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Kimlik bilgileri                   

• Adı, soyadı : A.İ.

• Cinsiyeti : Kız

• Doğum tarihi : 15.11.2002

• Yaşı : 15 yaş 4 ay

• Başvuru tarihi :  28.01.2013

• Başvuru yaşı    : 10 yaş 2 ay



Yakınma

• Eklemlerde şişlik

• Sabah tutukluğu

• Bulanık görme

• Ateş (antipiretiğe yanıtlı)



Öykü



Öykü



Mart 2010 (7,5 yaşında)

• Sabah tutukluğu

• Sol ayak bileğinde eklem fıtığı benzeri şişlikler 

• Sağ diz/sol diz 1 cm lik fark 

• Bacak ön yüzünde 1-2 cm çaplı, ağrılı, sert, 
kızarık lezyonlar

• Dalakta büyüme (FM ve US)

• Tartı:19.5kg (<3p) 

• Boy:113.5 cm (<3p)

Öykü

Artrit

Eritema
nodozum

Splenomegali

Büyüme geriliği

Metotreksat ve Naproksen devam



Eylül 2010 (8 yaşında)

• Düzelmeyen öksürük

• Bisitopeni (Hb ve Lökosit)

• Kemik iliği: 

Hiposellüler, blast Ø, depo hücresi Ø

• Kontrastlı Toraks BT: 

Bilateral axiller lenf nodu 1 cm.

Sağ akciğer üst lobta 5 ve 3.5 cm nodül

Sol akciğer alt lobta lineer ve nodüler lezyonlar

Öykü



Öykü

Eylül 2010 (8 yaşında)

• Aksiller LAP biyopsi: 

Folikuler hiperplazi

• Diz MR: 

Sıvı artışı ve sinovyal kontrastlanma, 

Sağ popliteal fossada birkaç adet lenf nodu.

• Panüveit: 

JİA ile uyumlu (sarkoidoz ile uyumlu değil)

• Kolonoskopi: 

İnflamatuar barsak bulgusu yok

• Kistik fibrozis negatif (Ter testi ve genetik)



• Metotreksat dozu 15mg/m2/hafta  20 mg/m2/hafta

• Üveit için aralıklı steroid tedavileri 

• 2010-2013  yıllarında düzenli takibe gitmemiş, fakat ilaçlarını 
düzenli kullandığını ifade ediyor 

Öykü



Ocak 2013, 10 yaş

• Tekrarlayan ateşler 

• Sabahları 1 saat süren sabah tutukluğu

• El parmaklarında tutukluk

• Dizlerde artrit

• Alt ekstremitede ağrılı, nodüler, kızarık lezyonlar 
(Eritema nodosum)

• Bulanık görme

Kliniğimize Başvuru



• Anne 41 yaşında, sağlıklı

• Baba, 42 yaşında, sağlıklı

• 22 yaş erkek, sağlıklı

• 19 yaş kız, sağlıklı

• 16 yaş, sağlıklı

• 9 yaş, sağlıklı

• Akraba evliliği öyküsü yok- aynı köyden değil

• Babaanne romatoid artrit öyküsü ?

Soygeçmiş



Fizik muayene

• Tartı: 28 kg (3-10p)   Boy:128 cm (<3p)

• TA:90/70 mmHg

• Her iki diz eklemlerinde artrit ve hareket kısıtlılığı

• Her iki el bileklerinde kistik sinovit benzeri yumuşak 
şişlik 

• Batın: KC 2 cm Dalak 6 cm

• Servikal bilateral 2 cm LAP

• Axiller bilateral 1 cm LAP

• Göz muayenesi: Üveit

• Eritema nodozum



Laboratuvar

• Hb: 9.7   

• BK: 1720

• Tr:  130 000

Periferik yayma: %46 PNL  %10 eozinofil %2 monosit
Hipersegmentasyon trombositler normalden iri ve kümeli

Atipik hücre, blast izlenmedi.

Pansitopeni



tetkikler

• Akut faz reaktanları
Sedimentasyon :50mm/saat  
CRP: 1 mg/dl  
Fibrinojen:234 mg/dl  
Serum amiloid A: 5,2 (0-7) mg/L
Ferritin: 96.9 ng/ml

• Böbrek ve Karaciğer fonksiyon testleri normal
• Kompleman düzeyleri normal
• ASO: 28 IU/ml
• CK: 22 U/L
• LDH: 298 U/l
• IgA: 80 mg/dl        IgM:39 mg/dl  
• IgG:2086 mg/dl (700-1600)  
• Total IgE:1138mg/dl

Laboratuvar



tetkikler

• ANA: negatif
• Anti Ds- DNA: negatif
• Anti Jo-1: negatif
• Anti SSA:negatif
• Anti SSB:negatif
• Anti Sm:negatif
• Anti Scl-70:negatif
• RF: negatif
• Anti fosfolipid IgM:negatif
• Anti fosfolipid IgG: negatif
• Anti kardiyolipin IgM: negatif
• Anti kardiyolipin IgG: negatif
• HLA B27:negatif

• PPD: 0 mm     
• Quantiferon: negatif
• Serum ACE düzeyi: 28.5 U/L
• Viral seroloji: TORCHs, hepatitler negatif

Laboratuvar



tetkiklerGörüntüleme

• PA AC grafisi: Normal

• X-ray grafi bulguları: Normal

• Batın USG: Splenomegali-124 mm

• Portal Doppler usg: Portal hipertansiyon lehine bulgu 
saptanmadı

• Ekokardiyografi: Normal



• Toraks BT: 

Bilateral aksiller bölgede çok sayıda en büyüğü

11 mm lenf  nodları

Mediastende birkaç adet lenf nodu (5-8 mm)

Akciğer parankiminde; sağ akciğerde minör 

fissür ve majör fissür komşuluğunda milimetrik 

boyutlu buzlu cam dansitesinde nodüller 

• Sakroiliak MR: Normal

Görüntüleme



Eritema nodosum
başlangıçta hiperemi sonra ağrılı noduler lezyonlar

İki kez cilt biyopsisi yapıldı (kasım2015 ve kasım 2016) : Lobüler pannikülit



Diğer değerlendirmeler

• İşitme testi: 

Patoloji saptanmadı

• Göz muayenesi: 

İriste nodüller mevcut

Granülamatöz üveitin sekeli olabilir

Ancak çok kez aldığı tedaviler nedeniyle 

bu net değerlendirilemez



• Nefritik düzeyde proteinüri (12 mg/m2/saat) böbrek 
biyopsisi amiloidoz yok, belirgin patoloji yok

• Gastroenteroloji: 
KC normal, depo hastalığı düşündürmeyen
bulgular
İnflamatuar barsak hastalığı düşündüren klinik ve
laboratuvar bulgusu yok

• Metabolik hastalık gaucher : beta glukoserebrosidaz
enzimi:3.5 umol/l/h (N:>2.5) Normal

Diğer değerlendirmeler



Hematolojik değerlendirme

• Pansitopeni ve splenomegali Malignite?

KİA :  Kemik iliği baskılanmış

(Kullandığı ilaç metotreksata bağlı olabilir?)

Blast, makrofaj aktivasyon yok, metabolik hastalık bulgusu yok

PET/BT Normal

Haziran 2013 te  toraks ve abdomen MR önceki BT'ler ile

kıyaslandığında LAP'lerde büyüme yok



Özet

• Ateş ?? (antipiretiğe yanıtlı)                   
• Artrit
• Aksiller LAP 
• Splenomegali
• Akciğerde atipik nodül
• Pansitopeni
• Eritema nodozum
• Üveit
• Büyüme geriliği 

Sjia??



Özet

• Ateş ?? (antipiretiğe yanıtlı)                   
• Artrit
• Aksiller LAP 
• Splenomegali
• Akciğerde atipik nodül
• Pansitopeni
• Eritema nodozum
• Üveit
• Büyüme geriliği 

Behçet hastalığı



Özet

• Ateş ?? (antipiretiğe yanıtlı)                   
• Artrit
• Aksiller LAP 
• Splenomegali
• Akciğerde atipik nodül
• Pansitopeni
• Eritema nodozum
• Üveit
• Büyüme geriliği 

İnflamatuar barsak 
hastalığı



Özet

• Ateş ?? (antipiretiğe yanıtlı)                   
• Artrit
• Aksiller LAP 
• Splenomegali
• Akciğerde atipik nodül
• Pansitopeni
• Eritema nodozum
• Üveit
• Büyüme geriliği 

Kronik inflamasyon? 
İlaç?



Özet

• Ateş ?? (antipiretiğe yanıtlı)                   
• Artrit
• Aksiller LAP 
• Splenomegali
• Akciğerde atipik nodül
• Pansitopeni
• Eritema nodozum
• Üveit
• Büyüme geriliği 

Pediatrik Sarkoidoz



Üveit + Eritema Nodozum birlikteliği

• Pediatrik sarkoidoz

• Behçet hastalığı(aft yok genital ülser yok)

• İnflamatuar barsak hastalığı (semptom yok 
kolonoskopi normal) 



Tedavi 

Metotreksat (7 yıl) 
Steroid (zaman zaman kullanma)

• Lökopeni nedeniyle metotreksat dozu 15mg/m2/haftaya 
azaltıldı

• Bilateral şiddetli panüveit nedeniyle pulse metilprednisolon
3 gün 

• 2mg/kg/gün oral prednisolon olarak devam edildi 1 ay 
azaltılarak kesildi (daha sonra izlemde hiç steroid verilmedi)



İzlem

• Artrit ataklarının kontrol altına olmaması, 
şiddetli üveitinin devam etmesi nedeniyle 
Nisan 2013 te adalimumab 20mg/2 hafta 
olarak başlandı

• Fizyoterapi başlandı



Adalimumab tedavisi ile

• Artriti tamamen düzeldi.

• Büyüme geriliği düzeldi (boy persentil 10-25p 
tartı persentil 10p).

• Lenfadenopati düzeldi.



• Akut faz reaktanları (sedimentasyon)

 yüksek (hafif) 

• Tekrarlayan üveit sekeline bağlı gelişen makula
ödemi 6 kez intravitreal steroid

 Aktif üveit yok

• Eritema nodosum

sıklığı azaldı 

(6 atak/yıl dan 3 atak/yıl a azaldı)

 Son 18 aydır yok

Adalimumab tedavisi ile



Mayıs 2015

• Hasta panüveit, artrit, eritema nodosum
nedeniyle pediatrik sarkoidoz?

• GATA (FAVOR) gönderilen genetik
analizde NOD2/CARD15 mutasyonu negatif
saptandı.



Pediatrik Sarkoidoz

• Cilt, göz ve eklemlerin granülomatöz
inflamasyonu ile karakterize olan otozomal
dominant geçişli bir sendromdur.

• 1985 Edward Blau tarafından ilk kez
tanımlanmıştır.

• Nonkazeifiye epiteloid granülom ile
karakterizedir.

• Ortalama yaş 26 ay.



Pediatrik Sarkoidoz

BLAU SENDROMUfamilyal%50 NOD2 

ERKEN BAŞLANGIÇLIsporadik%90 NOD2

RAŞ

POLİARTRİT
ÜVEİT



Pediatrik Sarkoidoz

NOD2 pozitif

• Blau sendromu (familyal)

• Erken başlangıçlı pediatrik sarkoidoz
(sporadik)

NOD2 negatif

• İnfantil başlangıçlı üveitle birlikte pannikulit
ve sistemik granülomatozis

• Pediatrik başlangıçlı Adult tip sarkoidoz

• Kısmi organ tutulumlu pediatrik başlangıçlı 
adult tip sarkoidoz



Pediatrik Sarkoidoz

• Cilt tutulumu

eritem

deskuamasyon

subkutan nodül

• Eklem tutulumu:

poliartiküler

simetrik

eklemler/tendon kılıfları

boggy sinovit

sabah tutukluğu

• Göz tutulumu

erken:

granülamatöz iridosiklit

posterior üveit

geç:

iris nodülü

fokal sineşi

katarakt

artmış göz içi basınç

limbusta kümelenmiş 
keratik presipitatlar



Pediatrik Sarkoidoz
diğer klinik bulgular

• Granülamatöz ve interstisyel nefrit

• Kronik renal yetmezlik

• Küçük damar vasküliti

• İnterstisyel pnömoni

• Periferal ve mediastinal lenfadenit

• Perikardit

• Kranial nöropati(vıı. sinir)

• Parotit



Pediatrik Sarkoidoz
Laboratuar

• Akut faz reaktanı yüksekliğiklinik aktivite

• Hafif anemi

• Lökopeni, lenfopeni

• Hipergammaglobunemi

• ACE yüksekliğiher zaman beklenmez

• Hiperkalsiüri, hiperkalsemi  sarkoid
makrofajlardan salgılanması sonucu



Pediatrik Sarkoidoz

• Genetik tanı: NOD2/CARD15 gen mutasyonu

‘Gain of function’ mutasyon

NOD2=nükleotid bağlayıcı oligomerizasyon
bölgesi protein 2

CARD15=kaspaz toplama alanı içeren 
protein 15

IBD1=inflamatuar bağırsak hastalığı 1 



Pediatrik Sarkoidoz

• Patolojik tanı: nonkazeifiye epiteloid ve dev
hücreli granülomlar

• Tedavi: steroid, metotreksat, Anti TNF
(infliksimab, adalimumab) Anakinra?
Kanakinumab?



Pediatrik Sarkoidoz

N
O

D
2 bakteriyel hücre duvarı bileşeni muramil dipeptide

tepki verme

nükleer faktör (NF) kappa B'yi aktive etme
proinflamatuar sitokinlerin aşırı sentezine ve sistemik 

inflamasyon

apoptozu düzenleme 

1)Aróstegui JI, Arnal C, Merino R, et al. NOD2 gene-associated pediatric granulomatous arthritis: clinical diversity, novel and recurrent mutations, and evidence of clinical improvement
with interleukin-1 blockade in a Spanish cohort. Arthritis Rheum 2007; 56:3805.
2)Martin TM, Zhang Z, Kurz P, et al. The NOD2 defect in Blau syndrome does not result in excess interleukin-1 activity. Arthritis Rheum 2009; 60:611.

https://www.uptodate.com/contents/periodic-fever-syndromes-and-other-autoinflammatory-diseases-an-overview/abstract/34
https://www.uptodate.com/contents/periodic-fever-syndromes-and-other-autoinflammatory-diseases-an-overview/abstract/35


Pediatrik Sarkoidoz

NOD2 pozitif

• Blau sendromu (familyal)

• Erken başlangıçlı pediatrik sarkoidoz
(sporadik)

NOD2 negatif

• İnfantil başlangıçlı üveitle birlikte pannikulit
ve sistemik granülomatozis

• Pediatrik başlangıçlı erişkin tip sarkoidoz

• Kısmi organ tutulumlu pediatrik başlangıçlı 
adult tip sarkoidoz



Pediatrik Sarkoidoz NOD2 negatif

İnfantil başlangıçlı üveitle birlikte pannikulit ve sistemik 
granülomatozis

Tekrarlayan lobuler nonlipofilik pannikülit
Persistan ateş
Hepatosplenomegali
Granülomatöz inflamasyon eklem-göz-iç organ

Sayılı vaka
Kısmi anti-TNF yanıtı



Pediatrik Sarkoidoz NOD2 negatif

Pediatrik başlangıçlı erişkin tip sarkoidoz

1. A.L. Hoffmann, N. Milman, K.E. Byg, Childhood sarcoidosis in Denmark 1979–1994: incidence, clinical features and laboratory results at presentation in 48 children, Acta Paediatr. 93 (2004) 30–
36.

2. E.N. Pattishall, E.L. Kendig Jr., Sarcoidosis in children, Pediatr. Pulmonol. 22 (1996) 195–203.
3. N. Milman, A.L. Hoffmann, Childhood sarcoidosis: long-term follow-up,Eur. Respir. J. 31 (2008) 592–598.

Halsizlik-ateş-kilo kaybı % 60-98

Akciğer tutulumu % 90-100

Hiler lenfadenopati % 40-67

Hepatomegali-splenomegali % 43

Kutanöz bulgular
eritema nodosum, eritematöz makül, papül, plak 

% 25-42

Üveit % 25

Nörolojik bulgular % 23



Pediatrik Sarkoidoz NOD2 negatif

Kısmi organ tutulumlu pediatrik başlangıçlı 
erişkin tip sarkoidoz

Nörosarkoidoz: nöbet, kranial sinir paralizisi, hipotalamik
tutulum

Renal sarkoidoz: proteinüri, lökositüri, hiperkalsiüri, 
hiperkalsemi patolojisinde interstisyel ve granülamatöz
nefrit, tubulopati, glomerüler ve vasküler değişiklikler

Semptomatik sarkoid myozit: kas biyopsisi bulgusu

Myokard tutulumu: Ani ölümlerde otopsi bulgusu



Mart 2017

Hasta için otoinflamatuar hastalık açısından

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Teknik Üniversitesine genetik analiz

NLRP12 –F402L

(CARD14-CECR1-IL10RA-LPIN2-MEFV-MVK-NLRC4-NLRP12-NLRP3-NOD2-

PLCG2-PSTPIP1-TMEM173-TNFRSF1A)



NLRP12- F402L (n=9)

 Tekrarlayan ateş (n=8)

 Poliartralji (n=6)

 Artrit (n=3)

Myalji (n=3)

Ürtiker (n=6)

 Lenfadenopati (n=5)

 Splenomegali(n=2)

 Eritema nodosum (n=1)

Baş ağrısı (n=5)

Oral ülser (n=1)

Sensörinöral sağırlık 
(n=2)

Göğüs ağrısı (n=2)

Dispne (n=1)

Diyare/karın ağrısı (n=3)

 Akut faz reaktanı
yüksekliği(n=6)

Konjuktivit (n=1)

1) Shen, M., Tang, L., Shi, X., Zeng, X., & Yao, Q. (2017). NLRP12 autoinflammatory disease: a Chinese case series and literature review. Clinical rheumatology, 36(7), 1661-1667.
2) Vitale A, Rigante D, Maggio MC, et al. (2013) Rare NLRP12 variants associated with the NLRP12-autoinflammatory disorder phenotype: an Italian case series. Clin Exp Rheumatol 31:155–156



Shen, M., Tang, L., Shi, X., Zeng, X., & Yao, Q. (2017). NLRP12 autoinflammatory disease: a Chinese case series and literature review. Clinical rheumatology, 36(7), 1661-1667.


