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 Klinik olarak kuşkulanılan romatolojik hastalığın
tanısını doğrulamak ve desteklemek

 Bir hastalığın klinik bulguları ve prognozları farklı
olan alt gruplarını tanıyabilmek

 Tedavi altındaki hastada, tedaviye alınan yanıtı ve
hastalık aktivitesini değerlendirmek

 Tedavide kullandığımız ilaçların yan etkilerini
ortaya çıkarmak
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 Otoantikorların tek başına varlıkları veya yoklukları her hangi bir hastalığı ne kesinleştirir ne de dışlar

◦ Sağlıklı bireyler

◦ Romatizmal olmayan hastalıklar

Klinik olarak otoimmün bir hastalık düşünülmüyorsa

otoantikorlar istenmemelidir!
 ANA tarama testidir

◦ ENA paneli

◦ ANA negatif olduğu halde ENA panelinde pozitiflikler

 SSA ve Jo1 antijenleri

 Sentromer?

◦ ANA kuvvetli pozitif iken ENA paneli negatif

 ANA genelikle bir kez bakılması yeterlidir

◦ Anti-dsDNA ve c-ANCA

◦ Otoimmün hastalık açısından kuvvetli şüphe var / hastanın kliniğinde değişiklik
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 65 yaş kadın hasta

 ANA 1/80 granüler

 El küçük eklemlerinde ve dizlerinde ağrı

 Fizik bakı: el DİF eklemlerinde Heberden nodülleri,

el PİF’lerde Bouchard nodülleri ve dizlerde kaba

krepitasyon

 ESH:N, CRP-, RF-

 Grafilerde osteoartrit ile uyumlu bulgular

 Tanı: OSTEOARTRİT

“Biz laboratuvarı değil, hastayı tedavi ediyoruz”
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 42 yaş kadın hasta
 1 yıldır ellerde 1 saat, ayaklarda 30 dk sabah tutukluğu, el küçük

eklemlerinde ağrı ve zaman zaman şişlik
 Fizik bakı: artrit yok
 ESH:N, ANA, ENA paneli, CRP, RF:-

 Klinik olarak bağ dokusu hastalığı düşünülmekle birlikte hiçbir
test bunu desteklemiyor

 NSAİİ, 3 ay sonra kontrol
◦ Tedaviye yanıt yok
◦ Tetkikler olağan

 Tanı: BAĞ DOKUSU HASTALIĞI
◦ Tedavi: Hidroksiklorokin
◦ 3 ay sonra şikayetleri %90 azalmış

 42 yaş kadın hasta
 1 yıldır ellerde 1 saat, ayaklarda 30 dk sabah tutukluğu, el küçük

eklemlerinde ağrı ve zaman zaman şişlik
 Fizik bakı: artrit yok
 ESH:N, ANA, ENA paneli, CRP, RF:-

 Klinik olarak bağ dokusu hastalığı düşünülmekle birlikte hiçbir
test bunu desteklemiyor

 NSAİİ, 3 ay sonra kontrol
◦ Tedaviye yanıt yok
◦ Tetkikler olağan

 Tanı: BAĞ DOKUSU HASTALIĞI
◦ Tedavi: Hidroksiklorokin
◦ 3 ay sonra şikayetleri %90 azalmış
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 38 yaş erkek hasta
 1 yıldır ellerde soğukta beyazlaşma ve el

küçük eklemlerinde ağrı
 Fizik bakı: özellik yok
 ESH: 42 mm/h ve CRP:1,5 mg/dL, RF-

ANA 1/320 granüler, ENA paneli negatif

 Tanı: BAĞ DOKUSU HASTALIĞI

 38 yaş erkek hasta
 1 yıldır ellerde soğukta beyazlaşma ve el

küçük eklemlerinde ağrı
 Fizik bakı: özellik yok
 ESH: 42 mm/h ve CRP:1,5 mg/dL, RF-

ANA 1/320 granüler, ENA paneli negatif

 Tanı: BAĞ DOKUSU HASTALIĞI
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“Bu durum hekim ya da laboratuvarın eksikliği değil,
hastanın kliniğinin eksikliğidir”



 62 yaş kadın hasta
 1 yıldır eklem ağrısı ve ağız kuruluğu,       20 yıldır soğukta ellerde

sararma ve morarma, Sabah el ve ayakta 30 dakika tutukluk
 Fizik bakı: artrit yok. Parlak dili var.
 Öntanı: Sjögren sendromu
 Göz kons: kuru göz (BUT 6/5 sn, schirmer 5/6 mm)
 ANA negatif, ENA panelinde anti-sentromer antikor 3+
 Minör tükrük bezi biyopsisi: fokus skoru >1

 Tanı: SJÖGREN SENDROMU
Oral kandidiazis
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 26 yaş kadın hasta
 Haziran 2007:

◦ Yüzünde kızarıklık, yaygın eklem ağrısı ve sabah tutukluğu
◦ ANA:1/320 periferik, anti-dsDNA 3+, C4 düşük
◦ Tanı: SLE (cilt tutulumu ve KİS tutulumu)
◦ Tedavi (hcq + ks)

 Kontrol anti-dsDNA negatif
 Temmuz 2009:

◦ Benzer şikayetler
◦ Böbrek tutulumu (proteinüri, teleskopik idrar)
◦ Anti-dsDNA 3+
◦ Böbrek biyopsisi: fokal segmental GN
◦ Tedavi: azatiyopurin + orta doz steroid

 Kontrol anti-dsDNA negatif
 Aralık 2011:

◦ Gebe kalmak istediği
◦ Tüm tetkikleri olağan, anti-dsDNA negatif
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 58 yaş kadın hasta
 10 yıldır dış merkezde RA
 Düzenli tedavi almamış
 Eklem ağrıları
 Fizik bakı:el MKF ve PİF eklemlerinde hassasiyet+ Deformite-
 Eski tetkiklerinde RF yüksek

 Yorum: 10 yıllık bir RA hastası ve etkin bir tedavi almamış;
hiç deformitesi yok
◦ Hasta çok şanslı?
◦ Tanı?

 Ağız ve göz kuruluğu ve Raynaud fenomeni
 ANA:1/320 granüler, anti-SSA 3+, anti-SSB: 3+, Anti-CCP –
 Göz kons: schirmer ve BUT azalmış
 Minör tükrük bezi biyopsisi: fokus skoru >1

 Tanı: SJÖGREN SENDROMU

 58 yaş kadın hasta
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hiç deformitesi yok
◦ Hasta çok şanslı?
◦ Tanı?

 Ağız ve göz kuruluğu ve Raynaud fenomeni
 ANA:1/320 granüler, anti-SSA 3+, anti-SSB: 3+, Anti-CCP –
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 Minör tükrük bezi biyopsisi: fokus skoru >1

 Tanı: SJÖGREN SENDROMU
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 33 yaş kadın hasta
 Temmuz 2011;

◦ Ellerde şişlik, el ve ayakta soğukta
beyazlaşma ve morarma şikayetleri

◦ Fizik bakı: sklerodaktili ve el parmak
pulpalarında skarlar

◦ ESH 69 mm/h, RF 36 (<20),
ANA: 1/320 granüler,
ENA panelinde scl-70 3+

◦ Tanı: SKLERODERMA

◦ Diffüz / sınırlı skleroderma ayırımı
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 38 yaş kadın hasta
 3 aydır olan yüzünde kızarıklık, el küçük eklemlerinde şişlik ve

ağrı, soğukta el parmaklarında sararma ve kaslarda güçsüzlük
 Fizik bakı: el PİF’lerde artrit, malar raş ve proksimal kas

güçsüzlüğü
 ANA:1/640 homojen + granüler, ENA panelinde anti-dsDNA

3+, anti-ribozomal-P 2+ anti-nükleozom 2+, anti-Sm 2+, anti-
SSA 3+, anti-SSB:3+, anti-Ro:3+

 CK: 2860 mg/dL

 38 yaş kadın hasta
 3 aydır olan yüzünde kızarıklık, el küçük eklemlerinde şişlik ve

ağrı, soğukta el parmaklarında sararma ve kaslarda güçsüzlük
 Fizik bakı: el PİF’lerde artrit, malar raş ve proksimal kas

güçsüzlüğü
 ANA:1/640 homojen + granüler, ENA panelinde anti-dsDNA

3+, anti-ribozomal-P 2+ anti-nükleozom 2+, anti-Sm 2+, anti-
SSA 3+, anti-SSB:3+, anti-Ro:3+

 CK: 2860 mg/dL
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Böbrek biyopsisi: lupus nefriti (klas 4)
Minör tükrük bezi: fokus skoru >1
Kas biyopsisi: polimyozit

Tanı: ÇAKIŞMA SENDROMU
(SLE, SjS, polimiyozit)



 53 yaş erkek
 2008;

◦ Halsizlik, kilo kaybı, tek taraflı kanlı burun akıntısı, nefes darlığı ve bacaklarda
döküntü

◦ Fizik bakı: alt ekstremitelerde palpabl purpura,     bazallerde raller
◦ Akciğer grafisi: noduller
◦ Aktif idrar sedimenti
◦ ANA-, c-ANCA+
◦ Böbrek biyopsisi: immun-kıt segmental nekrotizan glomerulonefrit
◦ Tanı: GRANÜLOMATÖZ POLİANJİİT (Wegener granülamatoz)
◦ Tedavi: Siklofosfamid + ks

 Takip: şikayet ve bulgu yok, c-ANCA-
 2010;

◦ kanlı idrar şikayeti
◦ GPA aktivasyonu; c-ANCA +
◦ Tedavi artışı

 Takip: şikayet ve bulgu yok, c-ANCA-
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 neonatal lupus

◦ pasif otoimmünite

◦ anti-SSA/Ro ve/veya anti-SSB/La
antikoru

◦ cilt bulguları (esas olarak kafa
derisini ve periorbital bölgeyi tutan
eritematöz anüler lezyonlar ve
merkezi hafif atrofik ve kenarları
yüksek yay şeklinde maküller)

◦ tam kalp bloğu
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 69 yaş kadın hasta
 5 yıldır RA tanısı
 23 haftadır infliksimab (anti-TNF ilacı; 5mg/kg)

ve düşük doz mtx
 Ateş (>38°C), aktif sinovit, miyalji, eritematöz döküntüler ve yorgunluk
 ANA 1/160 periferik, anti-dsDNA pozitif, serum C3 ve C4 düşük,

hipergamaglobulinemi, artmış ESH

 Tanı: İLACA BAĞLI LUPUS
 Tedavi: infliksimab tedavisi bırakılıyor,

oral prednison

 38 ilaç (hidralazin, prokainamid, izoniazid, kinidin)
◦ ANA pozitif (>%99), anti-histon antikor (%95) pozitif anti-dsDNA negatif (<%1)

 Anti-TNF ilaçlar
◦ Anti-dsDNA pozitif (%90), anti-histon pozitif (%57)
◦ ENA pozitifliği
◦ Kompleman düşüklüğü
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 51 yaş kadın
 Halsizlik ve yaygın eklem ağrısı
 Fizik bakı: artrit yok
 Serum ALP ve GGT yüksek, ALT ve AST ılımlı

yüksek
 ANA: 1/320 nükleer membran, ENA

panelinde AMA 3+
 RF- anti-CCP- ESH: 25 mm/h, CRP-
 Karaciğer biyopsisi: PBS ile uyumlu

 Tanı: PBS

 51 yaş kadın
 Halsizlik ve yaygın eklem ağrısı
 Fizik bakı: artrit yok
 Serum ALP ve GGT yüksek, ALT ve AST ılımlı

yüksek
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panelinde AMA 3+
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 Hastanın tüm kliniği çok
dikkatli değerlendirilmeli,
düşünülen öntanılara göre
gerekli tetkikler istenmeli,
rutin ve tarama testleri
normal gelse bile klinik
şüphe fazla ise ileri
incelemeye geçilmeli, yine
de sonuç alınamazsa
kliniğe göre tanı
konulmalı ve hasta takip
edilmelidir

KAFAMIZI Özetle…

 Hastanın tüm kliniği çok
dikkatli değerlendirilmeli,
düşünülen öntanılara göre
gerekli tetkikler istenmeli,
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incelemeye geçilmeli, yine
de sonuç alınamazsa
kliniğe göre tanı
konulmalı ve hasta takip
edilmelidir

10.05.2012 16



17

TEŞEKKÜR EDERİM


