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Bildiri No: 2040 
Yayın No:  
Bildiri Grubu: Genel / Genel 

Artrit ve döküntü ile başvuran dermatomiyozit olgusu 

Murat Karabacak1 

1İzmir S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Murat Karabacak / İzmir S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: 47 yaşındaki erkek hasta 15 Mart 2022 tarihinde başlayan ellerde, dirseklerde ve yüzde 
döküntü sebebi ile Nisan 2022’de başvurdu. 

Yöntem: Olgu sunumu 

Sonuç: Döküntüleri el sırtlarında, avuç içlerinde, dirseklerde, göz kapaklarında ve alın 
çevresinde kırmızı – mor renkli kaşıntısız olarak başlamış, kısa süre içinde bu şikayetlerine 
yaygın eklem ağrısı ve halsizlik eklenmiş. Ayrıca sol el bileğinde ağrı ve şişlik şikayeti gelişmiş. 
Hasta sol elini sıkmakta güçlük çekiyormuş. Hastanın bu durumuna ateş, kilo kaybı, gece 
terlemesi eşlik etmemiş. Kaslarında güçsüzlüğü, merdiven çıkmada zorluğu olmamış. Hasta 
romatolojik sorgusunda raynaud, fotosensitivite, tromboz, ağız kuruluğu ve göz kuruluğu 
olmadığını belirtti. Fizik muayenesinde solunum sesleri doğal, kalp sesleri doğaldı. Ek ses ya da 
üfürüm duyulmadı. Batın muayenesinde özellik saptanmadı, hepatosplenomegalisi yoktu. Sol el 
bileğinde şişlik, palpasyonla ve hareketle ağrı ve dorsifleksiyonunda kısıtlılık mevcuttu. Göz 
kapaklarında, kaşların üstünde, yüzünde, MKFlerin üstünde ve proksimal falankslar üzerinde, 
avuç içlerinde ve dizlerinde yer yer mor renkli ancak genel olarak kırmızı renkli döküntüsü 
saptandı. Alt ve üst ekstremitelerde proksimal ve distal kas gücü normaldi.Sonuçlarını göstermek 
amacıyla 3 hafta sonra tekrar başvuran hastanın cilt ve eklem şikayetleri devam etmekteydi. 
Tetkiklerinde AST: 88 ALT: 60, spot idrarda protein/kreatinin oranı 3250 saptandı. Takibinde 
CK benzer düzeyde seyretti. Çekilen toraks BT sonucu: “her iki akciğer alt loblarda , 
parakardiyak alanlarda ve sol  üst lobta sekel fibroatelektatik değişiklikler mevcuttur” olarak 
rapor edildi. ANA (IFA) tekrarı negatif gelen hasta için Nefroloji konsültasyonu istendi.Nefroloji 
tarafından 05.05.2022 tarihinde interne edilen hastanın ek tetkiklerinde; C3 ve C4 normal, anti-
MPO ve anti-PR3 testleri negatif geldi. Kan ve idrar kültürlerinde üreme olmadı. Batın ve pelvis 
BT’sinde özellik saptanmadı. Yapılan renal biyopsi sonucu ise FSGS ile uyumlu geldi. Amiloid 
ve immunofloresan incelemelerinde özellik saptanmamıştı.Dermatoloji tarafından yapılan cilt 
biyopsisi sonucu ise “yüzeyel perivasküler fokal spongiotik dermatit” olarak sonuçlandı.Taburcu 
edilen hasta 13.05.2022 tarihinde tekrar başvurdu ve Prednol 24 mg ve hidroksiklorokin 
başlandı. Hastanın halsizliği, artriti geriledi, cilt lezyonlarında ise iyileşme olduğu gözlendi. 
Nefroloji tarafından 30.05.2022 tarihinde tekrar değerlendirilen hastanın kullandığı prednol dozu 
64 mg’a çıkıldı. Hastanın şikayetleri tama yakın olarak geriledi. Tedaviye hidroksiklorokin ve 
mikofenolat mofetil eklendi. 

İlk muayenedeki cilt bulguları 

 

Tetkik Sonuçları 

WBC (/mm3) 6200 Kreatinin (mg/dL) 0,89 

NEU (/mm3) 3900 AST (U/L) 48 

LYM (/mm3) 1100 ALT (U/L) 32  

Hgb (mg/dL) 13.4 CK (0-171 U/L) 311 

MCV (fL) 74 CRP (0-6 mg/L) 11 

PLT (/mm3) 182000 ESH (mm/saat) 76 

HBsAg Negatif Ferritin (ng/mL) 210 

Anti-HCV Negatif ANA Negatif 

Anti-HIV Negatif ENA paneli Anti-Ro 52 pozitif 

Tartışma: Renal biyopsi sonucu bağ doku hastalığı ile uyumlu olmasa da hastanın klinik 
bulguları bağ doku hastalığı spektrumunda değerlendirildi. 

Anahtar Kelimeler: İnflamatuar Miyozit 

Kaynakça 

Yazar Notu:  
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Bildiri No: 2040 
Yayın No:  
Bildiri Grubu: Genel / Genel 

Artrit ve döküntü ile başvuran dermatomiyozit olgusu 

Murat Karabacak1 

1İzmir S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Murat Karabacak / İzmir S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: 47 yaşındaki erkek hasta 15 Mart 2022 tarihinde başlayan ellerde, dirseklerde ve yüzde 
döküntü sebebi ile Nisan 2022’de başvurdu. 

Yöntem: Olgu sunumu 

Sonuç: Döküntüleri el sırtlarında, avuç içlerinde, dirseklerde, göz kapaklarında ve alın 
çevresinde kırmızı – mor renkli kaşıntısız olarak başlamış, kısa süre içinde bu şikayetlerine 
yaygın eklem ağrısı ve halsizlik eklenmiş. Ayrıca sol el bileğinde ağrı ve şişlik şikayeti gelişmiş. 
Hasta sol elini sıkmakta güçlük çekiyormuş. Hastanın bu durumuna ateş, kilo kaybı, gece 
terlemesi eşlik etmemiş. Kaslarında güçsüzlüğü, merdiven çıkmada zorluğu olmamış. Hasta 
romatolojik sorgusunda raynaud, fotosensitivite, tromboz, ağız kuruluğu ve göz kuruluğu 
olmadığını belirtti. Fizik muayenesinde solunum sesleri doğal, kalp sesleri doğaldı. Ek ses ya da 
üfürüm duyulmadı. Batın muayenesinde özellik saptanmadı, hepatosplenomegalisi yoktu. Sol el 
bileğinde şişlik, palpasyonla ve hareketle ağrı ve dorsifleksiyonunda kısıtlılık mevcuttu. Göz 
kapaklarında, kaşların üstünde, yüzünde, MKFlerin üstünde ve proksimal falankslar üzerinde, 
avuç içlerinde ve dizlerinde yer yer mor renkli ancak genel olarak kırmızı renkli döküntüsü 
saptandı. Alt ve üst ekstremitelerde proksimal ve distal kas gücü normaldi.Sonuçlarını göstermek 
amacıyla 3 hafta sonra tekrar başvuran hastanın cilt ve eklem şikayetleri devam etmekteydi. 
Tetkiklerinde AST: 88 ALT: 60, spot idrarda protein/kreatinin oranı 3250 saptandı. Takibinde 
CK benzer düzeyde seyretti. Çekilen toraks BT sonucu: “her iki akciğer alt loblarda , 
parakardiyak alanlarda ve sol  üst lobta sekel fibroatelektatik değişiklikler mevcuttur” olarak 
rapor edildi. ANA (IFA) tekrarı negatif gelen hasta için Nefroloji konsültasyonu istendi.Nefroloji 
tarafından 05.05.2022 tarihinde interne edilen hastanın ek tetkiklerinde; C3 ve C4 normal, anti-
MPO ve anti-PR3 testleri negatif geldi. Kan ve idrar kültürlerinde üreme olmadı. Batın ve pelvis 
BT’sinde özellik saptanmadı. Yapılan renal biyopsi sonucu ise FSGS ile uyumlu geldi. Amiloid 
ve immunofloresan incelemelerinde özellik saptanmamıştı.Dermatoloji tarafından yapılan cilt 
biyopsisi sonucu ise “yüzeyel perivasküler fokal spongiotik dermatit” olarak sonuçlandı.Taburcu 
edilen hasta 13.05.2022 tarihinde tekrar başvurdu ve Prednol 24 mg ve hidroksiklorokin 
başlandı. Hastanın halsizliği, artriti geriledi, cilt lezyonlarında ise iyileşme olduğu gözlendi. 
Nefroloji tarafından 30.05.2022 tarihinde tekrar değerlendirilen hastanın kullandığı prednol dozu 
64 mg’a çıkıldı. Hastanın şikayetleri tama yakın olarak geriledi. Tedaviye hidroksiklorokin ve 
mikofenolat mofetil eklendi. 

İlk muayenedeki cilt bulguları 

 

Tetkik Sonuçları 

WBC (/mm3) 6200 Kreatinin (mg/dL) 0,89 

NEU (/mm3) 3900 AST (U/L) 48 

LYM (/mm3) 1100 ALT (U/L) 32  

Hgb (mg/dL) 13.4 CK (0-171 U/L) 311 

MCV (fL) 74 CRP (0-6 mg/L) 11 

PLT (/mm3) 182000 ESH (mm/saat) 76 

HBsAg Negatif Ferritin (ng/mL) 210 

Anti-HCV Negatif ANA Negatif 

Anti-HIV Negatif ENA paneli Anti-Ro 52 pozitif 

Tartışma: Renal biyopsi sonucu bağ doku hastalığı ile uyumlu olmasa da hastanın klinik 
bulguları bağ doku hastalığı spektrumunda değerlendirildi. 

Anahtar Kelimeler: İnflamatuar Miyozit 

Kaynakça 

Yazar Notu:  
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Bildiri No: 4073 
Yayın No:  
Bildiri Grubu: Genel / Genel 

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu 

Özlem Kudaş1 

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Özlem Kudaş / Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Giriş: Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS)’nun klinik semptomları, etkilenen 
ekstremitede hareket, emosyonel stresle artan kronik ağrı, duyusal değişiklikler, motor 
bozukluklar, otonomik disfonksiyon, distrofik değişikliklerdir. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte 
genellikle travma sonrası görülür. Genellikle tetikleyici olaydan sonraki 4-6 hafta içinde ortaya 
çıkar. Yetişkinlerde üst ekstremitelerde, çoğunlukla ekstremitenin distalinde görülür. Aynı 
hastada üst ve alt ekstremite tutulumu olağandışıdır. Semptomlar etkilenen uzvun bitişik 
alanlarını, bazen ipsilateral veya kontralateral uzuvları kapsayacak şekilde yayılabilir. Tanı klinik 
olarak konur. Başarılı tedavi erken tanıya, sekonder komplikasyonların önlenmesine bağlıdır. 
Yazımızda, epizodik vezikülobüllöz semptomlarla başvuran ve KBAS tanısı konulan olguyu 
sunduk. 

Yöntem: Olgu: 46 yaşında kadın, polikliniğimize travmayla, stresle, hareketle tetiklenen sağ ve 
sol üst ekstremitede yanıcı ağrının ve hiperaljezinin eşlik ettiği akıntılı vezikobüllüz lezyonlar, 
yaygın ödem, kızarıklık, şişlik şikayetiyle başvurdu. Sistem sorgusu normaldi. Özgeçmişinde; 
2014 yılında sağ ön kolda kaza sonrası kırık-uzun süre atel tedavisi öyküsü mevcuttu. Şikayetleri 
kazadan 6 ay sonra başlamış ve zamanla şiddetlenmiş. Fizik muayenesinde sağ ön kol-elde; 
ödem, hiperemi, hiperhidroz, cilt rengi asimetrisi ve 4. parmakta büllüz lezyonu mevcuttu 
(Resim1). Sağ üst ekstremitede belirgin allodini, hiperestezisi mevcuttu ve buna bağlı ekstremite 
hareketleri her yöne kısıtlıydı. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Romatolojik 
değerlendirmelerde (FMF dahil) anlamlı bulgu saptanmadı. Akut faz reaktanları, hemogram, 
biyokimya, TIT değerleri normaldi. Otoantikorlar, immün kompleksler, kriyoglobulinemi, 
hepatit- HIV-VDRL serolojik testleri negatifti. Sağ-sol üst ekstremite direkt radiyografi, 
arteriyel-venöz doppler USG, kapilleroskopisi normaldi. Ekokardiyografi, boyun-aksiller USG, 
servikal grafi-MRG normaldi. Sağ kol MRG’de el bileğinde operasyona sekonder bulgular 
saptandı. Sağ-sol ön kol kemik mineral dansitesi T skoru sırayla -1,0 ve 0,2 ölçüldü. Kemik 
sintigrafisi normaldi. Torax-batın BT, meme USG-mamografi normaldi. Hastaya bu bulgularla 
KBAS tanısı konularak; 100 İU SC kalsitonin, 32 mg/gün metilprednizolon, NSAID, pregabalin, 
D vitamini başlandı ve fizik tedavi programına alındı. 

Resim 1. Üst ekstremitede vezikülobüllöz lezyonların eşlik ettiği kompleks bölgesel ağrı 
sendromu ve operasyon skarı 

 

Sonuç: Kompleks bölgesel ağrı sendromunun etkin tedavisinin çoğunlukla erken tanıya bağlı 
olduğu düşünülürse klinisyenler, ağrıya eşlik eden vazomotor-sudomotor değişikliklerle 
karşılaştıklarında bu sendromu akla getirmelidirler. 

Tartışma: .. 

Anahtar Kelimeler: Kompleks bölgesel ağrı sendromu, kronik ağrı, vezikülobüllöz lezyon 

Kaynakça 

Yazar Notu: olgu sunumu  
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Bildiri No: 4073 
Yayın No:  
Bildiri Grubu: Genel / Genel 

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu 

Özlem Kudaş1 

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Özlem Kudaş / Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Giriş: Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS)’nun klinik semptomları, etkilenen 
ekstremitede hareket, emosyonel stresle artan kronik ağrı, duyusal değişiklikler, motor 
bozukluklar, otonomik disfonksiyon, distrofik değişikliklerdir. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte 
genellikle travma sonrası görülür. Genellikle tetikleyici olaydan sonraki 4-6 hafta içinde ortaya 
çıkar. Yetişkinlerde üst ekstremitelerde, çoğunlukla ekstremitenin distalinde görülür. Aynı 
hastada üst ve alt ekstremite tutulumu olağandışıdır. Semptomlar etkilenen uzvun bitişik 
alanlarını, bazen ipsilateral veya kontralateral uzuvları kapsayacak şekilde yayılabilir. Tanı klinik 
olarak konur. Başarılı tedavi erken tanıya, sekonder komplikasyonların önlenmesine bağlıdır. 
Yazımızda, epizodik vezikülobüllöz semptomlarla başvuran ve KBAS tanısı konulan olguyu 
sunduk. 

Yöntem: Olgu: 46 yaşında kadın, polikliniğimize travmayla, stresle, hareketle tetiklenen sağ ve 
sol üst ekstremitede yanıcı ağrının ve hiperaljezinin eşlik ettiği akıntılı vezikobüllüz lezyonlar, 
yaygın ödem, kızarıklık, şişlik şikayetiyle başvurdu. Sistem sorgusu normaldi. Özgeçmişinde; 
2014 yılında sağ ön kolda kaza sonrası kırık-uzun süre atel tedavisi öyküsü mevcuttu. Şikayetleri 
kazadan 6 ay sonra başlamış ve zamanla şiddetlenmiş. Fizik muayenesinde sağ ön kol-elde; 
ödem, hiperemi, hiperhidroz, cilt rengi asimetrisi ve 4. parmakta büllüz lezyonu mevcuttu 
(Resim1). Sağ üst ekstremitede belirgin allodini, hiperestezisi mevcuttu ve buna bağlı ekstremite 
hareketleri her yöne kısıtlıydı. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Romatolojik 
değerlendirmelerde (FMF dahil) anlamlı bulgu saptanmadı. Akut faz reaktanları, hemogram, 
biyokimya, TIT değerleri normaldi. Otoantikorlar, immün kompleksler, kriyoglobulinemi, 
hepatit- HIV-VDRL serolojik testleri negatifti. Sağ-sol üst ekstremite direkt radiyografi, 
arteriyel-venöz doppler USG, kapilleroskopisi normaldi. Ekokardiyografi, boyun-aksiller USG, 
servikal grafi-MRG normaldi. Sağ kol MRG’de el bileğinde operasyona sekonder bulgular 
saptandı. Sağ-sol ön kol kemik mineral dansitesi T skoru sırayla -1,0 ve 0,2 ölçüldü. Kemik 
sintigrafisi normaldi. Torax-batın BT, meme USG-mamografi normaldi. Hastaya bu bulgularla 
KBAS tanısı konularak; 100 İU SC kalsitonin, 32 mg/gün metilprednizolon, NSAID, pregabalin, 
D vitamini başlandı ve fizik tedavi programına alındı. 

Resim 1. Üst ekstremitede vezikülobüllöz lezyonların eşlik ettiği kompleks bölgesel ağrı 
sendromu ve operasyon skarı 

 

Sonuç: Kompleks bölgesel ağrı sendromunun etkin tedavisinin çoğunlukla erken tanıya bağlı 
olduğu düşünülürse klinisyenler, ağrıya eşlik eden vazomotor-sudomotor değişikliklerle 
karşılaştıklarında bu sendromu akla getirmelidirler. 

Tartışma: .. 

Anahtar Kelimeler: Kompleks bölgesel ağrı sendromu, kronik ağrı, vezikülobüllöz lezyon 

Kaynakça 

Yazar Notu: olgu sunumu  
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Bildiri No: 9787 
Yayın No:  
Bildiri Grubu: Genel / Genel 

İZMİR DR. BEHÇET UZ HASTANESİNDE İZLENEN SİSTEMİK 
BAŞLANGIÇLI JUVENİL İDİOPATİK ARTRİTLİ OLGULARIN 

ÖZELLİKLERİ 

Özge ALTUĞ GÜCENMEZ1 

1Dr. Özge ALTUĞ GÜCENMEZ Çocuk Romatoloji Kliniği 

Özge ALTUĞ GÜCENMEZ / Dr. Özge ALTUĞ GÜCENMEZ Çocuk Romatoloji Kliniği 

Giriş: Giriş: Juvenil idyopatik artritli hastaların yaklaşık %10-20’sini sistemik JİA alt grubu 
oluşturmaktadır. Aralıklı yüksek ateş ve diğer eklem dışı bulgularla karakterizedir. Sistemik 
juvenil idİopatik artrit (sJİA) başlangıcı oldukça nonspesifik olabilen ve çocukluk çağının kronik 
artritleri arasında hem hafiften ciddiye değişebilecek eklem tutulumları, hem de hastalığa 
sistemik bir karakteristik kazandıran belirgin ekstra artiküler özellikleri ile özel bir yere sahiptir. 
Hastaların çoğunda ateşle beraber vücudun herhangi bir bölümünde çoğunlukla gövde ve 
proksimal ekstremitelerde pembe renkli, ateşin düşmesi ile beraber kendiliğinden sönen; bazen 
kaşıntılı olabilen tipik olarak maküler, ortası soluk, bir santimetreden küçük döküntüler ortaya 
çıkar . Bazen hastalık sırasında, bir kısmında persistan artritin görüldüğü çoklu eklem 
tutulumunun olduğu, hem küçük hem de büyük eklemlerin tutulduğu poliartiküler tip gelişebilir. 
Hastaların yaklaşık üçte birinde belirgin lenfadenopati ve / veya hepatosplenomegali görülür. 
hastaların küçük bir kısmında hastalığın erken döneminde makrofaj aktivasyon sendromu ( MAS 
ya da Hemofagositik sendrom) gelişebilir. MAS yaşamı tehdit edici bir hastalıktır.Bu çalışmada 
merkezimizde sJİA tanısı ile takip edilen 12 hastanın özellikleri verilmiştir. 

Yöntem: Yöntem: Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji kliniğinde 
sJİA tanısıyla takip edilen 12 olgunun dosyaları geriye dönük olarak incelendi. 

Sonuç: Bulgular: Merkezimizde şimdiye kadar sJİA nedeniyle takip edilen 6 erkek ve 6 kız olgu 
olmuştur. Olguların ortanca yaşı 115,5 ay (min-maks: 15-195 ay), ortanca tanı yaşı 74,5 ay (min-
maks: 10-122 ay) ve ortanca takip süresi 20 aydı (min-maks: 1-84 ay). Olgulara tanının 
konulması açısından ortance gecikme süresi 12 gündü (min-maks:7-30 gün) Olguların hepsinde 
intermittant ateş bulunmaktaydı. Olguların yarısında döküntü, yarısında eklem tutulumu, 1 
tanesinde (%8,3) serozit tespit edildi. Komplikasyon olarak olguların 4 tanesinde (%33,3) 
makrofaj aktivasyon sendromu, 1 tanesinde ise (%8,3) uzun süreli yüksek doz streoid 
kullanımına bağlı ağır büyüme geriliği vardı. Olguların hiçbirinde lenfadenopati, hsm ve üveit 
gözlenmedi. Olgulara NSAİİ (%8,3), steroid (%41,7), metotreksat (%66,7) anakinra (%8,3), 
canakinumab (%25), tocilizumab (%33,3) kullanmaktadır. Olguların 1 tanesinde remisyon 
görülmezken (%8,3), 9 tanesinde (%75) ilaç altında remisyon, 2 tanesinde (%16,7) ilaçsız 

remisyon saptanmıştır. Olguların labarotuvar bulguları tedaviyi takiben normal seviyeye 
dönmüştür (p<0,05). 

Tartışma: Sonuç: sJİA birçok hastalığa olan benzerliği nedeniyle bir dışlama tanısıdır ve bu 
nedenle tanı konulabilmesi için geçen süreler hastalığın MAS gibi kötü tablolara ilerlemesine yol 
açabilmektedir. Uygun ve zamanında tedaviler ile sJİA kontrol altına alınabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sistemik JİA, Biyolojik ajanlar, MAS 
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Hastaların yaklaşık üçte birinde belirgin lenfadenopati ve / veya hepatosplenomegali görülür. 
hastaların küçük bir kısmında hastalığın erken döneminde makrofaj aktivasyon sendromu ( MAS 
ya da Hemofagositik sendrom) gelişebilir. MAS yaşamı tehdit edici bir hastalıktır.Bu çalışmada 
merkezimizde sJİA tanısı ile takip edilen 12 hastanın özellikleri verilmiştir. 

Yöntem: Yöntem: Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji kliniğinde 
sJİA tanısıyla takip edilen 12 olgunun dosyaları geriye dönük olarak incelendi. 

Sonuç: Bulgular: Merkezimizde şimdiye kadar sJİA nedeniyle takip edilen 6 erkek ve 6 kız olgu 
olmuştur. Olguların ortanca yaşı 115,5 ay (min-maks: 15-195 ay), ortanca tanı yaşı 74,5 ay (min-
maks: 10-122 ay) ve ortanca takip süresi 20 aydı (min-maks: 1-84 ay). Olgulara tanının 
konulması açısından ortance gecikme süresi 12 gündü (min-maks:7-30 gün) Olguların hepsinde 
intermittant ateş bulunmaktaydı. Olguların yarısında döküntü, yarısında eklem tutulumu, 1 
tanesinde (%8,3) serozit tespit edildi. Komplikasyon olarak olguların 4 tanesinde (%33,3) 
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görülmezken (%8,3), 9 tanesinde (%75) ilaç altında remisyon, 2 tanesinde (%16,7) ilaçsız 
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