntemleri kullanarak hastalığın immünolojik kökenlerini 
araştırmaktır. 

Yöntem ve Gereçler: PFAPA sendromu tanısı ile takip edilerek, tonsillektomi yapılmış 26 
hastanın ve aynı yaş/cinsiyet dağılımı özelliklerine sahip, obstrüktif nedenlerle tonsillektomi 
yapılmış 29 kontrol hastasının tonsil dokuları çalışmaya dahil edildi. Tonsiller CD4, CD8, 
CD20, CD1a, CD123 ve anti H. pylori immünohistokimyasal boyaları ile işleme tabi tutularak, 
pozitif boyanan hücre sayıları karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 26 PFAPA ve 29 kontrol grubu hastanın yaş ve cinsiyet 
özellikleri arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Her iki grubunda ortalama opere edilme 
yaşı 5 yaş idi. PFAPA grubunda ortalama atak başlangıç yaşı 2 (1-2.62) yıl idi. Hastalarının 
dörtte üçüne (n=18) tek başına tonsillektomi yapılırken, dörtte birine adenoidektomi ile 
birlikte tonsillektomi uygulandı ve 24 hastada (%92,3) ateşli ataklar kontrol altına alındı. 

Ortanca CD8+ hücre sayısı PFAPA grubunda 1485 (1218-1287) iken, kontrol grubunda 1003 
(852-1261.5) idi (p=0,001). Benzer şekilde, CD4+ hücre sayıları, PFAPA grubunda kontrolden 
istatistiksel olarak daha yüksekti (833.5'e karşı 622) (Resim). Anti-CD20, CD123, CD1a ve H. 
pylori ile boyanan hücre sayıları her iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark göstermedi 
(Tablo). 

Tartışma: İmmünohistokimyasal boyanma özellikleri üzerinden hastalığın immünolojik 
temellerini aydınlatmaya çalıştığımız bu çalışmamızda literatürdeki en geniş pediatrik PFAPA 
tonsil serisi değerlendirilmiştir ve hastalarımızın %92 sinde operasyon sonrası atak 
görülmemiştir. Petra ve ark da benzer bir çalışmada artan CD8+ hücre sayıları raporlamış ve 
viral ajanların tetikleyici etkisi ile ilişkilendirmişlerdir (2). Buna karşın Førsvoll ve ark 
çalışmasında CD8+ hücre sayıları PFAPA tonsillerinde azalmış olarak raporlanmış ve B 
hücrelerin bulunduğu germinal merkezde regülasyon problemleri ile ilişkilendirilmiştir (3). 
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Mevcut çalışmamızda ise anti CD4 ve CD8 pozitif boyanan hücrelerin birlikte anlamlı artışı 
gözlenmiştir. Hastalığın etiyolojisinin aydınlatılması için daha geniş patoloji serileri ve daha 
çeşitli immünohistokimyasal boyama yöntemlerinin kullanılması faydalı olacaktır. 

  

  

Anahtar Kelimeler : PFAPA, CD4, CD8, Tonsillektomi, immünohistokimyasal 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1. Her iki grupta CD8 ve CD4 pozitif boyanan hücrelerin mikroskobik 

görünümü. 

 

 

Tables : 

Tablo. PFAPA ve kontrol gruplarında immünohistokimyasal boyama yöntemleri sonucunda 

pozitif boyanan hücre sayılarının kıyaslanması 

 PFAPA Kontrol p değeri 

CD4+ 833.5 (570.5-995.5) 622 (450.5-797.5) 0.043 

CD8+ 1485 (1218-1287) 1003 (852-1261.5) 0.001 

CD4/8 Oranı 0.54 (0.41-0.63) 0.59 (0.51-0.65) 0.413 

CD20+ Tüm preparatlarda diffüz boyanma Tüm preparatlarda diffüz boyanma  

CD1a+ 3 (0-7.3) 5 (0-12) 0.355 

CD123+ 0 0 0.738 

H. Pylori 0 (0-3) 0 (0-3) 0.234 
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SS-17 

ENTEZİT İLİŞKİLİ ARTRİT TANILI HASTALARDA UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI: TEK 

MERKEZ DENEYİMİ 

Mehmet Yıldız1, Hakan Demir1, Fatih Haşlak1, Aybüke Günalp1, Elif Kılıç Könte1, Esma Aslan1, 

Oğuzhan Tin1, Amra Adroviç1, Sezgin Şahin1, Kenan Barut1, Özgür Kasapçopur1 

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Amaç: Entezit ilişkili artrit (EİA), jüvenil idiyopatik artrit (JİA) hastalığının 7 alt tipinden birisi 
olup, erkeklerde kızlardan daha sık görülmesi ve aksiyel iskelet tutulumu riskinin bulunması 
nedeniyle diğer JİA alt tiplerinden ayrılmaktadır. Hastalık ile ilgili uzun dönem takip sonuçları 
ve hangi hastalarda aksiyel iskelet gelişimi riskinin daha yüksek olduğu ile ilgili veriler 
kısıtlıdır. Bu çalışmada geniş bir EİA kohortunda uzun dönem takip sonuçlarının ve aksiyel 
iskelet tutulumuna etki eden faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Kliniğimizde takip edilen entezit ilişkili artrit tanılı 192 hasta retrospektif olarak 
değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar ILAR entezit ilişkili artrit kriterlerini 
karşılamaktaydılar. Hastaların demografik özellikleri, başvuru anındaki ve son muayenede 
klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 192 hastanın tanı anında 112 (%58.3)’sinde sadece periferik 
eklem tutulumu, 22 (%11.5)’sinde sadece aksiyel iskelet tutulumu ve 58 (%30.2)’sinde hem 
periferik hem de aksiyel iskelet tutulumu bulguları vardı. Son muayenede hastaların 51 
(%26.6)’sinda sadece periferik iskelet tutulumu, 16 (%8.3)’sinde sadece aksiyel iskelet 
tutulumu ve 125 (%65.1)’inde ise hem periferik hem de aksiyel iskelet tutulumu saptanmıştı 
(Resim 1). Başlangıçta sadece periferik iskelet tutulumu saptanan hastaların 61(%54.4)’ünde 
takipte aksiyel iskelet tutulumu gelişmişti. Multivariate regresyon analizi başvuru anında 
topuk ağrısı [OR:0.39, CI: 0.172-0.90, p:0.02] ve periferik entezit varlığının [OR: 0.349, CI: 
0.125-0.975, p: 0.04]  aksiyel iskelet tutulumu riskini azaltan bağımsız faktörler olduğunu 
göstermiştir. 

Sonuçlar: Geniş bir entezit ilişkili artrit kohortunun uzun süreli takip sonuçlarını sunduğumuz 
çalışmamızda başvuru anında topuk ağrısı ve/veya periferik enteziti olan hastalarda aksiyel 
iskelet tutulumu riskinin daha düşük olduğunu bildirmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler : entezit ilişkili artrit, jüvenil spondiloartropatiler, jüvenil idiyopatik artrit 
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Kurugoglu S, Kasapcopur O. Comparison of the efficacy of physical examination and 

radiological imaging in detecting sacroiliitis in patients with juvenile spondyloarthropathies. 

Clin Exp Rheumatol. 2020 Sep-Oct;38(5):1021-1028. Epub 2020 Mar 13. PMID: 32167879. 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1 
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Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS-18 

ÇOCUKLUK ÇAĞI SAKROİLİİTLERİNDE HASTALIK İLİŞKİLERİ, KLİNİK BULGULAR VE MRG 

BULGULARI İLE KORELASYON 

Pınar Özge Avar Aydın1, 2, Zeynep Birsin Özçakar1, Seda Kaynak Şahap3, Fatma Aydın1, Nilgün 

Çakar1, Ceyda Arslanoğlu1, Fatos Yalçınkaya1, Suat Fitöz3 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Tekirdağ Şehir Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği, Tekirdağ, Türkiye 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Radyoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

Giriş: Çocukluk çağında sakroiliit; enfeksiyon, malinite, ilaçlar ve romatolojik hastalıklar gibi 
pekçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Çocuk romatolojisinde jüvenil idiyopatik artrit (JİA), 
ailevi Akdeniz ateşi (AAA), inflamatuvar barsak hastalığı ilişkili artrit, kronik nonbakteriyel 
osteomiyelit (KNO) ve Behçet Hastalığı gibi oldukça geniş yelpazedeki otoimmün ve 
otoinflamatuvar hastalıklar sakroiliite yol açabilir. Sakroiliak eklem MRG’sindeki akut 
inflamatuvar ve kronik değişikliklerin objektif ve güvenilir değerlendirilmesine yönelik MRG 
sınıflama/skorlama araçları geliştirilmektedir. 

Amaç: Bu çalışmada, MRG ile doğrulanmış semptomatik sakroiliit hastalarında hastalık 
ilişkilerinin ve klinik-MRG bulguları arasındaki korelasyonun incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: 2017-2022 yılları arasında kliniğimizde sakroiliit tanısı almış hastaların sakroiliak 
eklem MRG’lerindeki aktif ve kronik lezyonları modifiye SPARCC skorlama sistemine göre 
skorlandırılarak/sınıflandırılarak klinik bulgularla korelasyonları incelenmiştir (Etik kurul onay 
numarası: #i10-643-21). 

Bulgular: Son 5 yılda toplamda 46 hastada, üç farklı nedene bağlı sakroiliit bulundu (JİA:17, 
AAA:14, KNO:8). Yedi hastada iki farklı etiyoloji beraber olduğundan çoklu tanı grubuna alındı 
(AAA ve JİA:6, AAA ve KNO:1). Semptomatik sakroiliit, merkezimizde takipli JİA hastalarının 
%12’si, AAA hastalarının %4’ü, KNO hastalarının %35'inde mevcuttu. Ortalama takip süresi 
3,1 yıl (maksimum: 10 yıl), sakroillit tanısında medyan gecikme süresi 6,0 aydı. Dört AAA 
hastası ve iki KNO hastası 6 yaşından önce sakroiliit tanısı almıştı. Hastaların klinik, 
laboratuvar özellikleri ve aldıkları tedaviler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Çoklu tanı grubu dışlandıktan sonra diğer hastalık grupları kıyaslandığında (n:39), AAA 
grubunda kilo ve boy persantilleri belirgin daha düşüktü (p<0,01). MRG’de kapsülit ve entezit 
KNO grubunda anlamlı daha sıktı (p<0,05). 

Sakroiliit semptom başlangıç yaşı ile MRG’de aktivite skorları arasında negatif korelasyon 
bulundu (r<-0,3 ve p<0,05). İnflamatuvar bel ağrısı olan hastalarda MRG aktivite skorları 
anlamlı daha yüksekti. Hastalık skorları (JİA/JSpADA, AAA/ISSF, KNO/klinik KNO skoru) ve C-
reaktif protein ile MRG aktivite skorları arasında anlamlı korelasyon görüldü (sırasıyla r>0,4 
ve p<0,05; r>0,6 ve p<0,01). 

Sonuç: Sakroiliit, çocukluk çağı romatolojik hastalıklarında farklı otoimmün ve 
otoinflamatuvar hastalıklar nedenli gelişebilir. Merkezimizde takipli çocukluk çağı 
sakroiliitlerinde altta yatan hastalıkların JİA, AAA ve KNO olduğu gösterilmiştir. SPARCC gibi 
kantitatif MRG skorlama araçları farklı romatolojik hastalıklarda etiyolojiler arasında 
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farklılıkların gösterilmesinde ve sakroiliit aktivite ve hasar değerlendirilmesinde faydalıdır, 
klinik ve laboratuvar bulgusuyla anlamlı korelasyon gösterir.  Skorlama araçlarına dair bilgiler 
arttıkça tedavi algoritmalarının geliştirilmesine katkı sunulabilir. 

Anahtar Kelimeler : sakroiliit, ailevi Akdeniz ateşi, jüvenil idiyopatik artrit, kronik 

nonbakteriyel osteomiyelit, SPARCC 
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Tables : 

 

Tablo 1. Çalışma Popülasyonunun Genel Özellikleri 

 
Tüm hastalar 

(n: 46) 

JİA (n: 

17) 

AAA (n: 

14) 

KNO (n: 

8) 

Çoklu tanı 

grubu (n: 7) 

Sakroiliit semptom başlangıç 

yaşı, yıl 
11,0 ± 3,9 

11,7 ± 

3,5 

10,3 ± 

4,6 

11,1 ± 

3,4 
10,5 ± 4,6 

Altta yatan etiyolojinin 

semptom başlangıç yaşı, yıl 
- 

11,4 ± 

2,9 
4,1 ± 2,9 

12,0 ± 

3,4 
- 

Erkek 30 (65,2) 12 (70,6) 8 (57,1) 5 (62,5) 5 (71,4) 

ANA pozitifliği 9 (19,6) 5 (29,4) 1 (7,1) 1 (12,5) 2 (28,6) 

HLA-B27 pozitifliği 10 (21,7) 8 (47,1) 0 0 2 (28,6) 

Bilateral sakroiliit 41 (89,1) 15 (88,2) 11 (78,6) 8 (100,0) 7 (100,0) 

MRG: Total inflamasyon skoru 22,5 ± 13,8 
17,0 ± 

16,1 

22,8 ± 

11,3 

29,9 ± 

11,2 
26,9 ± 11,8 

MRG: Kapsülit 17 (37,0) 3 (17,6) 6 (42,9) 6 (75,0) 2 (28,6) 

MRG: Entezit 14 (30,4) 3 (17,6) 3 (21,4) 6 (75,0) 2 (28,6) 

MRG: Skleroz 33 (71,7) 12 (70,6) 10 (71,4) 6 (75,0) 5 (71,4) 

MRG: Erozyon 27 (58,7) 10 (58,8) 8 (57,1) 5 (62,5) 4 (57,1) 

MRG: Yağlı metaplazi 5 (10,9) 2 (11,8) 3 (21,4) 0 0 

Sakroiliit tedavisi: NSAİİ 46 (100,0) 
17 

(100,0) 

14 

(100,0) 
8 (100,0) 7 (100,0) 

Sakroiliit tedavisi: Steroid 13 (28,3) 4 (23,5) 3 (21,4) 3 (37,5) 3 (42,9) 

Sakroiliit tedavisi: Sülfasalazin 23 (50,0) 11 (64,7) 8 (57,1) 0 4 (57,1) 

Sakroiliit tedavisi: TNF 

inhibitörleri 
25 (54,3) 9 (52,9) 6 (42,9) 6 (75,0) 4 (57,1) 
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SS-19 

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA KANAKİNUMAB TEDAVİSİNİN VÜCUT AĞIRLIĞI VE 

BOY UZUNLUĞUNA ETKİSİ 

Elif Arslanoğlu Aydın1, Nesibe Gökçe Kocamaz1, Semanur Özdel1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, Ankara 

Giriş: Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) en sık görülen monogenik sistemik otoinflamatuar bir 
hastalıktır. AAA, 16. kromozomun kısa kolunda yer alan MEditerranean FeVer (MEFV) 
genindeki nokta mutasyonlarından kaynaklanan, ataklarla seyreden bir hastalıktır. Bu 
atakların neden olduğu inflamasyonun çocukların büyüme ve gelişmesine negatif yönde 
etki ettiği iyi bilinmektedir. İnterlökin-1β (IL-1β) AAA patogenezinde yer alan en önemli 
sitokindir. IL-1β'ya karşı insan IgG1 monoklonal antikoru olan kanakinumab tedavisi 
kolşisin dirençli hastalarda atakların ve inflamasyonun kontrol altına alınmasında çok 
önemli katkılar sağlamıştır. Ancak atakların kontrol altına alınmasının hastaların büyüme 
ve gelişme süreçlerine olan etkisi henüz net olarak ortaya konulmuş değildir. Bu 
çalışmada kanakinumab tedavisinin hastaların vücut ağırlığı ve boy uzunlukları üzerine 
etkisi değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Yöntem: Çalışmaya Ocak 2017-Ocak 2023 yılları arasında AAA tanısı almış ve en az 6 
aydır takipli olan ve en az 6 aydır da kanakinumab tedavisi alan hastalar alınmıştır. 
Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenip, demografik, klinik ve tedavi 
özellikleri değerlendirilmiştir. Hastaların kanakinumab tedavisi öncesinde ve sonrasında 
vücut ağırlığı ve boy ölçümleri hasta dosyalarından kaydedildi.  

Bulgular: 37 hasta çalışmaya dahil edildi. 22 hasta kız, 15 hasta erkek cinsiyetteydi. 
Hastaların atak başlama yaşı, tanı yaşı, kanakinumab tedavisi başlanma yaşı, son kontrol 
yaşı medianları (çeyrekler arası aralık (ÇAA)) sırasıyla 2.0 (0.8-2.2), 3.0 (2.0-4.3), 7.0 (3.6-
10.1), 9.9 (6.2-15.1) yıl olarak bulundu. Hastaların demografik ve klinik özelllikleri tablo 
1'de verilmiştir. Hastaların kanakinumab öncesi vücut ağırlığı persentil medianı (ÇAA) 
%36.0 (10.5-84), Z skoru medianı (ÇAA) -0.35 (-1.04-0.98), boy persentil medianı %47.0 
(8.0- 70.5), boy Z skoru medianı  -0.08 (-1.22-0.70) iken, kanakinumab tedavisi sonrası 
median 3 (1.8-4.5) yıl takip süresinde son kontroldeki vücut ağırlığı persentil medianı 
(ÇAA) %72 (32-99), Z skoru medianı (ÇAA) 0-93 (-0,35-2,29), boy persentil medianı %40 
(17,5-66,5), boy Z skoru medianı  -0.26 (-0,91-0.55) olarak bulundu (sırasıyla p:0,002, 
p<0,001, p: 0,825, p:0,803). Hastaların kanakinumab tedavisi öncesi ve sonrasında vücut 
ağırlığı persentil ve Z skorlarında istatiksel olarak anlamlı bir artış görülürken, boy 
ölçümlerinde istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Kanakinumab yanıtları ve 
MEFV mutasyon analizi sonucu ile vücut ağırlığı ve boy ölçümleri arasında istatiksel 
olarak anlamlı fark saptanmadı.  

Tartışma: Kanakinumab tedavisinin hastaların ataklarını belirgin olarak azalttığı iyi 
bilinmekle birlikte inflamasyona neden olan bu atakların hastaların vücut ağırlığı ve boy 
üzerine negatif etkilerinin de kanakinumab tedavisi ile önlenebileceği düşünülmektedir. 
Bu konuda uzun dönemde, daha çok hasta sayısı ile boy ve vücut ağırlığı ölçümlerinin 
prospektif olarak kaydedildiği çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : Ailevi Akdeniz ateşi, kanakinumab, persentil, Z skoru 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 2. Hastaların kanakinumab tedavisi öncesi ve sonrası kilo ve boy 

ölçümlerinin karşılaştırılması 
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Resim Açıklaması: Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri 
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SS-20 

JUVENİL DERMATOMİYOZİT TANILI HASTALARIN İZLEM SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ, TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Kadir Ulu1, Şeyma Türkmen1, Betül Sözeri1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji, 

İstanbul 

Juvenil dermatomiyozit (JDM), karakteristik olarak heliotropik raş, gottron papülleri gibi cilt 
bulguları ve simetrik proksimal kas güçsüzlüğü ile seyreden, vaskülopati ve diğer organ 
tutulumlarının da izlendiği nadir bir hastalıktır. Glukokortikoidler, hastalık modifiye edici 
antiromatizmal ilaçlar, intravenöz immunglobulin ve biyolojik ilaçlar tedavi seçenekleri 
arasında bulunmaktadır. Tüm tedavilere rağmen, hastaların bir kısmı tedaviye dirençli 
seyreder. Refraktör durumlarda kalsinozis, lipodistrofi ve glukokortikoid ilişkili yan etkiler gibi 
birçok olumsuz durumla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde takip edilen JDM tanılı 
hastaların izlemini ve tedavi yanıtlarını sunmayı amaçladık. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji 
Kliniğinde 01.06.2016- 01.01.2023 tarihleri arasında JDM tanısı ile takip edilen 13 olgunun 
klinik, demografik ve laboratuvar verileri hasta dosyalarından retrospektif olarak incelendi. 

On kız ve üç erkek olmak üzere toplam 13 hasta verileri değerlendirildi. Hastaların sırasıyla 
ortalama çalışmaya alınma yaşı, tanı yaşı ve izlem süresi 11,7 (±3,6), 8,3 (±4,1), 3,1 (±2,6) yıl 
idi. Başvuru esnasında tüm hastalarda halsizlik bulunurken, iki hastada ateş, iki hastada ise 
lenfadenopati vardı. Tüm hastalarda cilt bulguları izlendi. Amiyopatik dermatomiyozit olarak 
izlenen bir hasta dışında diğer olgularda kas tutulumu izlendi.   Hiçbir olguda kardiyak 
tutulum gözlenmezken, bir hastada akciğer tutulumuna bağlı FEV1/FVC’de azalma saptandı. 
Bir hastada ise yutma güçlüğü şeklinde gastrointestinal tutulum izlendi. Hastaların tanı 
anındaki kreatin kinaz, aspartat aminotransefraz, laktat dehidrogenaz ve ESH ortalamaları 
sırasıyla 2052 (±1870), 146 (±114), 756 (±520) ve 15 (±10) olarak bulundu. Tüm hastalarda 
ANA pozitifti, 5 hastada miyozit ilişkili antikor saptanırken, 3 hastada Anti-NXP2, 3 hastada 
Anti-TIF1, 1 hastada ise Anti-Jo1 saptandı.  Üç hastada kalsinozis, iki hastada ise lipodistrofi 
izlendi. On iki hasta steroid, 12 hasta metotreksat, 7 hasta IVIG, 7 hasta mikofenolat mofetil, 
5 hasta biyolojik tedavi aldı.  Biyolojik ilaç olarak ritüksimab iki, tosilizumab iki, tofacitinib iki 
hastaya uygulandı. İki hasta refraktör seyrederken son vizitte üç hasta aktif, 10 hasta 
inaktifdi.   

Juvenil dermatomiyozit tanılı olgularda, klinik başvuru bulguları, taşıdıkları antikorlar, 
tedaviye başlangıç süresi tedavi yanıtlarını etkileyen faktörlerdir. Bu çalışmada hızlı ve agresif 
tedavinin, refraktör olgularda hasta sonuçlarını iyileştirmedeki önemini bir kez daha 
vurgulamak istedik.  

Anahtar Kelimeler : Juvenil Dermatomiyozit, Tedavi, Refraktör 
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SS-21 

PEDİATRİK SLE HASTALARINDA HASTA VE EBEVEYN RUH SAĞLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ: ANTİ-

RİBOZOMAL P ANTİKORU İLE İLİŞKİLİ Mİ? 

Emil Aliyev1, Ecem Selin Akbaş Aliyev2, Selcan Demir4, Ebru Çengel Kültür2, Tuna Çak Esen2, 

Alparslan Alp3, Seza Özen1, Yelda Bilginer1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Ana Bilim Dalı, Merkez Laboratuvarları 
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

GİRİŞ: Pediatrik Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), hastaların fiziksel, sosyal ve psikolojik 
sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilen, kronik, otoimmün bir hastalıktır. Amacımız henüz 
nöropsikiyatrik semptom göstermeyen SLE hastalarında, hasta ve ebeveyn ruh sağlığı 
açısından riskli grupları belirlemede klinik verileri ve laboratuvar bulgularını kullanmanın 
faydalı olup olmayacağını araştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmaya 11-21 yaş aralığındaki 30 SLE hastası ve yaş, cinsiyet, akran ve ebeveyn 
eğitimi bakımından benzer 20 sağlıklı çocuk/ergen ile onların ebeveynleri dahil edildi. 
Çocuk/ergenlerden Çocuklar için Depresyon Ölçeği, Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı 
Envanteri, Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği doldurmaları istendi. Anne/babaların psikiyatrik 
semptomları ve yaşam kaliteleri Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Kısa 
Form-36, Ruhsal Belirti Tarama Testi SCL-90-R ile değerlendirildi. Hastaların aktivite 
değerlendirmeleri (SLEDAI) ve serum anti-ribozomal P antikor düzeyleri ile hasta ve ebeveyn 
yaşam kalitesi ve psikiyatrik semptomlar arasındaki ilişki de değerlendirildi. 

BULGULAR: Lupus hastalarının depresyon skorları ile ebeveynlerinin depresyon (r= 0,516, p= 
0,004) ve anksiyete düzeyleri (r= 0,520, p= 0,003), fiziksel işlevsellikleri (r= -0,418, p= 0,021) 
arasında korelasyon saptanırken; anksiyete skorları ile ebeveynlerinin depresyon (r= 0,521, p= 
0,003) ve anksiyete düzeyleri (r= 0,483, p= 0,007), fiziksel işlevsellik (r= -0,537, p= 0,002), 
emosyonel rol kısıtlığı (r= -0,487, p= 0,006), ruhsal sağlık (r= -0,368, p= 0,045) ve enerji (r= -
0,555, p= 0,001) puanları arasında anlamlı ilişki bulundu. Hastaların hem ebeveynleri hem de 
kendileri tarafından bildirilen yaşam kaliteleri, ebeveynlerin yaşam kalitesi puanlarıyla anlamlı 
ilişki göstermekteydi (p: 0,020-0,044). SLE grubunda saptanan bu ilişkilerin sağlıklı kontrol 
grubunda bulunmadığı görüldü. Hastalık aktivitesi gösteren SLEDAI ve nöropsikiyatrik tutulum 
belirteci olarak bilinen anti-ribozomal P antikoru ile çocuklarda yaşam kalitesi, depresyon, 
anksiyete ve diğer psikiyatrik semptomlar arasında korelasyon saptanmadı. 

SONUÇLAR: Anti-ribozomal P antikorunun, nöropsikiyatrik hastalık aktivitesi gösteren 
potansiyel biyobelirteç anlamında, hastaların ruh sağlığını ele almada yetersiz kaldığını 
göstermektedir. Bu nedenle çalışmamız SLE hastaları ve ebeveynlerinin ruh sağlığının daha 
detaylı ve multidisipliner ele alınması gerektiğini gösterir niteliktedir. Ayrıca SLE hastalarında 
yeni takip stratejilerinin geliştirilmesi ihtiyacını da ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Sistemik Lupus Eritematozus, Yaşam Kalitesi, Depresyon, Anti-ribozomal 

P antikoru 
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SS-22 

M694V HOMOZİGOT AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA FARKLI ARTRİT 

PREZANTASYONLARI VE KLİNİK İLİŞKİLERİ 

Hakan Kısaoglu1, Özge Baba1, Merve Türkay Karaavcı1, Mukaddes Kalyoncu1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi, Trabzon 

Giriş/Amaç: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), MEFV gen mutasyonları ile ilişkili, otoinflamatuvar bir 
hastalık olup tekrarlayan ateş ve serözit atakları ile karakterizedir. AAA ataklarına artrit de 
eşlik edebilmekte ve homozigot M694V mutasyonu varlığında daha sık gözlenmektedir. 
Sıklıkla ataklar ile sınırlı monoartrit görülse de spondiloartropati spektrumu ile ilişkili olabilen 
kronik artrit de izlenebilmektedir. Aynı zamanda artrit varlığının AAA hastalarında amiloidoz 
gelişimi için bir risk faktörü olduğu ve persistan inflamasyon ile ilişkili olduğu bilinmektedir. 

Bu çalışma ile M694V homozigot AAA hastalarında artrit prezantasyonlarını değerlendirmeyi 
ve prezantasyondaki farklılıkların hastalık kliniği ile ilişkisini incelemeyi amaçladık. 

Yöntem: Ailevi Akdeniz Ateşi tanısı ile en az 12 ay izlenen ve genetik analiz sonucu 
homozigot M694V mutasyonu olan hastaların dosyaları incelendi. Hastalar artrit 
prezantasyonuna göre gruplanarak AAA ile klinik ilişkileri araştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 61 hastanın 25 (%41)’inde artrit vardı. Hastaların 16 
(%26,2)’sında AAA tanı anında aralıklı artrit gözlenirken, 10 (16,4%) hastada kronik artrit 
izlendi. Aralıklı artriti olan hastaların 4 (25%)’ünde tanı anında AAA’nın diğer klinik bulguları 
yok idi. Kronik artriti olan hastaların 6 (%60)’sında ise artrit tanısı AAA tanısından önce idi ve 
toplam 5 (50%) hastada sakroiliit izlendi. Aralıklı artrit atakları ile başvuran hastalarda artriti 
olmayanlara göre daha az sıklıkta karın ağrısı yakınması (sırası ile %68,8 ve %91,7; p:0,025) 
vardı; ancak hastaların ciddiyet skorları, ciddi hastalık ve atak dışı akut faz reaktan (AFR) 
pozitifliği oranları arasında anlamlı fark izlenmedi. Kronik artriti olan hastalarda aralıklı artrit 
gözlenen hastalara göre AAA hastalık ciddiyet skoru (sırası ile medyan 6,5 ve 4; p: 0,008), 
ciddi hastalık oranı (sırası ile %80 ve %12,5; p:0,001) ve kolşisin dirençli hastalık oranları 
(sırası ile %80 ve %25; p:0,014) daha yüksek tespit edildi. 

Sonuç: M694V homozigot AAA hastalarında artrit oldukça geniş bir klinik yelpazede 
gözlenebilmektedir. Homozigot M694V mutasyonu varlığında aralıklı artritin AAA ciddiyetine 
etkisi sınırlı iken kronik artrit varlığı ciddi hastalık ve kolşisin direnci ile ilişkili olabilir. 

Anahtar Kelimeler : artrit; Ailevi Akdeniz ateşi; ciddi hastalık; kolşisin direnci; M694V 
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SS-23 

PANDEMİ DÖNEMİNİN HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASI’NA (HSP) ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sümeyra Başaran Çoban1, Betül Sözeri1 

1Sbü Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul 

Giriş-Amaç 

Henoch-Schönlein purpurası olarak da bilinen immünoglobulin A vasküliti (IgAV), genellikle 
bir enfeksiyonun tetiklediği, izole kutanöz vaskülitten sistemik tutuluma kadar farklı klinik 
belirtilerle seyreden bir vaskülittir. Prevalansı mevsimsel, genetik ve çevresel faktörlere göre 
değişmektedir. Son çalışmalara göre, çocuklarda koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile IgA 
vasküliti arasında geçici bir ilişki olduğu ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, COVID-19 
pandemisinin IgA vasküliti seyiri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Bu çalışmada Mart 2019 –Ocak 2023 arasında yeni HSP tanısı alan ya da nüks ile başvuran 
192 hastanın klinik verileri retrospektif olarak tarandı. Hastalar prepandemik (11 Mart 2019-
10 Mart 2020), pandemik (11 Mart 2020-10 Mart 2021) ve postpandemik (11 Mart 2021-1 
Ocak 2023) dönem olarak gruplandırıldı. Hastaların bu dönemlerdeki klinik verileri yaş, 
cinsiyet, mevsim ve sistemik tutuluma göre karşılaştırılıp istatiksel olarak değerlendirildi. 

Bulgular 

Hastaların 75’i  (%39,1)  prepandemik, 21’i (%10,9)  pandemik, 96’sı (%50) postpandemik 
dönemde idi. Prepandemik dönemdeki başvuruların çoğunluğu erkek (%56, N=42), pandemik 
dönemde ise kız (%57,1, N=12) hasta olup, cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu. Yaş 
ortancaları prepandemik, pandemik ve postpandemik dönemlerde sırasıyla 92, 77 ve 81 ay 
olup, dönemler arasında anlamlı fark yoktu (p=0,08). Pandemik dönemde daha küçük yaşta 
hasta başvurusu dikkati çekti. Prepandemik ve pandemik dönemde hastalar sıklıkla ilkbahar 
mevsiminde başvururken (%37,3-%42,9), postpandemik dönemde sonbahar mevsiminde 
başvurdu (%46,9). Dönemler arasında izole/sistemik tutulum açısından anlamlı fark yoktu 
(p=0,07). Tüm dönemler içinde sistemik tutulum ağırlıklıydı. Gastrointestinal tutulumu olan 
hastalar (77/192) en çok prepandemik dönemde olup, dönemler içinde dağılımı %37-44 
civarındaydı. Renal tutulumu olan hastaların (68/192) dağılımı %33-36 civarında olup, 
dönemler arasında anlamlı fark yoktu (p=0,25). Kas iskelet tutulumu (27/192) olan hastaların 
dağılımı ise %13-19 civarında olup, dönemler arasında anlamlı fark yoktu. Diğer tutulumlarda 
dönemler arasında anlamlı fark görülmedi. Prepandemik dönemde HSP tanısı alan hastalar 
tüm hastaların %0,5’ini oluştururken (75/14170), pandemik ve postpandemik dönemlerde 
ise bu oranlar sırasıyla %0,2(21/9930) ve %0,3(96/28947) olarak izlendi. 

Sonuç 

Pandemik dönemde başvuran hasta sayısında, prepandemik döneme göre %50 oranında 
azalma görüldü. Kapanma döneminde maske takma, izolasyon gibi önlemlerin alınmasının bu 
duruma etkisi olduğu düşünüldü. Postpandemik dönemdeki açılmanın ardından ise HSP tanılı 
hasta sayısında %50 oranında artış görüldü. Bu duruma ise izolasyon önlemleriyle birlikte 



 

Sayfa 108 / 369 
 

azalan viral enfeksiyonların, tam açılmayla birlikte daha hızlı bir şekilde yayılmasının neden 
olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca bu durumun HSP tanısı alan hasta sayısındaki artışa da 
katkıda bulunabileceğine dikkat çekilmek istenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Covid 19, Pandemi, IgA vasküliti 
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SS-24 

KRONİK NON-BAKTERİYEL OSTEOMİYELİT (KNO) VE OSTEOPOROZ 

Müşerref Kasap Cüceoğlu1, Merve Cantürk1, Adalet Elçin Yıldız1, Üstün Aydıngöz1, Yelda 

Bilginer1, Alev Özon1, Seza Özen1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Romatoloji Bilim Dalı, Ankara,turkey 

Giriş: Kronik non-bakteriyel osteomiyelit (KNO), yaygın olarak kemik ağrısı, normal veya hafif 
yükselmiş inflamatuar belirteçler ve radyografik anormallikler ile ortaya çıkan, nedeni 
bilinmeyen bir otoinflamatuar kemik hastalığıdır.(1) Bizim bu çalışmadaki primer amacımız 
KNO ve osteoporoz arasındaki ilişkiyi göstermek ve D vitamini eksikliğinin olması ya da 
olmaması durumunda osteoporozun KNO tedavisinde zorluklara neden olup olamayacağını 
araştırmaktır. Yöntem: Hastaların demografik ve klinik özellikleri, 25 OH vitamin D düzeyi 
durumu (N:>20 ng/ml), kemik mineral dansite ölçümleri, bölgesel ve tüm vücut MRG 
görüntülemeleri ve medikal tedavileri değerlendirildi.  Kemik mineral dansitesi 
değerlendirmesinde, ‘-1.1 ile -2.4’ arasındaki bir skor osteopeni (düşük kemik kütlesi) olarak 
ve ‘-2.5 ve altındaki’ bir skor osteoporoz olarak tanımlansa da   pediatrik popülasyonda, 
osteoporoz klinik bir tanı olduğu için ve klinik olarak anlamlı bir kırık ile kombinasyon halinde 
-2.0'a eşit veya daha düşük bir BMD Z- skoru olan hastalar osteoporotk kabul edildi. Ayrıca 
hastalar, tanı ve izlemdeki tedavi ihtiyaçlarına göre nonsteroid antiinflamatuvar tedavi ve 
konvansiyonel DMARD tedavisi alanlar (Grup 1) ile TNF inhibitörü ve bisfosfanat alanlar (Grup 
2) olarak 2 gruba ayrıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 80 KNO hastasının tanı sırasındaki 
ortanca yaş 7 (1-17) idi.  Tanıdan önce, 52/80 (%65) hastada 25 OH D vitamini düzeyi 
değerlendirilmişti, 35 hastada eksiklik vardı (25 OH D vitamini <20 ng / ml), 17' i normaldi. 
Kemik mineral dansitesi hemen tanı öncesinde toplam 39 hastada değerlendirilmişti, 13 hasta 
osteoporotik (13/39, %33,3), 8 (8/39, %20.5) hastada osteopeni saptanırken 18 (18/39,% 46,1) 
hastada normal olarak değerlendirildi. 23 (%29,1) hastaya pamidronat tedavisi uygulanmıştı. 
41(51,2) hastaya anti-TNF tedavisi uygulandı (bunların 34'unda ETA, 5 ADA, 2 INF kullanıldı). 
Sentetik DMARD/NSAİİ uygulanan grupta osteoporozlu hasta yoktu (Grup 1, n=26), istatiksel 
anlamda anlamlıydı (p=0.031). Grup 2 (n=54) nin KMD değerlendirmesinde ise 12 hasta 
(%38,7) normal, 13 hasta (%41,9) osteoporotik, 6 hasta (%19,3) osteopenik saptandı. Kırık 
saptanmış olan tüm hastalara ilk seçenek olarak pamidronat tedavisi verilmişti ve bu tedaviden 
fayda görmüşlerdir. (p=0.013). Pamidronat/anti-TNF grubunda, 25 OH D vitamini düzeyi 
sentetik DMARD/NSAID (pamidronat naif) grubundan daha düşüktü, ancak istatistiksel anlamlı 
bulunamamıştır. (p=0.183) Sonuç: Kemik mineral yoğunluğu normal olan hastalar 
DMARD/NSAİİ' tedavilerine diğer hastalardan daha iyi yanıt vermişlerdir ve alternatif bir 
tedaviye ihtiyaç duymamışlardır. D vitamini eksikliği ve/veya osteopeni daha dirençli bir 
hastalık seyrine yol açabilir; bu nedenle KNO'lu hastalarda tanı aşamasında ve izlemde kemik 
mineral dansite ölçümü ve 25 OH D vit düzeyi ile takip, tedaviye klinik yanıt için akılda 
tutulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler : Kronik Non Bakteriyel Osteomiyelit, osteit, osteoporoz, D vitamin 

eksikliği 
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SS-25 

SİSTEMİK İNFLAMATUAR PARAMETRELERİN MIS-C PROGNOZUNA ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şengül Çağlayan1, Kadir Ulu1, Şeyma Türkmen1, Yasemin Tilki1, Mustafa Çakan1, Betül Sözeri1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji 

Kliniği 

Giriş 

Multisistemik inflamatuvar sendrom (MIS-C) SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş çocuk hastalarda 
enfeksiyondan 4-6 hafta sonra ortaya çıkan sitokin fırtınası durumudur. Hastalar 
gastrointestinal sistem yakınmaları, Kawasaki benzeri klinik bulgular ya da şokla 
başvurabilirler. Klinik bulgularına göre hastaların yoğun bakım ihtiyacı, inotrop tedavi ihtiyacı 
ya da ilk basamak tedaviler olan intravenöz immun globulin (IVIG) ve metilprendizolona 
yanıtsız olan hastalarda biyolojik tedavi ihtiyacı olabilmektedir. Ancak şu ana kadar yapılmış 
olan çalışmalarda hangi hastaların daha şiddetli bir klinik gidişata sahip olabileceğini 
öngörebilen bir risk faktörü tanımlanmamıştır. Bizim çalışmamızın amacı da başvuru anındaki 
sistemik inflamatuar parametrelerden olan nötrofil lenfosit oranı (NLO), sistemik immun 
inflamasyon indeksi (SII), sistemik inflamasyon yanıt indeksi (SIRI) ve CRP/albümin oranı ile 
MIS-C prognozu arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. 

Hastalar ve Yöntem 

Haziran 2020- Aralık 2022 tarihleri arasında Çocuk Romatoloji Kliniğimizde izlenen Hastalık 
Kontrol ve Önleme merkezi (CDC) tanı kriterlerine göre MIS-C tanılı 192 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Hastalar izlemleri süresince yoğun bakım ve/veya inotrop tedavi ihtiyacına göre hafif 
/ağır hastalık olarak ikiye ayrıldı. Klinik ve laboratuar bulguları geriye dönük olarak tarandı. 

Bulgular 

  

Toplam 192 hasta (115 erkek, 77 kız) çalışmaya alındı. Ortanca tanı yaşı 6.8 (1 ay- 20) 
yıldı.  En sık klinik bulgular, ateş (%96.9), döküntü (%83), karın ağrısı (%41.7), konjonktivit 
(%33.9),  ishal (%32.8), lenfadenopati (%30.7) ve bulantı-kusma (%29.2) idi. Hastaların klinik 
ve laboratuar özellikleri tablo1 ve tablo 2 de özetlenmiştir. 61 hasta (%31.8) ağır hastalık 
kategorisinde değerlendirildi. Ağır hastalık kategorisindeki 26 hasta (%42.6) inotrop tedavi 
ihtiyacı gösterdi. Ağır hastalık kategorisindeki hastaların ortanca NLO ve CRP/albümin oranı 
hafif hastalık kategorisine göre istatiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p=0,000 ve 
p=0,001). Her iki hastalık kategorisinde SII ve SIRI değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı 
bir fark saptanmadı ( p=0,128 ve p=0,397). 

Tartışma 

Yüksek NLO ve CRP/albümin oranı, ciddi klinik seyir için risk faktörü olarak saptandığından, ilk 
başvuru anında bu hastaların daha yakın izlemi, erken ve agresif tedavi açısından 
değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler : MIS-C, NLO, SII, SIRI, CRP/albumin 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 2: MIS-C hastalarının laboratuar özellikleri 
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Resim Açıklaması: Tablo 1: MIS-C hastalarının demografik ve klinik özellikleri 
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SS-26 

JUVENİL SKLERODERMA TANILI ÇOCUK HASTALARDA İNTERFERON GEN EKSPRESYONU VE 

HASTALIK AKTİVASYON İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Sara Şebnem Kılıç1, Hülya Köse1, Abdurrahman Şimşek2, Muhammed Ali Kızmaz2, Tuğçe 

Bozkurt2, Ferah Budak2, Ferdi Öztürk3, Hayriye Sarıcaoğlu3 

1Uludağ Üniversitesi 1-uludağ Üniversitesi Çocuk İmmunoloji Ve Romatoloji Bilim Dalı 3 
2Uludağ Üniversitesi Temel İmmunoloji Bilim Dalı 
3Uludağ Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı 

  

  

GİRİŞ:   

Juvenil dermatomyozit (JDM) deri tutulumu, vaskülit ve progresif kas güçsüzlüğü ile 
karakterize inflamatuvar miyopatidir. İnterferon sinyalizasyon yolağında yer alan artmış 
sinyalizasyonun JDM’nin patogenezinde rol aldığı düşünülmekte ve hastalığın şiddeti, 
aktivasyonu ve kalsinozis gelişimi ile ilişkilendirilmektedir. Juvenil Skleroderma (JSc) sklerotik 
cilt lezyonlarıyla seyreden, sistemik skleroz, lokalize skleroderma (morfea) olarak 
gruplanan  heterojen bir grup hastalıktır. İmmün sistem aktivasyonu dokularda fibrozise yol 
açabilmektedir. Bu hastalık da JDM cilt bulgularından farklı cilt tutulumu gösterirken 
patogenezinde bazı benzerlikler bulunabilmektedir. 

Çalışmada; JDM ve JSc ‘lı hastalarda interferon sinyalizasyonunda rol alan sitokin ve kemokin 
düzeylerinin ölçülmesi, hastalığın şiddeti ile korelasyonunun ortaya konulması 
amaçlanmaktadır. 

METOD: 

Çalışmaya 31 JSc, 5 JDM ve 13 sağlıklı kontrol alındı.  Morfealı hastalar LoSCAT (aktivite 
indeksi) ve LoSDI (hasar indeksi) indekslerine göre değerlendirildi. İnterferon gen 
sinyalizasyonunda rol alan sitokin ve kemokinler (IL-8, IL-1,IP-10, MCP1, TNF-α, CXCL-10, IFN- 
α, IFN-β, IFN-γ) ELİSA ile, interferon sinyalizasyon yolağında görev alan genler olan  IFI27, 
IFI44, ISIG15, IFIT1, OAS1, RSAD2 ‘in ekspresyonları  RT_PCR metoduyla ölçüldü. 

  

SONUÇLAR: 

 Hastaların kız/erkek oranı:24/12, medyan yaş 14 (min:4, max:18), medyan takip süresi 36 ay 
(min 12 max:108) idi. 

JSc’li hastaların LoSCAT değerlendirilmesinde hafif %36 (n= 13) orta %25 (n=9), ağır %11  (n= 
4) , LoSDI değerlendirilmesinde hafif% 38  (n=14), orta % 22 (n=8) ağır %11 (n=4) idi. 

JSc’li hastalarda IL-8, IFN-β, IP-10 ve MCP-1’in, sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
azaldığı gözlendi. JSc’li hastalarda TNF-α ve IFN-γ’nın azalma eğiliminde ve JDM’li hastalarda 
IFN-α’nın artış eğiliminde olduğu bulundu. JSc’li hastalarda LoSCAT ve LoSDI indeksleriyle 
sitokin ve kemokin seviyelerinin korelasyonu Şekil 1’de özetlenmiştir. 
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İnterferon sinyalizasyon yolağında rol oynayan   IFI27, IFI44, ISIG15, IFIT1, OAS1, RSAD2 gibi 
genlerin RT_PCR analizinde, sağlıklı grupla karşılaştırıldığında genlerin istatistiksel olarak 
anlamlı artış saptanmamakla beraber, JDM ve JSc hastalarında RSAD2, IFI27 ve IFIT1'deki 
genlerinde sağlıklı kontrollere göre fold change (katlanma değişiklikleri) bulundu. İnterferon 
sinyal genlerinin katlanma değişiklikleri, Şekil 2'de gösterilmektedir. 

SONUÇ: 

Sonuçlar, JDM ve JSc hastalarında interferon sinyalinin bozulabileceğini ve bu çalışmada 
önemli değişiklikleri gözlenen sitokinlerin ve genlerin hastalık aktivitesinin izlenmesinde 
anahtar rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmaların daha fazla sayıda hasta ile 
tekrarlanması klinik patogeneze ışık tutabilir. 

Anahtar Kelimeler : jüvenil skleroderma, jüvenil dermatomiyozit, interferon sinyalizasyonu 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil1:Lokalize Sklerodermalı Hastaların LoSCAT/LoSDI 

Değerlendirmelerinin Sitokin ve Kemokinlerle Korelasyonu 
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Resim Açıklaması: Şekil 2: İnterferon sinyalizasyon genlerinin fold change değerleri 
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SS-27 

ÇOCUKLUK ÇAĞI TİP 1 İNTERFERONOPATİ HASTALARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Fatih Haşlak1, Büşra Hotaman1, Memnune Nur Çebi1, Sezgin Şahin1, Hüseyin Kılıç2, Hatice 

Betül Gemici3, Sezin Aydemir3, Ayça Kıykım 3, Mehmet Yıldız1, Elif Kılıç Könte1, Esma Aslan1, 

Kübra Uçak1, Aybüke Günalp1, Amra Adroviç1, Kenan Barut1, Haluk Cezmi Çokuğraş3, Özgür 

Kasapçopur1 

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Bilim 

Dalı 

Giriş: Tip 1 interferonopatiler, tüm dünyada son derece nadir görülen, son yıllarda 
tanımlanmış ve patogenezi henüz tam olarak aydınlatılamamış bir hastalık grubudur. 
Otoenflamatuvar hastalıkların alt bir grubunu temsil eden bu hastalıkların klinik bulguları 
oldukça heterojen olup belli başlı sorumlu gen mutasyonları tanımlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmada üçüncü basamak merkezimizde çoklu disipliner yaklaşımla izlenen tip 
1 İnterferonopati tanılı hastaların tüm klinik, laboratuvar ve görüntüleme özelliklerinin 
sunulması amaçlanmıştır. Çocukluk çağında tip 1 İnterferonopati grubundan herhangi bir 
hastalık tanısı almış olan, tanısı genetik incelemeyle doğrulanmış olan ve izlem süresi en az 6 
ay olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların tüm verileri dosyalarından retrospektif 
olarak elde edildi. 

Sonuçlar: Çalışmaya toplam 33 hasta dahil edildi (%57.6’sı kız). Hastaların şikayetlerinin 
başlangıç yaşı ortalama 4.48 ± 4 yıl., tanı konulduğundaki yaşları 7.83 ± 5.02 yıl, izlem süreleri 
ise 4.75 ± 3.41 yıl idi. Hastaların tanıları ise sıklık sırasına göre Adenozin Deaminaz 2 eksikliği 
(DADA2) (n=11, %33.3), monogenik lupus (n=9, %27.3), Aicardi Goutieres sendromu (AGS) 
(n=7, %21.2), trikohepatoenterik sendrom (THES) (n=2, %6.1), spondiloenkondrodisplazi 
(SPENCD) (n=2, %6.1), süt çocukluğunda başlayan STING ilişkili vaskülopati (SAVI) (n=1, %3) 
ve Copa sendromu (n=1, %3) idi. Hastaların 23’ünde (%69.7) akraba evliliği, 7’sinde (%21.2) 
intrauterin büyüme geriliği, 3’ünde ise (%9.1) prematürite öyküsü vardı. En sık görülen 
başvuru şikayetleri döküntü (n=15, %45.5) ve tekrarlayan ateş yüksekliği (n=9, %27.3) idi. 
Fizik muayenede en sık görülen bulgular boy kısalığı (n=13, %39.4), spastisite (n=11, %33.3) 
ve Raynaud fenomeni (n=10, %39.3) idi. Başvurudaki en sık laboratuvar bulgusu eritrosit 
sedimentasyon hızı yüksekliği (n=22, %66.7), en sık magnetik rezonans inceleme bulgusu ise 
kalsifikasyon (n=12, %36.4) idi. Hastaların 9’u (%27.3) en az bir kez yoğun bakım ünitesine 
yatırılarak tedavi edildi. Hastaların 11’i (%33.3) tümör nekroz faktör karşıtı ajan, 11’i (%33.3) 
hidroksiklorokin, 9’u (%27.3) JAK inhibitörü, 6’sı (%18.2) mikofenolat mofetil, 4’ü kolşisin 
(%12.1), 2’si (%6.1) rutin taze donmuş plazma alıyordu. Maalesef AGS tanılı bir erkek 
hastamızı izlemimizde kaybettik. Hastalarımızın son değerlendirmesinde 10’unda (%30.3) 
nöromotor retardasyon, 6’sında (%18.2) büyüme-gelişme geriliği, 4’ünde lupus nefriti 
(%12.1), 1’inde (%3) kronik akciğer hastalığı, 1’inde (%3) hipertansiyon, 1’inde (%3) 
hemiparezi, 1’inde (%3) de epilepsi geliştiğini kaydettik. 

Tartışma: Tek merkez deneyimimizi aktardığımız bu çalışmada bildiğimiz kadarıyla en geniş ti
p 1 İnterferonopati kohortunun klinik özelliklerini sunmakla birlikte hakkında çok az veri bulu
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nan bu nadir hastalık grubu ile ilgili literatüre verisel anlamda katkıda bulunacağımızı öngörm
ekteyiz. Ancak bu tür nadir hastalıkların daha iyi anlaşılması için mutlaka çok merkezli çalışma
lara ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler : Monogenik lupus, Adenozin deaminaz 2 eksikliği, Aicardi-Goutieres 

sendromu, Tip 1 interferonopatiler, JAK inhibitörleri. 
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SS-28 

PFAPA SENDROMU VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA) TANISI İLE İZLENEN HASTALARIN 

DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ 

Elif Kılıç Könte1, Fatih Haşlak1, İpek Ülkersoy2, Neslihan Gücüyener2, Aybüke Günalp1, Esma 

Aslan1, Kübra Uçak1, Mehmet Yıldız1, Amra Adrovic Yıldız1, Sezgin Şahin1, Kenan Barut1, Özgür 

Kasapçopur1 

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 

Giriş:  PFAPA sendromu, genellikle 5 yaşın altında ortaya çıkan çocukluk çağında en yaygın 
görülen periyodik ateş sendromudur. Güvenilir bir tanı testi ve/veya hastalığa özgü 
biyobelirteçler olmadığı için tanı klinik bulgular göz önüne alınarak konulur[1]. Kendi kendini 
sınırlayan ateşi ve orofarengeal bölgedeki bulguları  ile diğer periyodik ateş semptomlarından 
ayrılsa da ciddi karın ağrısı, artrit, döküntü, konjonktivit, periorbital ödem, uzamış ateş gibi 
atipik bulguları var olan ölçütlere göre kendi başına PFAPA'yı dışlamaz.[2, 3] Ülkemiz gibi 
hem AAA’nın hem de PFAPA sendromunun yoğun olduğu ülkelerde iki hastalık arasında 
ayırıcı tanı yapmak da çok zordur[4]. Bu çalışmayla klinik olarak PFAPA ve AAA ayrımı 
yapılamayan ve modifiye Marshall[5] ile Çocukluk çağı AAA[6] ölçütlerini birlikte karşılayan 
hastaların klinik özellikleri, genetik mutasyonlarını ve tedavi yanıtlarını değerlendirmeyi 
amaçladık. 

Metod: Haziran 2020-Eylül 2022 tarihleri arasında  en az bir PFAPA atağı ve serözit atağı fizik 
muayene ile doğrulanan 131 hasta kolşisin yanıtlarına göre değerlendirildi(Figür1). 

Sonuç:  Hastaların 58’i(%44,2) kız ve 73’ü erkekti. Ortalama semptom başlangıç yaşı 18(1-77) 
ay, tanı yaşı  47±21,88 ay (±2SD) , ataklar arası gün sayısı 21(7-90) gün ve steroid yanıtı 3(1-
24) saat  olarak bulundu. Ekzon 10 mutasyonu ve M694V mutasyonu varlığının kolşisin yanıtı 
ile ilişkisi istatistiksel anlamlı idi (p<0,05). Hastaların 113’ü(%86,3) peritonit, 
21’i(%16),  plörezi ,11’i(%8,4) artrit atağı ile başvurdu.  Klinik bulgular içerisinde aftöz 
stomatit ve tonsillofarenjit varlığı kolşisin direnci ile ilişkili bulunurken ailede PFAPA benzeri 
semptom öyküsü de kolşisin direnci ile ilişkili saptandı (p<0,05) (Tablo 1).  İstatistiksel anlamlı 
değişkenlere  lojistik regresyon analizi yapıldı ve ailede PFAPA öyküsü ile ekzon 10 
mutasyonu varlığının kolşisin yanıtını bağımsız etkileyen faktörler olduğu gösterildi. 

Tartışma: Çalışmamızda yineleyen poliserözit ataklarının (karın ağrısı, artrit, göğüs 
ağrısı)  PFAPA sendromu ve AAA tanısı ile izlenen hastalarda kolşisin yanıtı için anlamlı 
farklılık göstermediği sonucuna ulaşıldı. Tonsillofarenjit ve aftöz stomatit varlığının kolşisin 
direnci için istatistiksel anlamlı olması; klinik bulgular içerisinde PFAPA atak semptomlarının 
AAA atak semptomlarına göre daha güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Kolşisin dirençli 
olup tonsillektomiden tam yarar sağlayan 26(%86) hastanın serözit  bulgularının olması 
nedeniyle PFAPA ayırıcı tanısında atipik semptomları olan hastalara mezenterik 
lenfadenopatiye yönelik abdomen USG ve göğüs ağrısı için ayrıntılı değerlendirme 
öneriyoruz. Türkiye’de akraba evliliğinin yaygın olması nedeniyle PFAPA ve AAA aile 
öyküsünün pozitifliği hem kolşisin yanıtlı hem de kolşisin yanıtsız hastalarda yüksek bulundu. 
Ancak PFAPA aile öyküsünün kolşisin direnci için bağımsız risk faktörü olması; PFAPA 
hastalığının kuvvetli ve henüz bulunamamış ailesel geçişine işaret etmektedir [7]. 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Figür 1. Çalışmaya Dahil Edilen Hastalar ve Tedavi Yanıtları 
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Resim Açıklaması: Tablo 1. Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri 
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Tables : 

 

Tablo 2. Lojistik Regresyon Analizi 

  Tek Değişkenli   Çok Değişkenli  

 OR CI(%95) P OR CI(%95) P 

Ekzon 10 Mutasyonu 2,367 1,118-5,102 0,024 2,268 1,023-5,031 0,044 

Allerjik Hastalık 2,22 1,009-4,887 0,048 2,101 0,906-4,872 0,084 

Ailede PFAPA Öyküsü 2,52 1,214-5,262 0,013 2,381 1,083-5,235 0,031 

Tonsillofarenjit 4,428 0,955-20,532 0,057 4,037 0,738-22,097 0,108 

Aftöz Stomatit 2,201 1,064-4,550 0,033 1,504 0,667-3,391 0,325 
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SS-29 

MONOGENİK OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLARDA ANTİ-İNTERLÖKİN 1 TEDAVİ DENEYİMİ: 

ÇOK MERKEZLİ ULUSAL ÇALIŞMA 

Ayşe Tanatar1, Fatma Gül Demirkan1, Şengül Çağlayan2, İlknur Bağrul3, Özge Baba4, Rana 

İşgüder5, Ferhat Demir6, Mukaddes Kalyoncu4, Semanur Özdel3, Erbil Ünsal5, Betül Sözeri2, 

Nuray Aktay Ayaz1 
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Trabzon, Türkiye 
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Amaç:  Lisanslı endikasyonları sınırlı olmasına rağmen, anti-interlökin-1 (anti-IL-1) ajanlar 
monogenik otoinflamatuar hastalıklar için klinik uygulamada giderek artan sıklıkta 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada çocukluk çağında Anti-IL-1 tedavilerin otoinflamatuar 
hastalıklarda kullanım endikasyonlarını ortaya koymayı, bu nadir hastalıklardaki etkinliklerini 
değerlendirmeyi ve olası yan etkilerinin bildirimini artırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2004- Nisan 2022 arasında monogenik otoinflamatuar hastalık tanısı 
alan ve anti-IL-1 tedavisi başlanan 18 yaşından küçük hastaların verileri geriye dönük 
değerlendirildi. Demografik verileri, ilaç endikasyonları, hastalık üzerine etkileri ve yan 
etkileri değerlendirildi. 

Bulgular: Altı merkezden 153 hasta çalışmaya dâhil edildi. Grubun çoğunluğunu (%79) ailevi 
Akdeniz ateşi (AAA) tanılı hastalar oluşturuyordu. Ateş, karın ağrısı ve artralji görülen en sık 
üç bulguydu. Hastaların 72’sinde anakinra, 136’sında kanakinumab kullanılmıştı. Hastaların 
başlangıç hastalık skorlarıyla (AIDAI) biyolojik tedavi sonrası skorlarında anlamlı derecede 
düzelme mevcuttu. Tedaviden yanıt alınamayan 2 hastada tosilizumab, 4 hastada ise anti-
tümör nekrozis faktör tedavisine geçilmişti. En sık anakinraya (%35) bağlı lokal yan etki 
görülmüştü. 145 hastada biyolojik tedavi yanında kolşisin tedavisi de kullanılmıştı. Hastaların 
4’ünde (3 hasta AAA, 1 hasta mevalonat kinaz eksikliği) biyolojik tedavi öncesi amiloidoz 
gelişmişti. Biyolojik tedavi sonrası kontrol altına alınmıştı.  Herhangi bir hayatı tehdit eden 
yan etki ya da ölüm görülmedi. 

Sonuç: Çalışmamız, anakinra ve kanakinumabın çeşitli otoinflamatuar hastalıklar için iyi 
etkinliğini ve toleransını desteklemektedir. Monogenik otoinflamatuar hastalıkların bir 
kısmında endikasyon dışı olmak üzere anti-interlökin-1 (anti-IL-1) tedaviler, uygun hastalarda 
etkin tedavi seçenekleridir. 

Anahtar Kelimeler : Kalıtsal otoinflamatuar hastalıklar, ailevi akdeniz ateşi, interlökin 1 
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SS-30 

JUVENİL İDİOPATİK ARTRİTLİ ÇOCUKLARDA TÜRKÇE AĞRI FELAKETLENDİRME ÖLÇEĞİNİN 

PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ: ÖN ÇALIŞMA 

Özge Çankaya1, Esra Akın1, Elif Gür Kabul2, Zülal Tatar3, Gülşah Kırbaş4, İsmail Saraçoğlu1, Bilge 

Başakcı Çalık3, Selçuk Yüksel4 

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü, Kütahya ; 
2Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Uşak; 
3Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fakültesi, Denizli; 
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Çocuk Romatoloji Bd, 

Denizli 

Amaç: Juvenil idiyopatik artrit (JİA), çocukluk çağında en sık görülen ve ağrıya neden olan 
kronik romatizmal hastalıktır. Kalıcı ağrı, JİA'nın en yaygın ve rahatsız edici semptomudur. JIA 
nedeniyle sürekli ağrısı olan çocuklar fiziksel, duygusal, sosyal ve okul işleyişi gibi hayatın pek 
çok alanında sorun yaşarlar. Ağrı oluşum mekanizması çok faktörlüdür. Çocukların ağrıya nasıl 
adaptasyon sağladığı ve ağrıyı yönetme becerisi ile ilgili bilgilerin yetersiz olması çocuklarda 
ağrı ve ağrı ile ilişkili faktörleri değerlendirecek araçların geliştirilmesini teşvik etmiştir. Ağrı 
Felaketlendirme Ölçeği ağrı hakkındaki olumsuz düşünceleri değerlendirmek amacıyla 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada amaç; Ağrı Felaketlendirme Ölçeğinin Türkçeye çevrilmesi ve JİA’lı 
çocuklarda psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. 

Yöntem: Ağustos 2022-Ocak 2023 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Çocuk Romatoji 
polikliniğine gelen ve Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesine 
yönlendirilen 7-18 yaş arası, JİA tanısı almış çocuklar çalışmaya dahil edildi. Orijinal versiyonu 
geliştiren yazardan izin alındıktan sonra kültürel adaptasyon rehberine göre 1) iki yazar 
tarafından Türkçeye çeviri, 2) Ortak dil oluşturma, 3) Tekrar İngilizceye çeviri, 4) Çeviri 
versiyonun orijinal yazara gönderilmesi, 5) Onaylanan Türkçe versiyonun küçük bir gruba 
uygulanması, 6) Son halinin oluşturulması basamakları izlendi. İlk ölçeğin doldurulmasından 7 
gün sonra çocuklar aranarak Ağrı Felaketlendirme Ölçeği ikinci defa dolduruldu.  Faktör yükleri 
ve dağılımı açıklayıcı faktör analizi, iç tutarlılık Cronbach alfa ve test tekrar test güvenirliği ICC 
katsayısı ile belirlendi. Çocuklara ve ebeveynlerine gönüllü olur formu imzalatıldı. 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 13,3±2,6 yıl olan 38 çocuk dahil edildi. 25 çocuğa tekrar 
test uygulandı. KMO=0,781’di. Ölçeğin 13 maddesinin 3 faktörde dağıldığı bulundu. İç tutarlılık 
için Cronbach alfa en düşük 0,588 ile en yüksek 0,0885 arasında, test tekrar test güvenirliği 
ICCr=0,868, ICCm=0,670, ICCh=0,864, ICCt=0,896 olarak bulundu. 

Tartışma: Çalışmamızın sonuçları Türkçe Ağrı Felaketlendirme Ölçeği’nin güvenilir olduğunu 
gösterdi. Ağrının yönetilmesinde ağrıya neden olan negatif faktörlerin belirlenmesi amacıyla 
Türkçe Ağrı Felaketlendirme Ölçeği’nin kullanılmasını tavsiye ederiz. Örneklem büyüklüğü 
artırılarak doğrulayıcı faktör analizi ile ölçek geçerliği ileri çalışmalarda yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Ağrı, Ağrı Felaketlendirme Ölçeği, Güvenirlik, Juvenil idiopatik artrit 
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Tables : 

 

Tablo 1. Faktör yükleri ve faktör dağılımı 

  Faktörler  

 1 2 3 

PCS_C1 .643 -.251 -.043 

PCS_C2 .780 -.209 -.197 

PCS_C3 .692 .036 .116 

PCS_C4 .845 -.128 -.048 

PCS_C5 .812 -.304 .129 

PCS_C6 .821 -.104 .153 

PCS_C7 .564 .046 .544 

PCS_C8 .308 .516 -.458 

PCS_C9 .767 -.072 -.185 

PCS_C10 .795 .058 .133 

PCS_C11 .554 .252 -.457 

PCS_C12 .535 .460 -.166 

PCS_C13 .243 .738 .507 

 

PCS_c Alt başlıklar Cronbach alfa ICC (%95 CI) df p 

rumination 0,839 0,868 (0,701-0,942) 24 <0,001 

magnification 0,588 0,670 (0,252-0,855) 24 <0,001 

helplessness 0,694 0,864 (0,691-0,940) 24 <0,001 

total 0,885 0,896 (0,764-0,954) 24 <0,001 

 



 

Sayfa 130 / 369 
 

SS-31 

SİSTEMİK İNFLAMATUAR YANIT İNDEKSLERİ İLE JUVENİL LUPUSDA PROGNOZ 

ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ? 

Gülcan Özomay Baykal1, Betül Sözeri1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği 

Sistemik lupus eritematozus (SLE), sistemik, kronik ve otoimmün bir hastalıktır. Patogenezi 
net olmamakla birlikte çevresel ve genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Yeni 
çalışmalarda nötrofil/lenfosit oranı (NLO), trombosit/lenfosit (PLO), monosit/lenfosit (MLO) 
oranı gibi hematolojik belirteçlere ek olarak sistemik inflamatuar indeks (Sİİ), sistemik 
inflamasyon yanıt indeksi (SİYİ) ve sistemik inflamasyon agregat indeksi (SİAİ) gibi yeni 
hematolojik belirteçler ile SLE gibi diğer hastalıklarda da sistemik inflamasyon 
değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada JSLE hastalarında yeni belirlenen parametreler ile 
SLE aktivitesi arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık. 

Çalışmamızda 45 (%63) Juvenil Sistemik Lupus Eritematozus (JSLE) hastası ve 26 (%27) sağlıklı 
kontrol alındı. JSLE tanılı hastalar, Sistemik Lupus Eritematozus Hastalık Aktivite İndeksi 2000 
(SLEDAI-2K) 20 ve altı olanlar düşük-orta hastalık aktivitesi olup, SLEDAI-2K≥20 olanlar çok 
yüksek hastalık aktivitesi olarak  iki gruba ayrıldı. Bu iki grup arasında hematolojik 
indekslerde farklılıklar olmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. NLO, 
Sİİ ve SİYİ; JSLE hastalarında sağlık kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti 
(p<0.005). SLEDAI-2K yaş gruplarına göre bakıldığında; sadece 5 yaş üstü hastalarda ciddi 
hastalık aktivitesi olup, yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. 
JSLE hastalarında böbrek tutulumu ile SİYİ ve SİAİ arasında korelasyon saptanırken, nörolojik 
tutulum ile korelasyon saptanmadı. 

Hematolojik indeksler (NLO, MLO, PLO, Sİİ, SİYİ ve SİAİ), erişkin sistemik lupus hastalarında 
hastalık aktivitesini göstermede yararlı olan inflamatuar belirteçler olmasına rağmen, 
pediatrik yaş grubundaki hastalarda başlangıç bulgusu olarak her zaman hematolojik tutulum 
olmadığından, hematolojik indekslerin hastalık prognozunu öngörmede yeterli olamayacağı 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : hematolojik indeks, lupus, prognoz, sledaı-2k 
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SS-32 

KOLŞİSİN DİRENÇLİ AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA KANAKİNUMAB TEDAVİ SÜRECİ: 

AZALTMA VE KESME PROTOKOLÜ 

Seher Şener1, Veysel Çam1, Ezgi Deniz Batu1, Müşerref Kasap Cüceoğlu1, Zeynep Balık1, Emil 

Aliyev1, Yağmur Bayındır1, Özge Başaran1, Yelda Bilginer1, Seza Özen1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

Amaç: Kanakinumab, kolşisin dirençli ailevi Akdeniz ateşi (AAA) hastalarında oldukça etkili bir 
biyolojik ilaçtır. Bununla birlikte, kolşisin dirençli AAA hastalarında kanakinumab tedavisinin 
azaltılma ve kesilme süreci konusunda literatürde net bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmada, 
kanakinumab ile tedavi edilen pediatrik AAA hastalarında kanakinumab tedavi yönetim süreci 
ve kesilmesi konusunda bir protokol oluşturmayı amaçladık. 

Yöntem: 2012-2022 yılları arasında merkezimizde takip edilen kanakinumab ile tedavi edilen 
58 kolşisin dirençli pediatrik AAA hastası çalışmaya dahil edildi. Hastalar, 2020 yılı öncesi (grup 
A; n=33) ve 2020-2022 yılları arası (grup B; n=25) tedavi başlananlar şekilde iki gruba ayrıldı. 
2020'den bu yana, önceki klinik deneyimlerimize dayanarak bir kanakinumab azaltma/kesme 
protokolü oluşturduk ve hastalarda uygulamaya başladık. Klinik olarak inaktif hastalık, bir 
hastada AAA hastalığına dair aktif klinik semptomların olmaması, normal akut faz reaktanları 
(eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein) ve normal hastalık aktivite skorlarının 
[hasta/ebeveyn ve hekim VAS puanları ile Otoinflamatuvar Hastalıklar Aktivite İndeksi (AIDAI)] 
olması şeklinde tanımlandı. 

Bulgular: 2020'den önce kanakinumab ile tedavi edilen 33 hastada (grup A), kanakinumab 
tedavisinin ortanca kullanım süresi 2,5 (1,8) yıldı. Otuz üç hastadan 25'inde ortanca 2,1 (1,6) 
yıl sonra kanakinumab kesilebildi. İzlemde bu hastaların ikisinde nüks görülmesi nedeniyle 
kanakinumab yeniden başlandı. 

2020 yılından itibaren hastalarda, kanakinumab tedavisi ilk altı ay ayda bir, ikinci altı ay iki ayda 
bir ve üçüncü altı ay ise üç ayda bir verilecek şekilde bir protokol uygulandı (Şekil 1). 2020-
2022 yılları arasında kanakinumab tedavisi başlanan 25 hastadan (grup B), altıncı ayda klinik 
olarak inaktif hastalığı olan 23 hastada (%92) kanakinumab doz aralığı iki aya uzatıldı. İkinci altı 
ayın sonunda, bu hastaların 20'sinde (%80) doz aralığı üç aya kadar uzatıldı. Totalde 18 ay 
sonunda 18 hastada (%72) kanakinumab tedavisi başarı ile kesilebildi. İzlemden [ortanca 0,8 
(0,5) yıl] iki hastada (2/18, %11,1) nüks gözlemlendi ve bu hastalara kanakinumab tedavisi üç 
ayda bir olacak şekilde yeniden başlandı. Kanakinumab tedavisi kesilen diğer 16 hasta ise 
(%64) halen klinik olarak aktif olmayan bir hastalığa sahip ve sadece kolşisin tedavisi 
almaktadır. A ve B gruplarında kanakinumabı kesilebilen hastaların özelliklerini 
karşılaştırıldığında, bu hastaların demografik/klinik özellikleri ve sonlanımları açısından her iki 
grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. 

Sonuç: Çalışmamız, pediatrik AAA hastalarında kanakinumabın kesilmesine yönelik bir 
protokol öneren literatürdeki en geniş çalışmadır. Oluşturduğumuz protokol doğrultusunda, 
hastaların yarısından fazlasında 18 ayda kanakinumab başarılı bir şekilde kesilebildi. Bu 
nedenle, bu protokolün kolşisine dirençli kanakinumab ile tedavi edilen pediatrik AAA 
hastalarında kullanılabileceğini öneriyoruz. 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil 1. Grup B’deki hastalarda kanakinumab azaltma ve kesme 

protokolünün şematik diyagramı 
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SS-33 

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA İTHAL KOLŞİSİN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ 

Taner Coşkuner1, Ferhat Demir2, Öykü Erşen3, İsmail İşlek1, Betül Sözeri1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği 
2Acıbadem Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve 

Hastalıkları Kliniği 

Giriş: Ailesel Akdeniz ateşi (AAA), tekrarlayan, kendi kendini sınırlayan ateş atakları ve serozit 
ile karakterize kalıtsal otoinflamatuvar  bir hastalıktır. Hastalığın ana tedavisi kolşisindir. Yan 
etkiler nedeniyle terapötik kolşisin dozlarını tolere edemeyen önemli sayıda hasta vardır ve 
hastaların yaklaşık %5'i maksimum doz uygulanmasına rağmen kolşisin tedavisine yanıt 
vermemektedir. Bu hastalarda sık ataklar ve  subklinik inflamasyona bağlı olarak sekonder 
amiloidoz ve böbrek yetmezliği  gelişebilir.  Bu hastalarda anti interlökin-1 ilaçlar başarıyla 
kullanılmaktadır. Türkiye'de  kolşisinin yerli üretilen 2 formu kullanılır, bunlar film tablet 
(Colchicum-Dispert®, Recordati, Türkiye) ve şeker kaplı tablet formlarıdır(Kolsin®, İbrahim 
Etem Ulagay, Türkiye). Bunlara yanıt vermeyen veya yan etki gelişen hastalarda biyolojik 
tedavi öncesi  ithal kolşisin preparatları (Colchicine Opocalcium®, Mayoly Spindler, Fransa / 
Colchicine Lirca®,Acarpia, İtalya) kullanılabilmektedir. 

Bu çalışmada, çocuk romatoloji kliniğimizde takip edilen ve ithal kolşisin preparatı kullanan p
ediatrik AAA hastalarının demografik, klinik ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlan
mıştır. 

Yöntem: Çalışmaya 1 Haziran 2016 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında AAA tanısı ile izlenen  v
e en az 3 ay süreyle ithal kolşisin tedavisi alan hastalar dahil edilmiştir. Hastaların demografik
, klinik ve tedavi özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir. 

Sonuçlar: Çalışmaya alınan 45 hastanın 29’u (%64.4) kız ve 16’sı (%35.6) erkekti. Hastaların 
ortalama tanı yaşı 6.16 ± 4.15, ortalama ithal kolşisin başlama yaşı ise 10.15 ± 4.74 idi. Hastal
arın ortanca 48 aydır takip edilmekte idi (min-maks 8-75 ay). Hastalarda en sık görülen geneti

k mutasyon M694V/M694V (%46.6) idi. Çalışmaya alınan hastaların yerli kolşisine %40’ı yanıt
sız, %37.8’i parsiyel yanıtlıydı. Hastaların ithal kolşisine geçiş nedenleri %71.1 ile kolşisin dire
nci ve %28.9 ile kolşisin yan etkisi idi. En sık görülen yan etki %46,1 ile ishaldi. İthal kolşisine g
eçiş sırasında 12 hastada (%26.6) doz artırımı yapılmıştır. Hastaların ithal kolşisin kullanma sü
resi ortanca 10 ay (min-maks 3-84 ay) idi. İthal kolşisin 16 hastada (%35.5) ilacın temin edile
memesi, 8 hastada (%17.7) etkisizlik ve 2 hastada ise (%4,4) döküntü ve ishal yan etkilerinin g
örülmesi nedeniyle kesilmiştir. Bu hastaların 12’sinde (%46.2) anti interlökin-1 tedaviye geçili
rken, 14’ünde (%53.8) yerli kolşisin tedavisine geçildi ve sorun gözlenmedi. İthal kolşisin önce
si ortanca atak sayısı 6 iken izlem sonunda 1’e gerilediği, atak sürelerinin değişmediği, CRP ve 
SAA düzeylerinin de büyük oranda gerilediği gözlenmiştir. 
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Tartışma: Kolşisinin AAA tedavisinde, atak sıklığında azaltmada ve amiloidozu önlemede ha
len alternatifi yoktur. Bu çalışmada ithal kolşisin prepeartalarının Türkiye’deki preparatlardan 
yan etki açısndan daha güvenilir, etkinlik açısından ise benzer olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : kolşisin direnci, yan etki, kolşisin preparatı 
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SS-34 

OTOİNFLAMATUVAR HASTALIKLARDA ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNE GEÇİŞ 

Zeynep Balık1, Gizem Ayan2, Ezgi Deniz Batu1, Ümmüşen Kaya Akça3, Yağmur Bayındır1, Veysel 

Çam1, Müşerref Kasap Cüceoğlu1, Seher Şener1, Emil Aliyev1, Levent Kılıç2, Halide Özge 

Başaran1, Yelda Bilginer1, Şule Apraş Bilgen2, Seza Özen1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı 
3Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

Amaç 

Tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile birlikte daha çok sayıda hasta erişkin döneme geçiş 
yapmaktadır. Geçiş sürecinde hastalar uyum konusunda zorluklar yaşayabilmekte ve bu da 
takip ve tedavilerini etkileyebilmektedir. Bu çalışmada amaç otoinflamatuar hastalık 
tanılarıyla Çocuk Romatoloji polikliniğinde izlenen olguların Romatoloji polikliniğine geçiş 
süreçlerinin ve uyumunun değerlendirilmesidir.  

Gereç ve Yöntem 

Ocak 2015-Ocak 2023 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Romatoloji kliniğinden 
Erişkin Romatoloji kliniğine devredilen olguların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. 
Hastaların demografik verileri, tanıları, semptom başlangıç ve tanı yaşları, çocuk ve erişkin 
muayene özellikleri kaydedildi. Sonrasında telefon ile anket uygulandı. Bu anketle 
hastalardan geçiş sürecini 0 (en kötü)-10 (en iyi) arasında derecelendirerek değerlendirmeleri 
istendi. Ayrıca ilaç uyumunu değerlendirmek amacıyla hem devir öncesi hem de devir sonrası 
için Morisky-4 ilaç uyumu sorularını yanıtlamaları istendi.  

Bulgular 

Ocak 2015-Ocak 2023 tarihleri arasında 241 hasta erişkine devredildi. Çalışmaya kayıtları tam 
olan ve anket için ulaşılabilen 118 hasta dahil edildi. Hastaların 111’i Ailevi Akdeniz Ateşi 
(AAA) tanısıyla izlenmekteydi. Tanı anındaki ortalama yaş 8,7 ± 4,4 yıldı (Tablo 1). Semptom 
başlangıcından tanıya kadar geçen ortalama süre 42,3 ± 37,8 aydı. Hastaların %32,2’ sinde 
eşlik eden komorbidite mevcuttu. En sık görülen komorbidite Juvenil İdiyopatik Artrit olup 10 
hastada mevcuttu.  Hastaların tamamının geçiş sonrası en az bir kez romatoloji polikliniğine 
başvurduğu görüldü. Çocuk ve Erişkin poliklinik randevuları arasında geçen süre ortanca 5,.7 
(-9,3-144,3) aydı. İki hasta erişkin romatoloji bölümüne devredilmesine rağmen izlemde 
tekrar çocuk romatoloji bölümüne başvurdu. Hastalık aktivitesi nedeniyle yatış gereken olgu 
sayısı pediatrik ve erişkin takipleri sırasında benzer sayılardayken; acil başvurusu ve randevu 
kaçırma sayısı pediatrik olgularda daha sıktı (Tablo 2). Son başvuruda aktif hastalık Erişkin 
takiplerinde daha sıktı (n= 27, 12). Hastalar, geçiş sürecini 0-10 arasındaki skalada ortanca 9 
(1-10) olarak değerlendirdiler. Hastaların %69’unun ilaç uyumu devir sürecinden 
etkilenmezken; %21’inin uyum skorlarının düştüğü, %10,5’inin ise uyum skorlarının arttığı 
görüldü (Tablo 3). 
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Sonuç 

Hastalar geçiş sürecinde zorluklar yaşayabilmekte ve izlemde ilaç uyumunda azalma 
görülebilmektedir. Bu sürecin kapsamlı olarak değerlendirilip iyi anlaşılması ve uyumun 
artırılmasının mortalite ve morbiditeyi azaltabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Otoinflamatuar hastalıklar, geçiş polikliniği 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo-1 Hastaların demografik özellikleri 
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Resim Açıklaması: Tablo-2 Çocuk ve erişkin poliklinikleri takip özellikleri 
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Tables : 

 

Tablo-3 Geçiş polikliniği ve erişkine devir sonrası değerlendirme 

Erişkin romatolojiye başvuran hasta sayısı, n (%) 118 (100) 

Randevu kaçırma, n (%)  

Hayır 34 (28,8) 

Evet 84 (71,2) 

Randevuyu unutma 21 

Pandemi 16 

İş 10 

Okul 8 

İyi hissettiği için 8 

Sigorta problemi 2 

Başka merkez 5 

Hatırlamıyor 6 

Diğer 8 

Geçiş sürecinin değerlendirilmesi, median (min-maks) 9 (1-10) 

İlaç uyumu (Morisky-4 skoru)  

Devir öncesi  

Yüksek, n (%) 65 (55,1) 

Orta, n (%) 38 (32,2) 

Düşük, n (%) 15 (12,7) 

Devir sonrası  

Yüksek, n (%) 56 (48,2) 

Orta, n (%) 34 (29,4) 
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Düşük, n (%) 26 (22,4) 

Devir sonrası uyumda artış, n 12 

Devir sonrası uyumda azalma, n 24 

İlaç uyumunda değişim olmayan, n 80 

İlaç kesilen hasta sayısı 2 

 

SS-35 

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA) İLİŞKİLİ KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN VE EKLEM TUTULUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN SONUÇLAR 

Esma Aslan1, Elif Kılıç Könte1, Aybüke Günalp1, Kübra Uçak1, Fatih Haşlak1, Mehmet Yıldız1, 

Amra Adrovic Yıldız1, Sezgin Şahin1, Kenan Barut1, Özgür Kasapçopur1 

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi 

Giriş 

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) ülkemizde en yaygın görülen monogenik kalıtımlı otoenflamatuar 

hastalıktır [1]. Sıklıkla tekrarlayan ateş ve kendi kendini sınırlayan poliserozit atakları ile 

karakterizedir [1]. Artiküler tutulum da AAA’nın sık görülen, önemli bulgularından biridir[2, 
3]. Eklem 

tutulum şekli çoğunlukla alt ektremitenin büyük eklemlerinin tutulduğu geçici bir monoartrit 
tablosu 

şeklindedir [2]. Ancak hastaların %5-10 kadarında kalça veya dizlerde kronik artrit 
gelişebilir[2, 4]. 

Ailesel Akdeniz Ateşi’ne eşlik eden çeşitli hastalıkların AAA’ya bağlı artrit tablosu üzerinde 
modifiye 

edici etkisi bulunmaktadır[2]. Çalışmamızda AAA tanılı hastaların demografik, klinik ve 
genetik 

verilerinin toplanarak analiz edilmesi, elde edilen verilerin artrit tablosu üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi, ayrıca artriti olan ve olmayan hasta grupları kıyaslanarak, mevcut verilerin hasta 
grupları 

üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Çalışmamıza kliniğimizde AAA tanısıyla takip edilen en az 1000 hastanın alınması planlandı. 
Aralık 
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2022 tarihinden itibaren verilerin toplanmaya başladığı çalışmamızda şu ana kadar 339 hasta 
verisi 

toplandı. Çalışmaya alınan hastaların demografik verileri, hastalık ve tedavilerine ait verileri; 
poliklinik 

dosyalarından, yüz yüze ve telefonla yapılan görüşmelerden elde edildi. 

Sonuç 

Hastaların 158’i(%46,6) kız ve 181’i erkekti. Ortalama yaş 14 (2,5-22,5), semptom başlangıç 
yaşı 4 

(0,1-18) ve tanı yaşı 6 (1-18) olarak saptandı. Tüm hasta grubumuzda ortanca atak gün sayısı 
2 (1-3) 

gün iken, sadece artrit/artralji semptomunun ön planda olduğu atakların süresi ortalama 3 
(1-14) 

gün olarak bulundu. Tanı anındaki başvuru semptomları incelendiğinde ateş 269 (%79,4) 
hastada, 

karın ağrısı 285 (%84,1), artralji 225 (%66,4), artrit 88 (%26), göğüs ağrısı 63 (%19,6), erizipel 
benzeri 

eritem 19 (%5,6), uzamış febril miyalji 5 (%1,5) ve renal amiloidoz 1 (%0,3) hastada 
mevcuttu. 

Hastaların 134 (%39,5)’ünde MEFV geninde ekzon 10’da homozigot mutasyonu saptandı. 
Ekzon 10’da 

homozigot mutasyon olan grupta, semptom başlangıç yaşı ve tanı yaşı istatistiksel olarak 
anlamlı bir  

şekilde daha düşüktü (p<0,05). Ayrıca ateş ve göğüs ağrısı semptomları bu grupta, ekzon 
10’da homozigot mutasyon saptanmayanla göre daha sıktı (p<0,05). Artrit ve/veya artralji 
semptomları ile ekzon 10 homozigot mutasyon varlığı arasında istatistiksel anlamlı ilişki 
saptanmadı (Tablo 1). AAA’ya en sık eşlik eden hastalık oligoartiküler juvenil idiyopatik artrit 
ve juvenil spondiloartropati (n=14, %4,1) iken, bu hastalıkları PFAPA (n=10, %2,9) ve akut 
romatizmal ateş (n=7, %2) izlemekteydi. 

Tartışma 

Çalışmamız, henüz devam etmekte olan bir projenin ön verilerini içermektedir. Mevcut hasta 
sayısı 

ile ekzon 10’da homozigot mutasyon bulunan hastaların ataklarında ateş ve göğüs ağrısı 
daha ön 

planda bulunmuştur. Yine bu grupta, semptom başlangıç yaşı ve tanı yaşı diğer gruba göre 
daha 

düşük saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Ailevi Akdeniz Ateşi, artrit, ekzon 10 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1: Ekzon 10’da homozigot mutasyon saptanan ve saptanmayan AAA 

tanılı hastaların demografik verileri ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması 
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SS-36 

PRİMER ÇOCUKLUK ÇAĞI VASKÜLİTLERİNDE BAŞLANGIÇ YAŞI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şeyma Türkmen1, Betül Sözeri1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji 

Kliniği, İstanbul 

Amaç:Çocukluk çağı vaskülitleri nadirdir ve farklı yaş gruplarında,farklı sıklıklarda 
görülür.Erken çocuklukta -Kawasaki hastalığı (KH) gibi birkaç spesifik vaskülit hariç- sistemik 
vaskülitlerin daha nadir olduğu sanılmaktadır.Bu çalışmada,çocukluk çağı primer sistemik 
vaskülitlerinin tanı anındaki klinik özelliklerinin farklı yaş gruplarına göre karşılaştırılması 
amaçlandı. 

Gereç ve yöntem:Bu çalışmada,2016-2022 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji kliniğinde tanı konarak takibe 
alınan primer çocukluk çağı vaskülitleri değerlendirildi.Çalışmaya 85 hasta alındı.Hastalar 5 
yaş ve altı /5 yaş üzeri tanı alanlar olarak ikiye ayrıldı.Sekonder vaskülitler (enfeksiyona 
bağlı,ilaç ilişkili,malignite ve bağ dokusu hastalıklarına sekonder),KH,izole cilt tutulumlu 
HSP,dış merkezde tanı alanlar ve takiplere gelmeyenler çalışma dışı bırakıldı. 

Bulgular:Çalışma;13 Takayasu arteriti (TA),16 Behçet hastalığı (BH),17 Poliarteritis nodoza ve 
Adenozin deaminaz-2 eksikliği (PAN+DADA2),5 ANCA ilişkili vaskülit,34 sistemik tutulumlu 
Henoch-schönlein vasküliti (HSP) olmak üzere 85 hastayla yapıldı.Hastaların %51,7’si 
kızdı.Tanı yaşı ortanca 12 yıldı (IQR 7-15).Hastaların %22,3’ü (n=19) 5 yaş ve altıydı.Bunların 
%52,6’sı kızdı.Bu grupta 2 TA (%10,5),1 BH (%5,2),7 PAN+DADA2 (%36,8),9 HSP (%47,3) 
vardı.ANCA vaskülitlerinin tümü 5 yaş üzeri,kızdı.Hastaların %12,9’unda (n=11) başlangıçta 
kardiyovasküler sistem (KVS) bulgusu varken,ilk 5 yaşta 2 hastada görüldü (%10,5).KVS 
bulguları ile başlangıç,kız hastalarda daha sıktı (%81,8, p=0,032).Tanı anında pulmoner 
semptom %11,7 oranındaydı (n=10).İlk 5 yaşta pulmoner semptom yoktu,10 hastanın 9’u 10 
yaş üzerindeydi (%90).Pulmoner semptomu olanlar daha büyük yaş grubundaydı 
(p=0,018).Pulmoner semptomla başlangıç,kızlarda daha sıktı (%80, p=0,057).Hastaların 
%77,6’sında (n=66) cilt bulgusu vardı.İlk 5 yaşta bu oran % 78,9’du ve kız-erkek oranı 
açısından fark yoktu (p=0,082).HSP’ nin cilt bulguları dışında,diğer vaskülitlerde %62,7 cilt 
bulgusu görüldü.İlk 5 yaşta bu oran %60 idi.Hastaların %23,5’inde (n=20) nörolojik bulgular 
vardı ve ilk 5 yaşta 3 hastada görüldü (%15,2).Kızlar ve erkekler arasında fark yoktu 
(p=0,279).7 hastada (%8,2) göz tutulumu vardı.6’sı beklendiği gibi BH iken,1 hasta TA idi.İlk 5 
yaşta göz tutulumu görülmedi.Kızlar ve erkekler arasında fark yoktu (p=0,460).Hastaların 
%50,5’inde (n=43) gastrointestinal sistem (GİS) tutulumu vardı.İlk 5 yaşta ise %52,6 (n=10) 
idi.Kızlar ve erkekler arasında fark yoktu (p=0,542). 

Sonuç:Bu çalışmada,primer çocukluk çağı sistemik vaskülitlerinde tanı anında KVS bulgusu 
kızlarda daha sık bulunmuştur.Pulmoner semptom da kızlarda ve adölesanlarda daha 
sıktır.HSP hariç tutulduğunda, çocukluk çağı nadir vaskülitlerinde de tüm yaş gruplarında cilt 
tutulumu sıktır.Yaş grubu büyüdükçe tanı anında nörolojik tutulum ve göz tutulumu riski 
artmaktadır.ANCA ilişkili vaskülitler kızlar ve büyük çocuklarda daha sık bulunmuştur. 
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Anahtar Kelimeler : Çocuk, vaskülit, yaş grubu 
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SS-37 

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLEN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ DIŞI PERİYODİK ATEŞ 

SENDROMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emine İzgi Sezer Ayan1, Burcu Bozkaya Yücel2, Sümeyra Başaran Çoban3, Ayşegül Yılmaz4, 

Özlem Aydoğ5 

1Bafra Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü, Samsun, Türkiye 
2Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Bölümü, Samsun, Türkiye 
3Sbü Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, Samsun, Türkiye 
5Medikal Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Nefroloji Ve Romatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) dışı Periyodik ateş Sendromu (PAS) tanılı olguların klinik 
semptom ve bulguları ile tanı, tedavi ve tedaviye bağlı yan etkilerinin incelenmesi 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 01.01.2016-01.01.2022 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği’ne başvuran ve AAA dışı diğer 
PAS tanıları ile izlenen 69 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, aile öyküleri, 
klinik semptom ve bulguları, eşlik eden komorbiditeler, laboratuvar bulguları, genetik analiz 
sonuçları, tanı ve tedavileri, tedavi yan etkileri ve prognozları retrospektif olarak kaydedildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 69 hastanın kız/erkek oranı 0,59, semptom başlama yaşı ortalama 
2,6 yıl, tanı yaşı ortalama 5,9 yıldı. Hastalardan 52’si (%75,4) Periyodik ateş, farenjit, aftöz 
stomatit, servikal adenit sendromu(PFAPA), 5’i (%7,2) Kriyopirin ilişkili periyodik 
sendrom(CAPS), 1’i(%1,4) Tümör nekroz faktör reseptörü ilişkili periyodik ateş 
sendromu(TRAPS), 4’ü (%5,8) Hiper Ig D sendromu(HIDS) tanısı alırken, 7’si (%10,2) klasifiye 
edilemedi. Ateşe en sık eşlik eden bulgu farenjit/tonsillit (%44,9), hastalarda görülen en sık 
komorbid hastalık AAA (%26) olup 16 hastada (%23,2) heterozigot MEFV mutasyonu 
saptandı. Hastaların %26,1’inde birinci, %28,9’unda 2. derece akrabalarında benzer hastalık 
öyküsü mevcuttu. Tedavi olarak hastaların %50,7’si kolşisin, %10,1’i sistemik steroid, 
%65,2’si atak sırasında tek doz 1-2 mg/kg dozunda steroid kullanırken, %21,7’sinde IL-1 
blokajı gerekli oldu. Tonsillektomi 5 hastada (%7,24) uygulandı. Hastaların %52,2’sinde tam, 
%31’inde kısmi remisyon sağlanırken, %2,9’unda tedaviye cevapsızlık gözlendi. Tedaviye 
cevapsız hastalar klasifiye edilemeyen gruptandı. İzlemde hiçbir hastada amiloidoz, işitme ve 
görme kaybı gelişmedi. Tedavi yan etkisi olarak 1 hastada (%1,44) IL-1 blokajı sonrası 
nötropeni ve 1 hastada (%1,44) kolşisine bağlı ciddi diyare gelişti. 

Sonuç: Ülkemizde sık rastlanan AAA dışı PAS erken tanı ve tedavi ile atakların azaltılmasının 
ve komplikasyonların önlenmesinin mümkün olabileceğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler : tekrarlayan ateş, periyodik ateş sendromları, otoinflamatuvar hastalık, 

PFAPA, CAPS, TRAPS, HIDS 
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SS-38 

JUVENİL İDİOPATİK ARTRİTLİ ÇOCUKLARDA AĞRI FELAKETLENDİRME TUTUMLARININ 

İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA 

Özge Çankaya1, Esra Akın1, Elif Gür Kabul2, Zülal Tatar3, Gülşah Kılbaş4, İsmail Saraçoğlu1, Bilge 

Başakcı Çalık3, Selçuk Yüksel4 

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü, Kütahya ; 
2Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Uşak; 
3Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fakültesi, Denizli; 
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Çocuk Romatoloji Bd, 

Denizli. 

Amaç: Juvenil idiyopatik artrit (JİA), çocukluk çağında en sık görülen ve ağrıya neden olan 
kronik romatizmal hastalıktır. Kalıcı ağrı, JİA'nın en yaygın ve rahatsız edici semptomudur. JIA 
nedeniyle sürekli ağrısı olan çocuklar fiziksel, duygusal, sosyal ve okul işleyişi gibi hayatın pek 
çok alanında sorun yaşarlar. Ağrı ve ağrı hakkındaki olumsuz/katastrofobik düşünceler birbiri 
ile içiçedir. Bu araştırmanın amacı, JIA’lı çocukların ağrı felaketlendirme düzeylerini belirlemek 
ve ağrı felaketlendirme düzeyinin, çocukların fonksiyonel düzey ve yaşam kalitesi üzerine olası 
etkilerini incelemektir. 

Yöntem: Ağustos 2022-Ocak 2023 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Çocuk Romatoji 
polikliniğine gelen ve Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesine 
yönlendirilen 7-18 yaş arası, JİA tanısı almış çocuklar çalışmaya dahil edildi. Çocuklara ve 
ebeveynlerine gönüllü olur formu imzalatıldı. Katılımcıların ağrı katastrofobi düzeyleri Ağrı 
Felaketlendirme Ölçeği (The Pain Catastrophizing Scale child version/ PCS-C); fonksiyonel 
düzeyleri Çocukluk Sağlık Değerlendirme Sistemi Ölçeği (The Childhood Health Assessment 
Questionnaire/ CHAQ) ve yaşam kaliteleri Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri-artrit modülü 
(Pediatric Quality of Life Inventory/ PEDSQL) kullanılarak değerlendirildi. PCS-C’ye göre 14 ve 
altında puan “düşük derece felaketlendirme”, 15 ve üzeri puan “orta veya yüksek derece 
felaketlendirme’’ tutumuna sahip olarak kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 13,3±2,6 yıl olan 38 çocuk dahil edildi. 12 katılımcının 
(%31,6) düşük derece; 26 katılımcının (%68,4) ise orta veya yüksek derece felaketlendirme 
tutumuna sahip olduğu gözlendi. Felaketlendirme skoru düşük olan çocuklarda fonksiyonel 
beceriler ve yaşam kalitesinin felaketlendirme yüksek olan çocuklara göre daha iyi olduğu 
bulundu (p<0,05). 

Sonuç: Felaketlendirme ağrı ile ilişkili önemli faktörlerden biridir. Fonksiyonel beceriler ve 
yaşam kalitesinin artırılması için ağrı ile birlikte ağrıya neden olan olumsuz düşüncelerin de 
dikkate alınması gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler : Ağrı, Felaketlendirme, Fonksiyonel Düzey, Juvenil İdiopatik Artrit, Yaşam 

Kalitesi 
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Tables : 

 

Tablo 1. Çocukluk Sağlık Değerlendirme Sistemi Ölçeği Alt ve Toplam Puanlarının 

Karşılaştırılması 

CHAQ 

Düşük derece 

felaketlendirme (n=12) 

Ort ± SS 

Orta veya yüksek derece 

felaketlendirme (n=26) Ort ± 

SS 

Ortalama 

Fark (%95 CI) 
p 

Giyinme 0.16±0.57 0.61±1.02 
0.44 (-0.19-

1.09) 
0.017* 

Yemek 

yeme 
0.08±0.28 0.42±0.75 

0.33 (-0.12-

0.80) 
0.001* 

Uzanma 0.17±0.39 0.77±0.99 
0.60 (-0.01-

1.20) 
0.001* 

Yükselme 0.67±0.89 0.69±0.92 
0.03 (-0.32-

0.68) 
0.887 

Yürüme 0.25±0.62 0.84±1.00 
0.59 (-0.31-

1.23) 
0.018* 

Kavrama 0.50±0.90 0.65±0.97 
0.15 (-0.33-

0.82) 
0.675 

Hijyen 0.25±0.62 0.65±1.01 
0.40 (-032-

1.05) 
0.017* 

Aktiviteler 0.17±0.39 0.88±1.24 
0.72 (-0.37-

1.47) 
<0.001* 

Toplam 0.28±0.31 0.69±0.82 
0.41 (-0.24-

0.91) 
0.004* 
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Tablo 2. Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri Alt ve Toplam Puanların Karşılaştırılması 

PEDSQL 

Düşük derece 

felaketlendirme (n=12) 

Ort ± SS 

Orta veya yüksek derece 

felaketlendirme (n=26) Ort ± 

SS 

Ortalama 

Fark (%95 CI) 
p 

Ağrı ve acı 80.72±14.95 67.07±27.19 
13.66 (-3.40-

30.73) 
0.031* 

Günlük 

aktiviteler 
97.08±5.41 92.60±12.83 

4.48 (-3.39-

12.36) 
0.019* 

Tedavi 80.65±11.03 97.71±23.81 
12.94 (-1.79-

27.67) 
0.060 

Endişeler 84.03±13.97 56.09±30.42 
27.94 (9.18-

46.69) 
0.043* 

İletişim 78.47±20.24 77.25±25.55 
1.22 (-15.79-

18.25) 
0.452 

Toplam 84.19±7.83 71.95±18.80 
12.24 (0.67-

23.80) 
0.036* 
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SS-39 

OLİGOARTİKÜLER JÜVENİL İDİYOPATİK ARTRİTTE HASTALIK MODİFİYE EDİCİ 

ANTİROMATİZMAL İLAÇ GEREKSİNİMİNİ ÖNGÖRÜCÜ FAKTÖRLER 

Seher Şener1, Emil Aliyev1, Müşerref Kasap Cüceoğlu1, Zeynep Balık1, Yağmur Bayındır1, 

Veysel Cam1, Özge Başaran1, Ezgi Deniz Batu1, Yelda Bilginer1, Seza Özen1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

Amaç: Çocukluk çağının en sık görülen romatolojik hastalığı olan juvenil idiyopatik artritin 
(JİA) alt tipi olan oligoartiküler JİA’da klasik başlangıç tedavisi olarak intraartiküler 
kortikosteroid enjeksiyonu ve/veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) kullanılır. Ancak 
bu tedavilere yanıt alınamayan bazı hastalar, hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlara 
(DMARD) gereksinim duyarlar. Bu çalışmada, oligoartiküler JİA'lı hastalarda, tedavide 
DMARD gereksinimi öngören faktörleri belirlemeyi amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya, Ocak 2005 ile Ağustos 2022 arasında takip edilen oligoartiküler JİA tanılı 
223 hasta dahil edildi. Hastalar, metotreksat alan ve almayan gruplar olarak ikiye ayrıldı. 
Hastaların hiçbiri biyolojik ilaç tedavisi almadı. 

Bulgular: İzlem süresince, 223 oligoartiküler JİA’lı hastadan 131’ine (%58,7) dirençli hastalık 
(%67,9) veya poliartiküler faza [uzamış (extended) oligoartiküler JİA] dönüşüm (%32,1) 
nedeniyle metotreksat başlandı (Tablo 1). Metotreksat almayan gruptaki hastalarımızın ise 
%92,4’üne NSAİİ, %45,7’ine intraartiküler kortikosteroid, %22,8’ine ise kısa süreli sistemik 
kortikosteroid tedavileri verildi. Metotreksat alan ve almayan grupların sırasıyla ortanca 
(IQR) takip süreleri 3,7 (5,3) ve 2,9 (5,6) yıldı. Metotreksat alan gruptaki hastaların tanı yaşı, 
diğer gruba göre daha ileriydi (p=0,025) ve bu hastalarda tanıda >1’den fazla eklemde artrit 
olma olasılığı daha yüksekti (p<0,001). Metotreksat alan grubun tanı sırasında bakılan akut 
faz reaktanları ile, hem tanı hem de son vizitteki jüvenil idiyopatik artrit hastalık aktivite 
skorları (JADAS-71) daha yüksekti (p<0,001). Ek olarak yine bu grupta relaps daha sık görüldü 
(p<0,001). Yapılan tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon analizleri sonucunda, 
tutulan eklem sayısının ≥2 (OR 7,920, %95 CI 1,973-31,789), C-reaktif protein değerinin ≥0,8 
mg/dL (OR 14,547, %95 CI 4,887-43,305) ve tanıda JADAS-71’in ≥8,5 puan (OR 80,133, %95 CI 
24,812-258,797) olması tedavide DMARD gereksinimi ile ilişkilendirildi (Tablo 2). 

Sonuç: Sonuçlarımız, tedavide DMARD gereksinimi olan hastaların, olmayan hastalara göre 
bir takım ayırt edici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle tanıda birden fazla 
eklemde artriti olan, akut faz reaktanları ve JADAS-71 skorları yüksek olan hastaların 
tedavide DMARD ihtiyacı gelişebileceği akılda tutulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler : kortikosteroid, metotreksat, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, 

oligoartiküler jüvenil idiyopatik artrit 

 

Kaynakça : 

 

Beukelman, Timothy, et al. "Disease-modifying antirheumatic drug use in the treatment of 
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juvenile idiopathic arthritis: a cross-sectional analysis of the CARRA Registry." The Journal of 

rheumatology 39.9 (2012): 1867-1874. 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1. Tedavide hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç (DMARD) 

gereksinimi olan ve olmayan oligoartiküler juvenil idiyopatik artrit hastalarının arasındaki 

farklılıklar 
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Resim Açıklaması: Tablo 2. Oligoartiküler juvenil idiyopatik artritli hastalarda tedavide 

hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç (DMARD) gereksinimi öngören faktörlerin tek 

değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon analizleri ile değerlendirilmesi 
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SS-40 

JIA'DA EKLEM TUTULUM BÖLGELERİNE GÖRE FONKSİYONELLİK, KATILIM VE 

BİYOPSİKOSOSYAL DURUMUN KARŞILAŞTIRILMASI 

Sinan Buran1, Nur Banu Karaca3, Muhammet Orkun Tüfekçi3, Ege Nur Atabey Gerlegiz2, Emil 

Alıyev4, Yağmur Bayındır4, Vesile Yıldız Kabak3, Songül Atasavun Uysal3, Yelda Bilginer4, Edibe 

Ünal1, Seza Özen4 

1Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi, Kalp Ve Solunum 

Fizyoterapisi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi, Temel Fizyoterapi 

Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana 

Bilim Dalı, Ankara 
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

Amaç: JIA, eklemde şişlik, hassasiyet ve sertlik gibi yaygın semptomlar ile karakterize en 
yaygın kronik pediatrik romatizmal hastalıktır (1). JIA hastalarının en az %50'sinde alt 
ekstremite (kalça, diz ve ayak bileği) etkilenimi olduğu ve bunu üst ekstremitede (dirsek, el 
bileği, MKP) yer alan eklemlerin takip ettiği bildirilmektedir (2-3). Kronik inflamasyonla 
birlikte görülen artiküler ve ekstraartiküler bulgular çeşitli biyopsikososyal etkilenimlere 
neden olmakta, süreç fiziksel ve sosyal katılım problemlerini beraberinde getirebilmektedir 
(4-5).  Bu çalışmanın amacı JIA’lı bireylerin eklem tutulum bölgelerine göre fonksiyonellik, 
katılım ve biyopsikososyal durumlarının karşılaştırılmasıdır. 

Gereç-yöntem: Çalışmamıza Mart 2022-Ocak 2023 tarihleri arasında JIA tanısıyla izlenen 35 
birey (22 kız, 13 erkek) dahil edildi. Demografik bilgileri alınan bireyler üst ekstremite 
ve/veya alt ekstremite eklemlerinde aktif ve/veya sekel tutulum varlığına göre izole üst 
ekstremite tutulumu olanlar (JIAÜE+, n=11), izole alt ekstremite tutulumu olanlar (JIAAE+, 
n=16) ve hem üst hem alt ekstremite eklem tutulumu olanlar (JIAÜAE+, n=8) olarak üç gruba 
ayrıldı. Her üç grubun da fonksiyonellik (Çocukluk Çağı Sağlık Değerlendirme Ölçeği (CHAQ)), 
katılım (Çocuk ve Adölesan Aktivite ve Katılım Anketi (CASP)) ve biyopsikososyal durumları 
(Jüvenil Artrit Biyopsikososyal Ölçeği (JAB-Q)) kaydedildi. 

Bulgular: Üç grup arasında yaş, cinsiyet ve VKİ açısından fark bulunmazken (p>0,05), 
fonksiyonelliğin göstergesi olan CHAQ-Toplam skorları, katılımın göstergesi olan CASP 
skorları (ev, mahalle-toplum, okul katılımı ve toplam puan) ve biyopsikososyal durumun 
göstergesi olan JAB-Q ölçeğinin fonksiyonellik alt parametresi açısından üç grup arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi (p<0,005). CHAQ-Toplam skoru JIAÜAE+ 
hastalarında JIAAE+ bireylere göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0,007) (Tablo 1). 
CASP skorlarının (ev, mahalle-toplum, okul katılımı ve toplam puan) JIAÜE+ ve JIAÜAE+ 
hastalarında JIAAE+ hastalarından anlamlı olarak daha düşük olduğu bulundu (p<0,017) 
(Tablo 1). JAB-Q ölçeğinin fonksiyonellik alt parametresi JIAÜAE+ hastalarında JIAAE+ 
bireylere göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0,007) (Tablo 1). 

Sonuç: Çalışmamız alt ve üst ekstremite etkilenimlerini katılım kısıtlılıklarıyla ilişkilendiren 
literatür bilgisiyle uyumluydu (6-7). Elde ettiğimiz bulgular JIAÜAE+ bireylerin JIAAE+ 
bireylere kıyasla fonksiyonellik durumlarının daha kötü olduğunu gösterdi. Ek 
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olarak JIAÜAE+ ve JIAÜE+ bireylerin JIAAE+ bireylere göre farklı çevrelerde katılım durumları 
olumsuz etkilendiği görüldü. Çalışmadan elde edilen veriler tutulumun izole olması veya alt 
ekstremite tutulumuna eşlik etmesine bakılmaksızın üst ekstremite eklem tutulumunun 
fonksiyonellik ve katılım durumları açısından daha belirleyici olduğu ve sürdürülebilir bir 
katılım etkisi için üst ekstremite fonksiyonelliğinin özellikle dikkate alınması gerektiği 
şeklinde yorumlandı. 

Anahtar Kelimeler : Juvenil idiyopatik artrit, eklem tutulumu, katılım, fonksiyonellik, 

biyopsikososyal 

 

Kaynakça : 

 

1)Fellas, Antoni et al. “Physical Examination Tool for Swollen and Tender Lower Limb Joints in 

Juvenile Idiopathic Arthritis: A Pilot Diagnostic Accuracy Study.” International journal of 

environmental research and public health vol. 19,8 4517. 

2)Fellas, Antoni et al. “Prevalence, presentation and treatment of lower limb pathologies in 

juvenile idiopathic arthritis: A narrative review.” Journal of paediatrics and child health vol. 

53,9 (2017): 836-840. 

3)Ishwar, Mahalakshmi et al. “Role of Wrist Arthroscopy in Juvenile Inflammatory Arthritis.” 

Journal of wrist surgery vol. 11,5 376-382. 

4)Weng, Yifei et al. “The Brain Structural-Functional Vulnerability in Drug-Naive Children 

With Juvenile Idiopathic Arthritis: Insights From the Hippocampus.” Frontiers in human 

neuroscience vol. 16 833602. 

5)Rebane, K et al. “Disability and health-related quality of life are associated with restricted 

social participation in young adults with juvenile idiopathic arthritis.” Scandinavian journal of 

rheumatology vol. 48,2 (2019): 105-113. 

6)Woolnough, Leandra et al. “Juvenile idiopathic arthritis, gait characteristics and relation to 

function.” Gait & posture vol. 85 (2021): 38-54. 

7)Rashed, Ahmed Mohammed et al. “Association of hand grip strength with disease activity, 

disability and quality of life in children and adolescents with Juvenile Idiopathic Arthritis.” 

Advances in rheumatology (London, England) vol. 58,1 11. 

 



 

Sayfa 155 / 369 
 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1 açıklama 

 

 

 

Tables : 

 

Tablo 1. JIA’lı bireylerin eklem tutulum bölgelerine göre fonksiyonellik, katılım ve 

biyopsikososyal durumlarının karşılaştırılması 

 JIAÜE+ (n=11) JIAAE+ (n=16) JIAÜAE+ (n=8)     

 
Ortanca (ÇAA 

25/75) 

Ortanca (ÇAA 

25/75) 

Ortanca (ÇAA 

25/75) 
p p† p‡ pᶳ 

CHAQ-Toplam 
0.250 

(0.0/1.375) 

0.250 

(0.63/0.438) 

0.875 

(0.313/1.625) 
.035 .860 .078 .007 

CHAQ-Ağrı 3.0 (0.0/5.80) 2.70 (1.10/5.55) 1.00 (0.25/5.0) .757 - - - 

CHAQ-Genel İyilik 

Hali 
3.40 (2.0/4.5) 2.50 (2.10/4.95) 4.15 (1.25/7.75) .845 - - - 

CASP-Ev Katılımı 
91.66 

(87.5/100.0) 

100.0 

(97.91/100.0) 

93.75 

(89.58/97.91) 
.006 .004 .705 .009 

CASP-Mahalle 

Toplum Katılımı 

81.25 

(75.0/87.5) 

100.0 

(96.88/100.0) 

84.38 

(71.88/87.5) 
.001 .001 .867 .002 

CASP-Okul Katılımı 
90.0 

(80.0/100.0) 

100.0 

(100.0/100.0) 

92.5 

(67.5/100.0) 
.002 .001 .966 .006 
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CASP-Ev ve Toplum 

Aktiviteleri 

90.0 

(45.0/100.0) 

97.5 

(92.5/100.0) 

85.0 

(72.5/100.0) 
.108 - - - 

CASP-Toplam 
86.25 

(77.5/97.5) 

99.38 

(94.38/100.0) 

84.38 

(71.88/95.63) 
.001 .002 .772 .002 

JAB-Q Çocuk Ağrı 4.0 (0.0/5.0) 3.0 (0.5/4.0) 2.0 (0.5/5.5) .977 - - - 

JAB-Q Çocuk 

Hastalık Aktivitesi 
2.0 (0.0/4.0) 3.0 (1.0/6.5) 2.5 (1.0/6.5) .403 - - - 

JAB-Q Çocuk Eklem 1.0 (0.0/3.0) 1.0 (0.0/2.0) 2.5 (0.0/5.0) .545 - - - 

JAB-Q Çocuk 

Fonksiyonellik 
4.0 (0.0/15.0) 2.0 (0.0/4.0) 7.0 (4.5/15.5) .045 .361 .299 .007 

JAB-Q Çocuk 

Psikososyal 
13.0 (7.0/20.0) 14.0 (10.0/19.0) 9.5 (5.5/16.5) .503 - - - 

JAB-Q Çocuk Okul 1.0 (0.0/2.0) 1.0 (0.0/1.0) 1.0 (0.0/2.0) .772 - - - 

JAB-Q Çocuk 

Yorgunluk 
4.0 (2.0/10.0) 5.5 (2.5/6.5) 8.0 (4.5/10.0) .475 - - - 

JAB-Q Çocuk Toplam 
32.0 

(18.0/46.0) 
28.0 (20.5/36.0) 26.5 (19.5/63.0) .905 - - - 
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SS-41 

JUVENİL İDİOPATİK ARTRİT TANILI HASTALARIN 6 DAKİKA YÜRÜME TESTİ İLE FONKSİYONEL 

KAPASİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Pelin Esmeray Şenol1, Merve Kutlar Tanıdır1, Çisem Yıldız1, Nihal Karaçayır1, Emine Nur Sunar 

Yayla1, Nuran Belder1, Batuhan Küçükali1, Deniz Gezgin Yıldırım1, Sevcan A. Bakkaloğlu1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

Giriş: Juvenil İdiopatik Artrit(JIA),16 yaşından önce başlayan ve en az 6 hafta boyunca devam 
eden nedeni bilinmeyen artrit ile karakterize romatizmal hastalıktır. Eklemlerde oluşan 
yangısal bozuklukların süreğenleşmesi hastanın yaşam içerisindeki hareketliliğini ve 
üretkenliğini belirgin biçimde kısıtlar. 6 dakika yürüme testi, fonksiyonel yürüme 
kapasitesinin değerlendirildiği kolay uygulanabilen bir ölçümdür. JIA tanılı hastalarda 6 dk 
yürüme testinin değerlendirildiği bazı çalışmalar mevcuttur(1-5). Bu çalışmada çocuk 
romatoloji polikliniğinimize Eylül-Aralık 2022 tarihlerinde başvuran 30 JIA hastasında 6 dk 
yürüme testi yapılarak, sağlıklı populasyondaki çalışma sonuçları ile karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. Yöntem: Hastaların 30 metrelik sert zeminli bir koridorda 6 dk süre ile 
yürüyebilecekleri en hızlı şekilde yürümeleri istendi.Test öncesinde ve sonrasında hastaların 
vitalleri kayıt edildi. Hasta uyumunun iyi olabilmesi için 6 yaşından büyük ve alt ekstremite 
ağrısı olmayan hastalar dahil edildi. Hastalara test öncesinde göğüs ağrısı, bacak ağrısı, nefes 
darlığı şikayetleri olursa dinlenebilecekleri belirtildi. Bulgular: 30 JIA hastasından biri şiddetli 
bacak ağrısı nedeniyle testi tamamlayamadı. Hastaların 16’sı(%55,2) kız, 13’ü(%44,8)’i erkek 
idi. Ortalama yaş 14,7(8-19) yıl ve semtomların başladığı ortalama yaş 9,3(1-17) idi. 
Hastaların 22’sinde(%75,9) oligoartiküler JIA, 5’inde(%17,2) entezit ilişkili artrit, 1’inde(%3,4) 
RF(+) poliartiküler JIA ve 1’inde (%3,4) psöriatik artrit olup, 27’sinde(%93,1) alt ekstremite 
tutulumu vardı. Hastaların 9’unda(%31) tek eklem tutulumu, 8’inde(%27,6) 4 eklem 
tutulumu, 7’sinde(%24,1) 2 eklem tutulumu mevcuttu. Hastaların 6 dk ortalama yürüme 
mesafeleri 526,5 metreydi ve bu mesafe yaşa ve cinsiyete göre normal çocuklarda yürütülen 
çalışmalara kıyasla beklenen yürüme mesafesi yüzdelerinin %0.3-%28.3 oranında altında 
idi(Tablo 1 ve Grafik 1). Test sırasında 4(%13,8) hastanın bacak ağrısı, 3(%10,4) hastanın 
nefes darlığı ve 1(%3,4) hastanın hem bacak ağrısı hem de nefes darlığı şikayeti oldu. Tedavi 
sürecinde tüm hastalar non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullanırken, 26(%89,5) hasta 
hastalık düzenleyici anti-romatizmal ilaç, 6(%20,6) hasta ise biyolojik tedavi kullanıyordu. 
Test sırasında 10 hasta %34,5) tedavi altında olup, 19 hasta(%65,5) remisyonda oldukları için 
ilaçsız izlenmekteydi.Tedavi durumlarına göre yürüme kapasitelerine bakıldığında, tedavi 
alan hastaların Chun ile Mian ve ark. yaptığı çalışmalardaki referans değerlere göre 
yürüdükleri mesafe yüzdeleri beklenenden anlamlı olarak düşük saptandı(p=0,023, 
p=0,036)(Tablo 2)(2,6).Sonuç:JIA hastalarının yürüme kapasiteleri aynı yaş ve cinsiyetteki 
sağlıklı çocuklara göre daha düşük saptandı. Ayrıca tedavisi devam eden hastalarda tedavi 
kesilmiş hastalara göre yürüme mesafelerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüklük saptandı. 
Bu yüzden tüm hastalara yürüme kapasitelerini arttırmak amacıyla fiziksel aktivite ve uygun 
fizik tedavi önerilmelidir. 

Anahtar Kelimeler : Juvenil idiopatik artrit, 6 dakika yürüme testi, yürüme kapasitesinin 

değerlendirilmesi 
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SS-42 

DİRENÇLİ AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANILI ÇOCUK HASTALARIN IL-1 TEDAVİ KESİMİ SONRASI 

İZLEMİ 

Ceyda Arslanoğlu1, Esra Esen1, Semanur Taşkın1, Şeyda Doğantan1, Ayşenur Paç Kısaarslan1, 

Muammer Hakan Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye 

Giriş  

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA), yüksek akut faz yanıtı ile birlikte kendi kendini sınırlayan ateş ve 
poliserozit atakları ile karakterize otozomal resesif kalıtılan otoinflamatuar bir hastalıktır. 
Kolşisin tedavide temel ilaçtır. Kolşisine dirençli AAA vakalarında anti-IL-1 reseptörü ilaçların 
kullanımı etkili bulunmuştur. Ancak bu ilaçları kullanım süresi ve kesim protokolleri henüz 
netlik kazanmamıştır. Bu çalışmada dirençli AAA tanısı ile anti IL-1 tedavisi kullanıp kesilen 
hastalarımızı değerlendirdik. 

Metod  

Erciyes ÜTF Çocuk Romatoloji polikliniğinde dirençli AAA tanısı ile IL-1 tedavisi alan 45 
hastanın, remisyonu sağlanarak tedavisi kesilen 13’ü değerlendirildi. 

Sonuç 

Çalışmaya dahil edilen 13 hastanın K/E oranı 9/4(%69.2/30.8) idi. Hastaların tümünde MEFV 
geninde homozigot ekson 10 mutasyonu mevcuttu. 13 hastanın 11’inde atak sıklığı, iki 
hastada(%15.4) ise sebat eden akut faz reaktan yüksekliği nedenleri ile kanakinumab tedavisi 
başlandı. Kanakinumab ortalama 16.7 ay(n:13) aylık, 9.7 ay (n:11) 45 günde bir, 13.5 ay 
(n:12) 60 günde bir ve 8 ay (n:4) 90 günde bir uygulama yapıldı. Kanakinumab kesimi sonrası 
takip süresi tekrar atak geçiren hastalarda 18,4 (±9.81) ay, geçirmeyenlerde 9,63 (±6.34) ay 
idi. İlaç kesimi sonrası ortanca (min-maks):3 (3-7) ay sonrası ataklar başladı. Atak geçiren ve 
geçirmeyen hastaların klinik özellikleri, kanakinumab total kullanım süresi, aylık kullanım 
süresi, ilaç kesimi öncesi ataksız geçen periyod arasında istatistiki fark yoktu(p>0.05)(Tablo 
1).  

Tartışma 

Halen dirençli AAA tedavisinde IL-1 blokeri kullanım süresi ve kesimi ile ilgili bir 
protokolümüz bulunmamaktadır. Yaptığımız çalışmada kesim sonrası takip süresi özellikle 
ataksız grupta yeterli değildir. Ancak kesim sonrası atakların başlama zamanının ilk 6 ayda 
beklenmesi uygun olabilir. 

Anahtar Kelimeler : ailevi Akdeniz ateşi, otoinflamatuar hastalık, anti IL-1 tedavi 

 

Kaynakça : 

 

1- El Hasbani G, Jawad A, Uthman I. Update on the management of colchicine resistant 



 

Sayfa 161 / 369 
 

Familial Mediterranean Fever (FMF). Orphanet J Rare Dis. 2019 Oct 15;14(1):224. doi: 

10.1186 

2- Bhatt H, Cascella M. Familial Mediterranean Fever 2022 Aug 1. In: StatPearls [Internet]. 

Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 

3- Ozdogan H, Ugurlu S. Familial Mediterranean Fever. Presse Med. 2019 Feb;48 doi: 10.1016 

Familial Mediterranean fever. 

4- Padeh S, Berkun Y. Familial Mediterranean Fever. Curr Opin Rheumatol. 2016 

Sep;28(5):523-9. doi: 10.1097 Clinical Review: Familial Mediterranean Fever-An Overview of 

Pathogenesis, Symptoms, Ocular Manifestations, and Treatment. 

5- Petrushkin H, Stanford M, Fortune F, Jawad AS. Clinical Review: Familial Mediterranean 

Fever—An Overview of Pathogenesis, Symptoms, Ocular Manifestations, and Treatment Ocul 

Immunol Inflamm. 2016 Aug;24(4):422-30. doi: 10.3109/09273948.2015.1010012. 

Resimler : 

Resim Açıklaması: Dirençli ailevi Akdeniz ateşi tanılı, IL-1 tedavisi kesilebilen çocuk hastaların 

özellikleri 

 

 

  



 

Sayfa 162 / 369 
 

SS-43 

ATEŞSİZ ATAKLARLA SEYREDEN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Selen Duygu Arık1, Gülşah Kavrul Kayaalp1, Vafa Gulıyeva1, Fatmagül Demirkan1, Şengül Kaya2, 

Kadir Ulu2, Taner Coşkun2, Betül Sözeri2, Nuray Aktay Ayaz1 

1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 Amaç: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) ülkemizde sık görülen ataklarla seyreden monogenik 
otoinflamatuar bir hastalıktır. Ataklarda hastaların büyük çoğunluğunda ateş görülmektedir. 
Az sayıda hastada ise ataklar ateşsiz seyredebilir.  Bu çalışmada AAA tanısı alan ancak ataklar 
sırasında ateşi olmayan hastalar ile tipik ateşli atakları olan hastaları karşılaştırarak AAA’nin 
farklı klinik formlarına dikkat çekmeyi amaçladık. 

Yöntem: İki referans çocuk romatoloji merkezinde izlenen AAA'lı çocukların dosyaları 
retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya 0-18 yaş arası, AAA için Tel-Hashomer veya 
Eurofever/PRINTO 2019 tanı kriterlerinden en az birini karşılayan hastalar dâhil edildi. 
Hastalar atakların hiçbirinde ateşi olmayan  (grup I) ve atakları ateşli seyreden hastalar (grup 
II) olarak ikiye ayrıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 2 merkezden toplam 2003 [1016 kız (%50,7)] hasta dahil edildi. 
Hastaların 650’sinde (%32,5) anne baba arasında akraba evliliği mevcuttu. Ailede AAA ve 
amiloidoz öyküsü sırasıyla 1216 (%60,6) ve 153 (%7,6) hastada mevcuttu. Takip süresince 
191 (%9,53) hastada atakların hiçbirinde ateş saptanmadı. Ateşsiz grupta ateşli gruba göre 
AAA  semptomlarının daha geç yaşta başladığı (p<0,001) ve hastaların daha ileri yaşta tanı 
aldığı görüldü (p<0,001). Yıllık atak sayısı açısından karşılaştırıldığında ateşsiz hastalarda 
median 6 (0-48) ve ateşli grupta median 12 (0-48) ay olarak görüldü (p<0,001). Hastalığın 
semptom başlangıcı ile tanı arasında geçen süre ateşli grupta daha uzundu (p:0,04). Ateşsiz 
grupta ataklar sırasında en sık görülen semptom karın ağrısıydı (n=122, %63,9). Bunu eklem 
ağrısı (n=116, %60,7), artrit (n=83, %45,3), miyalji (n=62, %32,5), eforla bacak ağrısı (n=50, 
%26,2), erizipel benzeri eritem (ELE) (n=48, %25,1), göğüs ağrısı (n=28, %14,7) ve perikardit 
(n=2, %1) izledi. Ateşli hasta grubunda ise ataklar sırasında ateş dışında en sık görülen 
semptom karın ağrısıydı  (n=1703, %94). Bunu artralji (n=687, %37,9), miyalji (n=385, %21,2), 
artrit (n=355 , %19,6), göğüs ağrısı (n=337, %18,6), eforla bacak ağrısı (n=319, %17,6), ELE 
(n=149, %8,2) ve perikardit (13, %0,7) izledi. Karın ağrısı ateşi olan hastalarda belirgin olarak 
daha sıktı (p <0.001). Artrit, artralji, ELE, egzersize bağlı bacak ağrısı ve miyalji, ateşsiz 
hastalarda anlamlı olarak daha fazlaydı (p<0,05). Ateşsiz hastalarda en sık gözlenen 
Mediterreanean Fever (MEFV) gen mutasyon paternleri, M694V'nin homozigot (%27,2) ve 
heterozigot (%23,6) mutasyonlarıydı. MEFV mutasyon varyanslarının dağılımı her iki grupta 
da benzerdi. Kolşisin direnci ateşsiz hastalarda (%2,6) ve ateşli hastalarda  (%5,6) benzer 
şekilde görüldü (p=0,078). 

Sonuç: Çalışmamız AAA tanılı çocuk hasta grubunda ateşli ve ateşsiz atakları karşılaştıran az 
sayıda çalışmadan biridir. AAA olan hastaların ateşsiz klinikle seyredebileceği, kolşisin 
tedavisinin bu hastalarda da kullanılması gerektiği, daha sık kas iskelet sistemi bulgularıyla 
başvurabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : ailevi akdeniz ateşi,artrit,serözit 
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Resim Açıklaması: Ateşsiz ve ateşli AAA hastalarında demografik,klinik ve MEFV mutasyon 

bulgularının karşılaştırılması 
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SS-44 

ÇOCUK ROMATOLOJİ UYGULAMASINDA KANAKİNUMAB KULLANIMI, ETKİNLİK VE 

GÜVENİLİRLİĞİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Elif Kılıç Könte1, Aybüke Günalp1, Kübra Uçak1, Ecenur İzzete Derelioğlu2, Damla Gürleyik2, 

Esma Aslan1, Fatih Haşlak1, Mehmet Yıldız1, Amra Adrovic Yıldız1, Sezgin Şahin1, Kenan Barut1, 

Özgür Kasapçopur1 

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 

Giriş 

Kanakinumab IgG yapısında bir insan monoklonal antikorudur, otoenflamatuar hastalıklar ile 
sistemik jüvenil idyopatik artrit(SJIA) tedavisinde kullanılmaktadır.  Çalışmamızda kliniğimizde 
kanakinumab kullanan hastaların düzenli kontrollerindeki ilaç yanıtını ve kanakinumabın 
güvenlik profilini göstermeyi amaçladık. 

Yöntem 

Kliniğimizde 2015-2022 tarihleri arasında kanakinumab tedavisi alan 215 hasta dosyası geriye 
dönük olarak incelendi. İzlemi süren hastalar poliklinik kontrolü ile, izlemi sonlanan hastalar 
telefonla aranarak kanakinumab kullandığı döneme ait yan etkileri sonrasında aldıkları 
tanılar sorgulandı. Yaşamını yitiren üç hasta ile bilgilerine ulaşılamayan hastalar dışlandıktan 
sonra 189 hasta çalışmaya dahil edildi. 

Sonuç 

Hastaların 115’kız 74’ü erkekti. Semptom başlangıç yaşı 2(1-17) yıl, tanı yaşı 4(1-17) yıldı. 
106(%56,1) hastaya  kolşisin direnci, 11 hastaya anakinra lokal reaksiyonu sonrası, 72 hastaya 
AAA dışı tekrarlayan otoenflamatuar hastalıklar nedeniyle tedavi başlandı. Kanakinumab 
kümülatif dozu 2400(240-18000) mg bulundu. Hastaların %15,9unda kullandığı dönemde en 
az bir kez hastane yatışı vardı. Altı hastada sistemik reaksiyon, 15 hastada yerel reaksiyon,18 
hastada PPD pozitifliği ve 10 hastada ciddi covid enfeksiyonu öyküsü vardı. Prepubertai-
pubertal dönemde tedavi gören 124 hastanın 2’si(%1,6) gecikmiş puberte nedeniyle izleme 
alındı( Tablo 1). Kanakinumab kullanılan dönemde geçirilen enfeksiyonlar ile kanakinumab 
kümülatif dozu arasında istatistiksel anlam bulunamadı. Tekrarlı ölçümlerle bakılan 
sedimantasyon, CRP, idrarda proteinüri ölçümü ile hekim/aile GAS skorlaması istatistiksel 
anlamlı sonuçlandı(Tablo 2) (Figür 1). Kanakinumab kullanımı sonrası izlemde 3 hasta 
enflamatuar barsak hastalığı, 1 hasta sistemik lupus eritematosus, 2 hasta lenfoma, 1 hasta 
overde kitle, 1 hasta alopesi areata, 2 hasta epilepsi tanısı aldı. İki hastanın kanakinumab 
sonrası  MAS atağı yineledi. Hastaların tedavi sonrası aldıkları tanıları doz bağımlı değildi. 

Tartışma 

Çalışmamızda tedavi başlangıç semptomlarında iyileşme ve akut faz yanıtında istatistiksel 
anlamlı düşme olması kanakinumab tedavisinin etkili bir tedavi olduğunu göstermektedir. 
Aynı zamanda kanakunimab kullanımı ile çok az sayıda yan etki gerçekleşmiş olması ilacı 
güvenli olarak kullanılabileceğini göstermiştir.  
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Resim Açıklaması: Kanakinumab Tedavisi Alan Hastaların Demografik ve Laboratuvar 

Özellikleri 
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SS-45 

KAWASAKİ HASTALIĞI İLE TAKİP EDİLEN TÜRK ÇOCUKLARINDA KORONER ARTER 

TUTULUMUNU ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ 

Serkan Türkuçar1, Ümmüşen Kaya Akça2, Figen Çakmak3, Fatih Haşlak4, Ferhat Demir5, Erdem 

Karabulut6, Balahan Makay1, Yelda Bilginer2, Nuray Aktay Ayaz3, Betül Sözeri5, Özgür 

Kasapçopur4, Tevfik Karagöz7, Nurettin Ünal8, Seza Özen2, Erbil Ünsal1 
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8Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Kawasaki Hastalığı (KH), koroner arterler başta olmak üzere, küçük ve orta 
büyüklükteki damarları etkileyen ve infant dönemde pik yapan febril vaskülittir. Koroner 
arter lezyonları (KAL), uygun ve zamanında tedavi almayan hastaların %15-25 inde önemli bir 
mortalite ve morbidite nedeni iken; uygun tedaviye rağmen hastaların %10 unda 
görülebilmektedir (1). Bununla birlikte, bazı demografik ve klinik özellikler artmış KAL ile 
ilişkilendirilmektedir. 

Bu çalışmamızda, KH ile takip edilen Türk çocuklarının KAL gelişim riskini arttıran faktörlerin, 
çok merkezli verilerin analizleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Türkiye'deki beş büyük pediatrik romatoloji merkezinden 399 KH 
hastasının tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Demografik, klinik (IVIG öncesi ateş 
süresi ve IVIG direnci, KH nın tipi), laboratuvar ve ekokardiyografik veriler kaydedildi. 

Bulgular: Bu çalışmaya 233 erkek (%58,3) ve 166 kızın (%41,7) tıbbi kayıtları dahil edildi. Tanı 
anındaki ortanca yaş 32 (17-54) aydı. KH' nin klinik tipine göre 252 hasta (%63,2) komplet KH 
ve 147 hasta (%36,8) inkomplet KH olarak tanımlandı. İlk IVIG tedavisi öncesi ortanca ateş 
süresi 7 (5-10) gündü. 126 hastada (%31.6) ilk ekokardiyografik değerlendirmede KAL 
belirlendi ve 61 hastada (%15.3) başlangıç IVIG tedavisine direnç görüldü. IVIG yanıtlı ve 
dirençli gruplar arasında yaş, cinsiyet, CAL sıklığı ve KD'nin klinik tipi açısından istatistiksel 
olarak fark yoktu. 

Koroner arteryel lezyon saptanan hastalar, saptanmayanlara kıyasla genç yaş, erkek cinsiyet 
ve tedavi öncesi ateş süresi uzunluğu gibi istatististiksel anlamlı farklılıklara sahipti (tüm 
parametreler için p<0.05) (Tablo). Sayısal değişkenlere ROC analizi uyguladığımızda en iyi cut-
off değerleri ateş süresi ≥9,5 gün ve yaş ≤12 ay olarak hesaplandı. Bu cut-off değerleriyle her 
parametre için ikili lojistik regresyon analizi uygulanmış ve Odds Ratioları erkek cinsiyet için 
2.252, ≤12 ay yaş için 3.112 ve ilk IVIG ≥ 9.5 Gün öncesi ateş süresi için 2.084 olarak 
hesaplanmıştır. Bu üç klinik parametreden ikisine dayalı olarak 0.671 eğri altında kalan alan 
ile yeni bir puanlama sistemi tanımlandı. En az iki kriteri karşılayan hastalarda %83.1 özgüllük 
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ve %38.8 duyarlılıkla (sırasıyla %95 güven aralığı: %78,0-87.2 ve %30,2-48.2) ve %69,5 
doğrulukla CAL gelişme riski artmıştır. 

Tartışma: Genetik ve çevresel faktörlerin popülasyonlar arasında değişkenlikler göstermesi, 
KAL gelişim risklerinde de farklılıklara yol açmaktadır. Hastalığın ve risk faktörlerinin ilk 
tanımlandığı Japon toplumuna ait risk skorlama sistemlerinin diğer popülasyonlarda düşük 
duyarlılık ve hassasiyette olduğunu gösteren çalışmalar literatürde mevcuttur (2-5). 
Demografik ve klinik özelliklere dayanarak, KH ile takip edilen Türk çocuklarında KAL gelişim 
riskini tahmin etmek için kolay uygulanabilir bir risk skorlama sistemi oluşturduk. Risk 
grubunu erken tahmin etmek, optimal tedavi ve uygun takip seçimi için faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler : Kawasaki, Koroner Arter Tutulumu, Risk Faktörleri, 
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2. Ruan Y, Ye B, Zhao X. Clinical characteristics of Kawasaki syndrome and the risk factors for 

coronary artery lesions in China. 

Pediatr Infect Dis J. 2013 Oct;32(10):e397-402. 

3. Ghelani SJ, Kwatra NS, Spurney CF. Can Coronary Artery Involvement in Kawasaki Disease 

be Predicted? 

Diagnostics (Basel). 2013 Mar 26;3(2):232-43. 

4. Friedman KG, Gauvreau K, Hamaoka-Okamoto A, et al. Coronary Artery Aneurysms in 

Kawasaki Disease: Risk Factors for Progressive Disease and Adverse Cardiac Events in the US 

Population. 

J Am Heart Assoc. 2016 Sep 15;5(9):e003289. 

5. Qiu H, Jia C, Wang Z, et al. Prognosis and Risk Factors of Coronary Artery Lesions before 

Immunoglobulin Therapy in Children with Kawasaki Disease. 

Balkan Med J. 2020 Oct 23;37(6):324-329. 

Tables : 

 Cut-off değeri β SE Wald df Sig Exp B %95 CI %95 CI 

        Lower Upper 

Cinsiyet erkek 0.926 0.243 14.547 1 <0.001 2.525 1.569 4.065 

Yaş <12 ay 1.135 0.308 13.572 1 <0.001 3.112 1.701 5.693 

IVIG öncesi ateşli gün ≥ 9,5 gün 0.735 0.241 9.270 1 0.002 2.084 1.299 3.343 
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SS-46 

BEHÇET HASTALARINDA ERKEN ATEROSKLEROZUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN SONUÇLAR 

Gökmen Akgün1, Betül Sözeri2, Eviç Zeynep Başar3, Nihal Şahin3, Yunus Emre Bayrak3, 

Mustafa Doğan3, Taner Çoşkuner2, Talia Öner2, Hafize Emine Sönmez3, Mehmet Karacan2, 

Kadir Babaoğlu3 

1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 
3Kocaeli Üniversitesi 

Giriş: 

            Behçet Hastalığı (BH) tekrarlayan oral ve genital ülserler, deri lezyonları, üveit, eklem 
tutulumu ve vasküler lezyonlarla karakterize multisistemik inflamatuvar bir hastalıktır. Erişkin 
Behçet hastalarında yapılan çalışmalar, bu hastaların erken ateroskleroz ve endotel 
disfonksiyona yatkın olduğu göstermiştir. Ancak çocukluk çağı BH için bu konuda yapılmış 
çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmada pediatrik Behçet hastalarında epikardiyal yağ doku (EYD) 
ve karotis intima media kalınlığı (KIMK) ölçülerek erken ateroskleroz için risk faktörü olup 
olmadığı incelendi. 

Yöntem: 

Bu kesitsel çalışmaya Haziran 2022-Aralık 2022 tarihleri arasında çocuk romatoloji 
polikliniklerine başvuran hastalar dahil edildi. Hastaların EYD ve KIMK aynı kardiyolog 
tarafından ölçüldü. 

Sonuçlar: 

Çalışmaya 30 BH çocuk ve yaşı ve cinsiyeti eşit 30 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastaların 
hepsinde oral aft vardı. Sonrasında en sık görülen bulgular mukokutanöz bulgulardı (n=22). 
Beş hastada üveit, dört hastada vasküler tutulum, dört hastada nörolojik tutulum ve iki 
hastada ise gastrointestinal tutulum vardı. Ölçüm yapıldığı esnada tüm hastalar inaktifti ve 
ortalama takip süreleri 33 (18-72) aydı. Behçet hastalarında EPD kalınlığı sağlıklı 
kontrollerden anlamlı olarak yüksekken, KIMK açısından anlamlı fark bulunmadı (Tablo 1). 

Tartışma: 

Behçet hastalarında artmış epikardiyal yağ dokusu erken ateroskleroz için risk faktörü 
olabilir. Pediatrik Behçet hastalarında EPD kalınlığı sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak 
yüksek saptanmıştır. Sonuçların daha büyük serilerde doğrulanması bu hastalarda risk 
faktörlerinin erken taranması konusunda daha iyi fikir verebilir. 

  

Anahtar Kelimeler : Behçet Hastalığı, Ateroskleroz 
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Tables : 

 

Tablo 1. Hasta ve Kontrol Grubunun Özellikleri 

 Behçet Hastalığı (n=30) Kontrol Grubu (n=15) P değeri 

Yaş, ay 183 (72-216) 180 (72-200) > 0,05 

Cinsiyet 12 K/18 E 6K/9E > 0,05 

Epikardiyal yağ doku kalınlığı 6,89 (4-9,70) 4,6 (8,85-7,2) 0,003 

Karotis intima media kalınlığı, cm 0,415 (0,290-0,546) 0,391 (0,376-0,658) 0,699 

Karotis intima media kalınlığı-SDS 0,43 (-1.34-3,89) 0,84 (-0,71-1,63) 0,559 
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SS-47 

ÇOCUK ROMATOLOJİ HASTALARINDA COVID-19 AŞILANMA ORANLARI VE AŞILAMAYA ETKİ 

EDEN FAKTÖRLER 

Tuncay Aydın1, Gülcan Özomay Baykal2, Cüneyt Karagöl4, Fatih Haşlak5, Ebru Vazgeçer3, Rüya 

Torun1, Zehra Kızıldağ Karabacak1, Elif Kılıç Könte5, Esma Aslan5, Vildan Güngörer4, Banu 

Çelikel Acar4, Betül Sözeri2, Özgür Kasapçopur5, Balahan Makay1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Romatoloji Bilim Dalı 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve 

Hastalıklarları, Çocuk Romatoloji Kliniği 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve 

Hastalıkları Kliniği 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği 
5İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

Amaç: Bu çalışmada romatolojik hastalığı olan çocuklarda Koronavirüs Hastalığı 2019 
(COVID-19) aşılanma oranlarının ve aşılamaya etki eden faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma Temmuz 2022- Eylül 2022 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Ankara Şehir Hastanesi’nde yapıldı. 12-21 yaş arasındaki 
romatolojik hastalığı olan çocukların ve kronik hastalığı olmayan 12-18 yaş arasındaki sağlıklı 
çocukların ailelerine anket uygulandı. 

Bulgular: Çalışma grubuna 474 hasta, 211 sağlıklı çocuk olmak üzere toplam 685 çocuk dahil 
edildi, demografik özellikler Tablo 1’de sunuldu. 256 (%54) hasta ve 115 (%54,5) sağlıklı 
çocuk en az 1 doz COVID-19 aşısı olmuştu. Tam doz aşılanma oranları hasta grubunda 217 
(%45,7), kontrol grubunda ise 102 (%48,3) olarak tespit edildi. Aşılamaya yönelik en sık bilgi 
kaynakları; hasta grubunun %44,2’sinde hekim iken kontrol grubunun %51,9’unda 
televizyon, radyo ve internet gibi medya araçlarıydı. Eksik doz aşı yapılmasının en sık nedeni, 
hasta grubunda ailelerin bir doz aşı yapılmasının yeterli olduğunu düşünmeleriydi (%41), 
kontrol grubunda ise pandeminin hafiflediğinin düşünülmesiydi (%30,8). COVID-19 aşısı 
yapılmayan hasta ve sağlıklı çocuklarda, en sık aşı yaptırmama nedeni ebeveynlerin aşının 
yan etkilerinden korkmasıydı (%56 ve %47,9). Ayrıca ebeveynler en sık kişisel görüşleri 
(%62,8 ve %64,6) nedeniyle çocuklarına COVID-19 aşısı yaptırmamıştı. 

COVID-19 aşısı yapılan hastalarda ortanca hasta yaşı, ebeveyn yaşı ve izlem süresi aşı 
yapılmayan hastalara göre daha yüksekti. Ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça aşılanma 
oranlarının arttığı tespit edildi. Ayrıca kolşisin tedavisi alan, çocukluk çağı aşıları ve influenza 
aşısı yapılan, ebeveyni COVID-19 aşısı olan, aşı ile ilgili endişelerini romatoloji ekibiyle 
paylaşan hastalarda aşı olma oranları daha yüksekti (tümü için p <0.05) (Tablo 2). 

Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, eksik doz aşılanma nedenleri açısından fark 
saptanmadı (p >0.05). Çocukların COVID-19 enfeksiyonunu hafif geçireceğini düşündüğü için 
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aşı yaptırmayan ebevenylerin oranı kontrol grubunda daha yüksekti (p=0.011). Diğer aşı 
yaptırmama nedenleri ve aşı yapılmamasına neden olan bilgi kaynakları açısından gruplar 
arasında fark saptanmadı (tümü için p >0.05). 

Sonuç: Romatolojik hastalığı olan çocuklarda COVID-19 aşılanma oranlarının düşük olduğu 
tespit edildi. Kronik hastalıklarının olması ve immunsupresif tedavi almaları nedeniyle 
enfeksiyonlar açısından riskli grupta yer alan bu hastalarda aşılanma oranlarının artırılması 
gerekmektedir. Ebeveynlerin aşıya karşı endişelerinin araştırılması ve aşı tereddüdüne neden 
olan faktörlerin belirlenmesi gelecekte oluşturulacak aşılama politikaları için yol gösterici 
olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : COVID-19, COVID-19 Aşısı, Romatolojik Hastalık 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1. Çalışma grubunun demografik özellikleri 
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Resim Açıklaması: Tablo 2. Hastaların aşılanma durumunun demografik ve klinik özelliklerle 

karşılaştırılması 
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SS-48 

JUVENİL DERMATOMİYOZİTLİ HASTALARDA MİYOKARDİYAL TUTULUMUN KARDİYAK MR İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN SONUÇLAR 

Gökmen Akgün2, Eviç Zeynep Başar1, Nihal Şahin1, Yunus Emre Bayrak1, Hüseyin Salih 

Güngör1, Mustafa Doğan1, Hafize Emine Sönmez1, Kadir Babaoğlu1 

1Kocaeli Üniversitesi 
2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: 

Juvenil dermatomiyozit (JDM) olgularında kardiyak bulgulara yönelik çalışmalar yetersizdir. 
Oysa ki, erişkin çalışmalar polimiyozit ve dermatomiyozit hastalarında sıklıkla miyokardiyal 
tutulum olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, JDM hastalarının kardiyak tutulumunun olup 
olmadığını kardiyak manyetik rezonans (KMR) görüntüleme yöntem ile değerlendirmeyi 
amaçlandı. 

Yöntem: 

Çalışmaya Ağustos 2020-Aralık 2022 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Çocuk Romatoloji 
Kliniği’nde takip edilen JDM hastaları dahil edildi. Hastaları KMR görüntülemeleri 1.5T MR 
cihazı ile yapıldı (Philips Gyroscan Intera Master; Philips, Eindhoven, The Netherlands). 

Sonuçlar: 

Çalışmaya 7 hasta dahil edildi. Hastaların 2’si erkek, 5’i kızdı. Ortanca tanı yaşları 15 yıldı. 
Kardiyak MR çekildiğinde hastaların tamamı inaktifti. Tüm hastaların ekokardiyografileri ve 
elektrokardiyografileri normal olmasına rağmen hastaların üçünde KMR ile tutulum saptandı, 
3 hastada da intramiyokardiyal tutulum vardı. Hastaların klinik bulguları Tablo 1’de özetlendi. 

Tartışma: 

Çalışmamızda hastaların hepsinin kardiak semptomunun olmamasına ve bazal kardiyolojik 
değerlendirmelerin normal olmasına rağmen dört hastada KMR’de patoloji saptandı. Cilt ve 
proksimal kas güçsüzlüğü ön planda olduğundan hastalarda diğer sistem tutulumlar göz ardı 
edilebilir. Çalışmamız JDM hastalarının kardiyak değerlendirilmesinde KMR’nin daha hassas 
bir yöntem olduğunu göstermiştir. Çalışmamıza merkez eklenerek hasta sayısının artırılması 
hedeflenmektedir.   

Anahtar Kelimeler : JDM, Kardiak MRI 
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Tables : 

 

Tablo 1. Hastaların Özellikleri 

 Olgu 1 Olgu 2 Olgu 3 Olgu 4 Olgu 5 Olgu 6 Olgu 7 

Yaş, yıl 7 7 7,5 15 17 17 15 

Cinsiyet E K K K K E K 

Hastalık 

süresi, ay 
48 1 1 60 24 48 12 

Heliotrop raş Var Var Var Var Var Var Var 

Gotron papül Var Var Var Var Var Var Var 

Kalsinozis Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Lipodistrofi Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Pulmoner 

tutulum 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Gastrointestin

al Tutulum 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Ekokardiyogra

fi 
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

Elektrokardiy

ografi 

Sinus 

ritm 
Sinus ritm Sinus ritm 

Sinus 

ritm 

Sinus 

ritm 

Sinus 

ritm 

Sinus 

ritm 

CMAS (tanı) 40 30 35 30 35 40 40 

CMAS (KMR 

zamanı) 
52 52 52 52 52 52 52 

Kas ilişkili 

veya spesifik 

antikorlar 

Anti-TIF Negatif Anti Mi-2 Negatif Negatif Negatif Negatif 

ANA Pozitif Pozitif Pozitif Negatif Pozitif Pozitif Pozitif 
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Kapilleroskopi 

Sklerode

rma 

paterni 

Normal 
Skleroderma 

paterni 

Sklerode

rma 

paterni 

Tek tük 

dilate 

kapiller 

Tek tük 

dilate 

kapiller 

Tek tük 

dilate 

kapiller 

KMR bulguları 

Bilateral 

artrium 

dilate 

pulmone

r konus 

geniş 

Segment 

17’de 

intramiyokar

diyal 

kontrast 

tutulumu 

Segment 

5,6,9,10,11,

12, 14’de 

intramiyokar

diyal 

kontrast 

tutulumu 

Normal Normal Normal 

Sol 

ventrikül 

apeksind

e 

tutulum 

İlaçlar 

Steroid 

Metotrek

sat 

Steroid 

Metotreksat 

Steroid 

Metotreksat 

IVIG 

Steroid 

Metotrek

sat IVIG 

Steroid 

Metotre

ksat IVIG 

Steroid 

Metotre

ksat 

Steroid 

Metotre

ksat 
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SS-49 

BİYOLOJİK TEDAVİLERİN MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMUNA ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE KOHORTU 

Kadir Ulu1, Şeyma Türkmen1, Ayşe Tanatar2, Şeyda Doğantan3, Zehra Kızıldağ4, Belde Kasap 

Demir5, Fatih Haşlak6, Emil Aliyev7, Deniz Gezgin Yıldırım8, Gülçin Otar Yener9, Kübra Öztürk10, 

Özge Baba11, Ceyhun Açarı12, Gülşah Kılbaş13, Sema Nur Taşkın3, Elif Kılıç Könte6, Esra 

Bağlan14, Hatice Adıgüzel15, Özge Başaran7, Kenan Barut6, Şerife Gül Karadağ2, Hafize Emine 

Sönmez16, Selçuk Yüksel13, Mukaddes Kalyoncu11, Sevcan Bakkaloğlu8, Şevket Erbil Yüksel4, 

Ayşenur Paç Kısaarslan3, Yelda Bilginer7, Özgür Kasapçopur6, Seza Özen7, Nuray Aktay Ayaz2, 

Betül Sözeri1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji, 

İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji, İstanbul 
3Kayseri Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji, Kayseri 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji, İzmir 
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji, İzmir 
6İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji, İstanbul 
7Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji, Ankara 
8Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji, Ankara 
9Gaziantep Medical Point Hastanesi, Çocuk Romatoloji, Gaziantep 
10İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk 

Romatoloji, İstanbul 
11Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji, Trabzon 
12İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji, Malatya 
13Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji, Denizli 
14Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji, Ankara 
15Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji, Van 
16Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji, Kocaeli 

Makrofaj aktivasyon sendromu (MAS), sistemik juvenil idiyopatik artritin (s-JİA) ciddi ve 
yaşamı tehdit eden bir komplikasyonudur. Sistemik-JİA'lı çocukların %7-14'ünde MAS 
izlenmektedir. Ayrıca %30-40'ında subklinik veya okült MAS ortaya çıkabilir. Patofizyolojiisi 
interlökin (IL)-1, IL-6, IL-12, IL18, TNF-a sitokinlerinin aşırı üretimi ile ilişkilidir. IL-1 ve IL-6'yı 
hedefleyen biyolojik ajanlar hem S-JİA hem de mas tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışma 
IL-1 ve IL-6’yı hedefleyen ajanlarla tedavi edilen olgularda ortaya çıkan MAS’ın klinik ve 
laboratuvar özelliklerini incelemek ve biyolojik naive hastalarda izlenen MAS ile 
karşılaştırmaktır. 
Ülke çapında 16 çocuk romatoloji merkezinde s-JİA tanısıyla izlenen hastalar retrospektif 
olarak taranmıştır. MAS izlenmeyen olgular çalışma dışı bırakılmıştır. ILAR kriterlerine göre 
MAS izlenmiş olan 165 hastanın demografik, klinik ve laboratuvar verileri kaydedildi. MAS 
öncesi son üç ayda anti-IL-1 ya da anti-IL-6 tedavisi uygulananlar biyolojik etkisi altında MAS 
grubuna dahil edildi. 
Çalışmaya alınan 165 (Kız:75, Erkek:90) hastada 200 MAS saptandı. Olguların ortalama yaşı, 
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tanı yaşı ve izlem süresi sırasıyla 11,8 (±5,6), 7,3 (±4,8), 4,4 (±4,1) yıl olarak bulundu. Biyolojik 
etkisi altında 29’u anti-IL1, 16’sı anti-IL6 olmak üzere 45 MAS olgusu belirlendi. Kalan 155 
MAS durumunda ise son üç ayda herhangi bir biyolojik tedavi uygulanmamıştı. Klinik 
özellikler değerlendirildiğinde her iki grup arasında artralji, artrit, hepatomegali, 
splenomegali, lenfadenopati, serözit ve yoğun bakım yatışı açılarından istatistiksel anlamlı 
farklılık saptanmadı. Döküntü ise biyolojik ajan uygulanmayan grupta anlamlı derecede 
yüksekti. Lökopeni, nötropeni ve lenfopeni açısından istatiksel anlamlı farklılık izlenmedi. 
Gruplar arasında AST, ALT, albümin ve trigliserid değerleri arasında istatiksel anlamlı farklılık 
saptanmadı. Başvuru anındaki ferritin ve MAS boyunca izlenen en yüksek ferritin değerleri 
gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık göstermese de biyolojik tedavi altındaki grupta 
daha düşük gözlendi. Olguların trombosit, eritrosit sedimantasyon hızı, fibrinojen ve c-reaktif 
protein değerleri biyolojik tedavisi uygulanan grupta, LDH değerleri ise uygulanmayan grupta 
istatiksel anlamlı düşük saptandı. Grupların laboratuvar verileri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Biyolojik tedavi altında MAS’a giren grupta 21 hastaya, diğer grupta ise 121 olguya kemik iliği 
aspirasyonu yapılırken bunların sırasıyla 7 ve 47’sinde hemofagositoz saptandı. 
Biyolojik tedavi ile izlenen hastaların MAS klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirirken, 
bu ajanların uygulanmadığı hastalardan farklı olabileceğinin tanısal aşamada göz önünde 
bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler : sistemik juvenil idiyopatik artrit, biyolojik, Anti-IL1, Anti-IL6 

 

Kaynakça : 
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SS-50 

BİYOLOJİK İLAÇ KULLANAN JÜVENİL İDİYOPATİK ARTRİTLİ OLGULARIN OVER REZERVİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yavuz Özer1, Mehmet Yıldız2, Hande Turan1, Gürkan Tarçın1, Dilek Bingöl Aydın1, Aybüke 

Günalp2, Fatih Haşlak2, Elvan Bayramoğlu2, Sezgin Şahin2, Amra Adroviç2, Kenan Barut2, Olcay 

Evliyaoğlu1, Özgür Kasapçopur2 

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Amaç: Romatizmal hastalıklarda over rezervi, hastalık aktivitesi, otoimmünite ve tedavilere 
bağlı olarak azalabilir. Güncel tedavilerden biyolojik ilaçların etkinlik ve güvenliği 
tartışılmaktadır. Serum AMH düzeyi, over rezervinin değerlendirilmesinde en önemli 
biyobelirteçtir. Bu çalışmada jüvenil idiyopatik artrit’li (JİA) kızlarda, biyolojik ilaç tedavisi 
ile over rezervi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlandı. 

Yöntemler: Yaşları 8-21 yıl arasında değişen JİA'lı kız olgu, sağlıklı kontroller ile demografik 
verileri, klinik özellikleri, aldıkları tedaviler ve hormon profilleri (AMH, LH, FSH ve 
östradiol) açılarından karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya JİA'lı 81 ve 49 sağlıklı kız dahil edildi. Hastalık alt tipine göre dağılım; 46 
(%56,8) oligoartiküler JİA, 22 (%27,2) poliartiküler JİA, 6 (%7,4) sistemik JİA ve 7 (%8,6) 
entezite bağlı artrit idi. Olguların ve kontrol grubunun ortalama yaş (13,5±3,2'e karşı14,4±2,4 
yıl), vücut ağırlığı SDS, boy SDS ve VKİ SDS’leri arasında anlamlı fark yoktu (p > 0,05). 
Ortalama JIA tanı yaşı ve hastalık süresi sırasıyla 6,6±4,2 yıl ve 6,59±4,0 yıl idi. JİA'lı olgular 
sadece metotreksat (MXT) kullanan (n=32) ve MXT ile birlikte biyolojik ilaç (MTX+BA) 
kullanan (n=49) olmak üzere iki grupta değerlendirildi. Gruplar arasında menarş yaşı 
(12,7±0,9'a karşı 13,9±1,14 yıl), menstrual siklus uzunluğu (29,2±1,98'e karşı 30,3±3,86 gün) 
ve menstürasyon süresi (5,23±1,09'a karşı 5,2±1,17 gün) açılarından fark saptanmadı 
(p>0,05). 

Ortalama AMH değerleri MTX kullananlarda 3.42±2.19 ng/ml, MTX+BA kullananlarda 
3.35±1.65 ng/ml ve kontrollerde 3.35±1.65 ng/ml idi. Ortalama AMH düzeyleri açısından 
gruplar arasında anlamlı fark bulunmamakla (p=0,11) birlikte JİA'lı kızların %7,4'ünde (n=6) 
over rezervinin azaldığı belirlendi. MTX kullanan 3 olgu ve MTX+BA kullanan 3 olguda AMH 
düzeyleri 1,1 ng/ml'nin altındaydı. LH, FSH ve östradiol düzeyleri JİA olguları ve kontrollerde 
benzerdi (p > 0,05). 

Sonuçlar: Çalışmamız tedavi alan JIA’li olgularda ortalama serum AMH serum düzeylerinin 
sağlıklı kontroller ile farklı olmadığı belirledi. Ancak AMH düzeyi kritik düzeyin altında kalan 
olgu çalışma grubunda bulunmasına rağmen sağlıklı kontrollerde tüm olgularda AMH kritik 
düzeyin üzerinde idi. Bu konuda hastalığın kendisinin ve tedavi seçeneklerinin 
değerlendirildiği daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : Jüvenil idiyopatik artrit, biyolojik hastalık modifiye edici ajanlar, over 

rezervi, anti-Mülleryan hormon 
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SS-51 

PEDİATRİK ROMATOLOJİDE NON-ENFEKSİYÖZ ÜVEİTLERİN ETİYOLOJİK SPEKTRUMU, TAKİP 

VE TEDAVİ SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ. 

Vafa Guliyeva1, Fatma Gül Demirkan1, Nuray Aktay Ayaz1, Merih Oray2 

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 
2İstanbul Tıp Fakültesi, Oftalmoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Çocukluk çağı üveitleri tüm üveitlerin yaklaşık %5-10'unu oluşturur. Genellikle 
asemptomatiktir. Tedavi edilmediğinde kronikleşebilir ve oküler yapılarda hasara yol açabilir. 
Pediatrik üveitler enfeksiyöz veya non-enfeksiyöz olabilir. Non-enfeksiyöz üveit (NİÜ) 
etiyolojisinin otoimmün veya otoinflamatuar olduğu varsayılmaktadır. En yaygın NİÜ 
nedenleri idiyopatik ve jüvenil idiyopatik artrit (JİA) ile ilişkili olanlardır. Bunların dışında 
sarkoidoz, Behçet hastalığı (BH) ile tubulointerstisyel nefrit ve üveit (TİNU) sendromunda da 
üveit görülebilir. Bu çalışmanın amacı NİÜ tanısıyla çocuk romatoloji kliniğinde izlenen 
çocukların etiyolojik spektrumu, demografik özellikleri ve uzun dönem takip sonuçlarını 
ortaya koymaktır. 

Yöntem: Kesitsel yapılan bu çalışmada Aralık 2012–Ocak 2023 yılları arasında İstanbul Tıp 
Fakültesi Çocuk Romatoloji kliniğinde NİÜ tanısıyla izlenen hastaların üveit gelişme süresi, 
üveit tipi, laboratuvar bulguları, tedavi seçenekleri ve takip sonuçları tıbbi kayıtlarından 
geriye dönük değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 86 hastanın 41’i (%47,7) kızdı. Grubun yaş ortalaması 157,7±43,9 
aydı. Ortanca başvuru yaşı 128,5 (IQR:81,3) ay ve takip süresi 18 (IQR:44,8) aydı. Üveit tanısı 
alan hastaların tanıları JİA (%34,9), idiyopatik üveit (%31.4), sarkoidoz (%22,4), BH (%10,4) ve 
TİNU (%1.2)’ydu. JİA alt grupları içinde en sık (%22,1) oligoartiküler JİA olanlarda üveit 
geliştiği görüldü. Üveit gelişimini takiben JİA tanısının konmasına kadar geçen süre ortanca 
12 ayken (IQR:39); JİA tanısı sonra üveit gelişim süresi 35 aydı (IQR:36). Hastaların %9,3’ünde 
primer romatolojik hastalık bulgularından önce üveit gelişmişti. Romatolojik hastalık tanısıyla 
aynı zamanda ya da sonrasında sonrası üveit gelişim oranı %29,1’di. Lokalizasyon açısından 
en sık (%61,6) anterior üveit tespit edilmişti ve %72,1 hastada bilateral gözlerde etkilenme 
vardı. 

Laboratuvar bulgularında hastaların %58,3’ünde anti nükleer antikor (ANA) pozitifti. JİA tanısı 
olanlarda anlamlı derecede daha sık ANA pozitifliği saptanmıştı (p=0.03). Tanı anında bakılan 
median C-reaktif protein değeri 3 mg/dL (IQR:9.4), median sedimantasyon değeri 12 
mm/saat (IQR:19) ti. 

Hastaların çoğu (%93) lokal tedavi almıştı. Grubun yaklaşık yarısına (%59.3) sistemik steroid 
uygulanmıştı. Subkutan metotreksat tedavisine (%67,4) hastada ihtiyaç duyulmuştu. Dirençli 
seyreden vakaların %60,4’ü anti-TNF (Tümör nekrozis faktör) tedavisi aldı. Tüm kohort içinde 
% 19,8 hastaya oftalmolojik cerrahi girişim uygulandı. Son vizitte hastaların %58,1’i 
remisyondaydı. 

Sonuç: Göz tutulumu yapabilecek herhangi bir kesin veya şüpheli romatolojik hastalığı olan 
çocukların oftalmolojik değerlendirmeleri düzenli yapılmalıdır. Romatolog ve göz doktoru 
arasındaki etkili iletişim, romatizmalı çocukların yönetiminde olmazsa olmaz bir koşuldur. 
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Anahtar Kelimeler : pediatrik üveit, non-enfeksiyöz üveit, romatolojik hastalık 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: TABLO 1. Üveitlerin demografik, anatomik ve klinik özellikleri, takip 

sonuçları. 
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SS-52 

VİDEO PGALS’İN TÜRKÇE ÇEVİRİSİNİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ, PRATİKLİĞİ VE 

DOĞRULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zeynep Balık1, Seher Şener1, Yağmur Bayındır1, Müşerref Kasap Cüceoğlu1, Emil Aliyev1, Özge 

Başaran1, Yelda Bilginer1, Seza Özen1, Ezgi Deniz Batu1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Romatoloji Bilim Dalı 

Amaç 

Video pGALS (v-pGALS), video ile yapılan pGALS (Pediatric Gait, Arms, Leg and 
Spine/Pediatric Gait, Arms, Leg and Spine) muayenesidir. Orijinal pGALS’ten bazı farklılıklar 
göstermekte olup en önemli fark pGALS’te muayenenin doktor tarafından yapılırken v-
pGALS’te uygulayıcının talimatları doğrultusunda hasta ve ebeveynler tarafından 
yapılmasıdır. Bu çalışmada geniş bir pediatrik hasta kohortunda v-pGALS'in Türkçe çevirisinin 
uygulanabilirliğinin, geçerliliğinin ve doğruluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem  

Mayıs-Haziran 2022 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Romatoloji polikliniğinde 
takipli olan 4-18 yaş arası çocuklar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, 
aktif yakınmaları, tanıları ve fizik muayene bulguları kaydedildi. Tüm hastalara v-pGALS 
yapılarak anormal bulgular kaydedildi. Sonrasında ebeveyn ve hasta tarafından v-pGALS'in ek 
rahatsızlık ve süre açısından kabul edilebilirliği 0 (en iyi)-10 (en kötü) arasında 
derecelendirilen bir görsel analog skala (GAS) kullanılarak ölçüldü.  

Bulgular  

Çalışmaya toplam 102 hasta (56 kız, 46 erkek) dahil edildi (Tablo 1). Ortanca yaş 12,41 yıldı. 
En sık tanılar sırasıyla juvenil idiyopatik artrit ve ailesel Akdeniz ateşiydi. Video pGALS'in 
ortanca süresi yedi dakikaydı. Fizik muayene 27 hastada anormalken, v-pGALS 25 hastada 
anormaldi. Video pGALS'te atlanan 2 bulgu skolyoz ve pes planustu. Video pGALS’te en çok 
anormallik bacakların muayenesinde saptandı (Tablo 2). Video pGALS'in süre açısından kabul 
edilebilirliğine çocuklar ve ebeveynlerin her ikisi tarafından verilen ortanca (minimum-
maksimum) GAS puanı 0 (0-6), ek rahatsızlık açısından 0 (0-5) idi. Yani v-pGALS süresi 
hastaların/ebeveynlerin çoğunluğu (≥%98) için kabul edilebilirdi ve katılımcıların çoğu (≥%98) 
v-pGALS’in çok az rahatsızlığa neden olduğunu/hiç rahatsızlık vermediğini ifade etti. Kas-
iskelet sistemi anormalliklerinin tespitinde v-pGALS'in duyarlılığı %92,6 ve özgüllüğü %100 
hesaplandı. 

Sonuç 

Video pGALS, çocukların kas-iskelet sistemi anormalliklerini değerlendirmede hızlı, kolay ve 
kabul edilebilir bir araçtır. Ayrıca v-pGALS'in Türkçe versiyonu da rahatlıkla kabul edilebilirdir. 
İlerleyen süreçlerde romatoloji pratiğinde v-pGALS’in hastaların izleminde kullanılabileği 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : pGALS, teletıp, video pGALS 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1. Video pGALS ile değerlendirilen hastaların özellikleri 
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Resim Açıklaması: Tablo 2. Video-pGALS özellikleri 
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SS-53 

BEHÇET HASTALIĞINDA ORGAN/SİSTEM TUTULUMU ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ? 

Nimet Öner1, Banu Çelikel Acar1 

1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 

Giriş: 

Behçet hastalığı (BH), tüm damar boyutlarını etkileyen, tekrarlayan, multisistemik, 
inflamatuar bir hastalıktır. İlk semptomları 16 yaşında veya daha küçük olan hastalar 
pediatrik BH olarak kabul edilmiştir.  Göz, deri, eklemler vb. organlarda hasara yol açarak 
çeşitli klinik bulgulara neden olur. Yüksek CRP, ESH, fibrinojen, d-dimer seviyeleri ve 
lökositoz, trombositoz gibi inflamasyon ile ilgili bulgular görülebilir. Ancak, bunlar tek başına 
tanı koydurmaz ve tanı çoğunlukla klinik özelliklere dayanır. 

Çalışmamızda, hastaların başvuru laboratuvar bulguları ile son organ tutulumları arasında bir 
ilişki olup olmadığını belirlemeyi hedefledik. 

Yöntem: 

2010-2022 tarihleri arasında Çocuk Romatolojisi bölümünde pediatrik BH tanısı ile takip 
edilen, en az 1 yıl düzenli takipleri olan hastaların dosya verileri geriye dönük incelendi ve 
yaş, cinsiyet, laboratuvar incelemeleri ve klinik takipleri kaydedildi. 

Laboratuvar bulguları ile klinik tutulum arasındaki olası öngörücülerini belirlemek için lojistik 
regresyon analizi kullanıldı. 

Bulgular: 

Çalışmaya 85 pediatrik BH hastası dahil edilmiştir. Hastaların 46'sı (%54,1) kız, 39'u (%45,8) 
erkekti. Semptomların başlama yaşı ortalama 10,13 ± 3,44 yıl, tanı yaşı ise ortalama 12,47 ± 
3,22 yıldı. Ortalama takip süresi 3,74 ± 3,04 yıl (6 ay-15 yıl) idi. 

Hastaların son bulgularında; tamamında oral aft, 54’ünde (%63,5) genital ülser, 33’ünde 
(%38,8) kutanöz bulgular [22’sinde (%25,9) papülopüstüler akne, 11’inde (%12,9) eritema 
nodozum], 18’inde (%21,2) oküler bulgular (16’sında üveit), 16’sında (%18,8) nörolojik 
bulgular, 33’ünde (%38,8) eklem semptomları, 19’unda (%22,4) gastrointestinal semptomlar, 
6’sında (%7,1) epididimit, 10’unda (%11,8) ateş vardı. 

Hastaların başlangıç yakınmalarında tamamında oral aft, 46’sında (%54,1) genital ülser, 
21’inde (%24,7) kutanöz bulgular [17’sinde (%20) papülopüstüler akne, 4’ünde (%4,7) 
eritema nodozum), 6’sında (%7,1) üveit, 6’ünde (%7,1) nörolojik bulgular, 19’unda (%22,4) 
eklem semptomları, 7’sinde (%8,2) gastrointestinal semptomlar, 6’sında (%7,1) epididimit, 
10’unda (%11,8) ateş vardı. 

Hastaların başlangıç yakınmalarında olmayan, son vizitte tespit edilen, bulguları ile başvuru 
laboratuar verileri arasında ilişki incelendi. Bu hastaların hastaneye ilk başvurduklarındaki 
ortalama WBC, PLT, fibrinojen, d-dimer, CRP, ESH değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Oral aft 
bütün hastalarda başlangıç yakınmalarında da mevcuttu. Bu nedenle oral aft-laboratuar 
ilişkisi değerlendirilemedi. 
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Genital ülser, kutanöz bulgular, oküler tutulum ve muskuloskeletal tutulum ile laboratuvar 
bulguları arasında korelasyon bulunamazken, nörolojik tutulum ile yüksek ESH arasında, 
gastrointestinal sistem tutulumu ile yüksek CRP arasında korelasyon bulundu. 

Diğer inflamasyon belirteçleri ise hiçbir organ-sistem tutulumu ile ilişkili bulunmadı. 

Sonuç: 

Behçet hastalığında tanı zamanında saptanan yüksek akut faz reaktanları izlemde 
gelişebilecek bazı majör organ ve sistem tutulumları için uyarıcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler : Behçet, enflamasyon, laboratuvar 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1 

 

 

 

  



 

Sayfa 193 / 369 
 

SS-54 

PEDİATRİK SARKOİDOZA KLİNİK BİR BAKIŞ: TÜRKİYE'DEN ÇOK MERKEZLİ DENEYİM . 

Vafa Guliyeva1, Fatma Gül Demirkan1, Ramazan Emre Yiğit2, Esra Esen3, Yagmur Bayındır4, 

Ruya Torun5, Gulsah Kılbas6, Deniz Gezgin Yıldırım7, Gulcin Otar Yener8, Mustafa Cakan2, 

Ferhat Demir9, Kübra Özturk10, Esra Baglan11, Selcuk Yuksel6, Sevcan A. Bakkaloglu7, Balahan 

Bora Makay5, Ayşenur Pac Kısaaslan3, Merih Oray12, Yelda Bilginer4, Rukiye Eker Ömeroğlu1, 

Seza Ozen4, Betul Sozeri2, Nuray Aktay Ayaz1 

1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Araştırma Ve Eğitim Hastanesi Çocuk Romatoloji 

Kliniği, İstanbul, Türkiye, 
3Erciyes Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye 
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, Dokuz Eylül 

Üniversitesi, İzmir, Türkiye 
6Pamukkale Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 

Türkiye, 
7Gazi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 
8Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye, 
9Acıbadem Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul,türkiye 
10Çocuk Romatoloji Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman 

Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye 
11Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Ve Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 

Araştırma Ve Eğitim Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye 
12İstanbul Tıp Fakültesi, Oftalmoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Sarkoidoz, etiyolojisi bilinmeyen, kazeifiye olmayan granülomlar ve çeşitli klinik 
belirtilerle ortaya çıkan multisistemik granülomatöz hastalıktır. Çalışmamızda demografik 
verileri, klinik spektrumu, sarkoidozun tedavi yaklaşımını özetlemeyi, erken başlangıçlı (EOS) 
ve geç başlangıçlı pediatrik sarkoidozun (LOS) varyasyonlarını ortaya koymayı amaçladık. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 12 merkezden 2011-2021 yılları arasında sarkoidoz tanısı alan 
çocuk hastalar dahil edildi. Hasta kayıtları merkezlerin veri tabanından alınmıştır ve geriye 
dönük olarak incelenmiştir. Demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, tedavi 
seçenekleri ve sonuçları değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan pediatrik sarkoidozlu 52 olgunun 10'u (%19,2) Erken Başlangıçlı 
Sarkoidoz (EOS), 42'si (%80,7) Gec Başlangıçlı Sarkoidoz  LOS olarak tanımlandı. 

İlk başvuru bulguları içinde en fazla görüleni göz semptomlarıydı (%40,4) ve hastaların 
%11,5'inde hastalık başlangıcında birden fazla sistem tutulumu vardı (Tablo1). Takipte 
retiküloendotelyal doku en sık etkilenen sistemdi (29, %55,7). 

Oküler sarkoidoz, ağırlıklı olarak ön üveit (%55) ile kendini gösterirken, panüveit(%16) ve 
katarakt(%14) ikinci sıklıktaydı. 
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Hastaların  25’de (%48,1) dermatolojik bulgu saptandı, bunların 18'inde bulgular takipte 
gelişti. 

Oligoartiküler artrit 7 (%13,5), poliartiküler artrit ise 12(%23) hastada mevcuttu. 

On altı hastada (%30.7) göğüs tutulumu vardı; ve hiçbirinde hastalık başlangıcında solunum 
semptomları yoktu. Scadding evrelemesine göre 8 (%50) hasta evre I, 5 (%31,2) hasta evre II, 
2 (%12,5) hasta evre III ve 1 (%6,2) hasta evre IV olarak sınıflandırıldı. Bronkoskopi yapılan 7 
hastadan (%13,4) 2'sinde torasik sarkoidoz ile uyumlu özellikler vardı . 

Laboratuvar anormallikleri arasında anemi (%23.1), eozinofili (%7.6), artmış akut faz 
reaktanları (%55.8), hiperkalsiüri (%11.1) ve proteinüri (%9.6) saptanmıştı. 

Ortalama ACE düzeyi 63,6 ± 28,6 mU/L idi. Hastanın %78,8 düzeyleri yüksekti . Akciğer 
tutulumu olan 16 hastanın (%30,7) 10'unda (%62,5) ACE düzeyi yüksekti, ancak ACE düzeyi 
artışı ile akciğer tutulumu arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p=0,2). 

Erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı sarkoidozun başlangıç klinik ve laboratuvar özelliklerinin 
karşılaştırılması tablo 2’de verilmiştir. 

Oküler (%17,3), sistemik (%5,7), eklem (%1,9) ve cilt (%1,9) bulguları ile başvuran 14 (%26,9) 
hastaya pulse metilprednizolon tedavisi verildi. 

Hastaların 47 (%90.3) metotreksat, 14 (%26.9) hastada ek olarak biyolojik tedavi aldı. EOS 
grubunda 4 (%40) hasta klinik olarak stabil olmasına rağmen, 3 hastada nüks nedeniyle artan 
steroid dozları gerekti. 

LOS'lu hastalarda alevlenme göz (%7, 29,1), deri bulgularıyla (%2, 8,3) ve LAP (%2, %8,3) ile 
meydana geldi. 

Sonuç: Sarkoidoz; çocuklarda çok nadir olup, prezantasyonu ve prognozu erişkinlerden 
farklıdır. Hastalık her yaşta gelişebilmektedir ve kronik olması nedeniyle uzun dönem takip 
gerektirir. 

Anahtar Kelimeler : sarkoidoz, romatolojik hastalıklar, granulomatoz hastalık 

 

Kaynakça : 

 

1.Çocukluk çağı sarkoidozu: Louisiana deneyimi 

Abraham Gedalia & Tahir A. Khan & Avinash K. Shetty & 

Victoria R. Dimitriades & Luis R. Espinoza 

2)Pediatric sarcoidosis 

Nadia Nathan, Chiara Sileo, Alain Calender, Yves Pacheco, Dominique 

Valeyre, Annick Clement, for the French Sarcoidosis Group (GSF), the Silicosis 

Group 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 2. Erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı sarkoidozun başlangıç klinik ve 

laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması 
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Tables : 

 

Tablo 1. Hastalığın ilk prezantasyon bulguları 

Başvuru bulguları Hasta sayısı (n, %) 

Üveit (görmede bulanıklık, gözde kızarıklık, görmede azalma) 21, (%40.4) 

Artrit 13, (%25) 

Cilt bulguları 7, (%13.5) 

Sistemik bulgular (tekrarlayan ateş,LAP,bacak,göğüs,karın ağrısı) 6, (%11,5) 

Diğer bulgular (parotis bezinde şişlik, nöbet, ödem) 5, (%9.6) 
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SS-55 

JÜVENİL İDİYOPATİK ARTRİT TANILI HASTALARDA YARI-SKUAT SIRASINDA POSTÜRAL 

STABİLİTENİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA 

Asena Yekdaneh1, 2, Nilay Arman3, Asya Albayrak2, 4, Vafa Guliyeva5, Nuray Aktay Ayaz5 

1Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi İngilizce Programı 
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Doktora Programı 
3İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü 
4İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü 
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 

Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Giriş-Amaç: Jüvenil İdiyopatik Artrit (JİA) eklemde şişlik, ağrı ve kısıtlılık ile karakterize, kronik 
bir hastalıktır (1,2). JİA’lı hastalarda eklem tutulumuna bağlı olarak alt ekstremite 
performansında ve eklem hareket açıklığında azalma ile ilişkili düşük fiziksel fonksiyon ve 
bozulmuş postüral stabilite görülmektedir (3). Fonksiyonel durum ve denge performansını 
değerlendirmek için sıklıkla kullanılan skuat, alt ekstremite nöromüsküler kontrolü ile 
ilişkilidir ve skuat sırasında özellikle kuadriseps kasının eksentrik kuvveti ve enduransı 
stabilite ve performans için önemlidir (4,5).  JİA’lı hastalarda bozulmuş nöromusküler kontrol 
nedeniyle skuat gibi vücut ağırlığını taşıma görevlerinde performans, dinamik postüral 
stabilite ve hareket hızını değerlendirmek önemlidir. Bu çalışmada amacımız, JİA’lı hastaların 
yarı skuat sırasındaki dinamik postüral stabilitesini değerlendirerek sağlıklı çocuklarla 
karşılaştırmaktır. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 10-18 yaş arası en az bir alt ekstremite eklemi etkilenemi olan 15 
JİA’lı (9 Kız, 6 Erkek) ve 10 sağlıklı (9 Kız, 1 Erkek) çocuk ve adölesan dahil edildi ve yarı skuat 
sırasında postüral stabiliteleri K-Force Plate ölçüm sistemi ile değerlendirildi. Salınım yüzey 
alanları, ağırlık merkezinden olan yer değiştirme miktarları ve yer değiştirme hızları 
kaydedildi. İstatistiksel analiz için SPSS Versiyon 21.0 programı kullanıldı. 

Bulgular: JİA’lı ve sağlıklı çocuk ve adöelsanların yaş ortalaması sırasıyla, 13,87±2,16 ve 
15.5±2,41 yıl idi. JİA’lı hastaların ve sağlıklı yaşıtlarının sağ, sol ve toplam salınım yüzey 
alanları, ağırlık merkezinden olan yer değiştirme miktarları ve yer değiştirme hızlarının 
ortalamaları Tablo 1’de gösterildi. Gruplar arası karşılaştırmada, sağ, sol ve toplam yüzey 
alanı skorları ortalaması, JİA’lı hastalarda sağlıklı yaşıtlarına kıyasla istatistiksel olarak daha 
yüksek iken, ağırlık merkezinden olan yer değiştirme miktarı ise daha düşük idi (p<0.05).  

Sonuç: Sağlıklı yaşıtlarına kıyasla alt eksitemite etklenimi olan JİA’lı hastalarda yarı skuat 
sırasındaki dinamik postüral stabilitenin olumsuz etkilendiği görülmektedir. Bu çalışmanın 
sonuçlarına göre alt ekstremite etkilenimi olan JİA’lı hastaların skuat sırasında salınım yüzey 
alanlarının daha fazla olması ve yer değiştirme miktarının daha az olması hareket sırasında 
postural stabilitenin sağlanabilmesi için daha fazla düzeltici hareket yapma ve efor harcama 
gereksinimleri ile ilişkili olabilir. Bu nedenle JİA’lı çocuk ve adölesanlarda fizyoterapi ve 
rehabilitasyon programı planlanırken, alt ektremitede nöromusküler kontrol ve postüral 
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stabilitenin geliştirilmesi için skuat gibi fonksiyon odaklı değerlendirme ve egzersizlere yer 
verilmesinin önemli olabileceği düşüncesindeyiz. 

Bu çalışma TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 
121E690 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Jüvenil idiopatik artrit, postüral kontrol, fonksiyonel performans, denge 
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Tables : 

 

Grupların Toplam Salınım Yüzey Alanı, Sağ ve Sol Salınım Yüzey Alanı, Yer Değiştirme 

Miktarı ve Toplam Yer Değiştirme Hızının Karşılaştırılması 

 Grup Ortalama (SS) p 

Toplam Salınım Yüzey Alanı (mm2) JİA 4018.02 (1503.13) 0.03 

 Sağlıklı Kontrol 2906.29 (1357.06)  

Sol Salınım Yüzey Alanı (mm2) JİA 2825.67 (1508.65) 0.01 

 Sağlıklı Kontrol 1539.99 (803.82)  

Sağ Salınım Yüzey Alanı (mm2) JİA 3070.94 (1876.55) 0.01 

 Sağlıklı Kontrol 1537.21 (600.60)  

Yer Değiştirme Miktarı (mm) JİA 1271.76 (327.18) 0.001 

 Sağlıklı Kontrol 2469.69 (794.55)  

Toplam Yer Değiştirme Hızı (mm/sn) JİA 106.73 (26.86) 0.54 

 Sağlıklı Kontrol 123.17 (41.80)  
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SS-56 

TEKRARLANAN “GEÇİŞE HAZIRLIĞI DEĞERLENDİRME ANKETİ”NİN (TRAQ) JÜVENİL 

İDİOPATİK ARTRİT TANILI OLGULARA ETKİLERİ 

Mine Sağlam1, Rana İşgüder2, Zehra Kızıldağ2, Tuncay Aydın2, Rüya Torun2, Balahan Makay2, 

Erbil Ünsal2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.b.d, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.b.d, Çocuk Romatoloji B.d, 

İzmir 

Amaç:  

Jüvenil İdiopatik Artrit (JİA) tanılı ve yetişkin takibe geçiş sürecinde olan 14 yaş ve üzeri 
hastalara, bir yıl arayla iki defa Geçişe Hazırlığı Değerlendirme Anketi (TRAQ =Transition 
Readiness Assessment Questionnaire) uygulanarak farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

On dört yaş ve üzeri JİA tanılı hastalara poliklinik kontrolleri sırasında onamları alınarak 
uygulanan değerlendirme anketi, bir yıl sonrasında aynı hastalara tekrarlanmış; elde edilen 
veriler bir önceki verilerle karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: 

Çalışmamıza dahil olan 25’i (%49) kız, 26'sı (%51) erkek, 51 hastanın yaş ortalamaları 
16,8±0,9 yıl idi.Hastaların 18'i (%35) Entezit ilişkili artrit, 17’si (%33) Oligoartiküler JİA, 10'u 
(%20) Poliartiküler JİA, 3'ü (%6) Sistemik JİA, 3’ü (%6) Jüvenil Psöriyatik artrit tanılarıyla 
izlenmekteydi. 

Yirmi beş (%49) hastanın ilaç tedavileri devam etmekte olup, bu hastaların 7'si (%28) hastalık 
modifiye edici ilaç (DMARD), 7’si (%28) biyolojik ajan, 11'i (%44) DMARD ve biyolojik ajan 
kullanmaktaydı. Hastaların 44'ünde (%86,3) inaktif hastalığa ulaşıldığı belirlendi. 

Bir yıl arayla aynı hastalara gerçekleştirdiğimiz TRAQ değerlendirmesinde ilk anketin toplam 
skoru 68,4±10 iken, ikinci anketin toplam skorunun 85,2±6,5 değerine yükseldiği tespit edildi 
(p<0,001). 

Sonuç: 

Hastalara geçiş sürecine yönelik özel bir eğitim verilmeksizin; bir yıl ara ile yaptığımız 
değerlendirmede anlamlı bir skor artışı görmemiz; TRAQ ölçeğinin bu süreçte amaçladığımız 
farkındalığı oluşturduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler : TRAQ, jüvenil idiopatik artrit, geçişe hazırlığı değerlendirme anketi 
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SS-57 

BİYOLOJİK TEDAVİLERİN <4 YAŞ ÇOCUKLARDA GERÇEK YAŞAM VERİLERİYLE ETKİNLİK VE 

GÜVENİLİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatma Gül Demirkan1, Ayşe Tanatar1, Nuray Aktay Ayaz1 

1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Romatolojisi Bilim 

Dalı 

  

Amaç: Jüvenil idiyopatik artrit (JİA) tedavisinde kullanılan biyolojik tedavilerin onaylı kullanım 
endikasyonları büyük çoğunlukla >2-4 yaş hastalar içindir. Ancak gerekli durumlarda daha 
küçük yaş grubunda da kullanılabildikleri bilinmektedir. Bu konuda literatürdeki veriler 
oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmada 48 aylıktan küçük hastalarda biyolojik tedavilerin etkinlik ve 
güvenilirliğinin gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: JİA tanısıyla izlenen ve biyolojik tedavi alan çocuk hastaların dosyaları 
geriye dönük olarak incelendi. Yaşları <48 ayda tanı almış ve biyolojik tedavi verilmiş hastalar 
çalışmaya dâhil edildi. Hastaların demografik verileri, laboratuvar değerleri, ilaç bilgileri, 
ilaçların hastalık üzerindeki etkileri ve yan etkileri değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya JİA tanısıyla biyolojik tedavi alan 237 hastadan tedavisi <4 yaşta 
başlanan 27 hasta dâhil edildi. Hastaların 19 (%70,4)’u kızdı. Grubun median yaşı 82 (41-147) 
ay, median tanı yaşı 23,8 (8,1-45,4) aydı. Median izlem süresi 46,4 (6,8-119,4) aydı. En sık (11 
hasta, %40,7) persistan oligoartiküler JİA tanısı konmuştu. Demografik ve laboratuvar verileri 
ile ilaç bilgileri Tablo 1’de ayrıntılı görülmektedir.  İki (%7,4) hastada tanı anında üveit varken 
3 (%11,1) hastada JİA tanısı sonrası üveit gelişmişti. Hastaların biyolojik başlangıcı ve son vizit 
JADAS27’leri (Juvenile Arthritis Disease Activity Score 27) değerlendirildiğinde en az 3 aylık 
tedavi sonrasında anlamı düzelme görüldü (p<0,05). Etanersept (12,%44,4) en fazla tercih 
edilen biyolojik ilaçtı. Hastaların 6’sında (%22,2) yeterli etkinlik olmaması, ikisinde ise üveit 
gelişimi nedeniyle biyolojik ilaç değişimi gereği ortaya çıkmıştı. Biyolojik ilaçların yanında en 
sık (22, %80) kullanılan tedavi ise subkutan metotreksattı. Üç vakada enjeksiyon yeri lokal 
alerjik reaksiyon, beş hastada ise enfeksiyon şeklinde yan etki gelişmesi nedeniyle tedavilere 
ara verildi yan etkiler ortadan kaybolunca tedavilere tekrar devam edildi. Aynı yan etkiler 
sonraki izlemlerde devam etmedi. İlaç değişikliği yapılmadı. Herhangi bir ciddi ya da ölümcül 
komplikasyon gelişmedi. Sekiz (%29,6) hasta remisyon nedeniyle ilaçsız izlenmektedir. 

Sonuç: Biyolojik tedaviler kronik romatizmal hastalıkların tedavisinde giderek yaygınlaşan bir 
kullanım alanına sahiptir. Çalışmamızda dört yaş altında da gerekli endikasyonlarında 
kullanılabilecekleri gösterilmiştir. Ancak yan etki gelişimi açısından hastalar yakın takip 
edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler : Jüvenil idiopatik artrit, biyolojik ilaç, güvenilirlik 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS-58 

PEDİATRİK SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS TANISI KOYMADA YAPAY ZEKA MODELİ 

‘MORGAF’: BİZE GEREK VAR MI? 

Emil Aliyev1, 3, Yağızhan Uğur2, Yelda Bilginer1, Seza Özen1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
2Keytech Elektronik & Yazılım Ltd 
3Semba Sağlık Eğitim Bilişim Ltd 

Giriş: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) kronik, çoklu organ tutulumu ve otoantikorların 
varlığı ile seyreden hastalıktır. Tipik bulguları olmasına karşın tanı konması zor hastalık olup 
erken tanının hastalık sürecinde önemi büyüktür. Hastalık tanısında SLICC 2012 kriterleri esas 
alınmaktadır. Tanı koymada Yapay Zeka (YZ) modeli test edilmiştir. Amaç uzman klinisyenlere 
(UK) tanı koymada yardımcı bilgisayar tabanlı YZ modeli geliştirmektir. 

Metot: Hacettepe Üniversitesi Çocuk Romatoloji Polikliniklerinde takip edilen 50 SLE hastası 
ve onlara yaş, cinsiyet bakımından benzer 50 sağlıklı birey çalışmaya alınmıştır. Bireylerin tanı 
anındaki klinik ve laboratuvar bulgularını içeren veri setleri YZ modeline girdi olarak 
verilmiştir. Model geliştirmek için Python® yazılım dili ve Tensorflow® YZ kütüphanesi tercih 
edilmiştir. Morgaf’ın geliştirilmesinde  işlem öncesini hatırlayarak ilerleyen 1024 nöronlu 
‘Recurrent Neural Network’ (RNN) modeli tercih edilmiştir (Şekil 1). Hastaların laboratuvar ve 
klinik sonuçları 1, -1 (normal dışı) ve 0 (normal aralık) olacak şekilde kuantize edilmiştir (Şekil 
2). Veriler tekrarları ile 15 kat arttırılarak %80 eğitim, %20 validasyon verisi olarak ayrılmıştır. 
Kovaryans analizi ile değişkenlerin homojenliği test edilmiştir (p=0,792). Homojen dağılan her 
iki grup için regresyon analizi yapılmış ve Levene ile test edilmiştir (p=0,147). 

Bulgular: Modelin erken eğitim fazında hata oranı 0,498 olduğu görüldü. İlerleyen 
jenerasyonlarda hata 0,028 seviyesine kadar indi. Eğitim otonom olara devam etti. Çalışma 
tek kör olarak dizayn edildi. Otuz yeni vakaya ait bilgiler Morgaf’a ve UK'ye verildi ve 
yorumları karşılaştırıldı. Her iki grup arasında regresyon analizleri yapılarak tahmin başarısı 
değerlendirildi. 

Sonuç: Morgaf, SLE demek için %70 ve üzerini kabul etti ve ortalaması %93 (%78-98) idi. Tam 
sağlıklı vaka demek için %10 ve altını kabul etti ve ortalaması %1 (%0-3) idi. Takip gerektiren 
hastalıkları tanıması için kendisine %10-%70 aralığını belirledi ve ortalaması %33 (%15-47) 
idi. Morgaf'ın tanıları ile gerçek tanılar arasında fark saptanmadı (p=0,297) ve hastalığı 
tanımada %100 başarılı oldu. Bu oran UK'lerin tanı koyma başarısı ile aynı idi. Morgaf 
(%93,3), lupus dışı vakalara UK'den (%70) daha net öneriler vermiş oldu (p=0,034). 
Regresyon analizi ile Morgaf’ın (y=0,9264xi) UK'lere göre (y=0,7322xi) tahmin yürütmede 
daha başarılı olduğu gösterildi. 

Tartışma: Çalışmamız pediatrik SLE’de tanı koyma aracı olarak YZ modeli geliştiren ve bunu 
test eden literatürde ilk çalışmadır. Geliştirilen YZ modeli SLE hastasını, sağlıklı kontrol ve SLE 
dışı hastalardan ayırmada en az UK'ler kadar başarılı oldu. Bu çalışma ile Morgaf’ın UK ve 
branş dışı hekimlere tanı aşaması e ayırıcı tanı konusunda yardımcı olabileceğini göstermiş 
olduk. Morgaf’ın daha da geliştirilerek klinisyen benzeri (görsel, işitsel veri işleme ile) tanı 
koyma netliğine ulaşma planı projenin gelecek hedeflerindendir. 
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Resim Açıklaması: Şekil 2: Morgaf’ın kullandığı Tanh matematiksel sayısallaştırma yöntemi 

 

 

 

  



 

Sayfa 207 / 369 
 

SS-59 

LUPUS HASTALARINDA CİLT BULGULARININ İNCELENMESİ 

Esra Esen1, Ceyda Arslanoğlu1, Aydan Yekedüz Bülbül1, Eda Kayhan1, Pınar Garipçin1, Gülhan 

Ozan Altaş1, Ayşenur Paç Kısaarslan1, Muammer Hakan Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri 

Giriş: 

Sistemik lupus eritematozus (SLE), cilt, eklem, böbrek, kardiyovasküler, hematolojik ve 
nörolojik sistemler gibi bir çok organ ve sistemi etkileyen, nedeni bilinmeyen kronik 
inflamatuar otoimmün bir hastalıktır(1). 

SLE'deki cilt bulguları, spesifik ve non spesifik SLE bulguları şeklinde tanımlanmıştır. Spesifik 
tutulum kronik kutanöz lupus eritematozus (KLE), subakut KLE ve akut KLE olarak 
sınıflanmaktadır(2). 

Literatürde kutanöz lupusdan sistemik lupusa ilerlemeye dair yetişkin ve çocuklarda farklı 
oranlar bildirilmiştir(3). Kutanöz bulguların sistemik tutulum açısından önemi net değildir. Biz 
bu çalışma ile spesifik kutanöz bulgulara göre sistemik tutulumun ilişkisini araştırmayı 
amaçladık. 

Bulgular: Çalışmaya Erciyes Üniversitesi çocuk romatoloji kliniğinde takip edilen 118 hasta 
dahil edildi. Hastalardan 5’i kutanöz lupus tanısı ile izlendi. Diğer 113 hastanın sistemik 
tutulumları mevcuttu. Sistemik lupus eritamatozus tanılı hastalardan 4’ü 5 yaşın altında 
monogenik lupus tanısı almıştı. 

Hastaların %80,5’i kız hasta, median tanı alma yaşı 155(15-213) ay’dı. Hastalarımızda sırasıyla 
akut kutanöz lupus(n:86), subakut kutanöz lupus(n:4), kronik kutanöz lupus(n:28) bulgusu 
mevcuttu. Hastaların lupus spesifik ve non-spesifik cilt bulgularının dağılımı tablo1’de 
verilmiştir. 

Hastalar lupus spesifik cilt bulgusu olmayanlar, tek tip ve birden fazla tipte spesifik cilt 
bulgusu olanlar şeklinde kategorize edildi. Spesifik cilt bulgusu olmayanlar %20,6, tek 
bulgusu olanlar %24,6, birden fazla bulgusu olanlar %50,8 oranında tespit edildi. Cilt 
tutulumu kategorileri ile sistemik tutulum tipleri, ilk tanı laboratuvar değerleri, ANA ve anti 
dsDNA pozitiflikleri, kompleman düşüklüğü ve oto antikor pozitiflikleri arasında fark 
saptanmadı. 

Sonuç: 

Çalışmamızda cilt bulguları ile sistemik tutulumlar ve hastalık aktivitesi arasında fark 
saptamadık. 

Anahtar Kelimeler : Cilt, lupus, sistemik 
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SS-60 

DİRENÇLİ AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ HASTALARININ KANAKİNUMAB TEDAVİSİNDE DOZ 

ARALIĞINI AÇABİLMEK MÜMKÜN MÜ? 

Gülşah Kavrul Kayaalp1, Şengül Çağlayan2, Fatma Gül Demirkan1, Vafa Guliyeva1, Gülçin Otar 

Yener3, Kübra Öztürk4, Ferhat Demir5, Semanur Özdel6, Mustafa Çakan2, Hafize Emine 

Sönmez7, Betül Sözeri2, Nuray Aktay Ayaz1 
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Giriş ve amaç: Ailesel Akdeniz ateşi ülkemizde en sık görülen periyodik ateş sendromudur. 
Tedavide ilk tercih kolşisindir. Kolşisine dirençli hastalarda ise anti-interlökin 1 tedaviler ile 
olumlu sonuçlar alınmaktadır, ancak bu ilaçların optimum dozu, doz intervalleri ve tedavi 
süresi ile ilgili literatürde net bir veri bulunmamaktadır. PeRA çalışma grubunun 2020 yılında 
gerçekleştirdiği Delphi çalışmasında kanakinumab tedavisinin arasının açılması ile ilgili ortak 
bir görüş birliğine varılmış olup, bu çalışmada bu protokole uygun şekilde tedavi aralarının 
açıldığı hastaların değerlendirilmesi planlandı. 

Yöntem: Kolşisin dirençli ailesel Akdeniz ateşi tanısı ile yedi pediatrik romatoloji merkezinde 
izlenmekte ve kanakinumab kullanmakta olan 0-18 yaş arası hastaların dosyaları retrospektif 
olarak incelendi ve tedavi başlangıcından altı ay sonra doz aralığı iki katına çıkarılan hastalar 
çalışmaya dahil edildi. Doz aralığı iki katına çıkarıldıktan sonra bir yıl boyunca atak 
geçirmeyen ve subklinik inflamasyon bulguları olmayan hastalar arasından da bir yıl 
sonrasında doz aralığı üç katına çıkarılan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik verileri, 
biyolojik tedavi başlamadan önceki ve kanakinumab tedavisinin 6, 18 ve 24. aylarındaki klinik 
ve laboratuvar özellikleri kaydedildi. 

Bulgular:  Çalışmaya 35 hasta dahil edilmiş olup medyan tanı yaşı 4 (2-17) yıl, medyan takip 
süresi 54 (18-132) ay, kanakinumab başlangıcından sonraki medyan takip süresi 23 (9-56) ay 
saptandı. Tüm hastalar kanakinumaba ek olarak kolşisin de kullanmaktaydı. Tüm hastalara 
kolşisin direnci nedeniyle biyolojik tedavi başlanmış olup hastaların %60’ı (n=21) 
kanakinumab öncesinde anakinra kullanmıştı. Tüm hastalara kanakinumab tedavisi ayda bir 
olarak başlanmıştı. Kanakinumab başlangıcının 6. ayında tedavi doz aralığı iki katına çıkarılan 
hastaların 7’si (%20) atak geçirdiğinden tedavinin tekrar ayda bire geçildiği görüldü. İki katına 
çıkarılmasının üzerinden bir yıl geçmiş olan 19 hastanın doz aralığı üç katına çıkarılmıştı, 9 
hastanın tedavisi iki ayda bire geçildikten sonra 1 yıldan daha az süre geçmiş ve tedavi doz 
aralığı tekrar açılmamıştı. Doz aralığı 3 katına çıkarılan hastalar arasında bir hasta doz 
açılmasının 6. ayında atak geçirdiği için tedavi tekrar iki ayda bire geçilmişti. Diğer 18 
hastanın üç ayda bire geçildikten sonraki medyan izlem süresi 7 (1-38) ay olup ataksız 
izlendikleri ve subklinik inflamasyon bulgularının olmadığı görüldü. Kanakinumabın iki ayda 
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bir kullanılırken atak geçirilmesi ile biyolojik öncesi atak sayısı, atak süresi ve AIDAI skorları 
arasında ilişki saptanmadı. 

Sonuç: Kolşisin dirençli ailesel Akdeniz ateşi tanısı ile kanakinumab kullanmakta olan 
hastalarda tedavi aralarının açılması düşünülebilir. Doz aralığının iki katına çıkarılmasını 
tolere eden hastaların üç katına çıkarılmasını da büyük oranda tolere ettikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Ailesel Akdeniz ateşi, kanakinumab, anti IL-1 
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SS-61 

FMF (AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ) HASTALIĞI TANISI İÇİN EKONOMİK VE TAŞINABİLİR 

BİYOSENSÖR SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

Arif Engin Çetin2, İdil Karaca Açarı3, Ceyhun Açarı1, 2, Seda Nur Topkaya Çetin4, Süleyman 

Köytepe1, Burhan Ateş1, Balahan Makay2, Turgay Seçkin1, İsmet Yılmaz1, Erbil Ünsal2 
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2İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 
3Malatya Turgut Özal Üniversitesi 
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Amaç  

FMF, genetik otoenflamatuar  bir hastalık olup, tanısı klinik bulgular, aile öyküsü, akut faz 
testlerinin değerlendirilmesi ve MEFV  geninin analizi, tedaviye yanıt ve diğer periyodik ateş 
sendromlarının dışlanması ile konmaktadır.  Bu nedenle tanı süreci çoğu zaman 
uzayabilmektedir. MEFV genindeki mutasyonlar, hatalı pirin sentezine neden olmakta ve 
pirin protein fonksiyonunu etkilemektedir. Aynı zamanda bu mutasyonlar anormal seviyede 
artan pirin proteininin sentezine ve hücrede artmış ekspresyonuna neden olmaktadır (1-5). 
FMF hastalığının tanımlanması ile ilgili problemlere çözüm olacak yeni bir alternatif tanı 
yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

  

Materyal-Metod: 

Biyosensör sistemi: Plazmonik Çip: Yüzeyi anti-pirin antikoru ile kaplı tek kullanımlık altın 
nano-parçacık temelli plazmonik çip.  Sistem Donanımı: Işık kaynağı, fiber odaklama 
düzeneği, spektrometre ve XYZ-yönlendirme tablasının bir mekanik izolasyon tablasına 
oturtulduğu optik düzenek ve 3-boyutlu yazıcı ile üretilmiş koruyucu kasa. Sistem Yazılımı: 
Plazmonik çipin optik yanıtındaki spektral değişimlerin hesaplandığı ve bu değişlerin 
incelenen örnekte pyrin seviyesini tespit eden  kullanıcı arayüzü. Sistem; nano-parçacık 
temelli biyo-çiplerin yüksek hassasiyette tanımlama özelliklerini kullanarak, hasta 
örneklerinde yüksek miktarda bulunan pirin proteinini belirleyecektir (Şekil 1). 

Hastalar ve kontrol  grubu: Hasta grubu olarak, 0–18 yaş arası izlenen tanı kriterlerini 
karşılayan ve genetik olarak  ekzon 10 mutasyonu taşıyan FMF tanısı konmuş, dosya bilgileri 
tam olan ve kontrole gelen hastalardan tanıları doğrulanan 18 FMF hastası ve Kontrol grubu 
olarak, 0–18 yaş arası FMF kliniği olmayan ve ailesinde FMF tanılı birey olmayan olgulardan 
12 sağlıklı birey çalışmaya alınmıştır. Hasta ve kontrol gurbundan alınan kan örnekleri 
santrifüj edilerek lökositlerden protein izolasyonu işlemi sağlanmıştır. 

  

Bulgular:  

Hasta ve kontrol grubunun pirin analiz sonuçları aşağida verilmiştir. Şekil 2’de, 30 gerçek 
örnek için anti-pirin kaplı plazmonik çipten elde edilmiş spektral integral değerlerini  (gri 
barlar) gösterilmektedir. Şekil ayrıca, FMF+ (kırmızı bar) ve FMF- (yeşil bar) örnekleri için elde 



 

Sayfa 212 / 369 
 

edilen spektral integral değerlerini göstermektedir. Sağlıklı ve hasta örnekleri arasındaki Pirin 
miktarı farkı, hesaplanan spektral integral değerlerinde açık bir şekilde görülebilmektedir. 

  

Sonuç:   

Biyosensör sistemi ile test edilen hastalarda pirin seviyeleri kontrol grubuna göre belirgin 
yüksek saptanmıştır. Ülkemizde sık rastlanan bir hastalık olan FMF tanısının erken konması, 
hastalığın tedavisi ve oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi bakımından oldukça 
önemlidir. Bu çalışmada geliştirilen biyosensör sistemi, ülkemizde ve dünya genelinde yaygın 
olarak görülen FMF hastalığının tanımlanması hususunda hızlı, ekonomik ve taşınabilir 
dizaynı ve yerli olması sebebi ile büyük önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Ailesel Akdeniz Ateşi, FMF, Pirin, Tanı, Biyosensör 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil 1. Biyosensör sistemi 

 

 
 

Resim Açıklaması: Şekil 2. Biyosensör sisteminde analiz edilen hasta- kontrol grubun tespit 

edilen pirin düzeylerinin karşılaştırılması 
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SS-62 

ÇOCUKLUK ÇAĞI IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK TANILI HASTALARIN RETROSPEKTİF 

DEĞERLENDİRİLMESİ; ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA 
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Amaç: İmmunglobulin G4 (IgG4) ilişkili hastalık, vücudun farklı bölgelerini etkileyebilen 
sistemik, immün aracılı bir fibroinflamatuar hastalıktır. Çocuklarda vaka serileri şeklinde 
tanımlanmıştır ancak tanının farkındalığının düşük olması nedeniyle yetersiz tanı olabileceği 
düşünülmektedir. Bu çalışmada IgG4 ilişkili hastalık tanısı ile izlenen çocuk hastaların 
verilerinin retrospektif değerlendirilmesi amaçlandı. 

Yöntem: 18 yaş altı IgG4 ilişkili hastalık tanısıyla takip edilen tüm hastalar çalışmaya dahil 
edildi. Hastaların demografik özellikleri, hastalıkları ile ilgili klinik, laboratuvar, radyolojik 
özellikleri ve tedavileri Hacettepe Üniversitesi Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (HÜVAM) veritabanına kayıt edildi. 

Bulgular: Çalışmaya Türkiye’de bulunan 11 Çocuk Romatoloji merkezinde takipli toplam 31 
hasta  (18 kız/13 erkek) katıldı. Hastaların ortanca yaş ortalaması 16 [çeyrekler arası aralık 
(IQR) 13-18] yıl, takip süresi ortanca 23 (IQR 10-43) aydı. Hastalıkla ilgili klinik 
prezentasyonlar; orbital hastalık (n=17), lenfadenopati (n=4), yaygın lenfadenopati ve kemik 
tutulumu (n=1), pakimenenjit (n=1), pakimenenjit ve miyokardit (n=1), tübülointerstisyel 
nefrit (n=1), kronik sialadenit (n=1), kronik sialadenit ve lenfadenopati (n=1), pankreatit, 
ülseratif kolit ve pulmoner bulguların eşlik ettiği IgG4 ile ilişkili sialadenit ve lenfadenopati 
(n=1), pankreasta kitle ve perikardiyal/plevral efüzyon (n=1), IgG4 ilişkili sakroiliit (n=1), 
sklerozan kolanjit ve otoimmun hepatitin eşlik ettiği  otoimmun pankreatitti (n=1). Onüç 
hastada kesin tanı, 10 hastada kuvvetle olası tanı ve 8 hastada ise olası tanı saptandı. Serum 
IgG4 düzeyleri 14 hastada (14/30, %46.6) yüksekti. Hastaların 27’sinde ilgili dokudan biyopsi 
yapıldı ve 23’sinde patoloji sonuçları IgG4 ilişkili hastalıkla uyumluydu. Histopatolojik 
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incelemede; 12 hastada storiform fibrozis, 9 hastada dens lenfolazmositik infiltrat, 2 hastada 
obliteratif flebit rapor edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar 2019 ACR/EULAR IgG4 
ilişkili hastalık sınıflandırma kriterlerinin dahil olma koşuluna sahipti. Ancak bu hastaların 
16’sında en az bir dışlama kriteri olduğu belirlendi. Tanı kriterindeki skorlama sistemine göre 
sadece bir hastada tanı IgG4 ilişkili hastalıkla uyumluydu. Tedavide; 12 hastada (%38.7) pulse 
kortikosteroid, 28 hastada (%90.3) oral kortikosteroid, 16 hastada (%51.6) azatiyoprin, 8 
hastada (%25.8) rituksimab, 8 hastada (%25.8) metotreksat, 7 hastada (%22.6) mikofenolat 
mofetil, 3 hastada (%9.7) siklofosfamid, 2 hastada (%6.5) hidroksiklorokin, 1 hastada (%3.2) 
sülfasalazin, 1 hastada (%3.2) indometazin ve 1 hastada (%3.2) intravenöz immunoglobulin 
tedavisi uygulandı. 

Tartışma: IgG4 RD, çoğunlukla pediatrik hastalarda orbital belirtilerle ortaya çıkar, ancak 
geniş fenotipik klinik değişkenliğe sahiptir. Nadir izlenmekle birlikte, bu hastalıkta 
farkındalığın artırılması erken tanı ve tedavi için şarttır. 

Anahtar Kelimeler : IgG4 ilişkili hastalık, organ tutulumu 
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SS-63 

PEDİATRİK İDYOPATİK REKÜRREN PERİKARDİTLER 

Aybüke Günalp1, Elif Kılıç Könte1, Nujin Uluğ1, Esma Aslan1, Fatih Haşlak1, Mehmet Yıldız1, 

Amra Adroviç Yıldız1, Sezgin Şahin1, Kenan Barut1, Özgür Kasapçopur1 

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Giriş: İdyopatik Rekürren Perikardit (İRP); perikardiyal inflamasyon belirti ve bulgularının, bir 
akut perikardit atağını izleyen en az 4-6 haftalık semptomsuz bir dönemden sonra ortaya 
çıkması olarak tanımlanır. Pediatrik hastaların yaklaşık %70’inde ve erişkinlerin >%80’inde 
özgün bir etiyoloji saptanamaz ve perikardit idyopatik olarak kabul edilir. Otoimmün 
mekanizmaların bu hastalıkta önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Amacımız pediatrik 
rekürren perikardit olgularının tanıdan tedaviye seyrini değerlendirmek ve etyolojisi 
aydınlatılamamış olgularda genetik ve otoimmün mekanizmaları araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışmamızın ilk aşamasında kliniğimizde izlemde yineleyen perikardit atakları olan 
hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri, tedavi yanıtları geriye dönük olarak 
değerlendirilmiştir.  

Sonuçlar: Kliniğimizde tanı almış İRP’si olan 12 hasta incelenmiştir. Hastaların 9 (%7 5)’u 
erkek, 3 (% 25)’ü  kız idi. Yaş ortalamaları: 13.3 (±4.4) yıl, ortalama semptom başlangıç yaşı: 
9.7 (± 4.2) yıldır. Toplam atak sayıları ortancası: 4.5 (1-20) dir. Ataklarda tüm hastalar tipik 
olarak öne eğilmekle artan göğüs ağrısı tanımlamaktadır. Enfeksiyon etkenleri açısından 
Brusella IgG/ IgM, Rose Bengal testleri ve PPD ya da Quantiferon ile tüberküloz taraması tüm 
hastalarda negatif saptanmıştır. Hastaların 5 (% 41.7)’ine perikardiyosentez yapılmıştır ve 
enfeksiyöz etkenler negatif saptanmıştır. Tüm hastaların otoenflamatuar paneli incelenmiş 
olup; 8 (% 66.7) hastanın normal ve 4 (%33) hastanın da MEFV Ekzon 2’de heterozigot 
mutasyonu saptanmıştır. Başlangıç tedavileri tüm hastalarda kolşisin ve ek olarak 8 (% 66.7) 
steroid şeklindedir. İzlemde yineleyen atakları olan 8 (% 66.7) hastanın tedavisine anti IL-1 
eklendi. Tüm hastalarda kolşisin tedavisine devam edilmekte ve izlemde 4 (% 33.3) hastaya 
anakinra, 3 (% 25) hastaya kanakinumab başlandı. Steroid tedavisi hala almakta olan 1 
hastamız bulunmaktadır. Anti IL-1 kullanmaya başlayan 8 hastanın tedavi öncesi yıllık 
ortalama atak sayıları: 4.25 (± 2.6); anti IL-1 tedavi başlandıktan sonraki yıllık ortalama atak 
sayıları: 1.38 (± 1.7) dir (p: <0.05). 2 hasta takibinde anskiyete bozukluğu tanısı almış ve bu 
sebeple tedavi görmekte; 1 hasta ek olarak astım tedavisi almaktadır. Hiçbir hastanın aile 
öyküsünde tekrarlayan perikardit atakları ile izlenen olgu bulunmamakta; 2 hastanın 
ailesinde Ailesel Akdeniz Ateşi, 1 hastanın ailesinde romatoid artrite bağlı perikardiyal 
efüzyon öyküsü bulunmaktadır. 

Tartışma: Erişkinlerde yapılan çalışmalarda otoimmün ve genetik mekanizmaların İRP atakları 
etiyopatogenezinde etkili olabileceğine dair kanıtlar gösterilmiştir. Bu konuda pediatrik hasta 
grubunda yapılan çalışmalar sınırlıdır ve Türkiye genelinde tekrarlayan perikardit atakları ile 
izlenen pediatrik hastaların verilerini değerlendireceğimiz çok merkezli bir çalışma ile 
hastalıkla ilgili bilgi ve deneyimimizi güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. 
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Anahtar Kelimeler : Perikardit, Otoimmün, Ailesel Akdeniz Ateşi, Anti IL-1 
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SS-64 

ADENOZİN DEAMİNAZ-2 EKSİKLİĞİNDE AİLE TEMELLİ FENOTİP, GENOTİP VE FONKSİYONEL 

ANALİZ, TEK MERKEZ ÇALIŞMASI 

Şengül Çağlayan1, Kadir Ulu1, Murat Hakkı Yarar2, Betül Sözeri1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji 

Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü 

Giriş 

Adenozin deaminaz-2(ADA-2) eksikliği, otozomal resesif kalıtılan ADA-2 genindeki fonksiyon 
kaybettirici mutasyonlar sonucu ortaya çıkan bir vaskülitik sendromdur. Hastalarda 
tekrarlayan ateş atakları, livedo rasemosadan, immun yetmezlik, hematolojik tutulum, PAN 
benzeri klinik ve erken başlangıçlı inme gibi geniş bir spektrumda bulgular görülür. 
Çalışmamızın amacı ADA-2 eksikliği nedeni ile takip edilen hastalar ve semptomsuz aile 
bireylerinde hem genotipik hem de enzim düzey analizi ile fonksiyonel değerlendirme 
yapmaktır. 

Metod 

Çalışmamıza 2016-2022 tarihleri arasında kliniğimizde ADA-2 tanısı ile izlenen toplam 6 
aileden hasta ve semptomsuz aile bireyi dahil edildi.Çalışmaya alınan bütün bireylerin ADA-2 
genine ve ADA-2 enzim aktivitesine bakıldı. 

Sonuçlar 

Toplam 12 hasta(K/E:5/7) ve 9(K/E:7/2) asemptomatik aile bireyi çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların ortanca şikayet başlama yaşı, tanı yaşı sırasıyla 3,5 yıl ve 8,5 yıldı. Hastaların 4 
(%33,3)’ü hafif, 8 (%66,6)’i ağır klinik fenotipe sahipti.En sık klinik bulgular sırasıyla 
tekrarlayan ateş (%75), vasküler tutulum (%66,7), eklem ağrısı (%50), miyalji (%25), artrit 
(%25), karın ağrısı (%25), mental retardasyon (%25), immun yetmezlik (%25), Diamond-
Blackfan anemisi (%16,7), tuzak nöropatisi (%8,3) ve iskemik inme (%8,3) idi. 

ADA-2 enzim aktivitesi hafif klinik bulgulara sahip olanlarda, ağır klinik bulgulara sahip 
olanlarda ve asemptomatik bireylerde sırasıyla ortanca (min-max): 4,1(0-12,1), 0(0-0,2) ve 
38.9(4.4-57,4)mU/g protein bulundu. 

Ağır klinik fenotipe sahip 8 hastanın 4’ünde G47R alleli saptanırken, 2 hastada S50L,  1 
hastada R49fs, 1 hastada Y453C alleli saptandı.Dokuz asemptomatik bireyin 4’ünde G47R, 
3’ünde Y453C, 1’inde K34fs, 1’inde R49fs alleli heterozigot olarak saptandı.Asemptomatik 
aile bireylerinin taşıdığı allel ve enzim aktivitesi düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı 
fark saptanmazken (p=0,690), en düşük enzim aktivite düzeyi R49fs allelini taşıyan bireyde 
saptandı. 

Tartışma 

Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak hastalardaki klinik bulguların genotipten ve enzim 
aktvitesinden bağımsız olduğu saptanmıştır.Bu nedenle fenotipteki çeşitliliği sadece neden 
olan mutasyon ya da rezidü enzim aktivitesi ile açıklamanın tam olarak mümkün olmadığı 
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kanaatine varılmıştır. Bu durumu açıklayabilecek çeşitli epigenetik faktörlerle ilgili daha 
kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : Adenozin deaminaz 2, fenotip, genotip, enzim düzeyi 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1: ADA-2 eksikliği tanılı hastalarının demografik ve klinik özellikleri 
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SS-65 

PERİFERİK BAŞLANGIÇLI ENTEZİT İLİŞKİLİ ARTRİTTE SAKROİLİİT PREDİKTÖRLERİ 

Merve Cansu Polat1, Zahide Ekici Tekin1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği 

Giriş: Entezit ile ilişkili artrit (ERA), daha çok alt extremite eklemlerinde artrit ve entezit ile 
karakterize, sakroiliak eklemleri ve aksiyal omurgayı da etkileyebilen ve insan lökosit antijeni 
(HLA) B27 ile ilişkili juvenil idiyopatik artrit (JİA) alt tipidir. 

Amaç: Bu çalışmada; aksiyal ve periferik ERA’lı hastaların demografik, klinik ve laboratuvar 
verilerinin değerlendirilmesi, aksiyal tutulumu öngören faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Haziran 2009-Haziran 2022 tarihleri arasında hastanemizde ILAR kriterlerine göre 
ERA tanısı alan hastalar dahil edildi. Aksiyal ERA'yı tanımlamak için Assessment of 
SpondyloArthritis International Society (ASAS) kriterleri kullanıldı. Periferik alt tip ILAR 2019 
kriterlerine göre tanımlandı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 66 ERA hastasının tanı anında 45’inde (%68,2) periferik, 
21’inde (%31,8) aksiyal tutulum vardı. İki grup arasında cinsiyet (p=0,39), tanı yaşı (p=0,89), 
semptom başlangıcı ile tanı arasındaki süre (p=0,055) ve ailede ankilozan spondilit (AS) 
öyküsü (p=0,23) benzerdi. Periferik ERA grubunda eklem şişliği (p<0,001), aksiyal ERA 
grubunda bel ağrısı (p<0,001) en sık başvuru semptomuydu. Başlangıçta tutulan eklem 
(p=0,97) ve entez sayısı (p=0,42) arasında fark yoktu. Başvuru anında bakılan eritrosit 
sedimentasyon hızı (ESR; p=0,07) ve C-reaktif protein (CRP; p=0,31) düzeyleri benzerdi. 
Gruplar arasında HLA-B27 pozitifliği açısından anlamlı fark bulunmadı (p=0,058). İzlemde 
periferik ERA grubundaki 18 hastada median 10. ayda (IQR:3-12) sakroiliit gelişti ve hastalar 
aksiyal ERA grubuna dahil edildi. 

Son vizitte hastaların 27’sinde (%40,9) periferik, 39’unda (%59,1) aksiyal tutulum vardı 
(Tablo-1). Aksiyal ERA grubundaki hastalarda ailede AS öyküsü daha fazlaydı (p=0,003) ve 
izlemde yeni gelişen kalça tutulumu anlamlı yüksekti (p=0,008). 

Periferik ERA (n=27) grubunda devam eden hastalarla sonradan sakroiliit geliştiren 18 hasta 
karşılaştırıldığında yeni gelişen aksiyal tutulumu olan hastalarda ailede AS öyküsünün ve 
kalça tutulumunun anlamlı yüksek olduğu saptandı (sırasıyla p=0,008, p=0,001). İzlemde 
gelişebilecek aksiyal tutulumu öngördürecek faktörleri belirlemek için çok değişkenli analiz 
yapıldı. Sakroiliit gelişimini ailede AS öyküsünün 10 kat (OR: 10, %95 CI: 1,8-55,5, p=0,008) ve 
kalça tutulumunun 9 kat (OR: 9,04 CI:2,18-37,5 p=0,001) artırdığı saptandı (Tablo-2). 

Sonuç: Tanı anında ERA'lı hastaların sadece %20-40'ında klinik sakroiliit mevcutken yaklaşık 
%60'ında hastalığın seyri sırasında sakroiliit gelişir. Çalışmamızda da benzer şekilde tanı 
anında hastaların %31,8’inde aksiyal tutulum varken izlemde bu oran %59,1’e yükseldi. 
İzlemde gelişebilecek sakroiliitin ailede AS öyküsü ve kalça tutulumu ile ilişkili olduğu 
saptanmıştır. ERA’lı hastalarda sakroiliit gelişimini öngörmemize katkıda bulunan diğer olası 
faktörleri belirlemek için geniş hasta serilerine ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : Entezit ilişkili artrit, ERA, Sakroiliit 
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Tables : 

 

Tablo 1: Entezit ilişkili artritli hastaların son vizitteki tutulumlarına göre gruplandırılması ve 

grupların özellikleri 

 
Periferik ERA n=27 

(%40,9) 

Axial ERA n=39 

(%59,1) 
p 

Cinsiyet, Erkek* 18 (66,7) 28 (71,8) 0,66 

Tanı yaşı+ 12 yıl (9-15) 14 yıl (11-15) 0,17 

Semptom başlangıcı ile tanı arasındaki 

süre+ 
7 ay (2-18) 5 ay (3-12) 0,38 

Takip süre+ 19 ay (5-32) 23 ay (19-36) 0,041 

Ailede ankilozan spondilit* 2 (7,4) 16 (41) 0,003 

Başvuru semptomu*    

Eklem şişliği* 26 (96,3) 13 (33,3) <0,001 
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Bel ağrısı* 1 (3,7) 30 (76,9) <0,001 

Sabah tutukluğu* 16 (59,3) 26 (66,7) 0,54 

Başvuruda tutulan eklem sayısı+ 2 (1-4) 3 (2-4) 0,27 

Başvuru tutulan eklem*    

Diz* 16 (59,3) 13 (33,3) 0,037 

Ayak bileği* 20 (74,1) 15 (38,5) 0,004 

Kalça* 4 (14,8) 18 (46,2) 0,008 

El bileği* 3 (11,1) 1 (2,6) - 

MKF* 3 (11,1) 0 - 

PİP* 6 (22,2) 1 (2,6) - 

Entezit* 15 (55,6) 23 (59) 0,78 

Üveit* 0 3 (7,7) 0,26 

Laboratuvar    

Sedimentasyon (mm/sa)+ 23 (6-56) 14 (7-39) 0,34 

C-reaktif protein (mg/dL)+ 10 (2-39) 12 (2-26) 0,95 

HLA-B27* 18 (69,2) 24 (61,5) 0,53 

JSpADA skoru+    

Tanı anında (n=66)+ 3 (2,1-4) 3,75 (2,5-4,5) 0,27 

3. ay (n=66)+ 1,5 (0,5-3) 1 (0,5-2) 0,25 

6. ay (n=54)+ 0,5 (0-1,75) 0,5 (0-1) 0,59 

12. ay (n=51)+ 0,5 (0-2) 0 (0-0,5) 0,08 

Biyolojik tedavi başlama süresi+ 6 ay (4-12) 6 ay (3,5-15,5) 0,42 

İnaktif hastalığa ulaşma süresi+ 6 ay (3-12) 6 ay (6-12) 0,23 

*n (%) + Median (IQR)    
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Tablo 2: Sakroiliit prediktörleri 

 Çok değişkenli analiz  

 OR (95% CI) p 

Ailede ankilozan spondilit öyküsü 10 (1,8-55,5) 0.008 

Kalça tutulumu 9,04 (2,18-37,5) 0.001 
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SS-66 

JUVENİL İDİOPATİK ARTRİT HASTALARINDA TEK MERKEZ VERİLERİ İLE ETANERCEPT 

KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ramazan Emre Yiğit1, Betül Sözeri1, Şengül Çağlayan1, Kadir Ulu1, Taner Coşkuner1, Şeyma 

Türkmen1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi 

AMAÇ: Etanercept(ETA) pediatrik hastalarda en sık kullanılan biyolojik ajandır.Çalışmamızda 
ETA kullanan farklı jüvenil idiyopatik artrit(JİA) alt tiplerine sahip hastalarda ilaç etkinliği  ve 
güvenliğini değerlendirmek istedik. 

MATERYAL VE METOT: 1 Şubat 2016- 1 Kasım 2022 tarihleri arasında JİA tanısı almış 
ve ETA  kullanmış hastalar çalışmaya dahil edildi.Hastaların demografik ve hastalık özellikleri 
toplantı.İlaç yanıtları; başlangıçta, üçüncü ayda ve altıncı ayda tutulmuş eklem 
sayıları,CRP’leri, vizuel analog scale(VAS) skorları ve American College of Rheumatology 
iyileşme tanımı(ACR) ile değerlendirildi.Hastaların izleminde yapılan ilaç değişimleri,gelişen 
yan etkiler ve tedavi süreleri  retrospektif olarak toplandı. 

BULGULAR:Çalışmaya 151 hasta(101 kadın, 51 erkek) dahil edildi.Bu hastaların %40,8’i(n=62) 
oligoJİA, %28,3’ü(n=43) Entezit ilişkili artrit, %24,3’ü(n=37) poliJİA,%6,6’sı(n=10) psöriatikJİA 
tanılarıyla izlenmekteydi.Hastaların %90,8’inde(n=138) ETA ilk biyolojik olarak tercih 
edilmişti.Hastaların ortalama JİA tanı yaşı 8,5±4,4 yıl,ortalama ETA başlangıç yaşı 11,1±4,4 yıl 
olarak saptandı.Hastaların ortalama ETA kullanım süresi 16,0±11,1 aydı.Hastaların 
başlangıçta ortalama tutulmuş eklem sayısı 3,7±1,8, ortalama doktor VAS 6,6±2,0 ve hasta 
VAS 7,0±2,2 olarak görüldü.3. Ayda bakılan ortalama tutulmuş eklem sayısı 1,6±1,3,Doktor 
VAS: 3,1±2,2,hasta VAS: 3,0±2,7’dü.6. Ayda bakılan ortalama tutulmuş eklem sayısı 1,1±1,5, 
Doktor VAS:2,2±2,3, Hasta VAS: 2,2±2,’ydi.Tedavi öncesi hastaların ortalama CRP’leri 
13,4±24,1 mg/l’ olarak saptandı.3. ayda ortalama CRP, 3,1±12,1 mg/l, 6. Ayda 1,7±6,6 
mg/l’ydi. Hastaların %79,6’sının(n=121) ACR50, %43,4’ünün(n=66) ACR70, %22,4’ünün(n=34) 
ACR90 yanıtına tedavinin üçüncü ayında ulaştığı saptandı. Tedavinin 6. Ayına bakıldığında 
hastaların %67,1’i(n=102) ACR50, %53,3’ü(n=81) ACR70, %39,5’i(n=60)  ACR90 yanıtına 
ulaşmıştı.İlaç kesilen hastalar değerlendirildiğinde; hastaların %19,7’sinde(n=30) hastalık 
alevlenmesi, %20,4’ünde(n=31) tedavi yanıtsızlığı, %15,8’inde(24) remisyon nedeniyle ETA’in 
kesildiği görüldü. Diğer kesilme nedenleri incelendiğinde 16 hastada üveit, 2 hastada 
inflamatuar bağırsak hastalığı gelişimi sonrası etanercept tedavisi sonlandırılmıştı. Yan 
etkilere bakıldığında 7 hastada alerjik reaksiyonlar geliştiği görüldü. 2 hastada psöriazis, 1 
hastada Gullian-Barre Sendromu,1 hastada malignite gelişimi saptandı.ETA sonrası biyolojik 
tedavi switch’i yapılan hastaların %55’inde (n=48) adalimumab,%20’sinde(n=18) 
tosiluzumab,%8,7’sinde(n=10) infiliximab tercih edildiği görüldü. 

SONUÇ: Çalışmamızla, hasta kohortumuzda Etanercept tedavisinin etkili ve güvenli olduğu 
gösterildi.Çalışmada etanercept tedavisi izlenen hastalarda; tutulmuş eklem sayıları,CRP, 
doktor-hasta VAS’larında düşme saptandı. Hastaların çoğunun üçüncü ve altıncı aylarda ACR 
yanıtlarına ulaştığı görüldü.Çalışmada; ETA kullanımıyla malignite ve otoinflamatuar 
hastalıklarda belirgin bir risk artışı saptanmadı.   



 

Sayfa 225 / 369 
 

Anahtar Kelimeler : Biologics registry; Drug surveillance; Etanercept; JIA treatment; Juvenile 

Idiopathic Arthritis; TNF inhibitors. 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: ACR YANITLARI 

 

 
 

Resim Açıklaması: İlaç Yanıtları 
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SS-67 

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİTTE UZUN SÜRELİ GİDİŞ VE KOMPLİKASYONLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Müge Deveci1, Serdal Uğurlu2, Aybüke Günalp3, Elif Kılıç Könte3, Esma Aslan3, Fatih Haşlak3, 

Mehmet Yıldız3, Amra Adrovic Yıldız3, Sezgin Şahin3, Kenan Barut3, Özgür Kasapçopur3 

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Romatoloji 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi 

Giriş 

JİA farklı klinik formlarla karşımıza çıkan heterojen bir grup hastalıktır. JİA klinik özelliklerine 
göre birçok alt tipe ayrılarak homojen gruplar yapılmaya çalışılmıştır. Bu alt tiplere göre 
hastalığın prognozu, tedavi seçenekleri, olası komplikasyonları belirlenerek hastaların 
izlemleri yapılmakta ve tedavileri düzenlenmektedir. En sık görülen komplikasyonlar üveit, 
protez kullanımı, sakroiliit, böbrek tutulumu, boy kısalığı, malnütrisyon ve majör 
depresyondur. Bu çalışma ile, JİA hastalarında uzun dönem sonuçları, uygulanan tedaviler, 
tedavi yanıtları, hastalık aktivasyonu ve olası komplikasyonlar araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji 
polikliniğinde JİA tanısı ile takipli erişkin romatoloji birimine geçiş yapan 259 hasta çalışmaya 
alındı. İzlem süresi 5 yıldan fazla olan 18 yaşını geçmiş 165(%63.7)  hastaya web tabanlı anket 
yapıldı. Ankette hastaların demografik bulguları, tedavileri, olası komplikasyonları ve ek 
hastalıkları sorgulandı, takibinde dosyaları tarandı.Anket hastalarının 99 (%60)’una CTF İç 
Hastalıkları Romatoloji polikliniğinde 2 alanında uzman hekim gözetiminde tek kör hekim 
tarafından muayene yapıldı. Hastalık aktivasyonu, remisyon ve hasar açısından uygun 
ölçeklerle değerlendirildi. 

Sonuç 

Hastaların 88 (%53.3)’i kadın, yaş ortalaması 25.5 (± 4.2), tanı yaşı ortalaması 9.23 (±4.4), 
takip süresi ortalaması 16.2 (± 6.4) yıl idi. Çalışma sırasında hastaların ortalama yaşı 25.5± 
(4.26) yıldı(Tablo 1). Uzun dönem komplikasyonları açısından bakıldığında hastaların; 24 
(%14.5)’ünde üveit, 15 (%9.09) ‘inde eklem protez öyküsü, 6 (%3.6)’sında böbrek tutulumu, 
48 (%29.1)’inde sakroiliit, 16 (%9.7)’sında majör depresyon, 18 (%10.9)’inde boy kısalığı ve 
17 (%10.3)’sinde malnütrisyon saptandı(Tablo 2). Hastaların takip süreleri uzadıkça majör 
depresyon riski artmaktadır. Çalışma sırasında 86 (%52.1) hasta sabah tutukluğunun 
olduğunu belirtti. Muayeneye gelen hastaların 42 (%42.4) hastada aktif hastalık varken; 17 
(%17.2) hasta ilaçsız klinik remisyonda, 40 (%40.4) hasta ilaçlı klinik remisyonda 
izlenmekteydi. 

Tartışma 

JİA heterojen bir grup hastalık olmasına rağmen alt tiplere ayırarak incelenmesi bize 
hastalığın izlemi açısından büyük fayda sağlamaktadır. JİA etyopatogenezinin daha iyi 
öğrenilmesi, alt tiplere göre olası komplikasyonlarının bilinerek uygun tedaviler ve 
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kontrollerin yapılması gerekmektedir. JİA kronik bir hastalık olup; tedaviye rağmen hala 
hastalık aktivitesi olabilmekte bu yüzden de uzun dönemde takip edilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Jüvenil İdyopatik Artrit, Üveit, Hasar, Sekel, Amiloidoz 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Hastaların Demografik Özellikleri ve Uzun Dönem Komplikasyonları 
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SS-68 

JÜVENİL İDİOPATİK ARTRİTLİ ÇOCUKLARDA İNSPİRATUAR KAS EĞİTİMİNİN SOLUNUM 

FONKSİYONLARI VE EGZERSİZ KAPASİTESİNE ETKİSİ 

Devrim Can Saraç1, Deniz Bayraktar1, Derya Özer Kaya1, Özge Altuğ Gücenmez2, Deran Oskay3 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü, İzmir, Türkiye 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma 

Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye 
3Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, 

Türkiye 

Giriş/Amaç: Jüvenil idiopatik artritli (JİA) çocukların, sağlıklı yaşıtlarına kıyasla daha düşük 
aerobik kapasiteye, akciğer hacimlerine ve solunum kas kuvvetine sahip oldukları 
gösterilmesine rağmen herhangi bir egzersiz yönteminin bu kayıplar üzerine etkisi 
incelenmemiştir. Bu çalışmada inspiratuar kas egzersiz eğitiminin (IMT); solunum kas kuvveti, 
solunum fonksiyonları ve aerobik egzersiz kapasitesi üzerine etkinliğinin araştırılması 
amaçlandı. 

Yöntem: En az üç aydır biyolojik ajan kullanan 33 JİA’lı çocuk; egzersiz grubu (n=17, ortalama 
yaş: 15,1±2,2 yıl, 12 erkek) ve kontrol grubu (n=16, ortalama yaş: 15,7±1,6 yıl, 11 erkek) 
olmak üzere ikiye bölündü. Egzersiz grubu, rutin medikal tedavilerine ek olarak sekiz hafta 
boyunca her gün 30 tekrarlı 2 seans halinde IMT uyguladı. Başlangıç yükü, maksimal 
inspiratuar basıncın (PImax) %60'ı olarak ayarlandı ve yük her iki haftada bir başlangıç 
yükünün %10'u kadar artırıldı. Kontrol grubu ise rutin medikal tedavilerine devam etti. Zorlu 
vital kapasite (FVC), birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim (FEV1), FEV1/FVC oranı, 
PImax ve maksimal ekspiratuar basınç (PEmax); portatif bir solunum fonksiyon testi cihazı ile 
değerlendirildi. Katılımcıların; zirve oksijen tüketimleri (VO2zirve), metabolik eşlenik değerleri 
(MET) ve zirve kalp atım hızlarını ölçmek için maksimal Kardiyopulmoner Egzersiz Testi 
uygulandı. Ağrı ve sabah tutukluğu Sayısal Puanlama Skalası ile değerlendirildi. Alt ekstremite 
fonksiyonel kapasitesi 6 dakika yürüme mesafesi ile değerlendirildi. Çocuklar ve ebeveynleri, 
çocuğun yaşam kalitesini değerlendirmek için Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri (PedsQL) 3.0 
artrit modülünü doldurdu. Katılımcılar başlangıçta ve sekiz haftanın sonunda olmak üzere iki 
kez değerlendirildi. 

Bulgular: Başlangıç değerlendirmesinde gruplar arasında fark yoktu. FVC, FEV1, PImax, PEmax, 
VO2zirve ve MET değerleri sekiz haftanın sonunda egzersiz grubunda anlamlı şekilde artarken 
(p<0,05), kontrol grubunda grup içi anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0,05). FVC, FEV1, PImax, 
VO2zirve ve MET'in zaman içindeki değişimi egzersiz grubunda kontrol grubuna kıyasla anlamlı 
şekilde daha fazlaydı (p<0,05). Diğer parametreler açısından gruplar arası anlamlı fark 
saptanmadı (p>0,05). 

Sonuç: IMT, JİA'lı çocuklarda solunum kas gücü solunum fonksiyonları ve aerobik egzersiz 
kapasitesini iyileştirmek için etkili bir tedavi seçeneği gibi görünmektedir. JİA'lı çocukların 
tedavi programlarına IMT'nin dahil edilmesinden fayda görebilir. 

Anahtar Kelimeler : Jüvenil idiopatik artrit, egzersiz, solunum, egzersiz kapasitesi 
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Tables : 

Tedavi sonrası ve öncesi ölçüm sonuçları arasındaki ortalama farkların gruplar arasında 

karşılaştırılması 

 
Egzersiz Grubu (n=17) 

Ortalama Fark (95 %GA) 

Kontrol Grubu (n=16) 

Ortalama Fark (95 %GA) 
p d 

Solunum Fonksiyon Testi     

FVC (l) 0,20 (0,07/0,32) -0,01 (-0,11/0,09) 0,010* 0,96 

FEV1 (l) 0,14 (0,02/0,25) 0,02 (-0,11/0,14) 0,124 - 

FEV1/FVC (%) 0,16 (-1,96/2,30) 1,74 (-1,50/4,98) 0,389 - 

Solunum Kas Kuvveti     

PImax (cmH2O) 19,11 (9,52/28,71) 1,56 (-3,37/6,50) 0,002* 1,18 

PEmax (cmH2O) 12,41 (3,09/21,72) 5,06 (-1,55/11,68) 0,187 - 

Kardiyopulmoner Egzersiz 

Testi 
    

VO2zirve (ml/dk) 158,2 (63,8/252,7) 16,8 (-68,9/102,6) 0,026* 0,81 

VO2zirve/vücut ağırlığı 3,28 (1,14/5,42) 0,33 (-1,47/2,14) 0,034* 0,78 

MET (ml/kg/dk) 0,92 (0,34/1,49) 0,06 (-0,35/0,48) 0,015* 0,88 

KHzirve (atım/dk) 3,47 (0,17/6,76) 1,18 (-3,0/5,37) 0,367 - 

KHR (atım) -3,47 (-6,76/-0,17) -1,18 (-5,37/3,0) 0,367 - 

VO2zirve/KHzirve 0,59 (0,18/1,00) -0,02 (-0,37/0,34) 0,024* 0,82 

Alt ekstremite ilişkili 

fonksiyonel durum 
    

6DYM (metre) 9,52 (-15,53/34,58) 4,25 (-9,78/18,28) 0,704 - 

Yaşam Kalitesi     

PedsQL 3.0 (skor: 0-100) 2,0 (-1,0/6,0) 0,5 (0,0/4,0) 0,470 - 
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SS-69 

ÇOCUKLUK ÇAĞININ SARS-COV-2 İLE İLİŞKİLİ ÇOKLU SİSTEM ENFLAMATUVAR 

SENDROMUNDA (MIS-C) KARDİYAK TUTULUM 

Nujin Uluğ1, Yusuf İskender Coşkun1, Fatih Haşlak2, Fatih Karagözlü1, Deniz Demir1, Mehmet 

Yıldız2, Aybüke Günalp2, Reyhan Dedeoğlu1, Kenan Barut2, Amra Adroviç2, Sezgin Şahin2, 

Funda Öztunç1, Özgür Kasapçopur2 

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Giriş: Çocukluk Çağının Çoklu Sistem Enflamatuvar Sendromu (MIS-C), ağır akut solunum 
sendromu-koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonundan sonra gelişen postenfeksiyöz bir 
hastalıktır. MIS-C'nin perikardiyal efüzyon, ventriküler aritmi, miyokardit, kapak yetersizliği ve 
perikardit gibi çeşitli kardiyak sonuçları bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, MIS-C tanılı 
çocuklarda klinik ve laboratuvar belirteçleri analiz ederek olası kardiyak tutulumu 
öngörebilmektir. 

Metot: Merkezimizde tedavi gören 18 yaş altı MIS-C tanılı hastalar çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların verileri tıbbi kayıtlarından retrospektif olarak incelendi. Hastaların ilk 
ekokardiyografi (EKO) incelemeleri, hastaneye yatıştan sonraki ilk 24 saat içinde yapıldı. Üç 
gün sonra ikinci kez EKO yapıldı. Takipteki her hasta için 1. hafta, 2. hafta, 2. ay ve taburculuğun 
6. Ayında tekrar EKO yapıldı. 

Sonuçlar: Çalışma süresi boyunca MIS-C tanısı alan toplam 53 hasta çalışmaya dahil edildi. 
22’si kadın ve medyan yaşı 9,19 (0,6-17,98) yıl olan çalışma grubumuz, yaş aralıklarına göre üç 
alt gruba ayrıldı. Başvuru öncesi ateşli gün sayısı 4 (1-15) gündü. Çalışma grubumuzda kalp 
tutulumu saptanan 30 (%56,6) hastanın 13'ü (%43,3) kadındı. Kalp tutulumu olan hastaların 
ortalama yaşı 8,21 ± 4,09 idi. En yaygın kardiyak belirtiler mitral kapak yetersizliği (MY) 
(29'unda hafif MY, 5'inde orta MY) ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (12 hasta) idi. Sol 
ventrikül sistolik disfonksiyonu gelişen hastalar yoğun bakım ünitesinde izlendi. Bir hastada 
hiperekojen odak vardı ve 7. günde yapılan üçüncü EKO’da tamamen geriledi. 2. hafta, 2. ay 
ve 6. aydaki kısa süreli takiplerinde; hastalarımızda daha önceki patolojik bulguların hiçbiri 
tekrar ortaya çıkmadı. Çalışma grubumuzda kardiyak tutulumun ilk ölçülen ProBNP ve 
Troponin T ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (sırasıyla p= <0.001; 0.002). Kardiyak tutulumu 
öngörmede proBNP’nin eşik değeri 1793 pg/mL (AUC:0,894; duyarlılık %76,7; özgüllük %95.7; 
p <0,001) olarak hesaplandı. 

Tartışma: Dirençli ateşi ve ailede SARS-CoV-2 enfeksiyonu öyküsü olan çocuklarda MIS-C göz 
ardı edilmemelidir. Tüm hastalarımızın kalp tutulumunda birkaç günden yedi güne kadar belir
gin bir iyileşme göstermesi dikkat çekiciydi. MIS-C'nin akut kardiyak tutuluma bağlı mortalites
ine rağmen 3 ila 7 gün içinde iyileşen hastalarımızın semptomları tekrar etmedi. Ayrıca bugün
e kadar hiçbir hastamızda kalıcı kalp tutulumu görülmedi. MIS-C tanılı çocuklarda kardiyak tut
ulumun Troponin T ve ProBNP seviyeleri ile öngörülebileceğini ve kardiyak tutulum açısından 

riskli hastaların yakın izlenmeleri gerektiğini öneriyoruz.  

Anahtar Kelimeler : Çocukluk çağının çoklu sistem enflamatuvar sendromu, MIS-C, kardiyak 

tutulum, ekokardiyografi 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: MIS-C hastalarında kardiyak tutulum için prediktif değeri olan ProBNP 

düzeyinin ROC eğrisi 
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SS-70 

ÇOCUKLARDA RHUPUS SENDROMU: ÇOK MERKEZLİ RETROSPEKTİF KOHORT ÇALIŞMASI 

Seher Şener1, Ezgi Deniz Batu1, Sezgin Şahin2, Deniz Gezgin Yıldırım3, Aybüke Günalp2, Şeyma 

Türkmen4, Gülşah Kayaalp5, Ceyda Arslanoğlu6, Rüya Torun7, Aysenur Pac Kısaarslan6, Selcan 

Demir8, Ümmüşen Kaya Akca9, Betül Sözeri4, Nuray Aktay Ayaz5, Sevcan Azime Bakkaloğlu3, 

Erbil Ünsal7, Özgür Kasapçopur2, Seza Özen1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 
4Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Romatoloji Bilim 

Dalı, İstanbul, Türkiye 
5İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
6Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye 
7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 
8Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 
9Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye 

Amaç: Jüvenil idiyopatik artrit (JİA) ve sistemik lupus eritematozus (SLE) örtüşmesi 
çocuklarda oldukça nadir görülen bir klinik durumdur. Bu durum Rhupus sendromu olarak 
adlandırılmıştır. Bu çalışmada pediatrik Rhupus vakalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: 18 yaş altı tanı alan kronik artrit öyküsüne ek olarak romatoid faktör (RF) pozitifliği 
olan ve SLE açısından SLICC kriterleri karşılayan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Alarcón-
Segovia ve Kasukawa kriterlerine göre miks konnektif bağ dokusu hastalığı kategorisine giren 
hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 22 pediatrik Rhupus sendromu tanılı hasta dahil edildi (K/E=20/2). 
Hastaların ortanca (IQR) SLE tanı yaşı 11,8 (6,2) iken, ortanca (IQR) JİA tanı yaşı 12,5 (5,8) yıl 
idi. Hastalığın başlangıcında ve son vizitlerinde en belirgin fenotip SLE idi (sırasıyla %54,5 ve 
%72,7). Hastaların tamamında kronik artrit öyküsü, %68,2’sinde konstitüsyonel semptomlar, 
%77,3’ünde cilt bulguları, %54,5’inde oral ülser, %18,2’sinde skar bırakmayan alopesi, 
%9,1’inde serozit öyküsü, %50’sinde hematolojik tutulum, %22,7’sinde renal tutulum ve bir 
hastada da nörolojik tutulum mevcuttu. Artrit, çoğu hastada poliartiküler (%63,6), asimetrik 
(%68,2) ve non-eroziv (%68,2) özellikteydi. Proksimal interfalangeal (%24,6) ve diz eklemleri 
(%21,1) en çok tutulan eklemlerdendi (Şekil 1). Hiç bir hastada romatoid nodül yoktu. Tüm 
hastalarda antinükleer antikor (ANA) ve RF pozitifti. Hastaların tamamında SLE’ye yönelik 
hidroksiklorokin ve kortikosteroid kullanılırken, 10 hastada (%45,5) mikofenolat mofetil, beş 
hastada (%22,7) azatioprin, dört hastada (%18,2) siklofosfamid, dört hastada (%18,2) 
ritüksimab, üç hastada (%13,6) intravenöz immunglobülin ve bir hastada (%4,5) siklosporin A 
kullanılmıştı. JİA semptomlarına yönelik ise, 15 hastada (%68,2) kortikosteroid, 15 hastada 
(%68,2) metotreksat, 12 hastada (%54,5) nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), dört 
hastada (%18,2) intraartiküler kortikosteroid, iki hastada (%9,1) tümör nekrozis faktör 
inhibitörleri ve bir hastada da (%4,5) Janus kinaz inhibitörü kullanılmıştı. Ortanca (IQR) 3,9 
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(7,8) yıllık bir takip süresinin ardından, 14 hastada (%63,6) tam remisyon, beş hastada 
(%22,7) kısmi remisyon, üç hastada ise (%13,6) dirençli hastalık mevcuttu. 

Sonuç: Çalışmamız, pediatrik Rhupus vakalarını ele alan en büyük çalışmadır. Hastaların 
yaklaşık %30’unda eroziv artrit olmak üzere, tüm Rhupus vakalarında kronik artrit bulunması 
dikkat çekicidir. Rhupus sendromunun özellikle çocuklarda net bir tanımı ve geçerliliği 
kanıtlanmış bir terapötik stratejisi yoktur. Tanı ve tedavi, klinisyenlerin deneyimlerine ve 
literatürde birkaç çalışmanın sonuçlarına dayanmaktadır. Bu çalışma ile, pediatrik Rhupus 
hastalarının semptom ve bulguları ile tedavi seçeneklerini ele alarak klinisyenlerin bu 
konudaki farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz. 

Anahtar Kelimeler : Jüvenil idiyopatik artrit, Rhupus sendromu, sistemik lupus eritematozus 
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Resim Açıklaması: Şekil 1. Rhupus sendromu olan hastaların artrit lokasyonları 
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SS-71 

KRONİK NON-BAKTERİYEL OSTEOMİYELİT: TÜRKİYE VERİLERİ ÖN ANALİZ SONUÇLARI 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Kronik non-bakteriyel osteomiyelit (KNO) sıklıkla çocuk ve adolesan yaş grubunda görülen 
otoinflamatuar bir kemik hastalığıdır. Hastalığın başlangıç ve seyrindeki farklılıklar ve 
farkındalığının az olması nedeniyle tanı sürecinde zorluklar yaşanmakta, olguların bir kısmı 
tanı alamamakta ya da farklı tanılarla izlenmektedir. Bu nedenle de gerçek yaygınlığı 
bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde KNO tanılı çocuk hastaların klinik, 
laboratuar ve radyolojik özelliklerini ve tedavilerini değerlendirerek Türkiye hasta verilerini 
ortaya koymaktır. 
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YÖNTEM 

Türkiye’de bulunan 18 Çocuk Romatoloji merkezinde takip edilen 18 yaş altında tanı almış, 
altı aydan uzun süredir devam eden kemik ağrısı ve/veya hareket kısıtlılığı olan, direkt grafi 
ve/veya manyetik rezonans görüntülemede tipik kemik lezyonları olan 307 KNO hastası 
çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik ve klinik özelliklerini incelemeye yönelik 
olan veri formu çalışmaya katılan merkezler tarafından, hastaların dosyaları incelenerek 
retrospektif olarak doldurulmuş ve analiz yapılmak üzere elektronik posta aracılığı ile 
koordinatör merkezde toplanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmaya ortalama tanı yaşı 10,71 (±0,25) yıl, ortalama şikayet başlangıç yaşı 6,11 (±2,23) yıl 
olan 307 (135 kız/172 erkek) çocuk hasta dahil edilmiştir. Hastaların %98,7’sinde kemik ağrısı 
görülmüştür. En sık tutulan bölge femur (166, %54,1), femurda ise en sık metafizdir. 106 
hastada artrit eşlik ederken, en sık tutulan eklem sakroiliak eklem ve sonrasında ayak bileği 
ve ayak eklemleridir. 27 hastada (%8,8) kemik deformitesi gelişmiştir. Tanı aşamasında 
hekimleri tanıya yönlendiren en önemli parametre %77,9 ile görüntüleme bulguları iken, 
bunu tipik klinik bulgular (%11,1), biyopsi sonuçları (%9,8) ve antibiyotik tedavisine yanıtsızlık 
(%1,3) izlemiştir. KNO tanısı öncesinde 29 hasta (%9,4) juvenil idiopatik artrit, 20 hasta (%6,5) 
entezit ilişkili artrit, 18 hasta (%5,9) ise büyüme ağrısı tanıları ile takip edilmiştir. Hastaların 
büyük çoğunluğunda tedavide non-steroidal anti inflamatuar ilaçlar (%87,9) kullanılmış olup, 
bunu metotreksat (%70) ve TNF inhibitörleri (%48.2) takip etmiştir. Hastaların demografik ve 
klinik özellikleri tabloda özetlenmiştir. 

TARTIŞMA 

Bu sonuçlar ile Türkiye’deki KNO hastalarının demografik ve klinik özellikleri özetlenmiştir. 
KNO, tanısında zorluklar yaşanan ve pek çok ayırıcı tanıya sahip bir hastalıktır. Bizim 
çalışmamızda da gösterildiği üzere kemik deformitesine neden olabildiği ve büyüme ağrısı 
tanısıyla izlenen vakalar olması nedeniyle doğru tanı konması büyük öneme sahiptir ve bu da 
ancak farkındalığın artırılması ile mümkün olup, bu hastalardaki uzun dönem morbiditelerin, 
gereksiz girişim/operasyon ve ilaç kullanımının önüne geçilmesini sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler : kronik non-bakteriyel osteomiyelit, çocuk, Türkiye 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1 
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SS-72 

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT TANILI HASTALARDA DİZ EKLEMİNDE USG İLE KONTRASTLI MRG 

BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Gülşah Kılbaş1, Selçuk Yüksel1, Nuran Sabir Akkoyunlu2, Furkan Ufuk2, Ayşe Rüksan Ütebey2, 

Ahmet Yasin Yitik2 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli 

AMAÇ: Bu çalışmada JİA tanısı almış hastalarda USG B-mod inceleme ile diz eklemindeki artmış 
sıvının, sinovyal kalınlığın ölçümü ve Superb Mikrovasküler Görüntüleme (SMI) ile kalınlaşmış 
sinovyumdaki damarlanma artışının, MRG görüntülerindeki sinovyal kalınlaşma, 
kontrastlanma ve artmış eklem sıvısı ile karşılaştırmasının yapılması amaçlanmıştır. Hastaların 
klinik skorlamaları ile MRG-USG görüntülerinin hastalık şiddeti ile korelasyonu ve USG 
görüntülerden elde edilen verilerin MRG verileri ile karşılaştırılarak hastalık tanı ve takibinde 
USG’nin  faydalı rolü araştırılmaktadır. 

MATERYAL-METOD: Prospektif kesitsel çalışmaya Aralık 2021-2022 tarihleri arasında diz eklem 
tutulumu ile başvuran ve JİA tanısı alan hastalar alınmıştır. Daha önceden herhangi bir sistemik 
veya intraartiküler tedavi alan hastalar dışlanmıştır. Hastalar çocuk romatoloji uzmanı 
tarafından muayene edilerek demografik veriler, klinik skorlama-hastalık şiddeti (JADAS10), 
laboratuvar verileri ve uygulanan tedaviler kaydedilmiştir. MRG elde olunmuş hastalarda, iki 
radyolog tarafından kör ve eş zamanlı olarak USG ve SMI görüntüleme yapılarak bulgular ayrı 
ayrı not edilmiştir. MRG bulguları farklı bir radyolog tarafından değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen hastaların 18’i kız, 8’i erkekti. Üç hastanın bilateral diz 
eklemi incelenerek toplam 29 diz eklemi USG ve MRG ile incelendi. 22 hasta oligoartiküler JİA, 
3 hasta RF negatif poliartiküler JİA, 1 hasta psöriatik artrit tanısı aldı (Tablo 1). Gözlemci 1’in 
(G1) USG’deki sinovyal hipetrofi ve efüzyon kalınlığı MRG’deki ölçümler ile yüksek uyumluluk 
gösterdi. Gözlemci 2’nin (G2) USG ölçümleri MRG ile karşılaştırıldığında sınıf içi korelasyon 
katsayısı yüksekti. Sinovyal hipertrofinin değerlendirilmesinde de G1 MRG ile yüksek uyumlu 
tespit edildi (Tablo2). Laboratuvar parametrelerinden CRP; MRG ve USG’deki efüzyonun 
miktari ile pozitif yönde orta şiddetle korele idi. Bununla birlikte ilginç olarak VAS ise MRG ve 
USG’deki efüzyon miktarı ile negatif yönde orta şiddette korelasyon gösterdi. JADAS 10 
görüntülemelerdeki efüzyon ve sinovyal hipertrofi ölçümleri ile korelasyon göstermedi. 

TARTIŞMA: MRG’deki sinovyum kalınlığının sadece CRP ile anlamlı pozitif korelasyon 
gösterdiğini tespit ettik. VAS ile bu korelasyon negatifti. Bu VAS’ın inflamasyonu 
değerlendirmede objektivitesinin sorgulanması gerektiği anlamına gelebilir. Benzer şekilde 
JADAS’ın da dokudaki inflamasyonu göstermede çocuklar için yeni modifikasyonlar 
gerektirebileceğini düşündürebilir. Çift kör USG’lerin sonuçlarında ise G1, G2’ye göre MRG 
ölçümleri ile daha yüksek uyumluluk gösterrmiştir. USG deneyimli ellerde MRG ile yüksek 
uyum gösterir ve hastayı değerlendirmede yararlıdır.  MRG’deki inflamasyon bulgularının CRP 
ile pozitif korelasyon göstermesine rağmen, VAS ve JADAS ile negatif korelasyon göstermesi, 
bu hasta değerlendirme kriterlerinin çocuklardaki kullanılabilirliği açısından yeniden 
değerlendirmeye tabi tutulmasını gerektirebilir. 
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Resim Açıklaması: Tablo-1: Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri 
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Resim Açıklaması: Tablo-2: USG(G1 ve G2) ve MRG bulgularının karşılaştırılması 
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SS-73 

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT TANILI HASTALARIN ALT TİP DAĞILIMLARININ VE KLİNİK 

GİDİŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çağla Seven1, Mehmet Yıldız1, Fatih Haşlak1, Amra Adroviç1, Ayten Aliyeva1, Aybüke Günalp1, 

Esma Aslan1, Elif Kılıç Könte1, Kübra Uçak1, Sezgin Şahin1, Kenan Barut1, Özgür Kasapçopur1 

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Giriş: Jüvenil idyopatik artrit (JİA) süreğen artritle seyreden heterojen seyirli alt tipleri olan 
çocukluk çağının en sık görülen romatizmal hastalığıdır. Toplumdaki sıklığı, cinsiyet ve alt tip 
dağılımı ve otoantikor verileri açısından bölgeler ve etnisiteler arasında farklılıklar olduğu 
bilinmektedir. Çalışmamızda Türkiye’nin farklı bölgelerinden hastaların başvurduğu üçüncü 
basamak merkezimizdeki JİA tanılı hastaların demografik, klinik ve laboratuvar verilerini 
dünyadaki ve ülkemizdeki çalışmalarla kıyaslayarak benzerlik ve farklılıkları ortaya koymayı 
amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya Uluslararası Romatoloji Dernekleri Bilirliği ’nin (ILAR) geliştirmiş olduğu 
ölçütler baz alınarak JİA tanısını almış, 6 ay ve 21 yaş arasındaki hastalar dahil edildi. Hasta 
verileri elektronik ortam ve hasta dosyalarından tıbbi araştırma etik kurallarına uygun şekilde 
retrospektif olarak elde edildi. 

Sonuçlar: Çalışmaya toplamda 1150 hasta (%58’i kız) dahil edildi. Hastaların ortalama yaşları 
12.2 yıl, şikayetlerinin başlangıç yaşı ortalama 60 ay, tanı konulma yaşları ise ortalama 72 ay 
idi. Alt tip dağılımına bakıldığında en fazla olgunun olduğu grup 516 (%44) hasta ile 
oligoartiküler JİA grubu iken ikinci sırada 244 (%21) hastayla sistemik başlangıçlı JİA yer 
almakta idi. Entezit ilişkili artrit grubu 211 hastayla tüm hastaların %18’ini, poliartiküler JİA 
146 hastayla %13’ünü (Romatoid faktör negatif tip: %11, Romatoid faktör pozitif tip: %2), 
psöriatik artrit ise 33 hastayla %3’ünü oluşturmaktaydı. En sık tutulan eklem %65 oranla diz 
eklemi olurken bunu %53 ile ikinci sıklıkta ayak bileği tutulumu izlemekteydi. Hastaların 
%42’sinde anti-nükleer antikor (ANA), %11’inde HLA B-27, %6’sında romatoid faktör 
pozitifliği saptandı. Hastalardaki üveit sıklığı %7.6 olup oligoartiküler JİA alt tipi %13 (n=67) 
oranı ile en fazla üveit saptanan grubu oluşturmaktaydı. 

Tartışma: Bu konuyla ilgili ülkemizde yapılan daha önceki çalışmaların verileri ile benzer 
şekilde bizim çalışmamızda da en sık görülen alt tip oligoartiküler JİA idi. Ancak daha önceki 
çalışmalara kıyasla ANA pozitifliği oranımız belirgin daha yüksek sonuçlanmıştı. Batı 
toplumlarından rapor edilen verilere kıyasla bizim kohortumuzda entezit ilişkili artrit daha sık 
bulunmuşken ANA pozitifliği ve üveitin daha nadir olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Jüvenil idyopatik artrit, Kronik artrit, Anti-nükleer antikor, Üveit 
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SAKROİLYİT İLE SEYREDEN ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA SUBKLİNİK ENTEZİTİN 
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Amaç 

Entezit, entezit ile ilişkili artrit (ERA), Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) ile ilişkili sakroilyit ve kronik 
nonbakteriyel osteomiyelit (KNO) olan hastalarda görülebilir. Entezyal inflamasyon bazen 
asemptomatik olabilir ve fizik muayenede gözden kaçabilir. Çalışmamızda ERA, AAA ile ilişkili 
sakroilyit ve KNO'lu asemptomatik hastalarda ultrasonografi (US) ile subklinik entezit varlığını 
araştırdık. 

Yöntem 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji polikliniğinde, Ekim 2020 ile Aralık 
2022 tarihleri arasında ERA, AAA ile ilişkili sakroilyit ve KNO tanıları ile takip edilen, tedavi 
altında veya tedavisiz klinik remisyonda izlenen hastalar, pediyatrik radyoloji uzmanı 
tarafından US ile değerlendirildi. Bilateral yedi tendonun insersiyon yerleri (ön kolun ortak 
ekstansör ve fleksör tendonları, kuadriseps tendonu, proksimal ve distal patellar tendon, Aşil 
tendonu ve plantar fasya) ayrıntılı olarak incelendi. US incelemeleri pediyatrik OMERACT 
entezit skorlama sistemine göre yapıldı.  

Bulgular 

Çalışmaya 35 ERA, 15 AAA ile ilişkili sakroilyit ve 25 KNO hastası olmak üzere toplam 75 hasta 
dahil edildi. US değerlendirmesi sırasında tüm hastalar klinik remisyondaydı, fizik 
muayanelerinde patoloji yoktu ve akut faz reaktanları normal aralıktaydı. US’de 10 ERA 
(10/35, %28,6), üç AAA ile ilişkili sakroilyit (3/15, %20) ve iki KNO (2/25, %8) hastasında 
subklinik entezit tespit edildi (Tablo 1). Bu hastalardan ikisi dışında diğer hastalar (%86,6) 
antiinflamatuar tedavi alıyordu. Değerlendirilen 525 entez bölgesinden ise 18'inde (%3,4) 
radyolojik olarak entezit saptandı. En sık tutulan entez bölgeleri Aşil (%38,8) (Şekil 1) ve 
kuadriseps (%33,3) (Şekil 2) tendonlarıydı. Bu hastalarda sadece US bulgularına göre tedavi 
değişikliğine gidilmedi, ancak hastalar yakın aralıklarla takip edildi. US'den sonraki ilk altı 
aylık takipte, bu hastalardan üçünde (hasta 6, 8 ve 11) relaps geliştiği için hastaların mevcut 
tedavileri değiştirildi. 

Sonuç 

Sonuçlarımız, US'nin özellikle klinik ve laboratuvar bulgularına yansımayan subklinik entezitin 
saptanmasında yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, US'nin takipte hastalık 
alevlenmelerini öngörebileceğini ve hastalık aktivitesi için bir biyobelirteç olarak 
kullanılabileceğini öneriyoruz.  

Anahtar Kelimeler : subklinik entezit, ultrasonografi 
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Kaynakça : 

 

1. Jousse-Joulin S, Breton S, Cangemi C, Fenoll B, Bressolette L, De Parscau L, et al. 

Ultrasonography for detecting enthesitis in juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Care & 

Research. 2011;63(6):849-55. 

2. Shenoy S, Aggarwal A. Sonologic enthesitis in children with enthesitis-related arthritis. 

Clinical and experimental rheumatology. 2016;34(1):143-7. 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil 1. Aşil enteziti olan 11,7 yaşında ERA hastası 
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Resim Açıklaması: Şekil 2. Kuadriseps enteziti olan 5,9 yaşında AAA ilişkili sakroilyit hastası 
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Tables : 

 

Tablo 1. Subklinik entezit saptanan hastaların ultrasonografi bulguları 

Has

ta 
Tanı 

Yaş 

(yıl)/ 

cinsi

yet 

Mevcut 

tedavi 

Entezit 

bölgesi 

Hipoekoj

enite 

Tend

on 

kalınl

ığı 

(mm

) 

Power 

Doppl

er 

kanlan

ma 

artışı*

* 

Kalsifikas

yon 

Entez

ofit 

Kortikal 

düzensizlik/er

ozyon 

1 ERA 8,1/K 
Metotrek

sat 

Sol 

kuadris

eps 

+ 5,7 
Orta 

derece 
- - - 

2 ERA 
11,7/

K 

Etanerse

pt 
Sol Aşil + 5,8 

İleri 

derece 
- - + 

3 ERA 
12,8/

K 
- 

Sol 

kuadris

eps 

+ 5,3 
Hafif 

derece 
- - + 

4 ERA 7,9/E 
Etanerse

pt 
Sol Aşil + 6 

İleri 

derece 
- - - 

5 ERA 7,1/K 

Adalimu

mab, 

metotrek

sat 

Sağ 

ortak 

fleksör 

+ 4,4 
Hafif 

derece 
- - - 

6 ERA 
11,1/

E 

Etanerse

pt 

a.Sağ 

ortak 

fleksör 

+ 3,7 
Orta 

derece 
- - - 

    

b.Sağ 

kuadris

eps 

+ 5,7 
Hafif 

derece 
- - - 

    
c.Sağ 

Aşil 
+ 4,3 

Hafif 

derece 
- - - 

    
d.Sol 

Aşil 
+ 4,7 

Orta 

derece 
- - - 
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7 ERA 
13,9/

E 

Etanerse

pt 
Sağ Aşil + 6,5 

İleri 

derece 
- + + 

8 ERA 
11,1/

E 

Metotrek

sat 

Sol 

distal 

patella 

+ 3,6 
Orta 

derece 
- - - 

9 ERA 
11,9/

E 
- 

Sol 

kuadris

eps 

+ 6 
Orta 

derece 
- - - 

10 ERA 4,3/K 
Etanerse

pt 

Sağ 

plantar 

fasya 

+ 3,2 
Hafif 

derece 
+ + + 

11 

AAA 

ilişkili 

sakroi

lyit 

4,7/E 

Etanerse

pt, 

kolşisin 

Sol Aşil + 7,2 
İleri 

derece 
- + - 

12 

AAA 

ilişkili 

sakroi

lyit 

5,9/E 

Adalimu

mab, 

kolşisin 

Sağ 

kuadris

eps 

+ 4,3 
Orta 

derece 
- - - 

13 

AAA 

ilişkili 

sakroi

lyit 

2,8/E 

Metotrek

sat, 

kolşisin 

Sağ 

plantar 

fasya 

+ 1,7 
Orta 

derece 
- - - 

14 KNO 
10,5/

E 

Metotrek

sat 

Sağ 

kuadris

eps 

+ 4 
İleri 

derece 
- - - 

15 KNO 6,3/E 
Etanerse

pt 
Sağ Aşil + 3,9 

Hafif 

derece 
- - - 
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SS-75 

JÜVENİL İDİYOPATİK ARTRİT TANILI HASTALARDA AKILLI TABANLIK SİSTEMİ İLE YÜRÜMENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA 

Asya Albayrak1, 2, Nilay Arman3, Asena Yekdaneh1, 4, Fatma Gül Demirkan5, Nuray Aktay Ayaz5 

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Doktora Programı 
2İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü 
3İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü 
4Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi İngilizce Programı 
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 

Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Giriş-Amaç: Jüvenil İdiyopatik Artrit (JİA) tanılı hastalarda özellikle yük taşıyan eklemlerde sık 
görülen eklem şişliği, efüzyon, hassasiyet, ağrı ve eklem hareket açıklığında azalma gibi 
problemler yürüme fonksiyonunu etkilemektedir. Genellikle alt ekstremitede meydana gelen 
sorunlar  yürümenin zaman-mesafe parametrelerini, kinematik ve kinetik özelliklerini 
etkilemektedir ve fonksiyonel sorunlara yol açmaktadır (1,2). Bu çalışmanın amacı akıllı 
tabanlık sistemi ile JİA tanılı çocuk ve adölesanların yürüyüş profilini ve yürüme 
değişkenlerini inceleyerek, sağlıklı yaşıtları ile sonuçlarını karşılaştırmaktı. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 11-18 yaş aralığında JİA tanılı 16 çocuk ve adölesan ve 12 sağlıklı 
yaşıtı dahil edildi. DigitSole Pro® Akıllı Tabanlık Sistemi ile topuk vuruşu, topuk ve baş 
parmağın yerden ayrılması sırasında ayağın açıları, adım uzunluğu, adım süresi, basma fazı 
süresi, salınım fazı süresi, ayak ilerleme açısı gibi monopedal parametreler ile kadans, 
yürüme hızı (km/s) ve çift temas süresi gibi bipedal yürüyüş parametreleri değerlendirildi. 
İstatistiksel analiz için SPSS Versiyon 21.0 programı kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen JİA’lı hastaların ve sağlıklı akranlarının sırasıyla yaş 
ortalaması 14.69±2.44 ve 16.00±2.00 yıl idi. JİA tanılı çocuk ve adölesanlar sağlıklı yaşıtlarıyla 
karşılaştırıldığında kadansta istatistiksel olarak anlamlı artış,  sağ-sol basma fazı süresi, sol 
ayağın salınım ve itme fazı süresi, sağ-sol ayağın yerden ayrılma açısı ve sağ-sol adım 
süresinde ise istatistiksel olarak anlamlı azalma bulundu (p<0,05). JİA tanılı hastalarda hem 
sağ hem de sol taraf için ayağın yerden ayrılma açısı ve kadans ile salınım fazı süresi arasında 
anlamlı negatif korelasyon bulundu (p<0,05). 

Sonuç: JİA tanılı çocuk ve adölesanlarda sağlıklı yaşıtlarına kıyasla farklı yürüyüş karakteristiği 
görülmektedir.  Kadansta artış, basma, salınım ve salınım öncesi fazı süresindeki azalma alt 
ekstremite kas kuvveti, denge, yorgunluk ve ağrı sorunları ile ilişkili olabilir. Gelecek 
çalışmalarda JİA’lı hastalarda yürüyüş değişkenlerinin alt ekstremite fonksiyonlarıyla 
ilişkisinin ortaya koyulmasının egzersiz programına karar vermeyi kolaylaştıracağı 
görüşündeyiz. 

Bu çalışma TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 
121E690 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler : Jüvenil idiyopatik artrit, yürüme, fonksiyonel performans 

 

Kaynakça : 

 

1. Montefiori E, Modenese L, Di Marco R, Magni-Manzoni S, Malattia C, Petrarca M, et al. 

Linking Joint Impairment and Gait Biomechanics in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis. 

Ann Biomed Eng. 2019;47(11):2155–67. 

2. Woolnough L, Pomputius A, Vincent HK. Juvenile idiopathic arthritis, gait characteristics 

and relation to function. Gait Posture. 2021;85:38–54. 
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Tables : 

Grupların Kadans, Sağ-Sol Basma Fazı Süresi, Sol Salınım Fazı Süresi, Sol İtme Fazı Süresi, 

Sağ-Sol Ayağın Yerden Ayrılma Açısı ve Sağ-Sol Adım Süresinin Karşılaştırılması 

 Grup Ortalama (SS) p 

Kadans JİA 118.09±8.97 0.01 

 Sağlıklı Kontrol 110.00±7.26  

Sağ Basma Fazı Süresi JİA 0.61±0.05 0.02 

 Sağlıklı Kontrol 0.66±0.05  

Sol Basma Fazı Süresi JİA 0.61±0.05 0.02 

 Sağlıklı Kontrol 0.66±0.05  

Sol Salınım Fazı Süresi JİA 0.39±0.03 0.01 

 Sağlıklı Kontrol 0.42±0.02  

Sol İtme Fazı Süresi JİA 0.22±0.03 0.01 

 Sağlıklı Kontrol 0.25±0.02  

Sağ Ayağın Yerden Ayrılma Açısı JİA 60.79±6.28 0.01 

 Sağlıklı Kontrol 68.49±6.71  

Sol Ayağın Yerden Ayrılma Açısı JİA 61.53±6.20 0.01 

 Sağlıklı Kontrol 67.36±5.94  

Sağ Adım Süresi JİA 1.01±0.07 0.01 

 Sağlıklı Kontrol 1.09±0.07  

Sol Adım Süresi JİA 1.01±0.07 0.01 

 Sağlıklı Kontrol 1.09±0.07  
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SS-76 

JUVENİL İDİYOPATHİK ARTRİTLİ HASTALARININ ERİŞKİN DÖNEMDEKİ TAKİBİNDE HANGİ 

SINIFLAMA KRİTERLERİ KULLANILMALIDIR? 

Tuba Kurt1, Banu Çelikel Acar2 

1Bursa Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bölümü, Bursa 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bölümü, Ankara 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ILAR tanı kriterlerine göre jüvenil idiyopatik artrit (JİA) tanısı alan 
hastaların erişkin sınıflandırma kriterlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmektir. 

Yöntem: 2015-2022 yılları arasında ILAR sınıflandırma kriterlerine göre JİA tanısı alan hastalar 
çalışmaya dahil edildi. ILAR kriterleri, American College of Rheumatology/European League 
Against Rheumatism sınıflandırma kriterleri ile Romatoid artrit (RA), Yamaguchi'nin erişkin 
başlangıçlı Still hastalığı kriterleri, Assessment of SpondyloArthritis International Society 
(ASAS) spondiloartrit (SpA) kriterleri ile karşılaştırıldı. Psoriatik artrit (CASPAR) kriterleri için 
sınıflandırma kriterleri kullanıldı. 

Bulgular: 386 JİA hastası dahil edildi. JIA subgrupları sırasıyla 183 (%47,4) oligo-artiküler JİA 
(OJIA), 15 (%3,9) extended-OJIA, 66 (17,1) entezit ilişkili artrit (ERA), 53 (%13,7) RF negatif 
poli-artiküler JIA (PJIA), 14 (%3,6) RF pozitif PJIA, 41 (%10,6) sistemik JIA (SJIA), 9 (%2,3) 
psoriatik artrit, 5 (%1,3) undiferansiye JİA idi. 167 hasta (%43,3) yetişkin tanı kriterlerinden 
birini karşıladı. OJIA'lı 179 (%90.4) hasta sınıflandırılamadı. OJIA’lı 15 (%7,5) hasta periferik 
SpA kriterlerini karşıladı. SJIA'lı çoğu hasta Yamaguchi kriterlerini karşıladı. Tüm RF pozitif 
PJIA hastaları yetişkin RA kriterlerini karşılarken, RF negatif PJIA hastalarının %39,6'sı yetişkin 
RA kriterlerini karşılamıştır. ERA'da, tüm hastalar periferik veya aksiyel SpA kriterlerinden 
birini karşıladı. ERA hastalarının %59,1’i aksiyel SpA ve %40,9’u periferik SpA kriterlerini 
karşıladı. Psoriatik artritli tüm hastalar yetişkin CASPAR kriterlerini karşıladı. 

Sonuç: Hastaların çoğu yetişkin sınıflandırma kriterlerinden hiçbirini karşılamamaktadır. 
Sınıflandırılamayan grubun çoğu OJIA ve RF negatif JIA grubudur. 

  

Anahtar Kelimeler : Juvenil idiyopatik artrit, yetişkin sınıflama kriterleri, duyarlılık 
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PS-03 

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİNDE NADİR BİR TUTULUM: AKUT SKROTUM 

Mertcan Kasaloğlu1, Özgür Özdemir Şimşek1, Gökçen Erfidan1, Demet Alaygut1, Cemaliye 

Başaran1, Seçil Arslansoyu Çamlar1, Fatma Mutlubaş1, Belde Kasap Demir2 

1Sbü Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Ve Romatoloji Bilimdalı 

Giriş 

Ailevi Akdeniz Ateşi(AAA), ülkemizde yaygın görülen, tekrarlayan ateş, serozal inflamasyon 
atakları veya erizipel benzeri döküntü ile karakterize kalıtsal otoinflamatuar bir hastalıktır. 
Akut skrotum,  inguinoskrotal bölgede ani gelişen ağrı, şişlik ve kızarıklık ile ortaya çıkabilen 
ve AAA’da nadir görülen bir patolojidir.  Burada, AAA tanısı ile izlenmekte olan ve akut 
skrotum kliniğinde başvuran 2 hasta sunulmuştur.   

  

Olgular: 

Olgu-1: 21 aylık erkek olgu, dizde tekrarlayan artrit nedeni ile başvurusunda MEFV gen analizi 
gönderilerek kolşisin tedavisi ile izleme alındı. Acil servise skrotumda şişlik ve kızarıklık ile 
başvurusunda muayenede skrotal şişlik, ısı ve hassasiyet saptanan olgunun tetkiklerinde 
WBC:13600 (%64,5 PNL), CRP: 68,8 mg/L (N:0-5) idi. Skrotal ultrasonografide skrotum orta 
hatta cilt altında yaklaşık 3x1cm boyutlu sıvı lokülasyonu izlendi. Torsiyon gözlenmedi. 
Genetik analizinde M694V homozigot mutasyonu saptanan hasta akut skrotum olarak 
değerlendirildi. Şikayetleri ibuprofen tedavisi ile kontrol altına alındı.   

Olgu-2: AAA tanısı ile izlenen, K695R/R761H birleşik heterozigot mutasyonu olduğu bilinen 
ve 10 yıldır kolşisin tedavisi alan olgu acil servise karın ağrısı, skrotumda hassasiyet, kızarıklık 
ve ısı artışı ile başvurdu. Tetkiklerinde WBC:11000 (%64 PNL), CRP:118 mg/dL (N:0-5) olup, 
ultrasonografide patoloji görülmedi. Akut skrotum olarak değerlendirilen olgunu şikayetleri 
ibuprofen ile geriledi. . 

  

Sonuç 

Akut skrotum bir çocukluk çağı acili olup testis torsiyonunun hızla ayırt edilmesini gerektirir. 
AAA ile birlikteliği nadir olup, görülen olgularda homozigot M694V mutasyonu sıktır. Biri 
M694V homozigot, diğeri K695R/R761H mutasyonuna sahip 2 olgu, akut skrotumda AAA’nın 
da ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini vurgulamak için sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Ailevi Akdeniz Ateşi(AAA), Akut skrotum, Genetik mutasyon 
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PS-04 

ARTRİT İLE KARIŞAN DURUMLARDA ULTRASONOGRAFİNİN ÖNEMİ 

Tuba Kurt1, Fatih Hakan Tufanoğlu2 

1Bursa Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bölümü, Bursa 
2Bursa Şehir Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü, Bursa 

Amaç: 

Kronik artritler çocukluk döneminde sık görülen hastalıklardandır. Tanıya giden yolda iyi bir 
anamnez ve muayenenin yanında laboratuvar ve görüntüleme bulguları oldukça önemlidir. 
Enfeksiyöz ve hematolojik nedenlerin dışlanmasıyla birlikte ultrasonografi (USG) ve magnetik 
rezonans görüntüleme (MRG) bulguları tanıda yardımcı araçlardır. Bu olguda USG’nin 
tanıdaki önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

Olgu: 

On yaş kız hasta, sağ ayak bileğinde şişlik ve ağrı ile başvurdu. Yaklaşık 2 yıldır her gün 
mekanik karakterde ağrısı ve eklem şişliği vardı, sabah tutukluğu yoktu. Sistem sorgusunda 
kalça ağrısı, bel ağrısı, topuk ağrısı, tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı, döküntü, ishal 
tariflemiyordu. Beş yaşından itibaren tekrarlayan oral aftı vardı ve  bir kez eritema nodosum 
geçirme öyküsü mevcuttu. Oral aft için kolşisin tedavisi kullandığı öğrenildi. Fizik 
muayenesinde sağ ayak bileği ve distal tibiada şişlik ve hassasiyet mevcuttu. Ayak bileği 
hareketleri normaldi. Sistem muayenesi normaldi. Laboratuvar incelemesinde lökosit sayısı 
6500/mm3, hemoglobin 13,7 gr/dL, trombosit sayısı 267000/mm3, eritrosit sedimantasyon 
hızı 10 mm/sa, C-reaktif protein 3 g/L idi. ANA negatifti. Enfeksiyöz etyolojilere yönelik 
laboratuvar incelemesi normal sonuçlandı. Direkt grafisi ve eklem USG normaldi. Ayak bileği 
ve tibia üzerine oldukça hassas şişlik olması nedeniyle yapılan MRG’de sağ bacak kaslarının 
diğer ekstremiteye göre atrofik olduğu, yağ dokuda artış olduğu izlendi (Şekil 1). Kemik 
incelemesi normaldi. Ayak eklemlerinde sinovit yoktu. Ayak lateralinde kapsülde 
kontrastlanma izlendi. Kapsül yırtığı olabileceği düşünüldü. Ancak hastada travma öyküsü 
yoktu ve uzun süreli bir öyküsünün olması nedeniyle kapsül yırtığı düşünülmedi. Mevcut 
durum radyoloji bölümü ile görüşülerek yeniden USG yapıldı. USG’de distal tibia da ayak 
bileğine kadar uzanan ve eklemi çepeçevre saran, derin kas dokunun altına doğru uzanım 
gösteren venöz malformasyon izlendi (Şekil 2). Belirgin arteryel komponent ve arteryo-venöz 
fistül yoktu. Hastaya venöz malformasyon tanısı kondu. Girişimsel radyoloji tarafından 
skleroterapi tedavisi planlandı. 

Sonuç: Çocukluk döneminde artrit ayırıcı tanısı oldukça önemlidir. Kronik artrit açısından 
klinik ve görüntüleme uyumlu olmadığında daha şüpheci olunmalıdır. Klinik bilgi eşliğinde 
yapılan USG tanıda oldukça faydalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Artrit, venöz malformasyon, ultrasonografi 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: MR görünümü 

 

 
 

Resim Açıklaması: USG ile venöz malformasyonun görünümü 
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PS-05 

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANILI ADÖLESANLARDA ‘PAİN CATASTROPHİZİNG SCALE-CHİLD’ 

ANKETİNİN TÜRKÇE VALİDASYONU 

Deniz Bayraktar1, Devrim Can Saraç1, Özge Altuğ Gücenmez2, Balahan Makay2, Pembe 

Keskinoğlu3, Sema Savcı4, Erbil Ünsal2 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi 

Giriş: Ailevi Akdeniz Ateşi (familial Mediterranean fever, FMF), ateş ve ağrı atakları ile 
seyreden kronik oto-inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın öngörülemeyen doğası ve kronik 
süreci nedeniyle, FMF hastalığına sahip çocukların ağrıya ilişkin tutumları olumsuz yönde 
etkilenebilir. Bu nedenle FMF’li çocuklarda ağrıya ilişkin tutumların kapsamlı olarak 
değerlendirilmesi önemlidir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ‘Pain Catastrophizing Scale-Child’ (PCS-C) anketinin Türkçe 
versiyonunun FMF’li adölesanlarda geçerlik ve güvenirliğini araştırmaktı. 

Yöntemler: PCS-C, her biri dörtlü likert skala (0-4 puan arasında) kullanılarak puanlanan 
toplam 13 sorudan oluşur (skor: 0-52 puan) ve daha yüksek puanlar ağrıya ilişkin 
düşüncelerin daha olumsuz yönde olduğunu ifade eder. PCS-C, yapılandırılmış kılavuzlar 
eşliğinde Türkçe'ye çevrildi. Araştırmaya katılan adölesanlar (13-18 yaş) PCS-C anketine ek 
olarak, istirahat ve aktivite sırasındaki ağrı düzeyleri açısından vizüel analog skala (VAS, 0-100 
mm) ile, yaşam kaliteleri açısından ise Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri 3.0 Artrit Ergen 
Modülü (PedsQL, skor: 0-100) ile değerlendirildi. Test-tekrar test geçerliliğini değerlendirmek 
amacıyla ilk değerlendirmeden yaklaşık bir hafta sonra katılımcılar telefonla aranarak PCS-C 
doldurtuldu. İç tutarlılık, test-tekrar test güvenirliği ve yakınsak geçerliği incelemek için 
sırasıyla; Cronbach's alpha değeri, Intraclass Correlation Coefficient (ICC) değeri ve Pearson 
korelasyon katsayıları hesaplandı. 

Sonuçlar: Çalışmaya FMF tanılı 65 adölesan (36 kız, ortalama yaş= 15,4±1,4 yıl, ortalama 
vücut kütle indeksi= 20,9±3,4 kg/m2) dahil edildi. Semptomların başlangıcından bu yana 
geçen ortalama süre 100±54 ay, tanıdan bu yana geçen ortalama süre 77±57 ay olarak 
saptandı. Ağrı düzeyleri istirahat için 30,5±30,4 mm, aktivite için 47,4±34,4 mm olarak tespit 
edildi. Ortalama PedsQL puanı 80,3±13,9, ortalama PCS-C puanı 22,5±12,9 olarak hesaplandı. 
PCS-C Türkçe versiyonu mükemmel düzeyde iç tutarlılık (Cronbach alfa= 0.938) ve iyi 
düzeyde test-tekrar test güvenirliği gösterdi [n=23, ICC=0,893 (%95 CI= 0,766/0,953)]. PCS-C 
skorları ile vücut kütle indeksi, ağrı düzeyi ve yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişkiler tespit 
edildi (p<0,05, Tablo). 

Tartışma: PCS-C ölçeğinin Türkçe versiyonu FMF'li adölesanlarda ağrıya ilişkin olumsuz 
düşünceleri ölçmek açısından geçerli ve güvenilir bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler : Ailesel Akdeniz Ateşi, Ağrı, Algı 
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Tables : 

 

PCS-C skorları ile fiziksel özellikler, hastalıkla ilgili özellikler, ağrı düzeyi ve yaşam kalitesi 

arasındaki ilişkiler 

n:65 r p 

Fiziksel Özellikler   

Yaş (yıl) 0,140 0,265 

Vücut Kitle İndeksi (kg/m2) 0,324 0,008* 

Hastalıkla İlgili Özellikler   

Semptomların başlangıcından itibaren geçen süre (ay) 0,006 0,962 

Tanıdan itibaren geçen süre (ay) 
-

0,059 
0,640 

Ağrı Düzeyi   

İstirahatte VAS (0-100 mm) 0,325 0,008* 

Aktivite sırasında VAS (0-100 mm) 0,490 <0,001* 

Yaşam Kalitesi   

PedsQL 3.0: Artrit Modülü (puan 0-100) 
-

0,552 
<0,001* 

kg/m2: kilogram/metrekare, VAS: Vizüel Analog Skala, PedsQL: Pediatrik 

Yaşam Kalitesi Envanteri, r: Pearson Korelasyon Katsayısı, *p<0,05 
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PS-06 

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANILI HASTALARIN EBEVEYNLERİNDE ‘PAİN CATASTROPHİZİNG 

SCALE-PARENT’ ANKETİNİN TÜRKÇE VALİDASYONU 

Deniz Bayraktar1, Devrim Can Saraç1, Özge Altuğ Gücenmez2, Balahan Makay2, Pembe 

Keskinoğlu3, Nursen İlçin4, Sema Savcı4, Erbil Ünsal2 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi 

Giriş: Kronik ağrının görüldüğü çocukluk çağı hastalıklarda ağrıya yönelik geliştirilebilecek 
olumsuz tutumlar hem hasta çocuğun hem de ailesinin yaşam kalitesini etkileyebilecek 
önemli problemlerdir. Kronik bir hastalık sürecine sahip Ailevi Akdeniz Ateşi (familial 
Mediterrenean fever, FMF) hastaları da öngörülemez ateş ve ağrı ataklarına bağlı ağrıya 
yönelik olumsuz tutumlar geliştirebilirler. Kronik ağrı ile baş eden çocukların ağrıya ilişkin 
algıları üzerine ebeveynlerinin tutumu da belirleyici olabilir. Bu nedenle FMF'li adölesanların 
ebeveynlerinin ağrıya ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi önemlidir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ‘Pain Catastrophizing Scale-Parent’ (PCS-P) anketinin Türkçe 
versiyonunun FMF’li adölesanların ebeveynlerinde geçerlik ve güvenirliğini araştırmaktı. 

Yöntemler: PCS-P, her biri dörtlü likert skala (0-4 puan arasında) kullanılarak puanlanan 
toplam 13 sorudan oluşur (skor: 0-52 puan) ve daha yüksek puanlar ağrıya ilişkin 
düşüncelerin daha olumsuz yönde olduğunu ifade eder. PCS-P, yapılandırılmış kılavuzlar 
eşliğinde Türkçe'ye çevrildi. Araştırmaya katılan adölesanların (13-18 yaş) ebeveynleri PCS-P 
anketine ek olarak, çocuklarının istirahat ve aktivite sırasındaki ağrı düzeylerine ilişkin algıları 
açısından vizüel analog skala (VAS, 0-100 mm) ile, çocuklarının yaşam kalitelerine yönelik 
algıları açısından ise Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri 3.0 Artrit Ebeveyn Modülü (PedsQL, 
skor 0-100) ile değerlendirildi. Test-tekrar test geçerliliğini değerlendirmek amacıyla ilk 
değerlendirmeden yaklaşık bir hafta sonra katılımcılar telefonla aranarak PCS-P doldurtuldu. 
İç tutarlılık, test-tekrar test güvenirliği ve yakınsak geçerliği incelemek için sırasıyla; 
Cronbach's alpha değeri, Intraclass Correlation Coefficient (ICC) değeri ve Pearson 
korelasyon katsayıları hesaplandı. 

Sonuçlar: Çalışmaya toplam 57 ebeveyn (45 anne, ortalama yaş= 41,7±5,2 yıl) dahil edildi. 
Ebeveynlerin çocuklarının ağrı düzeylerine ilişkin algıları istirahat açısından 36,1±32,9 mm, 
aktivite açısından 49,7±36,1 mm olarak tespit edildi. Ortalama PedsQL-Ebeveyn modülü 
puanı 79,7±15,5, ortalama PCS-P puanı 31,2±12,4 olarak hesaplandı. PCS-P’nin iç tutarlılığının 
mükemmel (Cronbach alfa= 0,932) ve test-tekrar test güvenilirliğinin iyi düzeyde [n=23, ICC= 
0,887 (%95 CI= 0,751/0,950)] olduğu belirlendi. Ebeveynlerin ağrıya ilişkin olumsuz tutumları 
ile çocuklarının ağrı düzeyi ve yaşam kalitesine ilişkin görüşleri arasında ilişkiler tespit edildi 
(p<0,05, Tablo). 

Sonuç: PCS-P ölçeğinin Türkçe versiyonu FMF'li adölesanların ailelerinin çocuklarının ağrısına 
ilişkin olumsuz düşüncelerini ölçmek açısından geçerli ve güvenilir bir yöntemdir. 
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Anahtar Kelimeler : Ağrı, Ailevi Akdeniz Ateşi, Aile 

 

Tables : 

 

PCS-P skorları ile ebeveyn yaşı, ebeveynlerin çocuklarının ağrı düzeyleri hakkındaki algıları 

ve çocuklarının yaşam kalitesine ilişkin görüşleri arasındaki ilişkiler 

n:57 r p 

Ebeveynlerin Fiziksel Özellikleri   

Yaş (yıl) 
-

0,050 
0,710 

Ebeveynlerin Çocuklarının Ağrı Düzeylerine İlişkin Görüşleri   

İstirahatte VAS (0-100 mm) 0,273 0,040* 

Aktivite sırasında VAS (0-100 mm) 0,274 0,039* 

Ebeveynlerin Çocuklarının Yaşam Kalitesi Düzeylerine İlişkin Görüşleri   

PedsQL-Ebeveyn formu (puan: 0-52) 
-

0.420 
0,001* 

VAS: Vizüel Analog Skala, mm: milimetre, PedsQL: Pediatrik Yaşam Kalitesi 

Envanteri, r: Pearson Korelasyon Katsayısı, *p<0,05 
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PS-07 

PEDİATRİK BEHÇET TANILI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜÇÜNCÜ BASAMAK DENEYİMİ 

Zuhal Karalı1, Şükrü Çekiç1, İrem Çakır1, Sara Şebnem Kılıç1 

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Ve İmmünoloji Bilim Dalı 

GİRİŞ ve AMAÇ: Behçet hastalığı, tekrarlayan oral aft, genital ülserler ile karakterize 
inflamatuvar bir sistemik vaskülittir. Hastalığın seyrinde deri, göz, kas-iskelet sistemi, sinir 
sistemi ve gastrointestinal sistem tutulumları saptanabilir. Sıklıkla Akdeniz, Orta Doğu ve 
Uzakdoğu ülkelerinde görülür.Bu çalışmada amacımız Behçet Hastalığı tanılı pediatrik 
olguların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularını değerlendirmektir. 

METOD: Çalışmamıza Ocak 2011 – Temmuz 2022 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Romatoloji polikliniğinde Behçet Hastalığı tanısıyla takip edilen (0-20 yaş) 50 
hasta alındı. Hastaların klinik, laboratuvar ve radyolojik verileri elektronik dosya kayıtlarından 
retrospektif olarak incelendi. Hastalarımıza Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu’nun 
tanı kriterlerine göre tanı konmuştur. 

SONUÇLAR: Olguların 24’ü (%48) erkek, 26’sı (%52) kızdı. Hastaların tanı yaşı ortalama 9 
±4,55 (erkelerde 10.75±4.55, kızlarda 12.35±3.65) idi. Yirmi olgunun (%36,3) ailesinde Behçet 
Hastalığı öyküsü vardı. Hastaların 48’inde (%96) oral aft, 16’ sında (%32) genital ülser 
mevcuttu. Üveit olan 9 hastanın 6’sı panüveit, 1’i posterior üveit, 2’si anterior 
üveitti.Cinsiyetlere göre semptomların dağılımı arasında herhangi bir fark yoktu. Otuz dokuz 
hastada  (%78) HLA-B51, 14 hastada (%28)  ANA pozitifliği saptandı. İmmünojik tetkikleri 
yapılan 34 hastanın 11’inde (%32,3) serum immunoglobulinleri düşüktü; 6 hastada IgG, 3 
hastada IgM ve 2 hastada IgA düşüklüğü mevcuttu. Üç olguda trombüs saptandı (bir olguda 
sağ ventrikülde, iki olguda intrakranial transvers sigmoid sinüste ve sol juguler vende 
trombüs). Tedavide en çok kullanılan ilaç kolşisin (n=45, %82) idi. Sırasıyla diğer ilaçlar 
sistemik kortikosteroid 12 (%24), azatiopürin 8  (%16), metotreksat 4 (% 8)  , adalimumab 4 
(% 8) ve infliksimab 4 (% 8) şeklindeydi. Hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçların 
(DMARD) hasta bulgularına göre kullanımı tabloda verilmiştir. İzlemde 35 hastada (%70) 
tedavi ile klinik bulgularda (tekrarlayan oral aftlar, artrit, santral sinir sistemi ve 
gastrointestinal sistem) iyileşme görüldü. Üveit ile takip edilen 8 hastada biyolojik ajanlarla 
tam düzelme saptandı. Yalnızca 1 hasta üveite sekonder komplike katarak gelişmesi üzerine 
opere edildi.  

TARTIŞMA: Behçet hastalığı çocukluk çağında nadirdir. Sık olmamakla birlikte yaşamı tehdit 
eden komplikasyonlar görülebilmektedir. Morbiditeyi azaltmak ve klinik izlemi kolaylaştırmak 
için klinisyenler her zaman gelişebilecek olumsuzluklar açısından dikkatli olmalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler : Behçet Hastalığı, oral aft, üveit, 

 

Kaynakça : 

 

1) van der Houwen TB, van Hagen PM, van Laar JAM. Immunopathogenesis of Behçet's 

disease and treatment modalities. Semin Arthritis Rheum. 2022 Feb;52:151956. 
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2) Yildiz M, Haslak F, Adrovic A, Sahin S, Koker O, Barut K, Kasapcopur O. Pediatric Behçet's 

Disease. Front Med (Lausanne). 2021 Feb 3;8:627192. 

 

Tables : 

 

Tanı anında eşlik eden bulguların sıklığı 

Bulgular n (%) 

Üveit 9 (18) 

Cilt tutulumu 18 (36) 

Gastrointestinal Sistem tutulumu 19 (38) 

Santral sinir sistemi tutulumu 6 (12) 

Vasküler tutulum 3 (6) 

Artrit 17 (34) 

 

Hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç (DMARD) tedavilerini kullanan hasta sayısının 

bulgulara göre dağılımı 

 Üveit (n) Artrit (n) Venöz trombüs (n) Santral sinir sistemi tutulumu (n) 

azatiopürin 2 2 3 1 

metotreksat 2 2 - - 

adalimumab 3 1 - - 

infliksimab 3 1 - - 

 

  



 

Sayfa 262 / 369 
 

PS-08 

PAKİDERMODAKTİLİ 

Gülşah Kılbaş1, Semra Ayduran1, Selçuk Yüksel1, Erdem Çomut2 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Denizli 

GİRİŞ VE AMAÇ: Pakidermodaktili daha çok adelosan erkeklerde nadir görülen benign digital 
fibromatozisdir. Sıklığı bilinmemektedir. Bugüne kadar literatürde yaklaşık 150 vaka 
bildirilmiştir (1). Etyoloji tam bilinmemekle birlikte parmaklarda sürekli devam eden 
sürtünmenin minör travmaya neden olduğu ve buna bağlı oluştuğu ileri sürülmektedir (2). Bu 
yazıda bilateral parmak eklemlerinde şişlik olması nedeniyle çocuk romatoloji polikliniğine 
başvuran ve yapılan tetkikler sonucunda pakidermodaktili tanısı alan bir hasta sunulmuştur. 

OLGU: 15 yaşında erkek hasta 3 yıl önce başlayan el parmaklarında şişlik nedeniyle başvurdu. 
Travma öyküsü, ağrı, ateş, döküntü ve sabah tutukluğu yoktu. 8 yaşında dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite tanısı alan hastanın emosyonel stres ile ilişkili olarak alışkanlık haline gelen 
parmaklarıyla oynama ve çekme hareketi tarifleniyordu. Fizik muayenede bilateral 2-4. 
parmak proksimal interfalangeal ve sol el ikinci parmak distal interfalangeal eklemlerin 
lateralinde yumuşak doku şişliği mevcuttu (Resim 1 ). Tam kan sayımı olağan, akut faz 
reaktanları ve  RF negatif, ANA 1/100 dilüsyonda pozitifti. Direkt grafide yumuşak doku şişliği 
dışında özellik yoktu. Sol el MR görüntülemesinde kemik yapı ve eklemler normaldi. Punch 
biyopside hiperkeratoz, epidermiste hiperplazi, dermiste kollajen liflerde kalınlaşma ve müsin 
birikimi saptandı (Resim 2). Bu bulgular pakidermodaktili ile uyumlu idi. Spesifik tedavi 
önerilmedi. Çocuk psikiyatrisine yönlendirildi.  

TARTIŞMA: Pakidermodaktili görünümü nedeniyle poliartiküler JİA, psöriatik artrit gibi 
inflamatuar eklem hastalıkları ile karışabilir. Ancak sabah tutukluğu, ağrı ve hassasiyet 
olmaksızın şişlik olması, radyolojik incelemede iltihabi olmayan yumuşak doku şişliği dışında 
bulgu görülmemesi ve laboratuvar testlerinin tamamen normal olması ile romatolojik 
hastalıklardan ayrımı yapılır. Histolojik bulgular, epidermiste hiperkeratoz ve akantoz ile 
dermal kollajen ve müsin birikiminde artış ile karakterizedir. Benign seyirli olduğu için spesifik 
tedavi gerekmez. Mükerrer travmaların sonlandırılması etkili olacaktır. Bazı olgularda 
intralezyoner kortikosteroid veya cerrahi rezeksiyon uygulanabilir (3). Günlük pratikte 
parmaklarda şişlik ile başvuran hastalarda ayrıcı tanıda pakidermodaktiliye de yer verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler : jüvenil idyopatik artrit, jüvenil psöriatik artrit, pakidermodaktili 

 

Kaynakça : 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1: Proksimal ve distal interfalangeal eklemlerin lateralinde yumuşak 

doku şişliği 
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Resim Açıklaması: Resim 2A: Epidermiste hiperkeratoz, hipergranüloz ve akantoz ve dermiste 

kalın kaba kollajen (Hematoksilen & Eosin boyası. Resim 2B: Dermiste müsin birikimi. 

(Periyodik asit schiff - Alcian blue boyası, X200 büyütme). 
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PS-09 

JÜVENİL İDİYOPATİK ARTRİT TANISIYLA TAKİP EDİLEN TORG-WİNCHESTER SENDROMLU ÜÇ 

OLGU ; NELER ÖĞRENDİK? 

Ahmet Girgeç1, Fatoş Çirkin Melik1, Hatice Melisa Kaçmaz1, Ayşe Balat1 

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesi 

Jüvenil idiyopatik artrit(JİA) periferik artrit ile karakterize kronik inflamatuar hastalıktır. Torg-
Winchester sendromu matriks metaloproteinaz 2(mmp2) genindeki mutasyon sonucu ortaya 
çıkan iskelet displazisidir (1). Bu çalışmada JİA tanısı ile izlenmiş, takipte Torg-Winchester 
sendromu tanısı alan 3 kardeş olgu sunulmaktadır. 

On beş yaşındaki kız hastanın yaşamının altıncı ayından itibaren önce ellerinde, sonra ayak 
parmaklarında şişlik başladığı takipte şekil bozukluğu geliştiği ve kollarında sertleşme 
tarzında cilt bulgularının başladığı, JİA ve skleroderma tanısı alarak 6 ay metotreksat ve 
steroid kullandığı ancak yakınmalarının giderek artması ve tedaviden yarar görmemesi 
nedeniyle çocuk romatolojiye yönlendirildiği öğrenildi(Resim1). Perimembranöz  ventriküler 
septal defekt (VSD) nedeniyle opere edildiği, anne-babasının akraba olduğu, diğer 
kardeşlerinde de benzer şikayetlerin bulunduğu öğrenildi. Fizik muayenede vital bulguları 
stabil, boy-ağırlık persentilleri 3’ün altında, el ve ayak parmaklarında, dirsek ve diz ekleminde 
deformite saptandı. Hasta tekerlekli sandalyeye bağımlıydı. Laboratuar incelemesinde 
patoloji saptanmadı. Hastada inflamasyon bulgusunun olmaması, tedaviye yanıt alınamaması 
nedeniyle metabolik ve genetik geçişli hastalıklar için tetkikler yapıldı. Metabolik tetkikler 
normal sınırlardaydı. Genetik çalışmada mmp2 geninde c.1572c|>a(p.y524*) (p.tyr524ter) 
homozigot mutasyon saptandı. 

Yukarıda sunulan olgunun 12 yaşındaki erkek kardeşinin VSD ve 11 yaşındaki kız kardeşin 
sekundum atrial septal defekt(ASD) nedeniyle opere edildiği öğrenildi. Yaşamlarının 
3.  ayından sonra, önce ellerde sonra ayaklarda hareket kısıtlılığının başladığı, eklem 
bulgularının zamanla ilerlediği, takipte kolda sertleşme tarzında cilt bulgularının 
belirginleştiği, sırt ağrılarının olduğu öğrenildi. Fizik muayenelerinde boy-ağırlık persentilleri 
3’ün altındaydı. Büyük ve küçük eklemlerde deformiteler ile skleramatöz cilt değişikliği 
mevcuttu (Resim2,3,4).Laboratuar incelemelerinde ve metabolik hastalık taramalarında 
patoloji saptanmadı. Genetik çalışmada ise her iki kardeşte de mmp2 geninde homozigot 
mutasyon saptandı ve hastalara Torg-Winchester sendromu tanısı konuldu. Aileye genetik 
danışmanlık verildi ve DEXA da Z skoru düşüklüğü saptanan üç hastaya da bifosfonat tedavisi 
başlandı ve fizik tedavi programına alındılar. 

 Torg-Winchester sendromlu hastalarda erken yaşta özellikle el, ayak ve dizlerde eklem 
deformiteleri, osteoporoz ve osteolizis gelişmektedir(2).Hastalığın net bir tedavisi 
bilinmemektedir. Osteolizis ve osteoporoz tedavisi için bifosfonatlar kullanılmaktadır(3). Bu 
sendromda konjenital kalp hastalıkları görülebilmektedir. Eklem hareket açıklılığının 
arttırılmasında fizik tedavi etkilidir(4,5). Bu olgular aracılığıyla öğrendiğimiz; ülkemizde 
akraba evliliği sıklığını hatırlayarak, romatolojik hastalıkların birçoğunun dışlama tanısı 
olduğu ve tedaviye beklenen yanıtın alınamadığı durumlarda genetik hastalıkların akılda 
tutulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler : Jüvenil idiyopatik artrit, skleroderma, Torg-Winchester sendromu 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1-4: Torg-Winchestersendromlu olguların eklem ve cilt bulguları 

(Resim 1,3: Ayak parmaklarında deformite, Resim 2: Skleromatöz cilt değişikliği, Resim 4:Diz 

eklemindeartropati) 

 

 

 

  



 

Sayfa 267 / 369 
 

PS-10 

NOARCH SENDROMLU HASTADA T VE DOĞAL LENFOİD HÜCRELER 

Ayşenur Paç Kısaarslan1, 3, Yeşim Haliloğlu2, 3, Sümeyra Özdemir Çiçek4, 3, Şerife Erdem3, 

Ahmet Eken2, 3, Ekrem Ünal5, 3 

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
3Erciyes Üniversitesi, Gevher Nesibe Genom Ve Kök Hücre Enstitüsü 
4Kayseri Şehir Hastanesi, Çocuk Romatolojisi 
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı 

Giriş: Aktinopati grubu otoinflamatuar hastalıklar immün yetmezlik ve otoinflamasyonun 
birlikte görüldüğü hastalıklar grubudur. Wiskott-Aldrich ve hiperimmünglobulin E 
sendromlarının da dahil olduğu aktinopatilerde yardımcı T hücre ve doğal lenfoid hücre (ILC) 
sayı ve fonksiyonlarının, STAT3 sinyal yolağının bozulduğu bilinmektedir. NOARCH sendromu 
CDC42 protein defektine bağlı olarak neonatal başlangıçlı pansitopeni, otoinflamasyon, 
epizodik hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) atakları ile seyreden aktinopati grubunda 
otoinflamatuar bir hastalıktır. NOARCH sendromu tanısı ile takip ettiğimiz, halen IL-1 blokeri 
kullanan hastanın T ve ILC hücrelerini değerlendirdik. 

Metot: Flow sitometrik analizerde Treg hücreleri CD4+ FOXP3+ T hücreleri olarak kapılandı. 
ILC hücreleri, total ILC’ler CD3- Lineage- CD161+ CD127+ populasyonundan, ILC1’ler ckit- 
CRTH2- , ILC2’ler CRTH2+ ve ILC3’ler ckit+, CRTH2- olarak belirlendi. Ayrıca PMA/Ionomycin 
ve GolgiPlug ile 4 saat stimüle edilen hücrelere intraselüler hücre boyaması yapılarak IL-17A, 
IFN-γ, TNF-α, GM-CSF, IL-2 ve IL-4 üretim miktarlarına bakıldı. Ayrıca hücreler IL-6 ve IL-23 ile 
uyarılarak STAT3 fosforilasyonuna bakıldı. 

Sonuçlar: Hastada kontrollere göre Treg hücrelerinde, IFN-γ, TNF-α sitokin seviyelerinde 
artış, ILC2 ve ILC3 hücrelerde azalma olurken, STAT3 fosforilasyonunun normal olduğu tespit 
edildi. 

Yorum: Artan sitokin seviyeleri, Th1 ve ILC1 yönüne kayan sistemin göstergesi olabilir. 
Tekrarlayan HLH atakları bu sitokinlerin makrofajları aktive etmesine bağlı olabilir. Treg 
hücrelerindeki artış kompansasyona bağlanmıştır. Ayrıca CDC42’nin GTP değişimini 
katalizleyen DOCK8 defektinde görülen ILC3/ILC2 defektinin CDC42 eksikliğinde 
fenokopyalandığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Aktinopati, CDC42, doğal lenfoid hücre, NOARCH sendromu, T hücre 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Figür 1. CDC42 mutasyonu sonucunda ILC2 ve ILC3'ler hastada kontrollere 

göre azalmıştır 
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PS-11 

İNTRAKARDİYAK KİTLE İLE BAŞVURAN ÇOCUKLUK ÇAĞI BEHÇET HASTALIĞI : OLGU 

SUNUMU 

Hatice Melisa Kaçmaz1, Mehtap Akbalık Kara2, Beltinge Demircioğlu Kılıç2, Derya Aydın Şahin3, 

Osman Başpınar3, Mehmet Adnan Celkan4, Mithat Büyükçelik2, Ayşe Balat1 

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı 
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı 

Giriş: Behçet hastalığı (BH), tekrarlayan oral aftlar, genital ülserler, üveit ve deri lezyonları ile 
karakterize sistemik inflamatuvar bir hastalıktır (1). Tipik mukokutanöz ve göz bulguları 
yanında mortaliteye neden olabilen vasküler tutulumu da gözlenmektedir. BH her boyutta 
arter ve venleri tutabilen nadir bir vaskülit olup inflamasyona sekonder venlerde, tromboza 
yatkınlık gelişirken, arterlerde anevrizma ya da tromboz oluşabilmektedir. Kardiyak tutulum 
BH olgularının %16’sında gözlenmekte olup (2), intrakardiyak tromboz nadir bir komplikasyon 
olarak görülebilmektedir (3). Bu çalışmada intrakardiyak kitle nedeniyle cerrahi eksizyon 
yapılan ve takibinde BH tanısı alan pediyatrik bir olgu sunulmaktadır. 

Olgu sunumu: On beş yaşındaki erkek hastanın öyküsünden ateş, öksürük yakınmaları ile 
başvurduğu merkezde COVID-19 tanısıyla tetkik edilip antibiyotik tedavisi başlandığı, ancak 
ateşinin devam etmesi ve ekokardiyografisinde intrakardiyak kitle saptanması üzerine 
hastanemize sevk edildiği öğrenildi. Özgeçmişinde başvurusundan önce uzun süredir 
tekrarlayan ağız içinde aftlar olduğu öğrenildi. Soygeçmişinde ise anne baba arasında akrabalık 
ve kardeşinde ailevi Akdeniz ateşi hastalığı (M694V) mevcuttu. Fizik incelemede genel durum 
iyi, ateşi 38.7°C, sağ skrotal bölgede bir adet 1.5 cm ülsere lezyonu vardı (Resim 1). Laboratuvar 
tetkiklerinde; CRP: 66,2 mg/L, Sedimentasyon: 51 mm/saat olması dışında özellik saptanmadı. 
Ekokardiyografisinde sağ ventrikül içinde 39x16 mm intrakardiyak kitle saptandı. Kardiyak 
manyetik rezonans görüntülemede sağ ventrikül içinde 43x13 mm’lik miksomaya yapışık 
trombüs olduğu belirtildi. Kontrastlı toraks tomografisinde sağ akciğer alt lob posteriorda 
yumuşak doku dansitesinde plevral tabanlı büyüğünün boyutu 15x9 mm boyutunda ölçülen iki 
adet yumuşak doku dansitesinde görünüm, toraks BT anjiyografisinde sağ pulmoner arter 
dallarında trombüs saptandı, intrakardiyak kitle çıkarıldı (Resim 2), patolojide lezyonun 
inflame trombüs olduğu rapor edildi. Paterji testi negatif, göz muayenesinde üveit 
saptanmayan hastanın, HLA B51 testi pozitif idi. Hastamıza 2014 yılında çok merkezli olarak 
belirlenen tanı kriterleri kullanılarak BH tanısı kondu (4). Hastaya BH tanısı ile üç gün süre ile 
yüksek doz metil prednizolon, kolşisin, enoksaparin ve pulse siklofosfamid tedavisi verilip 
ardından idame steroid tedavisine geçildi, poliklinik kontrolü ile taburcu edildi. 

Sonuç: Behçet hastalığında nadir gelişen kardiyak tutulum en sık intrakardiyak tromboz olarak 
görülmektedir (6). Bu hastalarda hiperkoagülabiliteden ziyade inflamatuvar süreçteki endotel 
hasarı ve endotel disfonksiyonunun tromboza yatkınlık oluşturduğu düşünülmektedir (5). 
Kardiyovasküler tutulum ve trombozis çocukluk çağı Behçet hastalığında nadir olsa da 
prognozu ve mortaliteyi etkilediği için izlem ve tedavide dikkat edilmeli, pulmoner arter 
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tutulumu sıklıkla eşlik ettiği için pulmoner arter toraks BT anjiografisi ile olgular trombüs 
açısından değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler : Behçet hastalığı, intrakardiyak trombüs, çocukluk çağı 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil 2.İntrakardiyak inflame kitle rezeksiyonu 
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Resim Açıklaması: Şekil 1.sağ skrotal bölgede bir adet 1.5 cm ülsere lezyon 
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PS-12 

JÜVENİL İDİYOPATİK ARTRİT AYIRICI TANISINDA BRUSELLOZ: KARŞILAŞTIRMALI BİR 

ÇALIŞMA 

Merve Türkay Karaavcı1, Hakan Kısaoğlu1, Özge Baba1, Mukaddes Kalyoncu1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Giriş: Jüvenil idiyopatik artrit (JİA), çocukluk çağının en yaygın kronik romatizmal hastalığıdır. 
Ayırıcı tanıda, brusellozun da içinde yer aldığı, artrit yapabilen enfeksiyöz hastalıkların 
dışlanması gerekmektedir. Ateş, terleme, artrit ve artralji brusellozda sık görülen bulgular 
olmakla birlikte hastalar sadece eklem yakınması ile çocuk romatolojisi polikliniklerine 
başvurabilmektedir. Çalışmamızın amacı eklem yakınması ile çocuk romatolojisi polikliniğine 
başvurup bruselloz tanısı alan hastaların klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirmek ve 
JİA ile farklılıklarını araştırmaktır. 

Gereçler ve Yöntem: Çocuk romatolojisi polikliniğine 2017-2022 tarihleri arasında 
artrit/artralji yakınması ile başvurup bruselloz tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. JİA 
alt sınıflarından oligoartiküler JİA ve entezit ilişkili artrit tanılı hastalardan oluşan bir kontrol 
grubu ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 14 bruselloz ve 27 JİA hastası alındı. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet 
açısından anlamlı farklılık izlenmedi. Brusella grubunda hayvancılık öyküsü (%81’e karşı %0, 
p<0,001) daha fazla idi. Periferik artrit, JİA grubunda (%96’ya karşı %50, p:0,001) istatistiksel 
olarak daha sık izlendi. Aksiyel tutulum brusella grubunda daha yüksek olmasına rağmen 
istatistiksel anlamlılık düzeyine erişmedi. JİA grubunda tutulan eklem sayısı bruselloz 
hastalarına göre daha yüksek [median (ÇAA) 1 (1-2)’e karşı 1(0-1), p:0,01)] idi. Laboratuvar 
incelemesinde hemogram bulguları ve akut faz yanıtları açısından farklılık izlenmedi. HLA-
B27 bakılan hastalarda, bruselloz hastalarında pozitiflik izlenmezken JİA grubunda (%47’ye 
karşı %0, p=0,05) daha yüksek oranda pozitiflik tespit edildi.  

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları hayvancılık öyküsü olan çocuklarda, aksiyel tutulum ve negatif 
HLA-B27 varlığında brusellanın mutlaka dışlanması gerektiğini göstermektedir. 

  

Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: artrit, brusella, JİA 
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PS-13 

ÇOCUK ROMATOLOJİDE ANTİNÜKLEER ANTİKOR TESTİNİN KULLANIMI 

Emine Nur Sunar Yayla1, Sevcan A. Bakkaloğlu1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

Giriş 

Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarında klinik öykü oldukça önemli olup laboratuvar testleri 
de tanısal açıdan faydalıdır. Antinükleer antikor (ANA) testi, romatolojik hastalık açısından 
yüksek riskli hastaları belirlemek için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada çocuk romatoloji 
polikliniğine otoimmün hastalık şüphesi ile konsulte edilen hastaların ANA sonuçları geriye 
dönük olarak değerlendirilerek, ANA testinin romatolojik hastalıklar açısından prediktif 
değerinin incelenmesi amaçlandı. 

Yöntem 

Gazi Üniversitesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı’nda Ocak 2010- Ocak 2022 tarihleri arasında 
ANA testi pozitif saptanan hastaların dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. 
Hastalardan en az 6 ay süre ile çocuk romatoloji bölümünde takip edilenler değerlendirmeye 
alındı. Daha önce bilinen romatolojik hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi. 

Bulgular 

ANA testi pozitif saptanan hasta sayısı 283’tü. Hastaların yaklaşık %70’i (195/283) kız ve 
ortalama yaşı 9,9±4,7 yıldı. Ortanca izlem süresi (çeyrekler arası aralık) 14,1 [36,9] aydı. ANA 
testinin %94’ü çocuk romatoloji polikliniğinde, %6’sı genel pediatri ve diğer yan dal 
polikliniklerinde istenmişti. ANA testinin en sık istenme nedeni artritti (%41,7). Hastaların 
dörtte birinde artralji nedeniyle, kalan üçte birinde ise döküntü, Raynaud fenomeni, oral aft 
ve üveit gibi nedenlerle ANA testi istenmişti. Hastaların yarısında ANA titresi 1/80, üçte 
birinde 1/160, kalan %10’unda ise daha yüksek titrede pozitifti. ANA profili 152/283 hastada 
değerlendirildi. Bu hastaların dörtte birinde DFS-70, %4’ünde anti-Ro52, %4’ünde anti-
sentromer antikor pozitifti. Anti-dsDNA 100 hastada bakılmış ve 20’sinde pozitif saptanmıştı. 
Hastaların %37’si juvenil idiyopatik artrit, %15’i bağ dokusu hastalığı, %10’u otoinflamatuar 
hastalık, %7’si vaskülit, %3’ü reaktif artrit, %3’ü üveit tanısı aldı. %14’ü ise herhangi bir tanı 
almadan takip edildi. Böylece ANA testi bakılan hastaların dörtte üçü  romatolojik hastalık 
tanısı, %53’ü otoimmün hastalık tanısı aldı (Tablo 1) ve uygun tedaviler başlandı. Son vizitte 
hastaların %13’ünde artralji, %5’inde artrit, %2’sinde sabah tutukluğu devam etmekteyken 
yaklaşık dörtte üçünün semptomu ya da bulgusu yoktu. 

Sonuç 

ANA testinin tarama amacı ile gereksiz kullanımı klinisyenleri yanlış yönlendirebilmekte, 
romatolojik/otoimmün hastalık düşünülen durumlarda akılcı kullanımı ise doğru tanısal 
yaklaşıma katkı sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Antinükleer antikor, çocuk, romatoloji, otoimmün hastalık 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo-1 
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PS-14 

JÜVENİL İDİYOPATİK ARTRİTLİ HASTALARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİVİTE MOTİVASYONU: 

SAĞLIKLI KONTROL KARŞILAŞTIRMASI 

Nilay Arman1, Asena Yekdaneh2, 3, Asya Albayrak3, 4, Özlem Akgün5, Nuray Aktay Ayaz5 

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü 
2Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi İngilizce Programı 
3İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Doktora Programı 
4İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü 
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 

Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Giriş-Amaç: Jüvenil İdiyopatik Artrit (JİA) en sık görülen çocukluk çağı romatizmal hastalığı 
olup, eklem şişliği, ağrı, sertlik, kas zayıflığı ve kas atrofisi ile karakterizedir. Fiziksel aktiviteye 
katılım, JİA’lı çocuk ve adölesanlarda hastalıktan kaynaklanan fonksiyonel, yapısal ve 
aktiviteye yönelik kısıtlamaların yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (1). Buna 
rağmen JİA'lı hastaların önerilen fiziksel aktivite düzeyine erişemediği bildirilmiştir ve 
romatizmalı çocuk ve adölesanlarda motivasyon eksikliğinin, fiziksel aktiviteye katılımın 
önündeki başlıca engellerden biri olduğu düşünülmektedir (2,3). Bu çalışmanın amacı JİA 
tanılı hastaların fiziksel aktivite düzeyi ve fiziksel aktivite katılım motivasyonunun sağlıklı 
akranları ile karşılaştırılması idi. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 11-18 yaş aralığındaki 22 JİA tanılı hasta (11 kız, 11 erkek) ve 21 
sağlıklı akranı (14 kız, 7 erkek) dahil edildi. Çocuk ve adölesanların fiziksel aktivite düzeyi 
Fiziksel Aktivite Soru Formu ve Adölesanlarda Fiziksel Aktivite Anketi ile fiziksel aktiviteye 
katılım motivasyonu ise Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği ile değerlendirildi. 
İstatistiksel analiz için SPSS Versiyon 21.0 programı kullanıldı. 

Bulgular: JİA tanılı hastaların ve sağlıklı akranlarının yaş ortalamaları sırası ile 14,32±2,16 ve 
13,90±0,76 yıl idi. Gruplar arası karşılaştırmada, JİA’lı hastaların fiziksel aktivite düzeyi ve 
fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu sağlıklı akranlarına göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde düşük idi (p<0.05). Ayrıca JİA tanılı hastaların %81.8’i  “yetersiz” fiziksel aktivite 
düzeyine sahipti. 

Sonuç: Sağlıklı akranlarına kıyasla JİA tanılı hastaların fiziksel aktivite düzeyi ve fiziksel 
aktivite katılım motivasyonunun daha düşük olduğu bulunmuştur. JİA tanılı hastalarda fiziksel 
aktiviteye katılım değerlendirilirken kapsamlı olarak motivasyonel faktörlerin de 
değerlendirilmesi ve fiziksel aktivite programı planlarken motivasyonel kolaylaştırıcıların 
dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler : Jüvenil idiyopatik artrit, fiziksel aktivite, motivasyon 

 



 

Sayfa 277 / 369 
 

Kaynakça : 

 

1. Kuntze, G., Nesbitt, C., Whittaker, J. L., Nettel-Aguirre, A., Toomey, C., Esau, S. et al. 

Exercise therapy in juvenile idiopathic arthritis: a systematic review and meta-analysis. 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2018;99(1):178-193. 

2. Lelieveld, O. T., Armbrust, W., Van Leeuwen, M. A., Duppen, N., Geertzen, J. H., Sauer, P. J. 

et al. Physical activity in adolescents with juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Care & 

Research: Official Journal of the American College of Rheumatology, 2008;59(10):1379-1384. 

3. Nørgaard, M., & Herlin, T. Specific sports habits, Leisure-Time physical activity, and School-

Educational physical activity in children with juvenile idiopathic arthritis: Patterns and 

barriers. Arthritis Care & Research, 2019;71(2):271-280. 

 

  



 

Sayfa 278 / 369 
 

PS-15 

JİA’LI BİREYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DENGE PARAMETRESİNİN ROLÜ 

Muhammet Orkun Tüfekçi1, Sinan Buran2, Nur Banu Karaca1, Ege Nur Atabey Gerlegiz3, Emil 

Aliyev4, Yağmur Bayındır4, Vesile Yıldız Kabak3, Songül Atasavun Uysal3, Yelda Bilginer3, Edibe 

Ünal2, Seza Özen4 

1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana 

Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi, Kalp Ve Solunum 

Fizyoterapisi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi, Temel Fizyoterapi 

Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara 
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

Amaç: Juvenil idiyopatik artrit (JİA), pediatrik grupta görülmekte olan başlıca romatizmal 
hastalıktır (1). JİA’da hastalık aktivitesi, fonksiyonellik ve psikososyal durumlar gibi hastalıkla 
ilgili olan ve olmayan birçok değerlendirme faktörü bireylerin hastalık yönetimlerini 
belirlemektedir. JİA’lı bireylerde denge bozuklukları görülebilmekte ve denge birçok 
faktörden etkilenmektedir. Denge, özellikle hastalığın neden olduğu kas kuvveti ve 
fonksiyonel kayıp ile ilişkilendirilir (2, 3). Ancak literatür incelendiğinde JİA’da değerlendirme 
parametreleri arasında dengeye odaklanan çalışmaların yetersizliği belirtilmiştir (1, 2). Bu 
çalışmanın amacı JİA’lı bireylerin değerlendirilmesinde denge parametresinin rolünün 
incelenmesidir. 

Gereç-yöntem: Çalışmamıza rutin kontroller ile takipleri yapılan JİA tanılı 33 birey (19 kız, 14 
erkek) dahil edildi. Bireylerin demografik bilgileri kaydedilerek denge yeteneği “Bruininks 
Oseretsky Test of Motor Proficiency 2-Brief Form” (BOT 2-KF), hastalık aktivitesi “Juvenile 
Arthritis Disease Activity Score in 71 joints” (JADAS-71), inflamatuar biyobelirteç C-Reaktif 
Protein (CRP) düzeyi, fonksiyonellik “Childhood Health Assessment Questionnaire” (CHAQ) 
ve “Juvenile Arthritis Biopsychosocial-Questionnaire” (JAB-Q) fonksiyonellik ile 
biyopsikososyal durumları JAB-Q-Çocuk-Toplam puanıyla alındı. Normal dağılım göstermeyen 
veriler arası ilişki “Spearman Korelasyon Testi” ile incelendi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan JİA’lı bireylerin yaş ortalaması 12,79±3,48 yıl idi. BOT-Denge 
skoru ile; Jadas-71 skoru (rho=-0,426, p= 0,021*), CRP düzeyi (rho=-0,434, p=0,012*), CHAQ-
Toplam skoru (rho=-0,426, p=0,013*), JAB-Q fonksiyonellik skoru (rho=-0,568, p<0,001**) ve 
toplam skoru (rho=-0,452, p=0,008**) ile negatif yönde orta düzeyde ilişki bulundu. JAB-Q-
Çocuk Toplam skoru ile; Jadas-71 (rho=0,403, p=0,030*), CHAQ-Toplam (rho=0,550, 
p<0,001**) pozitif yönde orta, JAB-Q-Fonksiyonellik ile (rho=0,785, p<0,001**) pozitif yönde 
güçlü ilişki saptandı. JAB-Q-Fonksiyonellik skoru ile CHAQ-Toplam skoru (rho=0,628, 
p<0,001**) arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulundu (Tablo 1). 

Sonuç: JİA’lı bireylerde denge parametresinin hastalık aktivitesi, inflamatuar biyobelirteç, 
fonksiyonellik ve biyopsikososyal durumlardan etkilendiği görüldü. Dengenin en fazla 
fonksiyonellikten en az ise hastalık aktivitesinden etkilendiği saptandı. Bu çalışmada JİA’da 
tüm değerlendirme parametrelerini etkileyen biyopsikososyal verilerin fonksiyonellik ve 
denge üzerindeki etkileri dikkat çekiciydi. Çalışmada elde edilen sonuçlar JİA’lı bireylerin 
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değerlendirilmesinde denge parametresinin hastalık yönetimine yansıyacak şekilde ele 
alınması gerektiği yönünde yorumlandı. 

Anahtar Kelimeler : Juvenil idiyopatik artrit, denge, hastalık aktivitesi, inflamatuar 

biyobelirteç, fonksiyonellik, biyopsikososyal 
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Tables : 

 

JİA'lı bireylerde değerlendirme parametrelerinin korelasyon katsayıları 

 
BOT-

Denge 

Jadas-

71 

CRP 

Düzeyi 

CHAQ-

Toplam 

JAB-Q-

Fonksiyonellik 

JAB-Q-Çocuk-

Toplam 

BOT-Denge 1      

Jadas-71 -0,426* 1     

CRP Düzeyi -0,434* 0,030 1    

CHAQ-Toplam -0,426* 0,292 0,191 1   

JAB-Q-

Fonksiyonellik 
-0,568** 0,328 0,029 0,628** 1  

JAB-Q-Çocuk-

Toplam 
-0,452* 0,403* 0,245 0,550** 0,785** 1 
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PS-16 

SİSTEMİK OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLARDA GEN PANELİNİN PERFORMANSININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yağmur Bayındır1, Ezgi Deniz Batu1, Oğuz Bölük2, Can Koşukcu3, Erdal Sağ4, Ayşegül Özcan5, 

Müşerref Kasap Cüceoğlu1, Zeynep Balık1, Seher Şener1, Emil Aliyev1, Özge Başaran1, Yelda 

Bilginer1, Seza Özen1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bd 
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği 
3Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoinformatik Abd 
4Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği 
5Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü 

Giriş: Sistemik otoinflamatuar hastalıklar genellikle doğal bağışıklık sisteminin bozuklukları ile 
ilişkilidir. Klinik fenotipler belirli bir otoinflamatuar hastalığa işaret etse de bu hastalıkların 
çoğunda tanı için genetik testler gereklidir. 

Amaç: Sistemik otoinflamatuar hastalık şüphesi olan hastalardan oluşan bir kohortta 
otoinflamatuar gen panelinin (esas olarak inflamazomopatileri kapsayan) tanısal verimini 
belirlemek ve gen paneli pozitif ve negatif hastaların özelliklerini analiz ederek karşılaştırmak. 

Yöntem: Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Romatoloji Bilim Dalında takip edilen, 
sistemik otoinflamatuar hastalık özelliklerini taşıyan hastalar dahil edilmiştir. Hastalar IL1RN, 
ADA2, IL10RA, IL10RB, NOD2, PSMB8, LPIN2, MEFV, MVK, NLRP3, PSTPIP1, TNFRSF1A, 
NLRP12, NLRP7, CARD14, TNFRSF11A, ELANE genlerini içeren bir panel ile taranmıştır. 
Hastalığa neden olan kesin veya olası varyantı olan hastalar "panel pozitif" olarak 
sınıflandırılmıştır. C-reaktif protein (CRP) için en iyi performans gösteren cut-off değerini 
belirlemek için ROC analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya sistemik otoinflamatuar hastalık şüphesi olan 122 (%40.2 kadın) hasta 
dahil edilmiş olup semptom başlangıcındaki medyan yaş 23 (0.1-180) aydır. Gen panelinde 26 
hastada (%21,3) hastalığa neden olan kesin veya olası bir varyant saptanmıştır. Bu hastalara 
FMF (n=12), HIDS (n=8), CAPS (n=1), TRAPS (n=1), Blau sendromu (n=1), PAPA (n=1), DADA-2 
(n=1), NLRC3 ilişkili hastalık (n=1) tanıları konulmuştur. Panel negatif hastalardan 14'ü 
otoinflamatuar periyodik ateş sendromları için Eurofever kriterlerini karşılamıştır. Panel 
pozitif hastalarda negatif olanlara kıyasla erkek cinsiyet (%76.9, %55.2; p=0.046) ve ishal 
(%38.5, 19.8; p=0.048) daha sıktır ve hastalık alevlenmesi sırasında medyan CRP seviyeleri 
(12.8'e karşı 6.39 mg/dl; p=0.009) daha yüksektir (Tablo 1). Panel pozitif ve panel negatif 
hastaları en iyi ayırt eden cut-off CRP değeri >6 mg/dl (duyarlılık %72; özgüllük %50) olarak 
bulunmuştur. 

Sonuç: Gen paneli ile hastaların %21,3'üne tanı konulmuştur. Panel pozitif hastalarda ürtiker 
ve artralji/artrit daha sıktır ve CRP yüksekliği gen paneli pozitifliği için prediktiftir. Bu 
durumun gen panelinin ağırlıklı olarak IL-1 ilişkili genlere yönelik olması ile ilgili olduğu 
düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : sınıflandırılmamış otoinflamatuar hastalık; gen paneli; biyoinformatik 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1. Sistemik otoinflamatuar hastalık özelliği gösteren panel pozitif ve 

negatif hastaların özellikleri 
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PS-17 

JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİT TANILI ÇOCUK HASTALARIN NABIZ DALGA ANALİZİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gökçen Erfidan1, Belde Kasap Demir1, 2, Tülay Demircan3, Sedat Bağlı3, Özgür Özdemir 

Şimşek1, Cemaliye Başaran1, Seçil Arslansoyu Çamlar4, Demet Alaygut4, Fatma Mutlubaş4 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji 

Kliniği 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Ve Romatoloji Kliniği 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji 

Kliniği 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Kliniği 

Giriş: Çocukluk çağında en sık görülen kronik inflamatuar hastalıklardan biri olan Juvenil 
İdiyopatik Artrit (JIA)’in kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi konusunda çalışmalar kısıtlıdır. Bu 
çalışmada, JIA tanılı çocukların arteriyel sertliğin (AS) noninvaziv belirteçleri olan nabız dalga 
hızı (NDH) ve augmentasyon indeksi (AIx) verileri, kan basıncı (KB) ve sol ventrikül kitle 
indeksi (SVKİ) değerlerinin sağlıklı çocuklarla karşılaştırılması amaçlanmıştır.   

Materyal-Metod: Tek merkezli prospektif vaka kontrol çalışması şeklinde planlanmıştır. 
Sistemik JİA dışında JIA tanısı almış ve en az 6 ay izlenmiş olan olgular ile sağlıklı kontrol 
grubu çalışmaya dahil edilmiştir. Periferik ve santral kan basıncı değerleri, NDH ve AIx verileri 
Mobil-O-Graph kan basıncı ölçüm cihazı ile elde edilmiştir. Katılımcılar 10 dakika kadar sessiz 
bir ortamda dinlendirildikten sonra uygun manşon yardımı ile 30 saniye aralıklarla ardışık üç 
ölçüm alınmış, bu ölçümlerin ortalamaları analize dahil edilmiştir. Aynı hafta içinde 
ekokardiyografi yapılarak SVKI hesaplanmıştır.  

Bulgular: Hasta grubuna toplam 46 olgu, kontrol grubuna 65 sağlıklı çocuk dahil edilmiştir. 
JIA tanılı hastaların yaş ortalaması 13,5 (6-18) olup %56,5’i erkekti. Tanı aldıkları yaş 
ortalaması 10,1±4,8 yaş, hastalık süreleri 22,4 (6-170) ay idi. Hastaların %27,8’sinin toplam 
tutulan eklem sayısı 5 ve üzerindeydi. Hastaların %58,7’si biyolojik bir ajan 
kullanmaktaydı. Hasta ve kontrol gruplarının yaş, cinsiyet, boy-vücut ağırlığı-vücut kitle 
indeksi SDS’leri benzerdi. Sistolik, diyastolik ve ortalama arteriyel basıncı (OAB) ve SDS’leri, 
nabız ölçümü ve SDS’si, santral sistolik ve diyastolik KB, santral nabız basıncı değerleri hasta 
grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Her iki grubun AIx ortalamaları benzer 
iken, NDH ortalaması hastalarda anlamlı derecede yüksek bulundu. Gruplar arasında SVKI 
değerleri ve SVKI z-skorları arasında anlamlı fark görülmedi.  

Tartışma ve Sonuç: AS, endotelyal disfonksiyonu gösteren ve kardiyovasküler hastalıkları 
öngörmeye yardımcı olan önemli bulgulardan biridir. Çalışmamızda, JIA tanılı olgularda 
periferik ve santral kan basıncı değerleri ve AS belirteçlerinden NDH yüksek bulunmuş, ancak 
bu bozuklukların sol ventrikül üzerindeki olumsuz etkileri belirlenememiştir. 

Anahtar Kelimeler : juvenil idiyopatik artrit, çocuk, arteryal sertlik, nabız dalga hızı 
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PS-18 

KRONİK NON-BAKTERİYEL OSTEOMİYELİT TANISINDA BRİSTOL VE JANSSON KRİTERLERİNİN 

DUYARLILIK VE ÖZGÜLLÜĞÜ 

Pakize Nilüfer Akpınar Tekgöz1, Zahide Ekici Tekin1 

1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji 

Giriş 

Kronik non-bakteriyel osteomiyelit (KNO), çocukluk çağında ve adolesanda nadir görülen 
inflamatuar kemik hastalığıdır. KNO tanısı, tipik radyolojik bulgular varlığında, destekleyici 
klinik ve laboratuar parametreler ile konulur.  Tanıya yönelik 2 temel skorlama sistemi 
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı KNO tanısında Jansson ve Bristol kriterlerinin duyarlılık 
ve özgüllüğünü araştırmaktır. 

Yöntem 

Çalışmamızda, 2018-2022 yılları arasında, çocuk romatoloji kliniğinde KNO tanısı almış ve en 
az 6 ay takip edilmiş hastaların dosyası geriye dönük olarak tarandı. KNO tanısı, enfeksiyöz, 
onkolojik veya diğer enflamatuar hastalıklar dışlandıktan sonra, tipik radyolojik özelliklere 
sahip enflamatuar lezyonlarının varlığıyla bir çocuk romatoloğu tarafından konuldu. 

Tanı kriterlerinin duyarlılık ve özgüllüğünü belirlemek için kontrol grubu olarak, ILAR tanı 
kriterlerine göre ERA tanısı almış, aksiyel tutulumu olan 38  hasta seçildi. Tüm hasta dosyaları 
Jansson ve Bristol tanı kriterlerine göre tekrar değerlendirildi. Jansson ve Bristol kriterleri 
Tablo 1 ve 2 de verilmiştir. 

Bulgular 

KNO tanılı 20 hasta çalışmaya dahil edildi,  hastaların 8’i kız 12’si erkekti. Şikayetlerin 
başlama yaşı ortanca  12.4 yıl (IQR: 120-14.6), tanı yaşı 13.2  yıldı (IQR: 10.6-15.5). Semptom 
başlangıcı ile tanı arasındaki süre ortanca 5 aydı (IQR:3-11). İlk başvuruda bakılan ortanca 
CRP 13 mg/dl (IQR: 1.8-51) ve ESH 17 mm/saat (IQR: 10-38) olarak bulundu.  Bristol tanı 
kriterlerini 18 (%90) hasta, Jannson tanı kriterlerini 9 (%45) hasta karşıladı. 

Çalışma grubunda yer alan 38 ERA hastasının 10’u (26.3) kız, 18 ‘i (73.7) erkekti. Şikayetlerin 
başlama yaşı ortanca 13 yıl (IQR:10-15), tanı yaşı 14 yıldı (IQR: 11-15).  Semptom başlangıcı 
ile tanı arasındaki süre 5 aydı. Başvuruda bakılan ortanca CRP  12 mg/dl (IQR: 2.5-26) ve ESH 
14 mm/saat (IQR: 8-39) olarak bulundu. Hastaların 17’sine (%45) Bristol, 9’una (%24) Jansson 
tanı kriterleri yanlış pozitif tanı konuldu. 

Duyarlılık: gerçek pozitif /(gerçek pozitif+yalancı negatif ); özgüllük: gerçek negatif/(gerçek 
negatif+yalancı pozitif) formülü ile hesaplandı. 

Bristol tanı kriterlerinin duyarlılığı %90, özgüllüğü %55 olarak bulundu. Jansson tanı 
kriterlerinin duyarlılığı %45, özgüllüğü %76 olarak bulundu.    
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Tartışma 

KNO, yüksek farkındalık gerektiren bir hastalıktır. Çocuk hastalarda KNO için validasyonu 
yapılmış kriterler bulunmamaktadır. Çalışmamızda Bristol kriterlerinin duyarlılığı, Jansson 
kriterlerinin özgüllüğü daha yüksek olarak bulundu (sırayla %90 vs %45; %55 vs %76). 

KNO tanısında klinik şüphenin radyolojik olarak desteklenmesi esastır. Erken tanı ve tedavi 
kalıcı hasarları engelleyecektir. Erken evre vakalarda kemik iliği ödemi gibi MR bulgularının 
varlığı Bristol kriterleri ile tanı konulmasını kolaylaştırmaktadır. KNO tanısında Bristol 
kriterleri kullanıldığında ayrıcı tanının dikkatli yapılması gerekmektir.Çocuk hastalar için 
duyarlılık ve özgüllüğü daha yüksek olan tanı kriterlerine ihtiyaç vardır.   

Anahtar Kelimeler : kronik non-bakteriyel osteomiyelit, tanı kriterleri, özgüllük, duyarlılık 
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Tables : 

 

Tablo1. Bristol kriterleri 

1. Tipik klinik bulgular (kemik ağrısı +/- lokalize şişlik (lokal/sistemik enfeksiyon ya da 

inflamasyon olmadan)) ve -Tipik radyolojik bulgular (grafide; litik alan, skleroz ve yeni kemik 

oluşumunun birlikte görülmesi ya da yağ baskılı MR ‘da; kemik iliği ödemi +/- kemik 

genişlemesi, litik alanlar ve periost reaksiyonu) ek olarak; 

VE 

2. Tipik radyolojik bulgular (grafide; litik alan, skleroz ve yeni kemik oluşumunun birlikte 

görülmesi ya da yağ baskılı MR ‘da; kemik iliği ödemi +/- kemik genişlemesi, litik alanlar ve 

periost reaksiyonu) 

Ek olarak 

1. Çok sayıda odak varlığında (yada sadece klavikula) ılımlı CRP artışı (30 gr/L<="" td=""> 

2. Tek sayıda odak varlığında (klavikuladan başka) ya da CRP> 30 gr/L ise kemik biyopsisinde 

bakteriyel üreme olmaması inflamatuar değişikliklerin (plazma hücreleri, osteoklast, fibrozis 

veya sklerozis) görülmesi 

 

Tablo2. Jansson Kriterleri 

Majör Kriterler Minör Kriterler 

1. Radyolojik olarak kanıtlanmış 

osteolitik/sklerotik kemik lezyonu 

1. Normal tam kan sayımı ve genel durumun 

iyi olması 

2. Multifokal kemik lezyonları 2. Hafif veya orta yüksek CRP ve ESH 

3. Palmoplantar püstülozis ya da psöriazis 3. 3. Gözlem süresi > 6 ay 

4. İnflamasyon ve/veya fibrozis, sklerozisin 

eşlik ettiği steril kemik biyopsisi. 
4. 4. Hiperostozis 

 
5. 1 veya 2. Derece akrabalarında 

otoinflamatuar veya otoimmün hastalık varlığı 

** 2 majör veya 1 major+3 minör kriter tanı 

koydurucu 

6. Palmoplantar püstülozis ya da psöriazis 

dışında bir otoimmün hastalık varlığı 
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PS-19 

PERİORBİTAL ŞİŞLİK İLE PREZENTE OLAN SJÖGREN SENDROMU OLGUSU 

Gülşah Kılbaş1, Semra Ayduran1, Selçuk Yüksel1, Emine Şeker Ün2, Emel Karpuzoğlu3 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli 
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Denizli 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sjögren sendromu ekzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize 
kronik otoimmun bir hastalıktır. Tükrük bezi ve lakrimal bezlerin etkilenmesi sonucu kuru göz 
ve kuru ağız gibi Sjögren sendromunun klasik bulguları ortaya çıkar.  Ekzokrinopati sadece 
tükrük ve lakrimal bez ile sınırlı olmayıp deri, ürogenital ve solunum yolu epitelini de 
etkileyebilir. Ekstraglandüler bulgular da hastalığın seyri sırasında görülebilir. Bu yazıda 
periorbital şişlik ile başvuran ve tetkikler sonucunda Sjögren sendromu tanısı alan bir hastadan 
bahsedilecektir. 

OLGU: 14 yaş kız hasta 1 aydır devam eden sağ göz çevresinde şişlik ve  ardından gelişen 
kızarıklık şikayetine eşlik eden göz hareketleri ile ağrı ve zaman zaman bulanık görmesi mevcut. 
Gözlerde kuruluk tarif etmiyor ve başka sistemik şikayeti yok. Göz bulguları ile başvurduğu 
merkezde konjonktivit tanısı alarak lokal tedavi düzenlenen hastanın 10 günlük tedavi 
sonrasında belirgin düzelme olmamış. Tekrar  başvurusunda paranazal sinüs tomografisi 
çekilmiş ve normal saptanmış. Lokal ve sistemik antibiyotik tedavi düzenlenerek göz 
hastalıklarına yönlendirilmiş. Merkezimize başvurusunda muayenede sağ gözde periorbital 
şişlik mevcuttu (Resim-1). Diğer sistem muayeneleri olağandı. Oftalmolojik muayenede göz içi 
basınçları normal, görme keskinliği tam, üveit tespit edilmedi. Başvuru akut faz reaktanları 
yüksek (Tablo 1), orbita manyetik rezonans görüntülemesinde sağda lateral rektus kasında 
kalınlık artışı ve postkontrast seride kontrastlanmaya neden olan düzensiz sınırlı heterojen 
hipointens, içerisinde yer yer hipointens alanlar da barındıran postkontrast seride yoğun 
kontrastlanma gösteren yumuşak doku lezyonu ile uyumlu görünüm mevcuttu. Olası 
maligniteler açısından abdomen, toraks, boyun tomografileri çekildi. Kitle, patolojik boyutta 
lenfadenopati veya organomegali yoktu. Periferik yaymasında atipik veya blastik hücre 
görülmedi. Bu süreçte enfeksiyöz nedenler ekarte edilemediğinden intravenöz antibiyoterapi 
başlandı. Tedaviye rağmen bulgular devam etmesi üzerine tanısal amaçla lakrimal bezden 
alınan biyopside kronik enflamasyon bulguları gösteren lakrimal gland, Chisholm'e göre grade 
4 ile uyumlu bulundu (Resim-2). Malignite lehine bulgu izlenmedi. Klinik  ve histopatolojik 
bulgular eşliğinde hastaya Sjögren sendromu tanısı konularak oral steroid ve metotreksat 
tedavileri başlandı. 

TARTIŞMA: Çocuklarda nadir rastlanan ve sıklıkla parotis bezinde tekrarlayan şişlikler ile bulgu 
veren Sjögren sendromu; hastamızda periorbital şişlik ile prezente olmuştur. Orbital 
inflamasyonu olan hastada lakrimal bez biyopsisi ile  enfeksiyoz , malign infiltratif ve IgG4 
ilişkili hastalık ile sarkoidoz gibi inflamatuar nedenler de dışlanmıştır. Periorbital şişlik ayırıcı 
tanısında Sjögren sendromu akılda tutulması gereken hastalıklar arasındadır. 

Anahtar Kelimeler : periorbital şişlik, lakrimal gland, Sjögren sendromu 
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Resim Açıklaması: Tablo-1: Başvuruda laboratuvar bulguları 
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Resim Açıklaması: Resim-1: Sağ periorbital ödem. Resim-2: Lakrimal bez glandları arasında 

fibröz doku artışı ve yoğun, dev foküsler oluşturan lenfoplasmositer hücre infiltrasyonu. 

Biyopsi, 6 mm²’de çok sayıda dev foküs varlığı ile Chisholm skorlama sistemine göre grade 4 

ile uyumlu. 
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PS-20 

KRONİK NONBAKTERİYEL OSTEOMİYELİTİN NADİR BİR TUTULUMU: MANDİBULA 

Şeyma Ertem1, Zeynep Birsin Özçakar1, Fatma Aydın1, Nilgün Çakar1, Fatma Fatoş Yalçınkaya1 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk 

Romatolojisi Bilim Dalı 

12 yaşında kız hasta kliniğimize sağ çenede ağrı ve şişlik şikayetiyle tarafımıza başvurdu 
(Resim 1A). Alınan hikayesinde sol omuz ağrısıyla 9 yaşında farklı bir sağlık kuruluşuna 
başvurduğu ve sol skapula da ağrısız şişlik olması nedeniyle pozitron emisyon tomografisi 
(PET) çektirildiği öğrenildi. PET raporunda sol skapulada Ewing sarkomu ile uyumlu görünüm 
izlenmiş olup, ayrıca aynı tetkik sonucunda sağ 5.kostada ewing sarkom yönünden yüksek 
olasılıklı olmakla birlikte ayırıcı tanıda düşük olasılıkla histiyositoz ve kronik nonbakteriyel 
osteomyelit (KNO) olarak değerlendirilmiş. Yapılan sol skapula biyopsisi kronik sklerozan 
osteomiyelit olarak raporlanmış olup, sol skapula manyetik rezonans görüntülemede (MRG) 
subperostal oluşum ve osteomyelit ile uyumlu görünüm saptanmış. İlgili merkezde yapılan 
onkoloji, enfeksiyon hastalıkları ve romatoloji değerlendirme sonucunda KNO tanısı 
düşünülerek hastaya ibuprofen tedavisi balanmış. Yapılan kontrol MRG sonucunda lezyonda 
gerileme olmaması üzerine tedaviye biyolojik DMARD (etanercept) eklenmiş. Takiplerinde 
MEFV gen mutasyonu (R202Q/R202Q) tespit edilmesi üzerine tedavisine kolşisin eklenmiş. 
İbuprofen tedavisinin 1. yılı ve etanercept tedavisinin 3. ayında yüzün sağ tarafında şişlik 
ortaya çıkmış. Bu şikayet sonrası çekilen PET sol skapula ve sağ kostadaki lezyonlarda 
gerileme olmakla birlikte sağ ramus mandinulada KNO ile uyumlu görüntü izlenmiş. Yapılan 
MRG sonucunda sağ mandibulada kemik ve yumuşak doku komponentli kitle izlenmesi 
üzerine tedaviye adalimumab başlanması planlanmış (Resim 2A). Ardından ileri tetkik ve 
tedavi açısından kliniğimize yönlendirilmiş. Yapılan fizik muayenesinde sağ mandibulada 
ağrılı kitle, diğer kemiklerde klinik bulgu yok ve sol skapula üzerinden biyopsi skarı izlendi. 
Özgeçmiş ve soygeçmiş açısından anlamlı bulgu izlenmedi. Ayrıca ailede bilinen ailevi akdeniz 
ateşi, psöriazis, inflamatuar barsak hastalığı ve diğer romatolojik hastalıkları izlenmedi. 
Laboratuvar tetkikleri sonucu enfeksiyöz parametreler, ANA ve HLA B27 değerleri negatif 
olarak değerlendirildi. Hastanemizde yapılan tüm vücut MRG sonucunda sağ mandibulada 
patolojik sinyal değişikliği ve sol fibula distal kısım ve çevre yumuşak dokuda ödem ile 
uyumlu görünüm izlendi. Yapılan çocuk onkoloji, çocuk enfeksiyon hastalıkları ve çocuk 
romatoloji konseyi sonucunda CNO olarak değerlendirilerek hastaya naproksen 20 mg/kg, 
prednisolon 2*30 mg/gün tedavisi başlandı. Ayrıca adalimumab 40 mg/2 hafta tedavisine 
devam edilmiş. Prednisolon tedavisinin 3. ayı ve adalimumab tedavisinin 2. ayında yapılan 
kontrol MRG tetkisinde sağ mandibula lezyonunda gerileme ve sol fibula bölgesindeki 
lezyonda tamamen iyileşme izlenmiş (Resim2B). Ardından prednisolon tedavisii 6. ayda 
kesildi ve naproksen 18 mg/kg/gün ve adalimumab 40 mg/2 hafta dozlarında hasta klnik 
açıdan sorunsuz şekilde takip edilmektedir (Resim 1B). 

Anahtar Kelimeler : Kronik nonbakteriyel osteomyelit, Mandibula, 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 2 A-B: hastanın ilk tanı ve tedavi sonrasında MRG görüntüleri 

 

 
 

Resim Açıklaması: Resim 1 A-B: Hastanın tedavi öncesi ve sonrası klinik görünümü 
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PS-21 

JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİT TANILI HASTALARDA BİYOLOJİK TEDAVİ BAŞLAMA ZAMANININ 

İNAKTİF HASTALIĞA ULAŞMA SÜRESİNE ETKİSİ 

Rüya Torun1, Rana İşgüder1, Tuğçe Çeltik2, Tuncay Aydın1, Zehra Kızıldağ Karabacak1, Şevket 

Erbil Ünsal1, Balahan Makay1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Romatoloji Bd, 

İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd 

Amaç: Juvenil idiyopatik artrit (JİA), çocukluk çağında görülen, kronik inflamatuar artrite 
sebep olan heterojen bir hastalık grubudur. JİA’da erken agresif tedavinin daha iyi yaşam 
kalitesi ve daha kısa sürede hastalık remisyonu sağladığı düşünülmektedir. Bu çalışma ile 
biyolojik tedavi alan JİA hastalarında, biyolojik tedaviye başlama ve inaktif hastalığa ulaşma 
süreleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Ocak 2005 – Ocak 2021 tarihleri arasında JİA tanısı ile biyolojik tedavi alan ve en az 
1 yıl süre ile takip edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. İnaktif hastalık kriterleri olarak 
Wallace1 ve arkadaşlarının oluşturduğu kriterler kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 160 hasta dahil edildi. Hastaların %46’sı kız, %54’ü erkekti. Hastalar %24 
oligoartiküler JİA, %31 RF(-) poliartiküler JİA, %4 RF(+) poliartiküler JİA, %9 sistemik JİA, %29 
entezit ilişkili artrit, %2 psöriatik artrit tanılarıyla ile takip edilmekteydi. Tedavide NSAİİ (%91) 
ve MTX (%86) en sık kullanılan cDMARD; Adalimumab (%58), Etanercept (%37), Tosilizumab 
(%26) en sık kullanılan bDMARD olarak bulundu. Hastaların 68 (%42.5)’inde tanıdan sonra ilk 
6 ay içinde biyolojik tedavi başlanmıştı. Tanıdan sonra ilk 6 ayda biyolojik tedavi başlanan 
hastalar ile ilk 6 aydan sonra biyolojik tedavi başlanan hastalar karşılaştırıldığında semptom 
başlangıç yaşı, tanı yaşı, ANA pozitifliği açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptandı (p=0.002, p=0.002, p=0.002). Her iki grup karşılaştırıldığında biyolojik 
tedaviye geç başlanan grupta Oligoartiküler JİA alt tipi daha fazla görülmekteydi (p=0.012). 
Her iki grupta etkilenen eklemler değerlendirildiğinde sakroiliyak eklem etkilenmesi 
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Sakroiliyak eklemi etkilenen hastalarda 
biyolojik tedavi daha erken başlanmıştı. Her iki grup arasında izlem süresi, izlemde üveit 
gelişmesi ve eklem içi enjeksiyon uygulama açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı 
(p <0.001, p <0.001, p <0.001). Biyolojik tedavi geç başlanan grupta izlem süresi daha 
uzundu; üveit gelişmesi ve eklem içi enjeksiyon tedavi uygulaması daha fazlaydı. İnaktif 
hastalığa ulaşma sürelerinin ortanca değerleri, biyolojik tedaviye ilk 6 ayda başlanan grupta 
10 ay (IQR 5-20); biyolojik tedaviye 6 aydan sonra başlanan grupta 17 ay (IQR 10-28.5) 
bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p=0.004). Biyolojik tedaviye daha geç 
başlanan hastalarda inaktif hastalığa daha geç sürede ulaşılmıştı. 

Sonuç: JİA’da tedavinin hedefleri inflamasyonun kontrolü, eklem hasarının önlenmesi ve 
sonuçta çocukların işlevsel olarak normal bir hayat sürmesidir. Tanıdan sonra cDMARD ile 
bulguların kontrol altına alınamadığı durumlarda biyolojik tedavinin başlanması üveit 
gelişmesini ve eklem içi enjeksiyon gibi girişimsel işlemlerin gereksinimini azaltarak daha kısa 
sürede inaktif hastalığa ulaşmayı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler : Juvenil idiyopatik artrit, İnaktif hastalık 
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Resim Açıklaması: Tablo 1. Hastaların klinik özelliklerinin biyolojik tedavi başlama zamanına 

göre karşılaştırılması 
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Resim Açıklaması: Tablo 2. Hastaların tedavi ve inaktif hastalık sürelerinin biyolojik tedavi 

başlama zamanına göre karşılaştırılması 
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PS-22 

VASKULİT İLE PREZENTE OLAN HETEROZİGOT RIPK1 MUTASYONU İLİŞKİLİ NADİR BİR 

OTOİNFLAMATUVAR HASTALIK : OLGU SUNUMU 

Hatice Melisa Kaçmaz1, Münevver Tuğba Bilgiç2, Bilge Erdoğdu3, Derya Şahin2, Mehtap 

Akbalık Kara3, Ayşe Balat1 
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3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd,çocuk Nefroloji Bilim 

Dalı 

Giriş: Doğal immün sistemde reseptör etkileşimli protein kinaz (RIPK1) inflamasyonda anahtar 
rol oynamaktadır (1). Hücre içi Tümör nekroz faktör 1 (TNFR1) ve Toll benzeri reseptör 
3/4 (TLR3/4) üzerinden inflamatuvar yolakları uyararak proinflamatuvar sitokinlerin; 
İnterlökin 6 (IL 6) ve TNF salınımı artırır (2). RIPK1 geninde heterozigot mutasyonlar erken 
başlangıçlı tekrarlayan ateş, lenfadenopati ile karakterize otoinflamatuvar hastalığa yol 
açmaktadır (3,4). Bu olguda vaskulit ile prezente olan heterozigot RIPK1 mutasyonu saptanan 
10 yaş erkek hasta sunulmuştur. 

Olgu Sunumu: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) (R202Q) ve Ventriküler Septal Defekt (VSD) tanıları 
ile takip edilen 10 yaşında erkek hasta, ateş yüksekliği ile çocuk acilimize başvurdu. Fizik 
muayenesinde; okülokutanöz albinizm ve apekste holosistolik üfürümü dışında özellik yoktu 
(Şekil 1). Hasta AAA atağı olarak değerlendirilerek çocuk servisimize yatırıldı, 
ekokardiyografisinde pulmoner kapağa uzanan çok sayıda vejetasyonlar saptandı(Şekil 2). 
Altta yatan kalp anomalisi bulunan hastada ateş ve vejetasyonlar olması öncelikle infektif 
endokardit olarak değerlendirildi, seri kan kültürleri alınarak Vankomisin (60mg/kg/gün), 
Meronem (60mg/kg/gün) ve Enoksiparin (100Ünite/kg) tedavileri başlandı. Kan kültürlerinde 
üreme saptanmadı. Yatışının 5. Gününde nefes darlığı ve taşikardisi olan hastanın 
anjiografisinde pulmoner emboli düşündüren dolum defekti ve akciğer sintigrafisinde sağ 
akciğer üst lob ve sol akciğer ön lobda perfüzyon defekti saptandı. Hastaya pulmoner emboli 
tanısıyla 0,5 mg/kg/saat dozunda 6 saatlik doku plazminojen aktivatörü (dTPA) infüzyonu 
başlandı. Daha sonrasında 1mg/kg dozunda deri altı fraksiyone olmayan düşük molekül ağırlıklı 
heparin tedavisine geçildi ve 6 ay süre ile verilmesi planlandı. Antitrombolitik tedavinin 2. 
Günü hastanın takipnesi ve taşikardisi düzeldi. Kardiyovasküler açıdan kliniği stabil servis 
izlemine devam edildi. Ancak uygun tedaviye rağmen, inflamatuvar belirteçleri yüksek izlenen; 
C reaktif protein 300 mg/dl (< 5), Ferritin 153,3 mg /dl (< 10-50 ), Fibrinojen 699mg/dl ( < 180 
– 450 ) ve ateş yüksekliği  devam eden hastada inflamasyona sekonder vaskulit düşünüldü. 
Hastaya 3 gün süre ile pulse steroid tedavisi 30mg/kg/gün verildi. Monojenik otoinflamatuvar 
hastalıklar açısından tüm ekzon dizileme (WES) genetik analizi gönderildi. RIPK1 geninde 
(NM_001317061c.1145a> C P. Asn382Thr, TYRnm_00032 c.1217C >T p.Pro406leu ) 
heterozigot mutasyonu saptanan hastaya pulse steroid tedavisi ile remisyon sağlandıktan 
sonra otoinflamatuvar hastalık tanısı ile Anakinra (İnterlökin 1 reseptör antagonisti) tedavisi 
başlandı. 
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Sonuç: Vaskulitler, birçok hastalığa eşlik edebilmektedirler. Altta yatan patoloji net 
bilinmemekle birlikte IL 1, IL 6 veya interferonların endotelyal hasardan sorumlu olabileceği 
düşünülmektedir. Klinisyenlerin vaskulit gibi görünen özellikle açıklanamayan ateşi olan 
olgularda, otoinflamatuvar hastalık olasılığı her zaman akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Otoinflamatuvar hastalık, RIPK1 Mutasyonu 
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Resim Açıklaması: Şekil 1. Okülokutanöz Albinizm 
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Resim Açıklaması: Şekil 2. Perimembranöz Ventriküler Septal Defekt (A). Pulmoner kapağa 

uzanan çok sayıda multiple lobüle vejetasyonlar (B). Taburculuk sırasında kontrol 

ekokardiyografisinde, Sağ pulmoner bifurkasyonda interatrial septumda lokalize boyutları ve 

sayısı azalan 1,1x0,5 cm vejetasyon (C). Toraks Tomografide sağ akciğer nodüler 7,4 mm 

boyutunda pulmoner emboli uyumlu opasite (D). 
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PS-23 

MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMLU HASTADA STEROİD KULLANIMINA BAĞLI DİRENÇLİ 

HİPERTANSİYON 

Gülhan Ozan Altaş1, Ceyda Arslanoğlu1, Sema Nur Taşkın1, Şeyda Doğantan1, Esra Esen1, 

Ayşenur Paç Kısaarslan1, M.hakan Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri 

Giriş:Makrofaj aktivasyon sendromu(MAS), sJIA'nın ciddi, potansiyel olarak yaşamı tehdit 
eden bir komplikasyonudur. Aralıksız ateş, hepatosplenomegali, hiperferritinemi, 
pansitopeni, hepatik disfonksiyon, koagülopati ve ensefalopati ile karakterizedir (1). 

Tedavinin temelini steroidler oluşturmaktadır (2). Glukokortikoid kullanımına bağlı yan 
etkiler hipertansiyon, hiperglisemi ve obezite sayılabilir(3). 

Hipertansiyon, glukokortikoidlerin bilinen bir yan etkisidir ve iyatrojenik Cushing sendromu 
olan hastaların yüzde 20’sinde gözlenmiştir. Bununla birlikte, doza bağlı bir yan etki olup, 
düşük dozlarda glukokortikoid alan hastalarda görülmesi olası değildir (4). 

Olgu: 7 Aylık erkek hasta, 

Yaklaşık 40 gündür devam eden ateş, vücutta döküntü, huzursuzluk,özellikle kıyafet 
değiştirirken ağlama şikayetler ile başvuran hastanın geliş fizik muayenesinde bir özellik 
yoktu. Yapılan tetkiklerinde WBC:18470 10^3/mcL, Hb:7.9 g/dL, PLT:194000 10^3 /mcL, 
CRP:59.21 mg/L, ESH:20 mm/s, ferritin:5941 ng/ml, fibrinojen:252 mg/dl, AST:106 
u/L,ALT:15 u/L, d-dimer:11490 mcg/L olması nedeni ile Sistemik JİA ,MAS tanıları ile yatırıldı. 
Hastaya 30 mg /kg dan Pulse Metil Prednizolon (PMP ) tedavisi başlandı. PMP tedavisinin 
2.gününde TA 160/100 mmHg olarak ölçüldü. Tedavisine oral prednizolon ve anakinra ile 
devam edildi.Evre 2 HT sınırlarında tansiyon yüksekliği olan hastanın göz muayenesi, işitme 
testi, batın usg, renal doppler usg , torax ve, abdomen bt, abdominal bt anjiografi, NSE 
ölçümü normal olarak değerlendirildi. Ekokardiyografik muayenesi normaldi. 

Tansiyon yüksekliği olan hastaya nifedipin başlandı.Taşikardi gelişmesi nedeni ile propranolol 
ile değiştirildi. Devam eden tansiyon yüksekliği nedeniyle kaptopril ve sonrasında doksazosin 
eklendi. Çoklu hipertansif ilaç kullanan hastanın steroid dozu aylar içinde azaltıldıkça 
tansiyon ilaç doz ve sayısı azaltıldı. Steroid ve antihipertansif tedavileri 3.ayda kesildi. 
Takiplerinde Sistemik JİA aktivasyonu olmadı. Anakinra tedavisi 9.ayda kesildi. Yaklaşık bir 
yıldır ilaçsız takip edilen hastanın bu süre boyunca hipertansiyonu olmadı. 

Sonuç: Steroid tedavisinin TA yüksekliği ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Vakamızda steroid 
ilişkili ciddi HT gözlenmiş olup çoklu hipertansif tedaviye direnç gözlenmiştir. Steroid azaltımı 
ile hızlı düzelme gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : MAS, Steroid, Hipertansiyon 
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PS-24 

AİLESEL EPİZODİK AĞRI SENDROM TANILI OLGU 

Gülhan Ozan Altaş1, Ceyda Arslanoğlu1, Pınar Garipçin1, Esra Esen 1, Eda Kayhan1, Aydan 

Yekedüz Bülbül1, Mustafa Çakan2, Ayşenur Paç Kısaarslan1, M.hakan Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri 
2Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 

Giriş:Ailesel epizodik ağrı sendromu (FEPS),daha çok distal ekstremiteleri tutan bir grup 
paroksismal enflamatuar olmayan ağrı sendromunu ifade eder (1). 

Mekanizması esas olarak dorsal kök ganglion nöronlarındaki iyon kanalı genlerinin mutasyonu 
ile ilgilidir (2). 

FEPS'ler 3 tipe ayrılır: Geçici reseptör potansiyel katyon kanalı (TRPA1) gen mutasyonunun 
neden olduğu FEPS1,sodyum voltaj kapılı kanal alfa alt birimi 10A (SCN10A) gen 
mutasyonunun neden olduğu FEPS2,sodyum voltaj kapılı kanal alfa alt birimi 11A (SCN11A) 
gen mutasyonunun neden olduğu FEPS3 (3,4,5). 

Ağrılı periferik nöropatileri olan bireylerde SCN10A'daki nispeten nadir fonksiyon kazanımı 
varyantları tanımlanmıştır(6-8). SCN10A ile ilişkili FEPS2'nin yalnızca bir aile bildirimi vardır ve 
klinik semptomları FEPS3 ile hemen hemen aynıdır, ancak başlangıç yaşı erişkin dönemdir (9). 

Olgu:4 yaş kız hasta 

Dokuz aylıkken trombosit yüksekliği nedeni ile araştırılan ve antiagregan dozda aspirin 
kullanmakta olan hastanın 2 yıl önce her iki el ve ayakta ağrı, şişlik ve kızarıklık şikayetleri 
başladığı öğrenildi.Ağrılar başta günaşırı 3-4 saat devam ederken, haftada 1-2 güne kadar 
inmiş. Yapılan tetkiklerinde C1 esteraz inhibitörü normal sınırlarda tespit edilmiş, MEFV 
geninde mutasyon saptanmamış.Anne baba arasında akrabalık bağı olmayan hastanın aile 
anamnezinde bir kardeş 32 hafta prematür doğmuş,epilepsi tanısı ile takipliymiş.Ailede 
romatolojik hastalık öyküsü yoktu. 

Tarafımıza başvuran hastanın son 2 haftadır her gün akşama doğru el ve ayaklarda şişlik, 
şiddetli ağrı olduğu, gece ağrı ile uyandığı öğrenildi.Fizik muayenesi normal idi. Hemogram, 
biyokimya, akut faz reaktanları, ferritin, folik asit, vitamin B12 tetkikleri normal idi. Periferik 
yayması ve kemik iliği değerlendirmesi doğaldı. 

Dış merkezde istenen klinik ekzom dizileme analizinde: SCN10A geninde exon 22 de c.3969del 
p.(ile1324leufs*2) frameshift mutasyon, heterozigot saptandı. Hastaya mevcut kliniği ile 
familyal episodik ağrı sendromu 2 (FEPS 2) tanısı konuldu. 

Ağrı polkliniğine yönlendirilen hastanın almakta olduğu aspirin dozu sabah akşam olarak 
artırıldı. Ağrının sadece şiddetli olduğu atak dönemlerinde tramadol damla önerildi. Yaklaşık 2 
aylık dönemde 5 defa tramadol kullanma ihtiyacı olan hastanın takip ve tedavisi devam 
etmektedir. 

Sonuç:Ailesel epizodik ağrı sendromu(FEPS), paroksismal enflamatuar olmayan nadir ağrı 
sendromlarındandır. Bu vakada FEPS olgusuna dikkat çekmek istedik. 

Anahtar Kelimeler : FEPS, SCN10A, paroksismal ağrı 
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PS-25 

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARIN KAPİLEROSKOPİK İNCELENMESİ 

Kenan Doğan1, Eviç Zeynep Başar1, Mehmet Baha Aytaç1, Nihal Şahin1, Yunus Emre Bayrak1, 

Kenan Bek1, Kadir Babaoğlu1, Hafize Emine Sönmez1 

1Kocaeli Universitesi 

Giriş: 

Kapilleroskopi mikrosirkülasyonu değerlendiren önemli bir araçtır. Erişkin çalışmaları sistemik 
hipertansiyonu olan bireylerde fonksiyonel ve yapısal kapiller yoğunluk kaybı olduğunu 
göstermiştir. Ancak çocukluk yaş grubunda bu konuya yönelik bir çalışma yoktur.  Bu 
çalışmada esansiyel hipertansiyonlu çocuklarda fonksiyonel kapiller dansite ölçülmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Bu kesitsel çalışmaya Haziran 2022-aralık 2022 arasında çocuk nefroloji ve kardiyoloji 
polikliniklerine başvuran esansiyel hipertansiyon tanılı hastalar dahil edildi. Hastaların 
poliklinik kontrolünde onamları alındıktan sonra hastaların kapilleroskopi kayıtları alındı. 
Fonksiyonel ölçüm amacı ile bazal kapilleroskopik değerlendirmenin ardından kan basıncı 
manşonu hastanın koluna yerleştirildi ve kan akışını 4 dakika boyunca tamamen durdurmak 
için hastanın sistolik kan basıncından 50 mmHg daha yüksek bir basınca şişirildi, ardından 4. 
dakikanın sonunda ve manşon genişledikten hemen sonra (reaktif hiperemi) olmak üzere 
kapilleroskopi görüntüleri kaydedildi. 

Sonuçlar: 

Çalışmaya 18 hasta esansiyel hipertansiyonlu hasta ve 12 kontrol hasta dahil edildi. 
Hastaların 11’i erkek, 7’si kızdı. Ortalama yaşları 14,5±4,5 yıldı. Kontrol grubu yaş ve cinsiyet 
olarak çalışma grubuna eş sağlıklı gönüllülerden oluşuyordu. Kapilleroskopik incelemede; 
hasta grubunda bazal değerlendirmede ve reaktif hiperemi fazında fonksiyonel kapiller 
dansite oranı anlamlı olarak azdı. Ancak dipper ve nondipper hipertansif hastalar arasında 
anlamlı fark bulunmadı. Sonuçlarımız ön sonuçlar olup çalışmamız devam etmektedir. 

Tartışma: 

Hipertansiyon tüm damarsal yapıları etkilediği gibi cildin mikrovasküler yapısını da 
etkileyebilir. Bu çalışmamızda da erişkin hastalar gibi çocuklarda da hipertansiyonun 
mikrosirkülasyon bozukluk yarattığı ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Hipertansiyon, kapilleroskopi, mikrosirkülasyon 
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PS-26 

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANILI ÇOCUKLARDA AKDENİZ DİYETİNİN HASTALIK SEYRİNE ETKİSİ 

Hande Ilgaz Tüzen1, Tuncay Aydın2, Rana İşgüder2, Zehra Kızıldağ Karabacak2, Rüya Torun2, 

Şevket Erbil Ünsal2, Balahan Bora Makay2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

Giriş: Akdeniz diyetinin anti-inflamatuar etki gösterip otoinflamatuar hastalıklar üzerine 
olumlu etkisi gösterilmiştir. Çalışmamızda Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) ile takip edilen çocuk 
olgularda Akdeniz diyetinin hastalık seyrine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal-metod: AAA tanılı 7-18 yaş arası 91 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara 
“Akdeniz Diyet Kalitesi Ölçeği” ve “Beslenme Davranış Ölçeği” uygulanmıştır. Katılımcıların 
semptom başlangıç ve tanı yaşı, tanıda gecikme süresi, izlem süresi, vücut ağırlığı, boy, vücut 
kitle indeksi not edilmiş ve son yıldaki atak sayısı, atak arası klinik bulguları, AAA ciddiyet 
skorları, MEFV mutasyonları, kullanılan ilaç bilgisi kaydedilmiştir. 

Bulgular: Akdeniz diyet grubu ölçeğinden aldıkları puana göre 3 grupta karşılaştırılan 
hastaların klinik ve laboratuvar verileri Tablo 1’de, beslenme davranış ölçeğinden aldıkları 
puana göre 2 grupta karşılaştırılan hastaların klinik ve laboratuvar verileri Tablo 
2’de verilmiştir. Beslenme davranış ölçeğine göre her iki grup arasında vücut kitle indeksi 
(BMI) ve egzersizle indüklenen bacak ağrısı (ELP) sıklığı açısından anlamlı fark saptanmıştır 
(p= 0.016, p=0.036). Akdeniz diyet ölçeğine göre çok düşük kalitede beslenen gruptaki lökosit 
sayısı optimal kalitede beslenen gruptaki lökosit sayısından anlamlı yüksektir (p= 0.043). 
Kolşisin direnci görülen hastalarda M694V homozigot mutasyon görülme sıklığı kolşisin 
direnci görülmeyen hastalara göre yüksektir (p <0.001). AAA Ciddiyet skoru açısından yüksek 
puan alan hastalarda M694V homozigot mutasyon sıklığı düşük puan alanlara göre anlamlı 
yüksek saptanmıştır (p <0.001). 

Sonuç: Yetişkinlerde yapılan çalışmalarda Akdeniz diyetinin inflamasyon modülasyonu ile 
ilgili olan moleküler parametreleri değiştirdiği gösterilmiştir. Ayrıca daha az tuzlu veya daha 
az yağlı yemekleri tercih eden AAA hastalarında kolşisine tam yanıtın yüksek olduğu, ancak 
atak sıklığı düzeylerinin benzer olduğunu gösterilmiş. Pediatrik yaş grubunda ise çalışmalar 
oldukça yetersizdir. Çalışmamızda, Akdeniz diyetinin AAA tanılı çocuk yaş grubunda BMI, ELP 
sıklığı ve lökosit sayısına etkili olduğu, ancak atak sıklığını ve kolşisin direncini değiştirmediği 
görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Ailevi Akdeniz Ateşi, Akdeniz Diyeti 
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Tables : 

 

Tablo 1. Akdeniz diyet gruplarına göre hastaların klinik ve laboratuvar bulgularının 

karşılaştırılması 

 Grup 1(n=33) Grup 2(n=30) Grup 3(n=28) ANOVA p-value 

Semptom başlangıç yaşı 70.7±49.3 72.3±45.8 49.3±28.6 0.079 

Tanı yaşı (ay) 92.2±47.8 91.5±49.2 71.5±32.4 0.134 

Tanıda gecikme süresi (ay) 21.4±21.0 21.2±33.5 22.2±20.8 0.988 

İzlem süresi (ay) 50.1±46.6 46.8±39.6 66.5±39.2 0.172 

BMI 19.3±4.2 19.9±4.5 19.0±4.2 0.736 

BMI persentil 48.5±33.9 55.6±33.1 49.1±36.1 0.675 

BMI persentil grup 9/24 9/21 8/20 0.904 

AAA ciddiyet skoru 6.7±2.2 6.5±1.8 6.6±2.3 0.958 

Son yıl atak sayısı 1.4±1.6 1.1±1.3 1.1±1.3 0.555 

Kolşisin dozu 0.02±0.01 0.02±0.01 0.02±0.00 0.441 

Hemoglobin 13.0±1.4 13.2±1.3 13.0±1.4 0.698 

Lökosit 7248±2508 6823±1712 5967±1427 0.043* 

Nötrofil/lenfosit 2.0±1.6 1.5±0.8 1.4±0.6 0.137 

Platelet 305181±74374 285933±76980 285035±85827 0.522 

MPV 8.5±1.1 8.6±0.9 8.7±0.7 0.686 

CRP** 4.1 [0.2-19.3] 2.55 [0.2-16.7] 2.55 [0.2-16.7] 0.251 

Cinsiyet(kadın/erkek) 13/20 12/18 10/18 0.778 

Aile öyküsü(var/yok) 21/12 19/11 16/12 0.614 

MEFV homozigot(var/yok) 6/27 10/20 9/19 0.211 

Ateş(var/yok) 22/11 21/9 18/10 0.860 
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Karın ağrısı(var/yok) 29/4 26/4 24/4 0.804 

Göğüs ağrısı(var/yok) 1/32 6/24 2/26 0.523 

Artrit(var/yok) 7/26 9/21 5/23 0.798 

ELP (var/yok) 18/15 15/15 13/15 0.528 

Kolşisin direnci (var/yok) 5/28 7/23 6/22 0.524 

 

Tablo 2. Beslenme davranış ölçeği gruplarına göre hastaların klinik ve laboratuvar 

bulgularının karşılaştırılması 

 Grup 1 (n=47) Grup 2 (n=44) p değeri 

AAA Ciddiyet Skoru 6.83±2.2 6.45±2.0 0.408 

Semptomların başlangıç yaşı (ay) 64.3±38.9 64.9±48.4 0.949 

Tanı yaşı (ay) 82.0±43.1 89.5±46.4 0.425 

Tanıda gecikme süresi (ay) 18.8±21.0 24.5±29.5 0.297 

İzlem süresi (ay) 56.8±42.6 51.2±42.8 0.530 

BMI 20.5±3.8 18.3±4.5 0.016* 

BMI Persentil grup 16/31 10/34 0.235 

Son yıl atak sayısı 1.28±1.4 1.25±1.5 0.933 

Kolşisin dozu 0.023±0.014 0.024±0.011 0.663 

Hemoglobin 13.1±1.4 13.0±1.3 0.550 

Lökosit 6653±2023 6779±2035 0.767 

Nötrofil/Lenfosit oranı 1.87±1.4 1.46±0.7 0.090 

Platelet 285319±70353 300454±86673 0.365 

MPV 8.73±0.9 8.49±1.0 0.252 

CRP 3.71±4.9 5.07±12.4 0.502 

Cinsiyet (Kadın/Erkek) 17/30 18/26 0.672 
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Aile öyküsü(var/yok) 31/16 25/19 0.396 

MEFV homozigot(var/yok) 13/34 12/32 0.967 

Ateş(var/yok) 32/15 29/15 0.826 

Karın ağrısı(var/yok) 42/5 37/7 0.543 

Göğüs ağrısı(var/yok) 5/42 4/40 0.806 

Artrit(var/yok) 14/33 7/37 0.140 

ELP (var/yok) 29/18 17/27 0.036* 

Kolşisin direnci (var/yok) 12/35 6/38 0.193 
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PS-27 

ASETABULAR PROTRÜZYON İLE BAŞVURAN PSÖRİATİK ARTRİT OLGUSU 

Aydan Yekedüz Bülbül1, Sema Nur Taşkın1, Şeyda Doğantan1, Esra Esen1, Ayşenur Paç 

Kısaarslan1, Muammer Hakan Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi Çocuk Romatoloji 

Giriş 

Asetabular protrüzyon (AP), femur başının mediale doğru yer değiştirmesi ve asetabulumun 
medial duvarının pelvik boşluğa invaze olmasına bağlı gelişen kalça eklem deformitesidir. 
Etyolojiye yönelik olarak primer (idiyopatik) ve sekonder olmak üzere iki alt gruba ayrılır. 
Sekonder AP’nun etyolojisinde neoplastik, enfeksiyöz, metabolik, inflamatuar, travmatik ve 
genetik bozukluklar tanımlanmış. İnflamatuar nedenler olarak; romatoid artrit, juvenil 
idiopatik artrit (JİA), ankilozan spondilit, akut idiopatik kondrolizis ve reiter sendromu 
sayılabilir (1). 

Psöriatik artrit psöriazis veya tırnaklarda pitting, onikolizis ile birlikteliği olan kronik 
inflamatuar bir artrit olarak tanımlanır (2). Patolojik kemik erozyonu ve yeni kemik oluşumu 
psöriatik artritin en temel özelliğidir (3). 

Bu yazıda asetabular protrüzyon ile başvuran bir psöriatik artrit olgusunu sunmayı amaçladık. 

  

Olgu 

11 yaşında kız hasta 5 aydır mevcut olan sol kalça ağrısı ve aksayarak yürüme şikayeti ile 
polikliniğimize başvurdu. Fiziki muayenesinde sol kalça eklem hareketleri ağrılı ve kısıtlıydı. 
Eritrosit sedimantasyon hızı 3 mm/h, C-reaktif protein 0.33 mg/L, anti nükleer antikor 
1/1000  pozitif, romatoid faktör ve HLA B27 negatifti. Kalça MR’ında her iki kalça eklem 
mesafesinde daralma ve sol kalça eklem mesafesinde efüzyon artışı saptanması üzerine 
hastaya JİA ön tanısıyla metotreksat tedavisi başlandı (Resim- 1). Tedavinin 6. ayında klinik 
bulguların düzelmemesi üzerine çekilen kalça MR’ında belirgin  düzelme olmaması nedeniyle 
tedaviye etanersept eklendi. Takibinde bakılan direk grafide sol kalçada daha belirgin olmak 
üzere bilateral asetabular protrüzyon saptandı (Resim- 2). Hızlı artroz gelişmesi ve 
inflamasyon bulgularının devam etmesi üzerine etanersept tedavisi adalimumab ile 
değiştirildi. Metotreksat ve adalimumab tedavisi altındayken şikayetlerinin artması üzerine 
prednol tedavisi verildi. Hastaya sol kalçadaki hareket kısıtlılığı nedeniyle fizik tedavi 
uygulandı. Anne ve babasında sedef hastalığı olan hasta takibinin 33. ayında bilateral 
dirseklerde ve her iki el üzerinde psöriatik lezyonlar ile başvurdu ve psöriatik artrit tanısı aldı. 
. 

  

Tartışma 

Literatürde JİA’lı hastalarda AP gelişmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda daha çok steroid 
kullanımına bağlı AP gelişmesi veya JİA klinik seyri sırasında AP saptanması şeklinde 
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bildirilmiştir. Bizim olgumuzda hastanın ilk başvurusu sırasında inflamasyon bulgularıyla 
birlikte protrüzyon bulguları da mevcuttu bu açıdan olgumuz önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Asetabular protrüzyon, Kalça eklem deformitesi, Psöriatik artrit 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim-1: Bilateral kalça eklem mesafesindeki daralma ve sol kalça eklem 

mesafesindeki efüzyon artışı 
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Resim Açıklaması: Resim -2: Sol kalçada daha belirgin olmak üzere bilateral asetabular 

protrüzyon 
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PS-28 

SAKROİLİİTİ OLAN JUVENİL SPONDİLOARTRİT HASTALARINDA, ANTİ TÜMOR NEKROZİS 

FAKTÖR TEDAVİNİN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zehra Kızıldağ1, Elif Yaşar2, Rana İşgüder1, Tuncay Aydın1, Rüya Torun1, Şevket Erbil Ünsal1, 

Balahan Makay1, Handan Güleryüz Uçar2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Çocuk Romatoloji Bd. İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Radyoloji Abd, İzmir 

Amaç: Juvenil spondilit (JSpA)/ entezit ilişkili artrit (EİA) tanılı ve sakroiliiti olan hastalarda, anti 
tümör nekrozis faktör (anti TNF) tedavinin sakroiliitteki inflamasyon ve yapısal hasar üzerine 
etkilerinin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesi amaçlandı. 

Yöntem: JSpA tanısı olan, hastalıklarının herhangi bir döneminde MRG ile doğrulanmış 
sakroiliiti olan ve anti TNF kullanan hastalar retrospektif olarak tarandı. Anti TNF tedavi öncesi 
ve tedavi başlandıktan en az 1 yıl sonra sakroiliak eklem MRG’si olan hastalar tespit edildi. En 
az 6 ay süreyle anti TNF kullanan hastaların MRG’leri Spondyloartritis Research Consortium of 
Canada (SPARCC) inflamasyon skoru ve yapısal hasar skoru ile değerlendirildi. 2 farklı radyolog 
tarafından MRG’leri skorlandı. Gözlemciler arası uyum, sınıf içi korelasyon katsayısı (interclass 
correlation coefficients ICC) ile değerlendirildi. Skorun belirlenmesi için her iki gözlemcinin 
ortalaması alındı. Anti TNF tedavinin etkilerini değerlendirmek için; tedavi öncesi ve sonrası 
klinik bulgular, akut faz reaktanları (AFR), SPARCC inflamasyon ve yapısal hasar skorları 
kıyaslandı. İnflamasyon skorundaki minimal klinik olarak anlamlı değişiklik ≥2,5 olarak 
belirlendi. 

Bulgular: Çalışmaya 2’si (%13,3) kız, 13’ü (%86,7) erkek toplam 15 hasta dahil edildi. Tanı yaşı 
ortanca 11,7 yaş (IQR:9,5- 14,1), tanıda gecikme süresi 12 ay (IQR: 2,0- 19,0), hastalık 
başlangıcından ilk MRG’ye kadar geçen süre 22 ay (IQR:13,0-42,0) olarak saptandı. Tüm 
hastalar ikinci MRG sonuna kadar takip edildi. İki MRG arası süre ortanca 17 ay (IQR:14,0- 23,0) 
olup bu süre boyunca anti TNF tedavi değişikliği yapılmadı. Hastaların 6’sı (%40) etanersept, 
9’u (%60) adalimumab kullandı. HLA B27 8 (%53.3) hastada pozitif saptandı. Anti TNF tedavi 
öncesi ve sonrası klinik bulgular ve akut faz reaktanlarındaki değişiklikler tablo 1’de sunuldu. 
İlk ve ikinci MRG’de SPARCC inflamasyon ve yapısal hasar skorunun gözlemciler arası 
kolerasyonu mükemmeldi (Tablo 2). Anti TNF tedavi ile SPARCC inflamasyon skorunda anlamlı 
düzelme saptandı (p<0.001). Hastaların 14’ü (% 93,3) minimal klinik anlamlı değişikliğe ulaştı. 
SPARCC yapısal hasar skorunda değişim saptanmadı (p: 0,395) (Tablo 2). 

Sonuç: Sakroiliitte anti TNF tedaviler inflamasyon skorlarında düzelme sağladı. Yapısal hasar 
skorlarında değişiklik olmadı. 

Anahtar Kelimeler : Spondylitis, biological drugs, magnetic resonance imaging 
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Tables : 

 

Tablo 1. Anti TNF tedavi öncesi ve sonrası klinik bulguların ve akut faz reaktanlarının 

karşılaştırılması 

n:15 Anti TNF öncesi- İlk SİE MRG Anti TNF sonrası- İkinci SİE MRG p 

Vücut kitle indeksi 18,0 (IQR: 15,0-22,0) 21,0 (IQR: 18,0- 24,0) 0,010 

Bel ağrısı 11 (%73,3) 1 (%6,7) 0,002 

Sabah tutukluğu 8 (%53,3) 1 (%6,7) 0,016 

Aktif periferik artrit 5 (%33,3) 1 (%6,7) 0,125 

Entezit 5 (%33,3) 1 (%6,7) 0,125 

Hekim VAS 7 (IQR: 6,0- 7,0) 1,0 (IQR: 0- 2,0) 0,001 

ESR 26,5 (IQR: 13,75- 49,50) 5,0 (IQR: 2,0- 15,0) <0,001 

CRP 12,7 (IQR: 5,0- 29,0) 0,8 (IQR: 0,5- 2,7) 0,013 
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Tablo 2. Anti TNF tedavi öncesi ve sonrası sakroiliak eklem MRG’lerinin SPARCC 

inflamasyon ve yapısal hasar skoru gözlemciler arası uyumu ve skorların tedavi ile değişimi 

 
Anti TNF öncesi- İlk 

SİE MRG 

Anti TNF sonrası- İkinci 

SİE MRG 

Değişim 

Skoru 
p 

Gözlemciler arası uyum 

(%95 CI) 
    

SPARCC inflamasyon 

skoru 
0,956 (0,873-0,985) 0,996 (0,987- 0,999) - <0,001 

SPARCC yapısal hasar 

skoru 
0,968 (0,907- 0,989) 0,987 (0,961-0,996 ) - <0,001 

Skorların tedavi ile 

değişimi (SS) 
    

SPARCC inflamasyon 

skoru 
18,8 (14,2) 2,2 (3,8) -16,6 (11,7) <0,001 

SPARCC yapısal hasar 

skoru 
16 (21,7) 18.2 (21,4) 2.2 (7,1) 0,395 
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PS-29 

KRONİK NON-BAKTERİYEL OSTEOMYELİT VE AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ 

Nihal Karaçayır1, Şerife Tunçez3, Nimet Öner2, Elif Çelikel2, Esra Bağlan3, Deniz Gezgin 

Yıldırım1, Sevcan Bakkaloğlu Ezgü1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
2Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 
3Ankara Etlik Şehir Hastanesi 

  

Giriş 

Kronik non-bakteriyel osteomiyelit (KNO), çoğunlukla çocukları etkileyen, enfeksiyöz 
olmayan otoinflamatuvar bir kemik hastalığıdır. KNO'ya  palmoplantar püstülozis, akne 
fulminans, inflamatuvar barsak hastalığı, spondiloartropati ve psoriazis gibi birçok 
inflamatuvar hastalık eşlik edebilir.  Son yıllarda ailevi Akdeniz  ateşinin (AAA)  de 
KNO’ya  sıklıkla eşlik ettiği gösterilmiştir (1,2,3,4).  Bu çalışmada 3 
farklı  çocuk  romatoloji  kliniğinde  izlenen, eş zamanlı KNO ve AAA hastalığı olan olguların 
demografik, klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

2008-2022 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilkent Şehir Hastanesi ve Etlik 
Şehir Hastanesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalları’nda  KNO ve AAA hastalığı tanılarıyla  izlenen 
pediatrik hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve tedavi özellikleri geriye dönük olarak 
medikal dosyalarından  incelendi ve kayıt edildi. 

Bulgular 

            11 KNO hastasının 5’i  kız idi. KNO semptom başlangıç yaşı 9,7  yıl, AAA semptom 
başlangıç yaşı 6,4  yıl; KNO tanı yaşı 10.4 yıl, AAA tanı yaşı 8,1 yıl idi. 9 hastanın MEFV geninin 
en az bir allelinde  M694V mutasyonu mevcuttu.  5 hastanın aile öyküsünde AAA, 1 hastanın 
aile öyküsünde Behçet hastalığı ve ankilozan spondilit vardı. Hastalarda en sık pelvis (%55), 
uzun kemik (%55) ve klavikula  (%27) tutulumu vardı. Uzun kemiklerden en sık sırası ile femur 
, tibia ve humerus etkilenmişti. En sık tutulan kemik bölgesi metafiz 5 (%83,3), diafiz 3 (%50), 
en az sıklıkla epifizdi 1 (%16,7). 6 hastada, 5’inde bilateral olmak üzere sakroileit vardı. 
Hastaların 10’u non-steroid antiinflamatuvar ilaç (NSAI), 3 hasta hastalık modifiye edici anti-
romatizmal ilaç (DMARD),  5 hasta biyolojik ilaç ve  tüm hastalar  kolşisin tedavisi aldı. 
Ortalama takip süresi 81 (25-180) aydı (Tablo1) . Hastaların  akut faz reaktanlarının tedavi 
sonrası istatistiksel olarak anlamlı olmasa da düştüğü saptandı (Tablo2). 

Sonuç 

M694V mutasyonu AAA hastalığında en ağır seyirli fenotipten sorumludur (5). Çalışmamızda 
da KNO ve AAA birlkteliği olan hastaların tümünün homozigot veya birleşik 
heterozigot  M694V mutasyonu taşıması dikkat çekici olup, AAA zemininde KNO sıklığının 
artabileceğini desteklemektedir. 
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Anahtar Kelimeler : Ailevi Akdeniz ateşi, Kronik non-bakteriyel osteomyelit, çocuk 

 

Kaynakça : 

 

Kaynaklar: 

1. Salehzadeh F, Anari H, Sarkhanloo S. Idiopathic CRMO and MEFV gene variant alleles: Is 

there any relationship? Case Rep Rheumatol 2019; 9847867 

2. Cicek Ozdemir S, Şahin N, Karaman Z.F et all. The possible relationship between familial 

Mediterranean fever and chronic nonbacterial osteomyelitis. Journal of Clinical 

Rheumatology 2021;27:342-348 

3. Avar Aydin PO, Ozcakar ZB, Cakar N et all. Chronic nonbacterial osteomyelitis: another 

disease associated with MEFV gene mutations Clin Exp Rheumatol 2020; 38 112-117 

4. Gezgin Yildirim D, Bedir Demirag T, Akdulum I et all.Chronic non-bacterial osteomyelitis 

coexistent with familial Mediterranean fever. Clin Exp Rheumatol 2018; 36 (115):150 

5. Grossman C, Kassel Y, Livneh A et all. Familial Mediterranean fever (FMF) phetype in 

patients homozygous to the MEFV M694V mutation. Eu J Med Genet 2019;62(6):103532 

 



 

Sayfa 315 / 369 
 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 2. Hastaların laboratuvar parametreleri 

 

 
 

Resim Açıklaması: Tablo 1. Hastaların demografik, radyolojik bulguları ve aldıkları tedaviler 
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PS-30 

VASKÜLİTİ TAKLİT EDEN VE ATEŞSİZ UZAMIŞ MİYALJİ İLE GİDEN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ 

OLGUSU 

Elif Gümüşsoy Ay1, Yasemin Demir Yiğit1, Metin Kaya Gürgöze2 

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.b.d. Çocuk Romatoloji 

B.d./elazığ 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.b.d. Çocuk Nefroloji-çocuk 

Romatoloji B.d./elazığ 

Uzamış febril miyalji sendromu (PFMS), ailevi akdeniz ateşi (AAA) hastalarında uzun süreli 
şiddetli miyalji ve ateş ile karakterize nadir  klinik bir durumdur.  AAA hastalarında her zaman 
ateşli uzamış miyalji görülmeyebilir, olgumuzda olduğu gibi ateşsiz miyalji atağı da 
görülebilir. Genellikle steroid tedavisine yanıt alınır. Eğer olgumuz gibi steroid tedavisine 
yanıtsız ise anti-interlökin 1 uygulanmasına iyi cevap verebilmektedir. 

Olgu 

12 yaşında, AAA tanısıyla 9 yıldır dış merkezde takipli olan ve kolşisin tedavisi alan hasta 2 
haftadır yaygın kas ve eklem ağrıları şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenede yaygın miyaljisi 
olduğu tespit edildi. Akut faz yüksekliği ve lökositoz dışında anormal laboratuar bulgusuna 
rastlanmadı. Olgu hastaneye yatırılarak intravenöz hidrasyon ve oral nonsteroid 
antiinflamatuvar(NSAİİ) tedavileri başlandı. Ayrıcı tanı açısından tetkikleri yapıldı. 
Takiplerinde kas-eklem ağrılarında gerileme olmayan olguda AAA ve PFMS düşünülerek 
steroid tedavisi başlandı. Takiplerinde ağrısı geçmeyen, ellerde ve ayaklarda uyuşma eklenen 
ve kan basıncı yüksekliği gelişen olguda ayrıcı tanı (vaskülit) için  yapılan görüntülemeler 
normal olarak raporlandı.  Olgumuzda takibi süresince  döküntü ve nodüle hiç rastlanmadı. 
Steroide yanıt vermeyen ve akut faz yanıtı yüksekliği devam eden olguya İL-1 reseptör 
antagonisti olan anakinra tedavisi başlandı. Steroid tedavisi azaltılarak kesildi ve beraberinde 
kan basıncı değerlerinin normale döndüğü görüldü. Ağrıları tamamen geçen olgumuz şifa ile 
taburcu edildi. Tedavisine kolşisin ve anakinra olacak şekilde  devam edildi. 

  PFMS, FMF'de tanısal güçlüklerin olduğu nadir durumlardan biridir. Özellikle ateşin eşlik 
etmediği, vaskülit bulgularını taklit eden  miyaljilerin tanınması daha zor olabilir.  Sonuç 
olarak FMF hastalarında uzamış miyaljiler her zaman ateşli görülmeyebilir. IL-1 blokerleri, 
steroide dirençli uzamış miyaljilerde hızlı ve etkili tedavi seçeneğidir. 

  

Anahtar Kelimeler : Ailevi akdeniz ateşi, uzamış miyalji, çocuk 
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PS-31 

KAS İSKELET SİSTEMİ BULGUSU İLE BAŞVURAN İLK TETKİKLERİNDE TANISI BELİRLENEMEYEN 

İKİ ONKOLOJİ OLGUSU 

Yasemin Demir Yiğit1, Elif Gümüşsoy Ay1, Saadet Akarsu2, Metin Kaya Gürgöze3 

1Fırat Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.b.d./ Çocuk Romatoloji B.d. 
2Fırat Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.b.d./ Çocuk Hematoloji-onkoloji B.d. 
3Fırat Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.b.d./ Çocuk Nefroloji-romatoloji B.d. 

GİRİŞ 

Çocuklarda kas iskelet sistemini tutan hastalıkların bir çok sebebi vardır. Ayırıcı tanıda en çok 
enfeksiyonlar, hematolojik-onkolojik ve inflamatuar hastalıklar dikkatle değerlendirilmelidir. 
Romatoloji polikliniklerine sık başvuru nedenlerinden biri olan, eklem ağrısı semptomuyla 
başvuran, izlemlerinde ewing sarkomu ve lösemi tanısı alan iki olgumuzu ayırıcı tanının 
önemini vurgulamak amacıyla sunmak istedik. 

OLGU 1 

17 yaş erkek hasta 7-8 aydır aralıklı devam eden hareketle azalan dinlenince artan bel, bacak 
ve diz ağrısı şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenesinde sol fabere pozitif, el zemin mesafesi 
artmış ve sağ dizde hareket kısıtlılığı mevcuttu. Tam kan sayımı, biyokimyasal ve akut faz 
değerleri normaldi. Manyetik rezonans görüntülemelerde (MRG); lomber MRG’de spondilit 
ve minimal diffüz disk bulging, sağ diz MRG’de ise femur ve tibia kondillerinde kemik iliği 
ödemi şeklinde raporlanmıştı. Beyin ve sinir cerrahisi ile değerlendirildikten sonra nonsteroid 
antiinflamatuar (NSAİ) tedavi başlanarak takibe alındı. İzleminde  bel ağrılarının azaldığı 
ancak sağ diz ağrılarının arttığını belirten olgumuz ayrıcı tanı açısından enfeksiyon, 
hematoloji-onkoloji bölümüleri  tarafından değerlendirildi ve patoloji saptanmadı. Bunun 
üzerine olguya spondiloartropati tanısı ile tedavisine immünsüpresif eklendi. Ağrılarının 
artması üzerine olgunun kontrol lomber MRG’si L4 vertebrada lezyon  olarak raporlandı. 
Beyin ve sinir cerahisi tarafından lezyon bölgesine  yapılan biyopsi sonucu ewing sarkomu 
olarak raporlandı. Olgu hematoloji-onkoloji, beyin ve sinir cerrahisi tarafından takip edilmek 
üzere devredildi. 

OLGU 2 

10 yaş erkek hasta iki haftadır başlayan dizlerde ve diz altında ağrı, son bir haftadır eklenen 
kasık ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyon öyküsü yoktu. Yaklaşık 
bir yılda 7-8 kilo kaybetmişti. Fizik muayenede bilateral fabere pozitif, sol submandibuler 
bölgede 1×1cm lenfadenopatisi mevcuttu. Olgunun tam kan sayımı, biyokimyasal ve akut faz 
değerleri normaldi. Ayrıcı tanı açısından enfeksiyon değerlendirmelerinde patoloji 
saptanmayan olguya NSAİ başlandı. İzleminde geçmeyen, hareketle artan ağrılarının devam 
ettiği görüldü. Olgunun  grafisinde  sağ femur alt uçta şüpheli litik lezyon olması üzerine 
yapılan MRG’de sağ femur distal bölgede nonossifiye fibrom olarak raporlandı. Ortopedi ve 
travmatoloji bölümü tarafından operasyon planlanan olgunun bir hafta sonra  ateşinin 
olması, anemi ve trombositopenisinin gelişmesi üzerine hematoloji-onkoloji bölümünde 
değerlendirmeler sonrası lösemi tanısı konuldu. 

SONUÇ 
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Kas iskelet sistemi semptomları onkolojik hastalıkların bir bulgusu olarak başlayabileceğinden 
ayırıcı tanıda olgular onkolojik nedenler açısından da dikkatli değerlendirilmelidir. 
Başvurudaki görüntüleme ve laboratuvar testleri yanıltıcı olabilir. Bu birliktelik nedeni ile kas 
iskelet sistemi bulguları olan olguların tanı sırasında ve izlemde tekrar değerlendirilmeleri 
gerekli olabilir. 

Anahtar Kelimeler : Eklem Ağrısı, Bel Ağrısı, Maliğnite 
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PS-32 

PFAPA İLE TAKİPLİ HASTALARIN KLİNİK İZLEM VE TEDAVİ YANITLARI 

Yunus Emre Bayrak1, Nihal Şahin1, Hafize Emine Sönmez1 

1Kocaeli Üniversitesi 

Amaç: Çocuk romatoloji polikliniğine aftöz stomatit, faranjit ve adenit ile seyreden periyodik 
ateş (PFAPA) tanısı ile izlenen hastaların klinik ve  tedavi yanıtlarının değerlendirmesini 
amaçladık. 

Yöntem: Ağustos 2020-Ağustos 2022 arasında PFAPA tanısı alan olguların klinik özellikleri, 
laboratuvar verileri ve tedavi yanıtlarını geriye dönük olarak incelendi. 

Sonuçlar: Çalışmaya 109 hasta dahil edildi. Hastaların 41’i (%37,6) kız, 68’i (%62,4) ise 
erkekti. Hastaların ortanca yaşı, semptom başlanma yaşı, tanı yaşı sırasıyla 46 (17-165), 24 
(3-120), 40 (12-140) aydı. Hastaların klinik özellikleri incelendiğinde; hastaların hepsinde 
(%100) ateş, 83’ünde (%76,1) farenjit, 67’sinde (%61,5) kript, 51’inde (%46,8) oral aft, 
42’sinde (%38,5) karın ağrısı, 32’sinde (%29,4) lenfadenopati, 20’sinde (%18,3) eklem ağrısı, 
6’sında (%5,5) baş ağrısı, 2’sinde (%1,8) artrit şikayeti vardı. Hastaların atak sıklığı yılda 
ortanca 12 (4-52) idi ve ortanca atak süreleri 5 (2-10) gündü. Atak esnasında bakılan 
laboratuvar verilerinde, ortanca lökosit sayısı 12257 (5760-20000)/mm3, C-reaktif protein 52 
(7-220) mg/L ve eritrosit sedimantasyon hızı 32 (3-94) mm/saatti. Atak esnasında 32 (%29,3) 
hastanın boğaz kültürüne bakılmıştı ve hiç birinde üreme saptanmamıştı. Hastalara verilen 
tedaviler incelendiğinde; 65 hastaya (%59,6) atak esnasında steroid (1 mg/kg/doz) tedavisi 
verilmişti. Steroid yanıtı değerlendirildiğinde 52’sinde (%80) steroid ile atak sonlanmıştı. 
Ancak 9 (%13,8) hastada steroid sonrasında atak sıklığında artış olduğu gözlendi. Kırk bir 
(%37,6) hastaya kolşisin başlanmıştı. Kolşisin yanıtı yaklaşık yarısında (%53.6) gözlendi. Dört 
(%9,7)  hasta kolşisin sonrasında karın ağrısı ve ishal yakınması bildirdi ancak ilacı kesmeyi 
gerektiren yan etki olmadı. Kırk (%36,6) hastaya tonsilektomi önerildi. Ancak hastaların 
sadece 8’i (%20) tonsilektomi yaptırmayı kabul etti. Tonsilektomi sonrasında tüm hastalar 
ataklarının sonlandığını veya belirgin azaldığını bildirdi. MEFV gen analizi 68 (%62,4) hastada 
yapıldı. En sık saptanan mutasyon sırasıyla M69V/- (n=12), E148Q/- (n=4), V726A/- (n=3), 
M694V/P369S (n=3), P369S/- (n=2), P588P/P588P (n=1), M694V/M694V (n=1) ve M680I 
(n=1) idi. Kolşisin yanıtı olan hastaların hepsinde MEFV gen analizlerinde mutasyon 
saptanmıştı. Yirmi dokuz (%26,6) hastada ek hastalık mevcuttu  ve en sık eşlik eden hastalık 
alerjik (astım, atopi, alerjik rinit) yakınmalardı. 

Sonuç: 

En sık görülen periyodik ateş sendromu olması nedeni ile klinik pratikte çocuk hekimlerinin 
sık sık karşısına çıkan bir tablodur. Referans merkez olarak görev alan kliniğimizdeki 
tecrübeleri bu hastalarla günlük pratiğinde uğraşan çocuk hekimlerine bir yol haritası 
çizebilir. 

Anahtar Kelimeler : PFAPA, periyodik ateş 
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PS-33 

İKİ FARKLI KLİNİK, TEK TANI: ADA2 EKSİKLİĞİ 

Eda Kayhan1, Esra Esen1, Ceyda Arslanoğlu1, Alper Özcan2, Ekrem Ünal2, Ayşenur Paç 

Kısaarslan1, M.hakan Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri 

Giriş: Adenozin deaminaz 2 eksikliği (DADA2), sistemik inflamasyon, vaskülit, erken 
başlangıçlı inme, sitopeniler ve immün yetmezlik ile karakterize, otozomal resesif kalıtılan 
otoinflamatuar bir hastalıktır. 

Olgu 1: Sekiz yaşında kız olgu; 2 yaşında anemi, hepatosplenomegali, yaygın lenfadenopati 
ile tetkik edilmiş, malignite dışlanmış, kesin tanısı konulamamakla birlikte takibe alınmış. 
Yaklaşık 5 yıl remisyonda takip edilen hasta, yedi yaşında iken epistaksis, peteşi, 
splenomegali, servikal LAP, anemi, lenfopeni, trombositopeni bulguları ile tekrar 
değerlendirilmiş.  Hastaya IVIG tedavisi verilmiş. On gün sonra hematüri, karın ağrısı, 
konvülziyon ve anemi gelişen olgu HÜS ön tanısı ile tetkik edilmek üzere merkezimize sevk 
edildi. Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, ferritin, trigliserid, akut faz reaktanları, beyin 
BT normaldi; viral, bakteriyel ve paraziter testlerinde özellik saptanmadı. Olgunun 
hematolojik bulgularının dirençli seyretmesi üzerine IVIG, trombosit süspansiyonu, 
plazmaferez, ritüksimab tedavileri aldı. Mikofenolat mofetil başlandı. Taburculuk sonrası 
çocuk romatoloji kliniğimize yönlendirilen olgunun tetkiklerinde lenfopeni sebat etmekte idi. 
ANA, Anti-dsDNA, ANA subgrup antikorları, antifosfolipit antikorlarda özellik yoktu; IgG, IgM, 
IgA düşük saptandı. Tüm ekzom dizilemede ADA2 geninde c.144delG (p.(Arg49Glyfs*4)) ve 
R306* (p.(Arg306*)) bileşik heterozigot patojenik mutasyonları bulunması ve ADA2 enzim 
aktivitesi düşük saptanması üzerine etanercept tedavisi başlandı, mikofenolat mofetil takipte 
kesildi. Dört aydır etanercept tedavisi altında remisyonda izlenmekte olan hastanın absolü 
lenfosit değerleri 1,5 103/µL sınırında seyretmektedir. 

Olgu 2: On yedi yaşında kız olgu; 4 yıl önce bilateral el dorsal yüzde ve alında verrü benzeri 
lezyonlar ile topikal tedavi almış. Yapılan cilt biyopsisi Epidermodisplazia Verrusiformis olarak 
değerlendirilmiş. Tetkiklerinde sebat eden lenfopeni nedeni ile araştırılan olgunun böbrek ve 
karaciğer fonksiyon testleri, akut faz reaktanları normal sınırlarda, ANA 1/100 granüler 
patern pozitif, direkt coombs IgG (+2); C3, C4, Anti-dsDNA, ANA subgrup antikorları, 
antifosfolipit antikorlarda özellik yoktu, anemi ve trombositopeni yoktu; IgM izole düşük 
saptandı. Tüm ekzom dizilemede ADA2 geninde G47R (p.(Gly47Arg)) homozigot mutasyonu 
olması ve ADA2 enzim aktivitesi düşük saptanması üzerine vaskülitik patolojiler açısından 
proflaktik etanercept tedavisi başlandı. Yedi aylık etanercept kullanım süresinde lenfosit 
değerleri 1,2 103/µL sınırında seyretmektedir. 

Sonuç: DADA2 klinik spektrumu geniş bir hastalıktır. Bildiğimiz kadarıyla birinci olgumuz 
mevcut ADA2 mutasyonu ile otoimmünitenin ön planda olduğu ilk olgu olma niteliği 
taşımaktadır. Vaskülitik bulgularda etkinliği gösterilmiş olan etanercept tedavisinin 
hematolojik bulgular üzerinde etkin olmadığını gösteren yayınlar olmakla birlikte 
olgularımızın izlemlerinde sitopenide anlamlı düzelme gözlemledik. 

Anahtar Kelimeler : ADA2 eksikliği, sitopeni, otoimmünite 
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PS-34 

ADENOZİN DEAMİNAZ 2 EKSİKLİĞİ OLAN OLGUDA TEDAVİYE DİRENÇLİ RAYNAUD 

FENOMENİ İLE PAI-1 HOMOZİGOT MUTASYON BİRLİKTELİĞİ 

Hatice Melisa Kaçmaz1, Sinan Akbayram2, Ayşe Balat1 

1Gaziantep Üniversitesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
2Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 

Giriş: Adenozin Deaminaz-2 (ADA-2) eksikliği, ADA2 proteinini kodlayan CECR1 (Cat Eye 
Syndrome Chromosome Region 1) genindeki mutasyon sonucu oluşan, otozomal resesif 
geçişli, klinik olarak livedo retikülaris, ateş, vaskülopati kaynaklı santral sinir sistem tutulumu, 
immun yetmezlik, hematolojik bulgular, akut faz reaktanlarında yükseklik tablosu ile seyreden 
erken başlangıçlı otoinflamatuvar bir hastalıktır(1). ADA 2 eksikliği tedavisi için ortak bir karar 
bulunmamaktadır. Çalışmalarda anti-TNF (tümör nekroz faktör) ajanlarının etkin olabileceğine 
dair veriler bulunmaktadır(2). Burada ADA2 eksikliği ile takip ettiğimiz, tedaviye dirençli 
Raynaud fenomeni ve dijital ülseri olan bir olgu sunulmaktadır. 

Olgu Sunumu: ADA 2 eksikliği tanısı ile takip edilen 14 yaş kız hasta; Raynaud benzeri cilt 
bulguları ve dijital ülserlerle tarafımıza başvurdu. Aile öyküsünden anne ve babanın birinci 
dereceden akraba olduğu, hastanın hikayesinden süt çocukluğu döneminde sık tekrarlayan 
ateş nedeniyle primer immün yetmezlik tanısı ile intravenöz immünglobulin tedavisi aldığı, 12 
yaşında konuşmada ve dengede bozukluk gibi nörolojik bulgular ile hastaneye başvurduğu ve 
vaskulopatiye sekonder iskemik inme atağı geçirdiği öğrenildi. Başvurduğu merkezde nörolojik 
bulgular, inme ve uzamış ateş öyküsü nedeniyle ADA2 eksikliği olabileceği düşünülerek genetik 
analiz yapıldığı, CECR1 geninde G47R mutasyonunun homozigot saptandığı ve anti- TNF 
tedavisi başlandığı, bu tedavi sürecinde yeni bir iskemik atak geçirmediği, nörolojik bulguların 
tekrarlamadığı öğrenildi. Başvuru fizik muayenesinde; vital bulguları stabil, üst ve alt 
ekstremitede cildinde Raynaud ve livedo retikularis, alt ekstremite ayak parmaklarında 
iyileşmeyen dijital ülserleri vardı (Şekil 1). Sistemik muayenesinde özellik yoktu. Hasta anti-
TNF tedavisi altında vaskulopati ve iyileşmeyen dijital ülser olması ile yeniden değerlendirildi; 
ENA panel otoantikorları ve antifosfolipid antikorları negatif saptandı. Tırnak yatağı 
kapilleroskopi ile endotel değişiklikler değerlendirildi; non sklerotik, normalin varyantı geniş 
kapiller izlendi(Şekil 2). Bulgular EULAR 2020 (Europen Leaque Against Rheumatism) 
skleroderma çalışma grubu kriterlerine göre nonspesifik şeklinde değerlendirildi (3). Hastadan 
gönderilen trombofili panelinde PAI-1 4G/5G homozigot mutasyon olduğu görüldü. 
Olgumuzda trombozdaki rolü nedeniyle PAI-1 4G/5G mutasyonunun ADA2 eksikliğindeki 
komplikasyonlara katkısı olabileceği düşünüldü. Hasta çocuk hematoloji ile konsülte edildi, 1-
3 mg/kg/gün antitrombotik dozda asetilsalisilik asit başlandı. Takiplerinde ekstremitelerde 
yeni ülser gelişimi olmadı, iskemik ağrıları geriledi. 

Sonuç: Anti -TNF ajanlara dramatik cevap veren ADA2 eksikliği, tromboz için tek başına bir risk 
faktörü olsa da, olgumuzun seyrinde görüldüğü gibi dijital ülser ve ağır Raynaud fenomeni 
bulguları ile dikkat çeken fenotiplerde, tromboza yatkınlık oluşturan diğer faktörlerin de 
araştırılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler : Adenozin deaminaz 2 eksikliği, Raynaud fenomeni, dijital ülser, 

Plasminojen aktivatör inhbitör -1 mutasyonu, tromboza yatkınlık 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil 1.Alt ekstremize ayak parmaklarında Raynaud görünümü ve livedo 

retikülaris 
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Resim Açıklaması: Şekil 2.Tırnak yatağı kapilleroskopi görüntüsü;non sklerotik, normalin 

varyantı geniş kapiller izlendi (kapiller genişlik < 20ug) 
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PS-35 

JÜVENİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS HASTALARINDA VE AİLELERİNDE PSORİASİS 

SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Elif Kılıç Könte1, Kübra Uçak1, Güleser Eylül Şimşek2, Aybüke Günalp1, Esma Aslan1, Hazal 
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Barut1, Özgür Kasapçopur1 
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Giriş 

Jüvenil sistemik lupus eritematozus (SLE), çoklu organ tutulumu ile karakterize sistemik bir 
otoimmün hastalıktır. Psoriasis ise, güçlü bir genetik yatkınlık ve otoimmün patojenik 
özelliklere sahip kronik enflamatuvar bir deri hastalığıdır. SLE tanılı hastalarda  psoriasis gibi 
otoimmun hastalıkların sıklığının arttığına ilişkin çalışmalar mevcuttur [1]. Çalışmamızda hem 
SLE anılı hastalarda hem de ailelerindeki psoriasis sıklığına bakarak otoimmün hastalıkların 
genetik yükü ve ailevi yatkınlığını değerlendirmeyi amaçladık. 

 Metod 

Cerrahpaşa Çocuk Romatoloji kliniğinde jüvenil başlangıçlı SLE tanısıyla takip edilen hastalar 
ile aileleri psoriasis tanısı açısından yakınlık derecesi sorgulanarak değerlendirildi. Birinci, 
ikinci, üçüncü derece aile üyeleri arasında psoriasis tanılı kimse olup olmadığı sorgulanarak 
kaydedildi.  Kontrol grubu olarak polikliniğimizde izlenen ailesel Akdeniz ateşi(AAA) ve 
sistemik skleroderma (SS) hastalar polikliniğe başvuru tarihine göre sırayla çalışmaya dahil 
edildi. Gruplar arasındaki sıklık açısından farkın anlamlı olup olmadığı Ki-kare veya Fisher testi 
ile değerlendirildi. p değerinin 0,05’in üzerinde bulunması istatistiksel anlamlı kabul 
edildi.  SLE hastalarında her bir akrabalık  derecesi için tekrarlama oranı(λ) hesaplandı. 
Tekrarlama oranı; psoriasisten etkilenen akraba oranı psoriasis hastalığının toplumda görülen 
prevalansına bölünerek hesaplandı (Bolu-Mudurnu’da prevalans %0,5)[2] 

Sonuç 

Jüvenil SLE ile takipli 142 hastanın 120’si(%84,5) kızdı. Ortalama yaş 20,06() yıl olarak 
saptandı. Hastaların 4’üne(%2,8) dermatoloji uzmanının da onayladığı psoriasis tanısı 
konuldu. AAA için çalışmaya alınan 70 hastanın 33’ü (%47,1) kızdı ve yaşları ortalama 
13,03( yıl idi. Sistemik skleroderma tanısı ile takip edilen hastaların 17’si(%77,3) kızdı ve 
yaşları ortalama 18,8(yıl idi. (Tablo 1). Sistemik skleroderma tanılı hastaların aile öyküsünde 
psoriasis olmaması nedeniyle tekrarlama oranı hesaplanmadı. SLE ve AAA için hesaplanan 
tekrarlama oranında istatistiksel anlamlı farklılık bulunamadı( P>0,05)(Resim1). 

Tartışma 

SLE ile takipli hastalarda psoriasis sıklığı genel popülasyondan daha fazla olsa da psoriasisin 
SLE hastalarındaki ailevi ilişkisini ve otoimmün yatkınlığı saptayamadık. Ancak ülkemizde 
psoriasis prevalansının kapsamlı bir çalışmayla saptanmamış olması veya kronik dermatit 
yanlış tanısıyla takip edilebilmesi nedeniyle daha geniş çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
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sebeple SLE tanılı hastalara ve aile üyelerine psoriasis hastalığına yönelik izlem ve hastalık 
farkındalık eğitimi öneriyoruz. 

Anahtar Kelimeler : Psoriasis, SLE, prevalans, otoimmünite 
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Resim Açıklaması: Tablo 1. Hastaların Demografik Özellikleri ve Akrabalık İlişkileri 
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Resim Açıklaması: Resim 1. SLE ve AAA için tekrarlama oranları(λ) 
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PS-36 

JÜVENİL İDİYOPATİK ARTRİTTE ÜST EKSTREMİTEYE UYGULANAN FİZYOTERAPİ 

YÖNTEMLERİNİN FONKSİYONEL MOBİLİTEYE ETKİSİ 

Gökçe Leblebici1, Eylül Pınar Kısa2, Ela Tarakcı3, Özgür Kasapçopur4 

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü 
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Anabilim Dalı, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Amaç: Jüvenil İdiyopatik Artrit'li (JİA) çocuklarda üst ekstremite tutulumu sıklıkla dirsek ve 
elbileğinde normal eklem hareketi ve fonksiyonel aktivitelerde limitasyona yol açmaktadır 
(1). Üst ekstremite fonksiyonelliğinin yürüme ve dengeye etkisi son yıllarda yapılan 
çalışmalarda vurgulanmaya başlamıştır (2,3). Uygulanan terapötik ajanlar sıklıkla üst 
ekstremite fonksiyonunu iyileştirmeye yönelikken, yürüme ve fonksiyonel mobiliteye etkisi 
göz ardı edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, JİA’lı çocuklarda üst ekstremiteye uygulanan 
fizyoterapi uygulamalarının fonksiyonel mobiliteye etkisinin araştırılmasıdır. 

Gereç ve yöntem: Çalışmaya pediatrik romatoloji tanılı 18 çocuk (12,66±3,48 yıl) dahil edildi. 
Üst ekstremite fonksiyonları Shriners Hastanesi Üst Ekstremite Değerlendirmesi (SHÜED), 
Jebsen-Taylor El Fonksiyon Testi (JTEFT) ve Abilhand-Romatoid Artrit Ölçeği (Abilhand-RA) ile 
değerlendirildi. Fonksiyonel mobilite için 10 metre yürüme testi kullanıldı. Ayrıca Sensor 
Medica taban basınç analizi sistemi ile 5 metrelik yürüme yolu boyunca katılımcıların tercih 
ettiği hızda yürümeleri istenerek yürüme hızı değerlendirildi. İlk değerlendirmelerin 
ardından, katılımcılara 6 haftalık eklem limitasyonunu azaltma ve fonksiyonu iyileştirmeye 
yönelik üst ekstremite rehabilitasyon programı uygulandı ve tedavi sonrası yapılan ikinci 
değerlendirmelerle karşılaştırıldı. 

Bulgular: Altı haftalık rehabilitasyon programı sonrasında tedavi sonrası SHÜED 
(154,55±2,77), JTEFT etkilenmiş (31,58±8,90 saniye) ve etkilenmemiş taraf (32,27±4,11 
saniye) ve Abilhand-RA (44,55±7,06) skorlarının tedavi öncesine göre (112,94±3,43, 
39,60±11,24 saniye, 41,28±8,97 saniye, 36,55±7,08; sırayla) anlamlı iyileştiği (p<0.01) ve 
tedavi sonrası 10 metre yürüme testi sürelerinde (6,18±0,51) tedavi öncesine göre anlamlı 
azalma olduğu (7,26±1,25 sn) görüldü (p<0.01). Tedavi sonrası yürüme hızının (442,38±69,29 
mm/sn) tedavi öncesine göre (452,02±71,10 mm/sn) benzer olduğu tespit edildi (p>0.05). 

Sonuç: Üst ekstremitesi etkilenmiş JİA'lı çocuklarda üst ekstremiteye yönelik uygulanan 
fizyoterapi modaliteleri, fonksiyondaki iyileşmenin yanı sıra fonksiyonel mobiliteye de olumlu 
etki etmektedir. Yürümenin iyileştirilmesi için planlanan tedavi programlarında üst 
ekstremiteye yönelik uygulamalardan da yararlanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : üst ekstremite, jüvenil idiyopatik artrit, fizyoterapi, yürüme, mobilite 
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PS-37 

KOLŞİSİN DİRENÇLİ AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ İLE TAKİP EDİLEN İKİZ KARDEŞLER 

Eda Kayhan1, Ceyda Arslanoğlu1, Ayşenur Paç Kısaarslan1, M.hakan Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri 

Giriş: Kronik non-bakteriyel osteomiyelit (KNO) remisyon ve relapslarla seyreden 
nonenfeksiyöz inflamatuar bir kemik hastalığıdır. İnflamatuar barsak hastalığı, psöriazis, 
sakroiliit ile ilişkili olabilmektedir. İlk basamak tedavide NSAİİ, metotreksat, sulfasalazin 
tercih edilmektedir. 

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) en sık görülen kalıtsal otoinflamatuar hastalıktır. AAA hastalarının 
%5-10’u kolşisine yanıtsızdır. Kolşisin tedavisine dirençli hastalarda biyolojik ilaçlar başarılı bir 
şekilde kullanılmaktadır. 

Olgu: Dokuz yaşında çift yumurta ikizi erkek kardeşler; 4 yaşında diz ve ayak bileklerinde 
artralji ile başvurdular. Takiplerinde tekrar eden ateş, karın ağrısı, akut faz reaktan (AFR) 
yüksekliği de olması üzerine bakılan MEFV gen analizinde her ikisinde de M694V homozigot 
mutasyonu saptandı, kolşisin tedavisi başlandı. 

Birinci olgumuzda 6 yaşında bel ve topuk ağrısı, sebat eden AFR yüksekliği nedeni ile yapılan 
MRG’de bilateral sakroiliit, bilateral tibia ve sağ 1. metatarsta kemik iliği ödemi saptanarak 
NSAİİ tedavisi başlandı. Bir ay sonra bakılan tüm vücut MRG’de önceki tibia ve metatarsal 
bulguların gerilemesi, bilateral klavikula ve bilateral femur distal metafizinde yeni oluşmuş 
kemik iliği ödemi saptanması üzerine olguya KNO tanısı konuldu. Sakroiliit bulguları ve AFR 
yüksekliği devam eden hastaya metotreksat başlandı. Eklem şikayetleri gerileyen ancak AFR 
yüksekliği sebat eden, büyüme geriliği olan olgu inflamatuar barsak hastalıkları ve ek 
patolojiler açısından değerlendirildi. Kolşisin tedavisine dirençli AAA’ya bağlı subklinik 
inflamasyon olarak değerlendirilerek anakinra tedavisi başlandı. 10 ay sonra anakinra 
kesilerek kanakinumaba geçildi. Takipte kanakinumab, metotreksat ve kolşisin tedavileri ile 
sebat eden AFR yüksekliği KNO ile ilişkilendirildi. Kanakinumab kesilerek adalimumab tedavisi 
başlandı. Hasta adalimumab tedavisi sonrası remisyonda, AFR normal sınırlarda 
seyretmektedir. 

İkinci olgumuz kolşisin tedavisi ile son 1 yıldır AAA atağı tariflemiyordu ancak sebat eden AFR 
yüksekliği mevcuttu. İkiz eşinde de KNO olması, benzer klinik özellikler göstermesi üzerine 
bakılan tüm vücut MRG’de patolojik oluşum ya da sinyal değişikliği saptanmadı. Subklinik 
inflamasyon olarak değerlendirilerek anakinra tedavisi başlandı. AFR yüksekliği devam eden 
olgunun 5 ay sonra anakinra kesilerek kanakinumaba geçildi. Kanakinumab tedavisi sonrası 
AFR’ler normal sınırlarda seyretmektedir. 

Sonuç: AAA’ya pek çok hastalık eşlik edebilmektedir. AAA ve KNO birlikteliği nadir 
görülmekte ve vaka sunumları şeklinde bildirilmektedir. AAA ile takipli atipik seyirli 
hastalarda ilaç direnci ve eşlik edebilecek diğer otoinflamatuar hastalıklar akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : AAA, KNO, kolşisin direnci 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Her iki sakroiliak eklemde sağda daha belirgin olmak üzere sinyal artışları 

 

 
 

Resim Açıklaması: Her iki femur distal metafiz kesiminde solda daha belirgin kemik iliği sinyal 

artışı 
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PS-38 

BEBEK HASTADA AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ 

Pınar Garipçin1, Esra Esen1, Benhur Şirvan Çetin2, Ayşenur Paç Kısaarslan1, Muammer Hakan 

Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
2Erciyes Üniversitesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı 

Giriş: 

Ateş çocuklarda en sık görülen semptom olup çocuklarda en sık sebebi enfeksiyonlardır. 
Odağı bilinmeyen ateş ise özellikle 3-36 ay arası çocuklarda görülen, 7 günden daha kısa 
süren ve rektal olarak ≥39°C, aksiller olarak ≥38.3°C ölçülen ateş olarak tanımlanır. 

Olgu: 

Sekiz aylık erkek hastanın miadında 3000 gr olarak C/S ile doğduğu, ikinci  ayından itibaren 
her ay bir veya iki kez olan bir gün süren ateş yüksekliği ve ateşe eşlik eden ciddi 
huzursuzluğu olduğu öğrenildi. Öksürük, burun akıntısı, döküntü ateşe eşlik etmiyordu. Ateşli 
dönemde  kan tetkiki alınmamış, tekrarlayan tam idrar analizlerinde özellik saptanmamıştı. 
Anne ve baba arasında akrabalık yoktu. Anne ailevi Akdeniz atelş (AAA) tanısı ile kolşisin 
kullanmaktaydı, babasının ise tekrarlayan karın ağrıları mevcuttu ancak kolşisin 
kullanmamaktaydı. Anne ve baba M694V heterozigot MEFV gen taşıyıcısı idi. Bir kardeşi 
sağlıklı idi. Hastanın ateş yüksekliği nedeni ile son başvurusunda anamnez ve fizik muayene 
ile odak saptanamaması üzerine odağı bilinmeyen ateş tanısı ile klinik izleme alındı. Fizik 
muayenesinde huzursuzluk dışında patolojik bulgu saptanmadı. Hemogram, biyokimya, idrar 
analizi ve mikroskopisi normal olarak değerlendirildi. CRP: 79.2 mg/L saptandı. Hastanın kan-
idrar kültürü ve solunum virüslerine ait örneklemlerde üreme olmadı. Akciğer grafisinde 
infiltrasyon izlenmedi. Annenin klinik AAA olması,bebeğin rekürren ateş ve huzursuzlukları 
olması ve etyolojik enfeksiyöz neden bulunamaması nedeniyle gönderilen MEVF gen 
analizinde M694V homozigot mutasyon saptandı. Olguya kolşisin tedavisi başlandı. Kolşisin 
sonrası iki ay süre ile takibinde ateş yüksekliği ve huzursuzluğu izlenmeyen olgu ailevi akdeniz 
ateşi tanısı ile takibe alındı. 

Sonuç 

Ailevi Akdeniz Ateşi klasik bulgular dışında, erken yaşta belirti verebilir. Özellikle tekrarlayan 
ve etyolojisi bulunamayan semptomları olan hastalarda ülkemizde düşünülmesi 
gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler : FMF, ODAĞI BİLİNMEYEN ATEŞ 
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OTOİMMÜN YÜRÜYÜŞ: SJÖGREN SENDROMLU HASTADA TANISAL SÜREÇ 

Pınar Garipçin1, Esra Esen1, Mehmet Canpolat2, Ayşenur Paç Kısaarslan1, Muammer Hakan 

Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
2Erciyes Üniversitesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı 

Giriş: 

Sjögren sendromu tükürük ve lakrimal bezler gibi başlıca egzokrin bezleri etkileyen 
otoimmün hastalıktır. Histopatolojik olarak egzokrin bezlerde lenfositik infiltrasyonla 
karakterizedir. Klinik olarak genellikle ağız (xerostomia) ve göz kuruluğu (keratokonjuktuvitis 
sicca) ile karakterizedir. Bununla birlikte sistemik tutulum sıktır. 

Olgu: 

17 yaşında kız hasta; üç yıl önce  fasial paralizisi gelişen ve kranial MR görüntülemelerinde 
pontobulber bileşkede, posteriorda bulbusa ve servikal korda uzanım gösteren ve kontrast 
tutmayan demiyelinizan patoljiler görülen olguya 5 gün pulse metilprednizolon verildi. BOS 
örneklemesinde oligoklonal band 2 ve 3 pozitif saptanıp, Anti-NMO negatif olarak saptandı. 
Paralizisinin gerilemesi üzerine taburcu edilen hasta iki yıl kontrollere gelmedi. Hasta sebat 
eden yutma güçlüğü şikayeti ile tekrar başvurdu. Endoskopi ve kolonoskopi eşliğinde 
değerlendirildi ancak patoloji saptanmadı. Gözde batma yakınması olan hastanın göz bölümü 
tarafından incelenmesinde orta derecede göz kuruluğu saptandı. KBB bölümü tarafından 
değerlendirmesinde yutma güçlüğüne sebep olacak anatomik bozukluk saptanmadı ve 
yapılan tükürük bezi biyopsisinde hafif şiddetli lenfoplazmositer hücre infiltrasyonu saptanıp 
fokus skoru 1.25 olarak saptandı. Sedimantasyon değeri 14 mm/sa idi. ANA düzeyi 1/1000 + 
saptandı. ANA subgrupları ve romatoid faktör negatifti. Hastaya sjögren sendromu tanısı ile 
hidroksiklorakin ve destek tedavileri başlandı ve takibe alındı. 

Sonuç: 

Sjögren Sendromu yıllar içerisinde bulguların aşikar olan bir hastalıktır. Hastaların iyi klinik 
takibi tanı koymaya yardımcı olur. 

Anahtar Kelimeler : otoimmun yürüyüş, sjögren 
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NOKTASAL REYNAUD SENDROMLU BİR OLGU 

Pınar Garipçin1, Esra Esen1, Demet Kartal2, Ayşenur Paç Kısaarslan1, Muammer Hakan 

Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 
2Erciyes Üniversitesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı 

NOKTASAL REYNAUD SENDROMU: 

GİRİŞ: 

Reynaud fenomeni soğuk veya strese yanıt olarak gelişen, vücudun uç kısımlarında solukluk, 
siyanoz ve kızarıklıkla karakterize vazospastik bir durumdur. Altta yatan yapısal bir vasküler 
hastalık veya kolajen doku hastalığı olup olmamasına göre primer veya sekonder olarak 
sınıflanır. 

Olgu: 

13 yaşındaki kadın hasta yaklaşık üç-dört yıldır devam eden bacaklarda morarma şikayeti ile 
başvurdu. Öncesinde sadece sıcak su ile temas ettikten sonra veya uzun süre ayakta 
durmakla oluşan bu lezyonlar son bir aydır sudan bağımsız olarak spontan da tetiklenmekte 
imiş. 15-20 dakika kadar süren bu durum ısınma ve oturma ile gerilemekteymiş. Fizik 
muayenesinde üst ekstremiteler sıcak ve normal renkte iken, alt ekstremiteler soğuktu. Tüm 
nabızlar eşit ve canlı olarak alınmaktaydı. Kapilleroskopi değerlendirmesinde kapiller kıvrımlı, 
genişlemiş ve tortuyoze şekildeydi. Tam kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri 
normaldi, akut faz yanıtlarında yükseklik saptanmadı. ANA düzeyi 1/320 pozitif olarak 
saptandı. Anti Ds-DNA negatifti. ANA subgruplarından sadece anti-sentromer antikor 
pozitifti. Olgu dermatoloji bölümü ile birlikte değerlendirilmesinde noktasal reynaud 
fenomeni tanısı ile nifedipin başlanarak takibe alındı. 

Sonuç: 

Primer Reynaud fenomeni her ne kadar izole ve iyi seyirli olarak takip edilse de primer RF’li 
olgular zaman içinde kolajen doku hastalığı bulguları gösterebilir. Bu nedenle RF tanısı ile 
takipli olan hastaların sistemik hastalıklar açısından iyi sorgulanması ve yakın klinik takibi 
gerekmektedir 

Anahtar Kelimeler : Reynaud, noktasal reynaud 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tedavi sonrası 
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Resim Açıklaması: Tedavi öncesi 
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PS-42 

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM TUTULUMU İLE SEYREDEN JİA OLGU SUNUMU 

Nuran Belder1, Emine Nur Sunar Yayla1, Pelin Esmeray Şenol 1, Çisem Yıldız Yıldırım1, Nihal 

Karaçayır1, Merve Kutlar Tanıdır1, Batuhan Küçükali1, Deniz Gezgin Yıldırım1, Sevcan Azime 

Bakkaloğlu Ezgü1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Ankara 

Juvenil İdiopatik Artrit (JİA), 16 yaşından küçük hastalarda en az 6 hafta devam eden artrit ile 
karakterize birden fazla eklemi etkileyebilen ve zaman içinde kronik değişikliklere neden 
olabilen otoimmün bir hastalıktır. Sıklıkla ayak bileği ve diz gibi periferal eklemleri etkilese de 
tüm eklemlerin tutulabildiği bilinmektedir. Temporomandibular eklemlerin (TME) tutulumu 
da klinikte nadir olarak karşımıza çıkmakta, çenede ağrı, hareketlerde kısıtlılık, buna bağlı 
konuşma ve yemek yemede zorluk gibi semptomlara neden olabilmektedir. Biz burada TME 
eklem tutulumu ile seyreden bir JİA olgusunu sunuyoruz. 

  

Olgu 

On bir yaşında erkek hasta her iki el parmak küçük eklemlerinde şişlik ve ağrı şikayeti ile 
kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde sağ el 2 ve 3, sol el 4. proksimal interfalangeal (PIP) 
eklemlerinde minimal şişlik, fleksiyon kontraktürü mevcut olup, diğer sistem muayeneleri 
doğaldı. Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 13,7 g/dL, trombosit 333000/mm3, 
lökosit  5300/mm3, eritrosit sedimentasyon hızı 8 mm/sa ve C-reaktif protein 1.7 mg/L (N: 
<0.5) saptandı. Anti-nükleer antikor, anti dsDNA, anti-siklik sitrulinated peptid, romatoid 
faktör, Brusella aglütinasyon testi, human lökosit antijeni B27 negatif olup, periferik 
yaymada atipik hücre yoktu. Göz muayenesinde uveit saptanmadı. El eklem manyetik 
rezonans (MR) görüntülemesinde, 3. parmak komşuluğunda yumuşak doku şişliği ve PIP 
eklemde sinovit mevcuttu. Oligoartiküler JİA tanısı konulan hasta 1,5 yıl non-steroid anti 
inflamatuar (NSAİ) ve metotreksat tedavileri ile remisyonda izlendi. Tedavisiz dönemde, 
kontrollerine düzensiz gelen hasta 2,5 yıl sonra, sol el bileğinde şişlik şikayeti ile tekrar 
başvurdu. Öyküsünden ortodontik tedavi sırasında çenesinin geriye kaydığı öğrenildi. Fizik 
muayenesinde sol el bileğinde 1 cm’den küçük çapta ganglion kisti, sağ el 3, sol el 4. PIP’te 
fleksiyon kontraktürü mevcuttu. Bilateral TME’de  ağrı ve hareket kısıtlılığı saptandı. Akut faz 
reaktanları negatifdi. TME MR görüntülemesinde, bilateral aktif sinovit saptandı (Resim 1). 
NSAİ ve metotreksat tedavisi tekrar başlandı, tedavinin 3. ayında çenede kayma, eklem 
kısıtlılığı, ağrı şikayetlerinin tamamen düzeldiği görüldü. Hastamız yaklaşık 6 aydır 
semptomsuz, metotreksat tedavisi altında takip edilmektedir. 

Sonuç 

Juvenil idiopatik artritli hastalarda %75’e varan oranlarda TME tutulumu görülebilmekte ve 
bazı hastalarda ilk tutulan eklem olabilmektedir(1,2). Klinikte oligoartiküler formda çok sık 
görmediğimiz TME tutulumu olan hastamızda takipte çenede deformasyon şeklinde hastalık 
relapsına neden olmuş ve DMARD ile tam düzelmiştir. Bu olgu nedeniyle JİA tanılı hastalarda 
her semptomu dikkate alarak tüm eklemleri ayrıntılı muayane etmemiz gerektiği 
vurgulanmaktadır.   
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1 
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PS-43 

MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE SAPTANMIŞ SAKROİLİİTİ OLAN HASTALARIN 

TEDAVİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet Yıldız1, Hakan Demir1, Fatih Haşlak1, Aybüke Günalp1, Elif Kılıç Könte1, Esma Aslan1, 

Oğuzhan Tin1, Amra Adroviç1, Sezgin Şahin1, Kenan Barut1, Özgür Kasapçopur1 

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Amaç: Jüvenil spondiloartritler, çocukluk çağında başlangıç gösteren ve aksiyel iskelet 
tutulumu gösteren bir grup hastalığı tanımlayan çatı tanımdır. Bu hastalarda aksiyel iskelette 
sakroiliak eklem sık bir tutulum bölgesi olup, erken ve etkin tedavi edilemezse uzun 
dönemde önemli morbiditelere neden olabilmektedir. Bu çalışmada, bir referans merkezde 
takip edilen ve  magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile saptanmış sakroiliiti olan 
hastaların tedavilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Kliniğimizde takip edilen ve magnetik rezonans görüntüleme ile saptanmış 
sakroiliiti olan 141 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, klinik, 
laboratuvar, görüntüleme bulguları ve tedavileri retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 141 hastanın (erkek/kız: 95/46) ortalama yaşı 18.3± 3.87 yıl 
idi. Hastalar klinik ve laboratuvar bulguları ile ILAR kriterlerine göre değerlendirildiğinde; 85 
(%60.3)’i entezit ilişkili artrit, 5 (%3.5)’i psöriatik artrit, 51 (%36.1)’i sınıflandırılamayan 
jüvenil idiyopatik artrit kriterlerini karşılamaktaydı. Hastaların 116 (%82.3)’sı  PRINTO 
kriterlerine göre entezit/spondilit ilişkili artrit kriterlerine uygundu. Hastaların ilk sakroiliak 
MRG’sinde 106 (%75.2) hastada aktif sakroiliit, 18 (%12.8)’inde kronik sakroiliit, 7 (%5)’sinde 
aktif ve kronik sakroiliit bulguları saptanmıştı. Takipte MRG’si tekrar edilen hastaların 27 
(%19.1)’sinde aktif sakroiliit, 12 (%8.5)’sinde kronik sakroiliit, 2 (%1.4)’sinde aktif ve kronik 
sakroiliit bulguları saptanmıştı ve 44 (%31.2) olgunun MRG’leri normal olarak değerlendirildi. 
Hastaların tercih edilen ilk konvansiyonel hastalık modifiye edici ajanlar (cDMARD) sırasıyla 
metotreksat [106 (%82.1)], sülfosalazin  [22 (%17)] ve leflunamid [3 (%2.3)] idi. Başlanılan 
cDMARD’ların 46 (%35.6)’sına halen devam edilmekteydi, 36 (%27.89)’sı remisyon nedeniyle 
kesilmişti, 22 (%17.1)’sinde başka bir cDMARD’a geçilmişti ve geriye kalan olgularda cDMARD 
kesilerek bDMARD’a geçilmişti (Resim 1A). Hastalarda kullanılan ilk bDMARD’lar  etanersept 
[45 (%31.9)] ve adalimumab [31 (%22)] idi. Başlanılan bDMARD’ların 59 (%77.6)’una halen 
devam edilmekteydi. Biyolojik DMARD kullanılan hastaların 5 (%6.6)’inde remisyon nedeniyle 
12’sinde ise başka bir bDMARD’a geçildiği için tedavi sonlandırılmıştı. Biyolojik ajanlar 
arasında değişim yapılan hastaların 10 (%83.3)’unda adalimumab, 1 (%8.3)’inde infliksumab 
ve 1 (%8.3)’inde tosilizumab tercih edilmişti (Resim 1B). 

  

Sonuçlar: Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile saptanmış sakroiliiti olan hastaların 
tedavilerinin retrospektif olarak değerlendirildiği çalışmamızda sakroiliit tanılı hastaların uzun 
süren tedavi gereksinimlerinin olabildiğini ve hastaların çoğunda bDMARD kullanımı 
gereksinimi olabildiğini bildirmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler : jüvenil spondiloartrit, sakroileit, biyolojik hastalık modifiye edici ajan, 

konvansiyonel hastalık modifiye edici ajan, 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim 1 
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PS-44 

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN ÇOCUKLARIN BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ SAĞLIK 

DURUMLARI 

Fatih Haşlak1, Sema Yıldırım2, Mehmet Yıldız1, Amra Adroviç1, Ayten Aliyeva1, Aybüke 

Günalp1, Esma Aslan1, Elif Kılıç Könte1, Sezgin Şahin1, Kenan Barut1, Özgür Kasapçopur1 

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı 

Giriş: Ailevi Akdeniz Ateşi'nin (FMF) güçlü genetik altyapısı göz önüne alındığında, FMF tanılı 
çocuklarda sıklıkla bildirilen yandaş hastalıklar diğer aile üyelerinde de araştırılmalıdır. Bu 
nedenle bu çalışmada FMF tanılı çocuk hastalarımızın birinci derece akrabalarının (BDA) tıbbi 
durumlarını incelemeyi amaçladık. 

Metot: Ardışık 9 ay boyunca 449 FMF hastası çocuğun, 147 jüvenil idiyopatik artrit (JİA) tanılı 
hastanın ve 93 sağlıklı çocuğun BDA’larının kronik hastalıkları rutin klinik ziyaretleri sırasında 
sorgulandı. 

Sonuçlar: Çalışmaya 449 FMF hastasının toplam 1975 BDA'sı, 147 JİA hastasının 690 BDA’sı 
ve 93 sağlıklı çocuğunun 406 BDA’sı dahil edildi. FMF, JİA ve sağlıklı kontrol (SK) gruplarında 
en sık tıbbi durumlar sırasıyla non-atopik astım (n=71, %3,6), tip 2 diabetes mellitus (n=14, 
%2) ve tonsillektomi öyküsü (n=12, %2,95) idi. FMF grubunda atopik hastalıklar (FMF'ye karşı 
JİA: p=0,013; FMF'ye karşı SK: p=0,014), romatizmal hastalıklar (FMF'ye karşı JİA: p=0,030; 
FMF'ye karşı SK: p=0,017) ve tonsillektomi ve apendektomi dahil olmak üzere cerrahi öykü 
(FMF'ye karşı JİA: p<0,01; FMF'ye karşı SK: p=0,026) diğer gruplara göre anlamlı olarak daha 
yaygındı. 

Tartışma: Yeni bulgularımız, FMF tanılı çocuklarda yandaş hastalıkların kalıtsal yükünün 
anlaşılmasına katkıda bulunabileceği gibi genetik taramaları içeren daha ileri çalışmaların 
önemine işaret etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Ailesel Akdeniz Ateşi, Artrit, Pirin, Aile. 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Çalışma gruplarında saptanmış olan hastalık gruplarının sıklıkları 

 

 
 

Resim Açıklaması: Çalışma gruplarındaki hastalık gruplarının sıklıklarının karşılaştırılması 
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Tables : 

 

Ailesel Akdeniz Ateşi grubu, jüvenil idiyopatik artrit grubu ve sağlıklı kontrol grupları 

arasında bazı hastalık gruplarının sıklıklarının karşılaştırılması. 

 
FMF grubu 

(n=1975) 

JİA grubu 

(n=690) 

SK grubu 

(n=406) 

p (FMF 

vs. JİA) 

p (FMF 

vs. SK) 

p (JİA vs. 

SK) 

Sağlık sorunu (n, %) 541 (27.4%) 123 (17.8%) 65 (16%) <0.01 <0.01 0.441 

Romatizmal 

hastalıklar (n, %) 
80 (4%) 15 (2.2%) 6 (1.5%) 0.030 0.017 0.559 

Atopik hastalıklar 

(n, %) 
103 (5.2%) 20 (2.9%) 9 (2.2%) 0.013 0.014 0.628 

Otoimmün 

hastalıklar (n, %) 
83 (4.2%) 25 (3.6%) 13 (3.2%) 0.508 0.428 0.844 

Maligniteler (n, %) 1 (0.05%) 3 (0.4%) 2 (0.5%) 0.056 0.077 1 

Cerrahi öyküsü (n, 

%) 
149 (7.5%) 27 (3.9%) 18 (4.4%) <0.01 0.026 0.794 
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PS-45 

MULTİPLE ENKONDROMATOZİSLİ EKSTENDED OLİGOARTİKÜLER JUVENİL İDİYOPATİK 

ARTRİT OLGUSU 

Aydan Yekedüz Bülbül1, Eda Kayhan1, Zehra Filiz Karaman2, Ayşenur Paç Kısaarslan1, 

Muammer Hakan Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi Çocuk Romatoloji 
2Erciyes Üniversitesi Çocuk Radyoloji 

Giriş 

Juvenil idiyopatik artrit (JIA), 16 yaşından önce başlayan ve 6 haftayı geçen artritleri içeren 
heterojen hastalıklar grubu olarak tanımlanır. International League of Associations for 
Rheumatology (ILAR) sınıflamasına göre, hastalığın  ilk 6 ayındaki mevcut  klinik ve 
laboratuvar bulgular temel alınarak  JİA 7 alt gruba ayrılmaktadır.  Oligoartiküler JİA‘da 
hastalığın ilk 6 ayı boyunca 4 veya daha az eklem tutulumu vardır. Tüm hastalık seyri 
boyunca dört veya daha az eklem tutulumu olursa persistan tip, ilk 6 aydan sonra tutulan 
eklem sayısı 5’i geçerse ekstended tip olarak adlandırılır (1). 

Multiple Enkondromatozis sıklıkla el ve ayaklardaki  tübüler kemiklerin metafizyal 
bölgelerinde veya uzun kemiklerin metafiz ve diyafiz bölgelerinde görülen bir ossifıkasyon 
bozukluğudur (2). Olgumuz literatürde bu iki hastalığın bir arada görüldüğü ilk vaka 
olmasından dolayı önem arz etmektedir. 

Olgu 

Yedi yaşında erkek hasta ellerinde kitle benzeri şişlik ve şekil değişikliği ile başvurdu. Hastanın 
2 yaşındayken polikliniğimize bilateral dizlerinde şişlik ile başvurduğu oligo JİA tanısıyla her 
iki dize intraartiküler steroid enjeksiyonu yapıldığı öğrenildi. Takibinde 1 yıl sonra her iki ayak 
ve el bileği tutulumu nedeniyle ekstended oligo JİA  olarak değerlendirildiği ve metotreksat 
başlandığı, metotreksat tedavisini 1 yıl kullanıp tedavinin kesildiği öğrenildi. Hasta 
ellerinde  oluşan kitle benzeri şişlikler oluşması üzerine tarafımıza tekrar başvurdu. Fizik 
muayenesinde sağ el 3. parmak, sol el 3. ve 4. parmakta  proksimal interfalangeal eklem 
seviyesinden, distal interfalangeal ekleme kadar uzanan  lezyonlara bağlı genişleme ve 
deformiteler görüldü (Resim-1). Radyografik incelemede her iki el metakarp ve falankslarda 
metafizodiafiziyal bileşkede meduller sahada ekspansil litik lezyonlar ve sol humerus 
proksimal metafizodiafiziyal bölgede medüller sahada litik lezyon görüldü (Resim-2). 

Tartışma 

Multiple enkondromatozis ellerdeki küçük eklemlerinin tutulumu nedeniyle inflamatuar 
romatizmal hastalıklar ile  özellikle poliartiküler JİA, psöriyatik artrit ve pakidermodaktili 
ile  karışabilir. Hastamız extended oligo JİA tanısı ile takip edildiği için el parmaklarındaki 
bulgular hastalığın yayılımını gösterebilirdi. Ancak artrit  bulgusunun tespit edilmemesi ve 
çekilen grafilerde enkondromların gösterilmesi yeni bir komorbid hastalığın eklendiğini 
gösterdi. Ayırıcı tanı için iyi bir fiziki muayene ve ileri radyolojik tetkikler gereklidir. Biz de 
hastamızın ellerindeki deformiteler için çektirdiğimiz direk grafilerde expansil litik vasıftaki 
lezyonları görüntüleyerek hastalığın tanısını koyduk. 
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Anahtar Kelimeler : Juvenil İdiyopatik Artrit, Oligojia, Enkondromatozis 

 

Kaynakça : 

 

1-Ringold S, Horneff G. Oligoarticular Juvenile Idiopathic Arthritis. İn: Petty RE, Laxer RM, 

Lindsley CB, Wedderburn LR, Mellins ED, Fuhlbrigge RC (eds). Textbook of Pediatric 

Rheumatology (8th ed). Philadelphia: Elsevier, 2021: 241-49. 

2-Scarborough MT, Moreau G. Benign cartilage tumors. Orthop Clin North Am 1996;27:583-

9. 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Resim-1: Sağ el 3. parmak, Sol el 3. ve 4. parmakta görülen şişlikler 
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Resim Açıklaması: Resim- 2: Her iki el metakarp ve falankslarda metafizodiafiziyal bileşkede 

meduller sahada ekspansil litik lezyonlar, sol humerus proksimal metafizodiafiziyal bölgeye 

uzanan meduller sahada litik lezyon 
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PS-47 

SKOLYOZU OLAN ROMATİZMALI ÇOCUKLARDA FARKLI EGZERSİZ PROGRAMLARININ 

ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Eylül Pınar Kısa1, Ela Tarakcı2, Gökce Leblebici3, Özgür Kasapçopur4 

1Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü 
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Giriş: Çocukluk çağı romatizmal hastalıkları, çocukluk ve ergenlik döneminde en sık görülen 
kronik hastalıklardan biridir. Özellikle kaslarda güçsüzlüğe, ağrı, kas-iskelet sistemindeki 
sorunlara, ağırlık merkezinin yer değiştirmesine, biyomekaniğin bozulmasına, kas 
dengesizliğine ve sonucunda skolyoza yol açar. Literatürde skolyoz üzerinde etkili olan çeşitli 
egzersiz yöntemlerini anlatan çok sayıda güncel çalışma bulunmaktadır. Ancak romatizmalı 
çocuklarda bu egzersiz yöntemlerinin etkinliğini araştıran çalışma bulunmamaktadır. 
Çalışmamızda, juvenil artriti olan skolyozlu çocuklarda konvansiyonel egzersiz programı ile 
kişiye özel yapılandırılmış 3 boyutlu egzersizlerin etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. 

Metot:  Birinci gruba (n=25) yapılandırılmış 3 boyutlu skolyoz egzersizleri, ikinci gruba (n=25) 
konvansiyonel fizyoterapi egzersizleri 6 ay boyunca uygulandı. Demografik özellikler 
"Sosyodemografik veri formu", ağrı durumları sayısal derecelendirme skalası (NRS), 
esneklikleri otur uzan ve gövde lateral fleksiyon testi, gövde rotasyon açıları öne eğilme testi, 
skolyoz açısı Cobb açısı ile ve solunum fonksiyonları spirometre kullanılarak ölçüldü. 
Kozmetik deformite algısı Walter Reed görsel değerlendirme skalası ve yaşam kalitesi ise 
Skolyoz Araştırma Derneği Skalası-23 (SRS-23) ile sorgulandı. İstatistiksel analizinde SPSS 24.0 
kullanıldı. Tüm analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışma sonrası Grup I’de otur uzan, ATR ve Cobb açıları Grup II ye kıyasla anlamlı 
iyileşme göstermiştir. WRVAS ve PostureZone’un alt parametreleri her iki grupta da anlamlı 
olarak artarken, gruplar arasında Grup I’deki iyileşme daha fazla bulundu. Grup içinde FVC(%) 
ve FEV1(%) sonuçları her iki grupta da anlamlı bulundu. 

Sonuç: Çalışmamız yapılandırılmış 3 boyutlu egzersizlerin romatizmalı çocuklarda görülen 
skolyozda konvansiyonel egzersizlere göre birçok parametrede daha üstün yanları olduğunu 
ve tedavi planı içinde yer almasının faydalı olabileceğini gösterdi.  

Anahtar Kelimeler : skolyoz, romatizmal hastalıklar, egzersiz 

 



 

Sayfa 350 / 369 
 

PS-48 

FMF’Lİ ADOLESANLARDA PEDSQL ÇOK BOYUTLU YORGUNLUK ÖLÇEĞİ'NİN (PEDSQL-MFS) 

PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Devrim Can Saraç1, Serkan Metin1, Belde Kasap Demir2, Özge Altuğ Gücenmez3, İsrafil İnanç4, 

İdil Akar1, Cennet Hanım Karakurt1, Sena Kongur1, Ece Pastutmaz1, Deniz Bayraktar1 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü, İzmir, Türkiye 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma 

Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye 
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye 

Giriş/Amaç: Yorgunluk, çocukluk dönemi romatizmal hastalıklarında sık görülen bir problem 
olmasına rağmen ailesel Akdeniz ateşi (familial Mediterranean fever, FMF) tanısı almış 
çocuklarda yorgunluğu ölçmek için geçerli ve güvenilir bir yöntem bulunmamaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, öz bildirime dayalı Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri Çok Boyutlu 
Yorgunluk Ölçeği'nin (PedsQL Multidimensional Fatigue Scale, PedsQL-MFS) geçerlilik ve 
güvenirliğini incelemekti. 

Yöntem: Araştırmaya FMF tanısı almış 13-18 yaş arasında 71 adolesan katılımcı dahil edildi. 
Katılımcıların demografik karakteristikleri ve hastalıkla ilgili özellikleri yapılandırılmış bir 
forma kaydedildi. Yorgunluk algısını değerlendirmek için 18 maddeden oluşan PedsQL-MFS 
anketinin adolesan formu (13-18 yaş) kullanıldı. PedsQL-MFS anketine ek olarak, Bireysel Güç 
Kontrol Listesi ile yorgunluk algısı, Uyku Kalitesi Ölçeği ve Uyku Değişkenleri Anketi ile uyku 
ve Çocuklar için Serbest Zaman Aktivite Anketi ile fiziksel aktivite düzeyi değerlendirildi. 
Yakınsak geçerliliği incelemek için PedsQL-MFS ile diğer sonuç ölçümleri arasındaki 
korelasyonlar incelendi. Güvenirlik için ise iç tutarlılık ve madde-toplam korelasyonu 
analizlerinin sonuçları incelendi. PedsQL-MFS katılımcılara 7-14 gün içinde tekrar uygulandı. 
Sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) kullanılarak test-tekrar test güvenirliği incelendi. 

Bulgular: PedsQL-MFS skorları ile yorgunluk (r: -0,666, p<0,001), fiziksel aktivite (r: 0,373, 
p<0,001) ve uyku (rs: 0,678, p<0,001) arasında anlamlı düzeyde ilişkiler tespit edildi. PedsQL-
MFS, iyi-mükemmel düzeyde test-tekrar test güvenilirliği (ICC: 0,877-0,958) ve iç tutarlılığa 
(Cronbach's α: 0,928) sahipti. Her maddenin toplam skora anlamlı düzeyde katkıda 
bulunduğu (madde-toplam korelasyon >0,3) ve herhangi bir madde anketten çıkarıldığında iç 
tutarlılıkta bir artış görülmediği (Cronbach's α varyansı <%10) belirlendi (Tablo). 

Sonuç: Elde edilen sonuçlar PedsQL-MFS ölçeğinin psikometrik özelliklerinin FMF'li 
adolesanlarda yorgunluğu değerlendirmek için yeterli olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Yorgunluk, çocuk, adolesan, ailesel Akdeniz ateşi 
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PS-49 

FMF’Lİ ADOLESANLARDA YORGUNLUĞU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

Devrim Can Saraç1, Serkan Metin1, Belde Kasap Demir2, Özge Altuğ Gücenmez3, İsrafil İnanç4, 

İdil Akar1, Cennet Hanım Karakurt1, Sena Kongur1, Ece Pastutmaz1, Deniz Bayraktar1 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 

Bölümü, İzmir, Türkiye 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma 

Hastanesi, Romatoloji Kiniği, İzmir, Türkiye 
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye 

Giriş/Amaç: Pediatrik ailesel Akdeniz ateşi (familial Mediterranean fever, FMF) hastalarının 
yorgunluk 
düzeyinin yüksek olduğu bildirilmesine rağmen yorgunluk düzeyine etki edebilecek faktörler 
yeterince 
bilinmemektedir. Bu araştırmanın amacı; fiziksel karakteristikler, hastalıkla ilgili özellikler, 
fiziksel aktivite 
düzeyi ve uyku süresinin yorgunluk üzerine etkisini incelemekti. 
Yöntem: Araştırmaya FMF tanısı almış 13-18 yaş arasındaki 71 katılımcı dahil edildi. Cinsiyet 
(erkek/kız), son 
altı aydaki atak sayısı (yok/var), kolşisin kullanımı (kullanıyor/kullanmıyor), M694V mutasyon 
varlığı (var/yok) 
sorgulamalarının sonuçları yapılandırılmış bir forma kaydedildi. Katılımcıların; yorgunluk 
düzeyleri Pediatrik 
Yaşam Kalitesi Envanteri Çok Boyutlu Yorgunluk Ölçeği (PedsQL Multidimensional Fatigue 
Scale, PedsQL- 
MFS) ile, uyku süreleri Uyku Kalitesi Ölçeği ve Uyku Değişkenleri Anketi ile, fiziksel aktivite 
düzeyleri 
Çocuklar için Serbest Zaman Aktivite Anketi ile değerlendirildi. 2560 MET/dk-hafta değeri 
fiziksel aktivite 
düzeyi için, yedi saat ise uyku süresi için kesme değeri olarak kullanıldı. 
Bulgular: Elde dilen sonuçlara göre; kızlarda (d=0,77, p&lt;0,05), son altı ayda atak 
geçirenlerde (d=0,85, p&lt;0,05), 
günde yedi saatten az uyuyanlarda (d=0,94, p&lt;0,001) ve haftada 2560 MET-dk&#39;dan 
daha az fiziksel aktivitede 
bulunanlarda (d=0,59, p&lt;0,05) yorgunluk algısının daha fazla olduğu tespit edildi (Tablo). 
Kolşisin kullanımı 
veya M694V mutasyonu varlığına göre yorgunluk algısı açısından fark saptanmadı 
(p&gt;0,05), (Tablo). 
Sonuç: Yorgunluk şikayeti ön planda olan hastaların değerlendirilmesinde; cinsiyeti, atak 
sayısını, uyku süresini 
ve fiziksel aktivite düzeyini göz önünde bulundurmak FMF&#39;li adolesanların yorgunluk 
yönetiminde yardımcı 
olabilir. 
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Anahtar Kelimeler : Yorgunluk, ailesel Akdeniz ateşi, uyku, fiziksel aktivite 

 

Tables : 

 

FMF’li Adolesanlarda Yorgunluğu Etkileyen Faktörler 

FAKTÖR  
PedsQL-MFS Ortanca (IQR 

25/75) 
p* d 

Cinsiyet Kız (n= 34) 56,9 (38,9/68,4) 0,002 0,77 

 Erkek (n= 37) 69,4 (59,0/79,9)   

Son altı aydaki atak 

sayısı 
0 (n= 33) 75,0 (53,8/83,3) 0,004 0,85 

 ≥1 (n= 38) 63,2 (43,4/67,0)   

Kolşisin kullanımı Kullanmıyor (n=12) 64,6 (43,4/79,1) 0,836 - 

 Kullanıyor (n=59) 65,7 (46,5/76,7)   

M694V mutasyonu Var (n=37) 66,3 (41,3/74,7) 0,331 - 

 Yok (n=13) 64,6 (49,7/87,5)   

Uyku süresi <7 saat (n=21) 44,4 (30,5/76,3) <0,001 0,94 

 ≥7 saat (n=48) 68,1 (53,5/82,6)   

Fiziksel aktivite 
≥2560 MET-dk/hafta 

(n=31) 
67,8 (54,2/77,8) 0,025 0,59 

 
<2560 MET-dk/hafta 

(n=30) 
53,5 (38,9/75,3)   
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PS-50 

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALIĞINDA ZORLU BİR KOMPLİKASYON: ADHESİV İNCE BARSAK 

OBSTRÜKSİYONU 

Batuhan Küçükali1, Pelin Esmeray Şenol1, Merve Kutlar Tanıdır1, Nihal Karaçayır1, Çisem 

Yıldız1, Nuran Belder1, Emine Nur Sunar Yayla 1, Deniz Gezgin Yıldırım1, H. Oğuz Söylemezoğlu1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilimdalı 

GİRİŞ 

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), 12-72 saat süren, tekrarlayan ve kendini sınırlayan ateş ve serözit 
atakları ile karakterize, otozomal resesif geçişli oto-enflamatuar bir hastalıktır.1 AAA'da 
kontrolsüz tekrarlayan seroza enflamasyonuna bağlı seroza zarlarında fibrozis ve yapışıklık 
riskinin arttığına dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.2 Bu yapışıklıklara bağlı mekanik 
ince barsak obstrüksiyonu gelişebilir ve hastaların bulguları klasik AAA ataklarını taklit 
edebilir.  Burada, düzenli kolşisin tedavisi altındayken karın ağrısı, kusma ve ateş şikayetleri 
ile başvuran ve laparotomik eksplorasyon sonrası adhesiv ince barsak obstrüksiyonu (ASBO) 
tanısı alan 15 yaşında bir kız AAA hastası sunulmuştur. 

OLGU 

15 yaşında kız hasta, 2 gün önce başlayan ve zamanla kötüleşen bulantı, kusma, sırta yayılan 
karın ağrısı ile acil servise başvurdu. Hasta mevcut karın ağrısını önceki AAA ataklarından 
farklı ve daha şiddetli olarak tanımlamaktaydı. Özgeçmişinde geçirilmiş cerrahi öyküsü 
olmayan hastanın 4 yaşından beri AAA tanısı ile takip edildiği, M694V homozigot mutasyona 
sahip olduğu, AAA ataklarının kolşisin tedavisi ile 10 yıldır kontrol altında olduğu ancak son 
altı aydır çok sık AAA atağı geçirdiği öğrenildi. Fizik muayenesinde batın hassasiyeti ve 
bağırsak seslerinde azalma mevcuttu, ancak defans veya rebound yoktu. Laboratuvar 
tetkiklerinde akut faz belirteçleri yüksekliği(beyaz küre: 11.000 x10.e3/uL (%83 nötrofil), C-
reaktif protein 10,2 mg/L) ve pankreatik enzim düzeyleri üç kat yüksekliği dışında normaldi. 
Ayakta çekilen batın grafisinde ince bağırsak anslarında genişleme görüldü (Şekil 1a). Batın 
ultrasonografisinde bağırsak ansları arasında minimal serbest sıvı dışında özellik yoktu, ancak 
bilgisayarlı tomografide distal ileus ve kolon segmentlerinde oral kontrast geçmediği 
saptandı (Şekil 1b). Pankreatik enzim yükseklikleri 12 saatlik takipte azalarak normal aralığa 
döndü ve pankreatit düşünülmedi. 

İntestinal obstrüksiyon tanısı konulan hastaya laparotomik eksplorasyonda ASBO'ya neden 
olan üç adet kalın brid bant tespit edildi ve bridektomi yapıldı (Şekil 1c). Bridlerin AAA'nın 
tekrarlayan peritonitine bağlı olarak oluştuğu düşünüldü.  Hasta postoperatif dördüncü 
günde taburcu edildi. Kolşisin tedavisini maksimum dozda kullanmasına rağmen AAA atakları 
devam eden hastaya anakinra tedavisi başlandı. Hasta anakinra tedavi altında 3 aydır ataksız, 
stabil izlenmektedir. 

SONUÇ 

Ailevi Akdeniz ateşinde uzun vadeli bir komplikasyon olan sekonder amiloidoz iyi 
bilinmektedir, ancak ASBO gibi diğer bazı önemli komplikasyonlar gözden kaçabilmektedir. 
AAA ataklarına ikincil ASBO, zamanında fark edilip tedavi edildiğinde ölümcül olmayıp tanı 
konulmamış hastalarda strangülasyona bağlı tıkanıklık nedeniyle bağırsak nekrozu gibi ciddi 
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morbiditeler ortaya çıkabilir.3 Cerrahi acil durumlar ile AAA atakları benzer klinik tablo ile 
karşımıza gelebildiğinden hekimler AAA'lı hastaların bulgularını değerlendirirken ayırıcı 
tanıda dikkatli olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Ailevi Akdeniz Ateşi, Adhesiv ince barsak obstrüksiyonu, ileus, 
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Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Şekil-1a. Karın röntgeninde genişlemiş ince bağırsaklar ve kolon havasının 

yokluğu. 1b: Bilgisayarlı tomografi incelemesinde distal ileus ve kolon segmentlerinde oral 

kontrast yokluğu. 1c: Eksplorasyon sırasında izlenen fibronodüler band ve yapışıklıklar. 
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PS-51 

JUVENİL SLE TANILI BİREYLERDE HASTALIK AKTİVİTESİNE GÖRE BİYOPSİKOSOSYAL 

ETKİLENİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT ÇALIŞMA 

Nur Banu Karaca1, Aykut Özçadırcı1, Sinan Buran1, Muhammet Orkun Tüfekçi1, Müşerref 

Kasap Cüceoğlu2, Yelda Bilginer2, Edibe Ünal1, Seza Özen2 

1Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Romatoloji Bölümü, Ankara 

Giriş: Çocukluk çağı başlangıçlı sistemik lupus eritematozus (SLE), sağlıkla ilişkili yaşam 
kalitesinin farklı parametrelerini etkileyebilen kronik, multisistemik bir hastalıktır (1). Farklı 
hastalık aktivite düzeylerinde yaşam kalitesini etkileyen parametrelerin incelenmesi ve bu 
bilgilerin tedavi seçeneklerine yansıtılması önem taşımaktadır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı juvenil SLE tanılı bireylerde hastalık aktivitesine göre 
biyopsikososyal etkilenimlerin karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: Bu çalışmaya 30 SLE tanılı birey dahil edildi (%76.7 kız, %23.3 erkek). Hastaların 
biyopsikososyal etkilenimleri fonksiyonel durum, ağrı düzeyi, yorgunluk ve psikososyal 
durum ölçümleri ile incelendi. Fonksiyonel düzeyi belirlemek için Juvenil Artrit 
Biyopsikososyal-Ölçeği (JAB-Q)’nin fonksiyonellik alt ölçeği ve Çocukluk Sağlığı 
Değerlendirme Anketi (CHAQ); psikososyal durumu değerlendirmek için JAB-Q'nun 
psikososyal alt ölçeği kullanıldı (2). Hastaların ağrı düzeylerini, hastalığın çocuğun yaşamına 
genel etkisini ve yorgunluk şiddetini değerlendirmek için görsel analog skala (VAS; aralık: 0-
10 cm) kullanıldı. Bireylerin hastalık aktivitesi Sistemik Lupus Eritematozus Hastalık Aktivitesi 
İndeksi (SLEDAI) ile ölçüldü. Bu indekste toplam puan 0 (aktivite yok) ile 105 (en yüksek 
aktivite) arasında değişmektedir. Aktivite skorları; 0: aktivite yok, 1-5: hafif düzey aktivite, 6-
10: orta düzey aktivite, 11-19: yüksek aktivite ve >20: çok yüksek aktivite olarak kabul edildi 
(3). Demografik veriler ve ölçeklerden alınan puanlar median ve minimum-maksimum 
değerleri ile ifade edildi. Gruplara göre farklılıklar Kruskal Wallis analizi ile incelendi. 

Sonuç: Çalışmaya katılan bireylerin demografik özellikleri Tablo-1’de gösterildi. SLEDAI'ye 
göre hastaların %20.0'si inaktif hastalık durumundayken; %33.3'ü hafif düzey, %20.0'si orta 
düzey, %20.0'si yüksek ve %6.7'si ise çok yüksek hastalık aktivitesi gösterdi. Kruskal Wallis 
analizine göre bireylerin hastalık aktivite düzeylerine göre fonksiyonellik, yorgunluk, ağrı ve 
psikososyal durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05) 
(Tablo 1). 

Tartışma: Bu pilot çalışmada istatistiğe yansımamakla birlikte, hastalık aktivite düzeyi arttıkça 
bireylerin fonksiyonellik, yorgunluk, ağrı ve psikososyal durum sonuç skorlarının da olumsuz 
anlamda etkilenme eğilimi dikkat çekmektedir. Klinik olarak anlam ifade eden bu farkların 
daha doğru yorumlanabilmesi için çalışmanın örneklem büyüklüğünün genişletilmesi 
hedeflendi. 

Anahtar Kelimeler : Juvenil Sistemik Lupus Eritematozus, Fonksiyonellik, Psikososyal Durum 
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Tables : 

1. Hastalık aktivitesine göre demografik bilgiler ve ölçek skorlarının karşılaştırılması. 

 

İnaktif 

hastalık 

n= 6 

Hafif HA 

n= 10 

Orta HA 

n= 6 

Yüksek 

HA n= 6 

Çok 

yüksek 

HA n= 2 

Toplam 

n=30 
p* 

Yaş, yıl 16 (12-19) 
16 (10-

21) 
17 (13-19) 

16 (13-

18) 

16.5 (15-

18) 

16 (10-

21) 
0.966 

VKİ (kg/m2) 

21.5 

(18.6-

28.4) 

22.17 

(17.31-

31.89) 

22.94 

(17.63-

29.94-0) 

22.47 

(19.57-

26.04) 

17.99 

(16.84-

19.15) 

21.94 

(16.84-

31.89) 

0.339 

Hastalık 

durasyonu, yıl 
3.75 (0-5) 4 (0-8) 1.4 (0-8) 4 (3-7) 

2.5 (2.5-

2.5) 
3 (0-8) 0.790 

SLEDAI (0-105) 0 (0-0) 2 (2-4) 6 (6-10) 
12 (12-

16) 

32 (24-

40) 
4 (0-40) <0.001 

JAB-Q Çocuk 

Fonksiyonellik (0-

66) 

0 (0-0) 1 (0-31) 3 (0-7) 2 (0-9) 1.5 (0-3) 0 (0-31) 0.268 

JAB-Q Çocuk 

Psikososyal (0-52) 

10.5 (3-

20) 
15 (5-24) 13 (4-30) 4 (2-21) 

15 (12-

18) 
12 (2-30) 0.473 

JAB-Q Çocuk Total 

skor (0-164) 
19 (5-26) 15 (8-80) 38 (13-62) 25 (6-47) 29 (7-51) 22 (5-80) 0.774 

CHAQ-Total (0-3) 
0 (0-

0.125) 

0.25 (0-

3.25) 

0.125 (0-

2.75) 

0.187 (0-

0.625) 

0.312 

(0.25-

0.375) 

0.06 (0-

3.25) 
0.321 

VAS Ağrı (0-10) 0 (0-1.3) 0 (0-6.5) 0 (0-5) 
0.2 (0-

4.7) 

7 (6.6-

7.3) 
0 (0-7.3) 0.087 

VAS Genel (0-10) 0 (0-3.4) 3 (0-10) 3 (0-6) 
2.5 (0-

6.2) 

4.7 (2.9-

6.6) 
2.9 (0-10) 0.524 

VAS Yorgunluk (0-

10) 
3 (0-5) 4 (0-6) 5 (2-8) 3 (0-8) 8 (7-9) 4 (0-9) 0.186 
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PS-52 

MULTİSİSTEMİK İNFLAMATUVAR SENDROM TANILI OLGULARDA OTOLOJİK TUTULUM VE 

İŞİTME FONKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülçin Otar Yener1, Ahmet Yükkaldıran2, Osman Erdoğan2, Gülistan Karataş3, Tuğba Erat4 

1Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji 
2Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Otorinolaringoloji 
3Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Odyoloji 
4Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 

Amaç: COVİD 19 enfeksiyonu sonrası çocuklarda gelişen multisistemik inflamatuar sendrom 
(MİS-C) Kawasaki hastalığına benzer özellikler göstermektedir. Çocuklarda en sık görülen 
vaskülitlerden biri olan Kawasaki hastalığı ile ilgili bildirilen vaka raporlarında, semptomların 
başlamasından 2 ila 4 hafta sonra işitme kaybının geliştiği belgelenmiştir. Kawasaki 
hastalığından sonra açıklanan işitme kaybı bulguları benzer şekilde MİS-C'de de gelişebilir. Bu 
çalışmada, işitme kaybını tarif etmeyen MİS-C hastalarında koklear fonksiyon ve işitme 
üzerindeki etkileri araştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında MİS-C tanısı alan ve taburcu olduktan sonra 
düzenli kontrole gelen hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubu prospektif çalışmaya dahil edildi. 
Tüm hasta ve kontrol gruplarına odyolojik değerlendirme yapılmadan önce kulak burun 
boğaz uzmanı tarafından detaylı kulak burun boğaz muayenesi yapıldı. Hasta ve kontrol 
gruplarına ‘’Pure Tone Audiometry’’ (PTA), ‘’Distortion-Product Otoacoustic Emission’’ 
(DPOAE) işitme testleri uygulandı. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 45 çocuk (20 hasta/25 kontrol) dahil edildi. Hasta grubuna 
tanıdan ortalama 53,26±14,91 gün sonra işitme testi uygulandı. Hasta ve kontrol grubu 
arasında yaş ve cinsiyet açısından fark yoktu (sırasıyla p=0,273 ve p=0,924). Hasta ve kontrol 
grubu arasında yapılan odyometrik karşılaştırmada saf ses ortalamalarında anlamlı fark 
gözlenmezken, hasta grubunda DPOAE'de 6000 Hertz (Hz) 'de daha düşük sinyal-gürültü 
oranı (SNR) vardı (p=0,010) (Tablo 1). DPOAE'de kardiyak disfonksiyon semptom varlığına 
göre semptomsuz grupta 6000 Hz ve 8000 Hz'de daha yüksek SNR'lere sahipti. DPOAE'de 
2000 Hz'de daha yüksek SNR, gastrointestinal sistem tutulum varlığına göre semptomsuz 
grupta elde edildi. Buna karşılık, DPOAE'de 1000 ve 4000 Hz'de eklem tutulumu olan grupta 
ve 500, 4000, 6000 ve 8000 Hz'de lenfadenopatisi olan grupta daha yüksek SNR'ler gözlendi. 
Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları ile odyometrik ölçümleri arasındaki korelasyon 
analizinde, ateşli gün sayısı ile PTA'da 250, 500 ve 6000 Hz işitme düzeyleri arasında pozitif 
korelasyon saptandı. DPOAE'de 4000 Hz'de SNR, nötrofil ve trombosit sayıları ile negatif, 
lenfosit sayısı ile pozitif korelasyon gösterdi. 

Sonuç: Bu çalışma, MİS-C tanısı alan hastaların koklear dış tüylü hücrelerinin olumsuz 
etkilendiğini ortaya koydu. Bu hastaların patofizyolojisi ve  işitme değerlendirilmesi hakkında 
daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. MİS-C hastalarında lenfopeni ve ateşli gün sayısının 
artışı işitme düzeyleri üzerinde olumsuz etkisi olabilir. GIS tutulumu ve kardiyak 
disfonksiyonun, koklear dış tüylü hücrelerin hasarında negatif etkisi olabilir. İşitme kaybının 
olası komplikasyonları göz önüne alındığında, MİS-C'li hastalarının aileleri ve takip eden 
hekimler işitme kaybı komplikasyonun farkında olmalıdır.  
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Anahtar Kelimeler : Multisistemik inflamatuar sendrom, COVID-19, Koklea, İşitme. 

 

Resimler : 

 

Resim Açıklaması: Tablo 1 
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PS-53 

CLERİCUZİO-TİP POİKİLODERMA NÖTROPENİ SENDROMLU HASTADA MAKROFAJ 

AKTİVASYON SENDROMU 

Aydan Yekedüz Bülbül1, Ceyda Arslanoğlu1, Eda Kayhan1, Pınar Garipçin1, Alper Özcan2, Ekrem 

Ünal2, Ayşenur Paç Kısaarslan1, Muammer Hakan Poyrazoğlu1 

1Erciyes Üniversitesi Çocuk Romatoloji 
2Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji 

Giriş 

Poikiloderma maküler pigment değişikliği (hipopigmentasyon, 
hiperpigmentasyon),  epidermal atrofi  ve telenjiektazik lezyonların görüldüğü kronik seyirli 
bir cilt hastalığıdır (1). Otozomal resesif geçişli poikiloderma nötropeni (PN) sendromunun 
Clericuzio tipi ilk olarak 1991’de Clericuzio tarafından yerli Amerikalıların Navojo kabilesinde 
tanımlanmıştır. Tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar, poikiloderma, kronik nötropeni, 
hiperferritinemi, palmoplantar hiperkeratoz ve paronişi  ile karakterizedir (2). 

Makrofaj aktivasyon sendromu başta sistemik juvenil idiopatik artrit olmak üzere romatolojik 
durumlar, enfeksiyonlar ve malignitelere eşlik edebilen hayatı tehdit edici bir 
komplikasyondur. Tipik olarak persistan yüksek ateş, hepatosplenomegali, lenfadenopati, 
serözit, sitopeni, hiperferritinemi, karaciğer enzimlerinde yükseklik, LDH yüksekliği ve 
trigliserid yüksekliği ile karakterizedir (3). 

Bu yazıda nadir görülen bir  sendrom olan PN’li hastada gelişen bir MAS olgusunu sunmayı 
amaçladık. 

Olgu 

14  yaşında clericuzio-tip poikiloderma nötropeni sendromu tanısı ile merkezimizde takipli kız 
hastanın rutin kan tetkiklerinde hgb:12.7 g/dL, WBC: 2350/mm³, nötrofil: 310/mm³, lenfosit: 
1770/ mm³, PLT: 227000/mm³, ferritin: 1179 ng/mL aralıklarında devam etmekte idi. Son 
olarak 5 gündür mevcut olan öksürük şikayeti ile başvurusunda yapılan fiziki muayenesinde 
vücutta generalize poikiloderma, el parmaklarında distal falanks otoamputasyonu, 
tırnaklarda pakionişi, burun kökünde basıklık, hepatosplenomegali, akciğerde bilateral yaygın 
ralleri tespit edildi. Akciğer grafisinde yaygın bilateral infiltrasyonu olan hastaya pnömoni ön 
tanısıyla piperasilin tazobaktam ve teikoplanin tedavileri başlandı. Yatışının 10. gününde 
ateşin 40ºC düzeyinde dirençli devam etmesi üzerine yapılan tetkiklerinde hgb: 8.6 g/dL, 
WBC: 820/mm³, lenfosit: 280/mm³, nötrofil: 390/mm³, PLT: 81000/mm³, ferritin: 13494 
ng/mL, LDH: 2103 IU/L, AST: 105 IU/L, ALT: 26 IU/L, ESH: 100 mm/h, CRP: 87 mg/L, 
Prokalsitonin>100 ng/mL olarak saptandı. Hastanın bakılan kemik iliği aspirasyon yaymasında 
hemofagositik ve blastik hücre görülmedi. Hastaya mevcut bulgularıyla makrofaj aktivasyon 
sendromu ön tanısıyla IVIG ve pulse metilprednizolon tedavileri verildi. İdame prednol 
tedavisi altındayken hiperferritinemi ve pansitopeninin devam etmesi nedeniyle anakinra 
başlandı. Anakinra tedavisi altında ferritin değerlerinde kademeli olarak azalma izlendi. 
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Tartışma 

Poikiloderma nötropeni sendromu nadir görülen bir genodermatozdur. Erken yaşlarda 
görülen poikiloderma ve rekürren enfeksiyonlar önemli bulgularıdır. Literatürde rekürren 
enfeksiyonlar ve cilt bulguları ile başvuran olgular bildirilmekle birlikte, PN‘de MAS gelişimi 
henüz bildirilmemiştir. Bu açıdan olgumuz önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Makrofaj aktivasyon sendromu, poikiloderma, nötropeni 
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Resim Açıklaması: Resim-1: Distal falanks otoamputasyonu ve pakionişi 
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Resim Açıklaması: Resim-2: Ciltteki poikiloderma görünümü 
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1Uludağ Üniversitesi 1-uludağ Üniversitesi Çocuk İmmunoloji Ve Romatoloji Bilim Dalı 

  

H Sendromu ve Artrit Tablosu Gelişen Bir Olgu 

Hülya Köse1, Yağmur Hazal Şadırvan1,Yasin Karalı1 , Sara Şebnem Kılıç1 

1-Uludağ Üniversitesi Çocuk İmmunoloji Romatoloji BD 

GİRİŞ:  

  

H Sendromu hipertrikoz, hiperpigmentasyon, hiperglisemi ve işitme kaybı ile karakterize 
otozomal resesif geçişli bir hastalıktır.  Tanımlanan bu bulgulara çok sayıda sistemik belirti 
de  eşlik edebilmektedir. Bu sendrom 10q23 kromozomu üzerinde bulunan SLC29A3 gen 
mutasyonlarından kaynaklanır. Literatürde H sendromlu 100'den az hasta tanımlanmıştır. 
Burada H sendromu tanılı,  artrit ve sistemik inflamasyon gelişen olgu sunulacaktır. 

Vaka sunumu: 

On yedi yaş erkek hasta el parmaklarında kontraktürler, sol dirsekte şişlik ve ağrı şikayetleri 
ile başvurdu. Öz geçmişinde; Tip 1 DM, büyüme geriliği, hafif aort stenozu, hafif PS ,çölyak, 
otoimmün hemolitik anemi, hepatostetoz tanıları almıştı. Ayrıca  işitme kaybı nedeniyle 
koklear implant operasyonu geçirmişti. 

Soy geçmişinde, ikinci  derece akraba evliliği öyküsü vardı. Fizik muayenede; el 
parmaklarında deformiteler, halluks valgus deformitesi, bilateral uyluk bölgesinde 
hiperpigmentasyon ve hipertrikozu mevcuttu. 

Laboratuvar bulgularında;  tam kan sayımı ve kan biyokimyası normal olan hastanın  CRP:88 
mg/dl, sedimentasyon 38 mm/h, fibrinogen  518 mg/dl ,serum amiloid A değeri 239 
mg/dl  olarak saptandı. ANA(antinükleer antikor) , RF(romatoid faktör), anti-CCP( anti siklik 
sitrüllenmiş peptit) negatif idi. Genetik analizinde SLC29A3 geninde p.Met1Leu 
(c.1A>T)   homozigot mutasyon saptandı. Sol dirsek MR’ında olekranon seviyesinde sinovit ve 
efüzyon tespit edildi. Artrit tanısı ile hastaya metotreksat tedavisi başlandı. Tedaviden 1 ay 
süre sonra belirgin yanıt alındı. 

Tartışma: 

 H sendromu, çoklu organ tutulumu olan nadir bir otoinflamatuar sendromdur. Sistemik infla

masyon ve artrit bulguları olan hastalarda  bu sendrom akla gelmeli, artrit olan olgular biyolo
jik tedavilere yanıt verebilirler. 
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JÜVENİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS HASTALARINDA UYKU KALİTESİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA 

Özge Baba1, Hakan Kısaoğlu1, Merve Türkay Karaavcı1, Mukaddes Kalyoncu1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı 

Giriş: Jüvenil başlangıçlı sistemik lupus eritematozus (jSLE) çoklu sistem tutulumu ile 
seyreden otoimmün bir hastalıktır. Çocukluk çağında yapılmış çalışma sayısı kısıtlı olmakla 
birlikte jSLE hastalarında da uyku bozukluklarının görülebildiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın 
amacı jSLE hastalarının uyku kalitesini değerlendirmek ve uyku kalitesini etkileyen faktörleri 
sorgulamaktır. 

Gereçler ve Yöntem: SLICC 2012 kriterlerine göre jSLE tanısı almış ve en az bir yıl boyunca 
takip edilmiş 30 hasta ile yaş ve cinsiyet uyumlu 28 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Hastalık 
aktivitesi SLEDAI skoru ile değerlendirildi. Pittsburgh uyku kalitesi anketi uygulandı ve uyku 
kalitesini etkilediği bilinen kafein tüketimi, aktif/pasif sigara maruziyeti, beslenme düzeni, 
egzersiz alışkanlıkları, ekran maruziyeti ve kişisel oda varlığı sorgulandı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların median (IQR) SLEDAI skoru 0,5 (0,0-2,25) ve 
prednizolon dozu 4,3 (0,9-5,0)  mg/gün idi. Hasta ve sağlıklı grupta kötü uyku kalitesinin 
benzer sıklıkta olduğu görüldü (sırasıyla %40 ve %36, p: 0,79). Tüm çalışma grubunda kötü 
uyku kalitesi olanlarda olmayanlara göre pasif sigara maruziyeti (sırasıyla %61 ve %39, p: 
0,03) ve uyku yardımcısı kullanımı oranı (sırasıyla %61 ve %39, p: 0,03) istatistiksel olarak 
anlamlı derecede yüksekti. Hasta grubunda sistem tutulumları ve SLEDAI skoru ile kötü uyku 
kalitesi arasında ilişki izlenmedi. Hasta grupta kötü uyku kalitesi olanlarda uyumaya yardımcı 
kullanımı daha fazla iken (sırasıyla %60 ve %40, p: 0,01), sağlıklı grupta ışıkta uyuma oranı 
daha yüksek idi (sırasıyla %63 ve %37, p: 0,01). 

Sonuç: Jüvenil başlangıçlı sistemik lupus eritematozus hastalarında düşük hastalık 
aktivitesinde dahi uyku bozuklukları sık görülmektedir. Işıkta uyuma alışkanlığının daha 
yüksek oranda görülmesi sağlıklı grubun uyku kalitesindeki düşüklüğü açıklayabilir. Ancak 
hasta grubun ışıkta uyuma alışkanlığının düşük oranda görülmesine rağmen uyku yardımcısı 
kullanımının daha çok olması jSLE hastalarının uykuya dalmada güçlük yaşadıklarını 
düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler : sistemik lupus eritematozus, uyku kalitesi 
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Tables : 

 

Hasta ve kontrol grubunun uyku kalitesini etkileyen değişkenlerin karşılaştırılması 

 Hasta  Kontrol  P değeri 

 Bozuk, n (%) Normal, n (%) Bozuk, n (%) Normal, n (%)  

Sigara maruziyeti 9 (30) 9 (30) 7 (25) 6 (22) * 

Egzersiz 1 (3) 4 (13) 2 (7) 3 (11) * 

Kafein tüketimi 9 (30) 15 (50) 8 (29) 16 (59) * 

Beslenme alışkanlıkları 7 (23) 9 (30) 7 (25) 8 (29) * 

Işıkta uyuma 0 (0) 2 (6) 4 (15) 0 (0) 0,01α 

Kişisel odada uyuma 9 (30) 15 (50) 7 (25) 11 (40) * 

Uyku yardımcısı 10 (33) 6 (20) 5 (18) 7 (26) 0,01 γ 

Sosyal medya 11 (36) 15 (50) 10 (37) 14 (52) * 
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TEKRARLAYAN ATEŞ, PERİORBİTAL ÖDEM; TNF RESEPTÖR İLİŞKİLİ PERİYODİK ATEŞ 

SENDROMU YA DA FARKLI BİR NEDENİ OLABİLİR Mİ? 

Semra Ayduran1, Selçuk Yüksel1, Gülşah Kılbaş1, Ebru Nevin Çetin2, Aylin Yaman3 

1Pamukkale Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bd 
2Pamukkale Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bd 
3Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bd 

Göz kapaklarında ve periorbital bölgede şişlik pek çok hastalığın belirtisi olabilir. Ancak 
periyodik olarak ve hep aynı gözde  tekrarlıyor, ateş eşlik ediyorsa Çocuk Romatoloji 
pratiğinde ilk akla gelen hastalık TNF Reseptör İlişkili Periyodik Ateş Sendromu (TRAPS)’dır. 
Bu yazıda, tekrarlayan sağ göz kapağı şişliği ile başvuran, zaman zaman ateşlenmeleri olduğu 
belirtilen, TRAPS ön tanısı ile Çocuk Romatoloji polikliniğimize yönlendirilen ancak farklı bir 
tanı alan, TRAPS için ayırıcı tanıda tanımlanmamış bir hastalık sunulmuştur. 

Olgu : 7 yaş erkek, 1.5 yıldır düzensiz aralıklarla gelen, 1-7 gün süren sağ gözde şişlik ve ağrı 
nedeniyle başvurdu. Yakınmasına ara ara ateş, döküntü, bacak ve karın ağrısı eşlik ediyordu. 
Ailevi Akdeniz Ateşi (E148Q heterozigot) tanısıyla farklı bir merkezde takipliydi ve 2 yıldır 
kolşisin kullanmaktaydı. Muayenesinde sağ göz kapağında ödem mevcuttu, kızarıklık ve akıntı 
yoktu. Hemogram, biyokimya ve akut faz reaktanları, CK, ANA, RF, anti-CCP, HLA-B27, 
IgE,  viral serolojisi normaldi. C4: 0.08mg/dl (0.1-0.4) sınırda düşüktü. Daha önce bulunduğu 
merkezde göz hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve enfeksiyon düşünülmemişti. 
Herediter angioödem açısından bakılan C1 esteraz inhibitör düzeyi normaldi. Ataklar şeklinde 
gözde şişlik tariflendiği için TRAPS ön tanısı ile otoinflamatuar panel genetik incelemesinde 
TNFRSF1A'da moleküler genetik testler ile tanımlanan bir heterozigot patojenik (veya 
muhtemelen patojenik ) varyant saptanmadı. Orbital MR incelemesinde özgün bir bulgu 
yoktu. Göz hastalıkları tarafından tekrar değerlendirildi, sağ göz kapağında tekrarlayıcı 
karakterde ödem olması ve takibinde sağ üst göz kapağında gevşeklik ve kırışmanın 
başlaması nedeniyle nadir görülen bir hastalık olan unilateral blefaroşalazis tanısı konuldu. 

Tartışma: Blefaroşalazis, etiyolojisi bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Her iki cinste eşit 
derecede görülür. Tekrarlayan, eritamatöz olmayan, unilateral veya bilateral göz kapağı 
ödemi atakları ile karakterizedir(1). Göz kapaklarında hassasiyet yoktur. Atakları takiben 
elastik liflerin kaybına bağlı periorbital deride gevşeklik ve atrofi oluşmaktadır. Ataklar 
genellikle çocuklukta veya ergenlikte başlar. Vakaların çoğunda neden tespit edilemez. 
Bleferoşalazis tanısı klinik öykü ve fizik muayene bulgularına dayanır, tanımlayıcı laboratuvar 
testleri olmadığı için tanı koymak zordur. Genellikle elastik liflerde kayıp ile kollojen liflerde 
IgA depolaması vardır(2). Göz kapağı şişliği için klinik ayırıcı tanı geniştir. Tedavisi zordur, 
çünkü oral antihistaminikler, topikal ve sistemik steroidler hastalığın sıklığını ve süresini 
azaltmamaktadır. Blefaroşalazis için birincil tedavi remisyonda bleferoplastidir, ancak tam 
kür sağlamaz. Blefaroşalazis genellikle iki taraflıdı. Literatürde unilateral blefaroşalazis 
vakaları nadirdir(3). Bu yazımızda oldukça nadir görülen blefaroşalazisin çocuk romatoloji 
pratiğinde TRAPS ayırıcı tanısında düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istedik. 

Anahtar Kelimeler : TRAPS, romatoloji, periorbital şişlik 
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Resim Açıklaması: Tablo 1: Blefaroşalazis TRAPS ayırıcı tanı 

 

 

 

 


