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Yakınması: Karın ağrısı

Öyküsü:

• 3 aydır karın ağrısı ve bel ağrısı

• Akut faz reaktanları yüksekliği ve idrar yolu 
enfeksiyonu ön tanısıyla 2 kez yatış

• Akut faz reaktan yüksekliği nedeniyle sevk 
edildi

8 yaşında kız hasta, Sivas



Özgeçmiş: Özellik yok 

Soygeçmiş

Anne baba akrabalık yok

Anne 42 yaşında sağlıklı 

Baba 44 yaşında sağlıklı

3 kardeşler, sağlıklı

Ailede bilinen ek hastalık hikayesi yok



• Va: 22 kg (25p)

• Boy: 124 cm (25-50p) 

• Nabız: 90/dk

• Ateş: 37◦C

• TA: sağ kol tansiyon: 110/70 mmHg, sol kol tansiyon: 130/75 
mmHg (99. persentil 121/83 mmHg)

• Sağ radial nabız sola göre daha zayıf alındı

• Sistem muayenesinde patoloji yok

Fizik İnceleme



75 (mg/L)CRP

129 (mm/h)Sedimentasyon

677 (103/ul)PLT

34RDW

82 (Fl)MCV

27(%)Htc

8.2 (gr/dl)Hb

4.6 (106/ul)RBC

7.7 (103/ul)WBC

Periferik yayma :  Atipik hücreye rastlanmadı

Tam idrar tetkiki:Dansite:1008, Ph:6,5, Eritrosit: negatif, Protein: negatif

Mikroskopide özellik yok

Fizik İnceleme

Laboratuvar-1 



Glukoz 80 mg/dL

Na 140 mmol/L

K 4.8 mmol/L

BUN 18 mg/dL

Kreatinin 0.39 mg/dL

AST 15 U/L

ALT 4 U/L

Ca 9.24mg/dL

Albumin 3.4 g/dL

ANA Negatif

Laboratuvar-2 



• Sağ Karotis arterde proksimalinden orta kesime 
kadar 35 mm uzunlukta bir segmentte, 
anteroposterior çağı 13 mm olup artmış izlendi (sol 
CCA AP çapı 5.3 mm). Bu kesimde intimal media
kalınlaşması izlendi  (yaklaşık 4 mm). Sağ vertebral
arter debisi: 140 mm/dk, sol vertebral akım debisi 
220 mm/dk ölçülmüş olup dolum defekti
izlenmemiştir. 

Karotis Arter Doppler USG



Asendan aortada 28 mm anevrizma (Z skoru 
+6,0), hafif aort yetersizliği, hafif mitral 
yetersizlik, sağ atriyum önünde hafif perikardiyal
effüzyon izlendi. 

Ekokardiyografi-1





Abdominal aorta proksimal kesimde orta derecede darlık lehine kalibrasyonda azalma, darlık 
proksimalinde abdominal aortada kısa segment hafif düzeyli fokal genişleme, superior
mezenterik arterde proksimal kesimde ve orjin düzeyinde darlıklar, her iki renal arter 
proksimal kesimde darlık izlendi

MR Anjiografi



• Her iki kol arasında nabız ve KB  farkı

• Sedimentasyon, CRP yüksekliği

• MRA’da assendan abdominal aorta ve her 
iki renal arter ve superior mezenterik
arterde daralma 

Takayasu 
Arteriti

Pozitif Bulgular 



Ölçütler Tanımlama Sensitivi

te (%)

Spesifite 

(%)

Angiyografik 

anormallikler 

(zorunlu ölçüt)

Aorta ve ana dalları ile pulmoner arterlerde 

angiyografi ile (konvansiyonel CT veya MRI)

fokal veya segmental anevrizma /dilatasyon, 

daralma, tıkanma veya damar duvarında başka bir 

nedene bağlı olmayan (FMD) kalınlaşma

100 99.9

Nabızsızlık 

veya 

klaudikasyon

Nabızda kayıp/azalma/ şiddetinde farklılık 

Klaudikasyon: fizik aktivite ile oluşan fokal kas 

ağrısı 

74.7 99.9

Kan basıncı 

(KB) farkı

Dört ekstremiteden herhangi birinde  KB farkı >10 

mm Hg 63.5 99.6

Üfürüm Büyük arterlerde işitilebilen üfürüm ya da  palpe 

edilebilen tril 58.8 99.8

Hipertansiyon Sistolik / diyastolik KB; boya göre > 95p
63.2 90.5

Akut faz 

reaktanları

ESH >20 mm/h veya CRP >N
95 14.1

EULAR/PRINTO/PReS çocukluk çağında TA tanı ölçütleri (2010)



Aorta ve ana dallarını tutan,  kronik granülomatöz büyük 

damar vasküliti

Takayasu Arteriti

TİP TUTULAN ARTERLER

I Aortik arcus dalları

IIa İnen aorta, aortik arcus ve dalları 

İnen

IIb İnen aorta, aortik arcus ve dalları, 

torasik aorta, çıkan aorta

III Torasik, inen aorta, çıkan aorta 

ve/veya renal arterler

IV Abdominal aorta ve/veya renal

arterler

V Tip IIb ve IV kombinasyonu



The Journal of Rheumatology 2008; 35:5



• Kortikosteroid

• İmmun supresif ilaçlar
» Metotreksat, azatioprin

» Siklofosfamid

» Mikofenalat mofetil

» Anti-TNF ajanlar (infliksimab, etanersept, adalimumab, 
tosilizumab)

– Antiagregan tedavi

– Hipertansiyon tedavisi 

– Angioplasti (stent)

– Cerrahi

Tedavi



Steroid 2 mg/kg/gün ve antihipertansif
tedavi alırken 

Generalize tonik-klonik konvulziyon! 

KB’ı 170/120 mmHg

İntravenöz esmolol tedavisi



Anti konvülsan tedaviye yanıt yok

Karbondioksit retansiyonu

Entübasyon, Mekanik ventilasyon

Status Epileptikus

Kranial MR



Hafif serebral atrofi, bilateral parietal ve 
temporooksipital fokal kortikal yüzeylerde ve solda 
kaudat nukleus başında T2/FLAIR sinyal artışları, 
bulgular PRES ile uyumludur. 

Kranial MR





Esmolol ve Minoksidil

Kan basıncı kontrol altına alındı 

Steroid dozu azaltıldı

I.V siklofosfomid başlandı 

Abdominal aortografi ile renal arterlere balon 
dilatasyon

45. Günde
Sedimantasyon: 15 mm/st
CRP: 0,5 mg/dl





Göğüs ağrısı, AFN zayıf alınıyor

Siklofosfomid IV (4 DOZ)

Mikofenalat Mofetil başlandı

3 ay sonra

Sedimantasyon 30 mm /st, 
CRP: 4 mg/dl (<0.5)

EKO



a

Ekokardiografi

Yaş: 9
Cinsiyet: Kız

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ LİV HASTANESİ ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

EKOKARDİYOGRAFİ RAPORU
EF ( 56  %) RVP (tahmini S/D- 32 mmHg)
KF ( 29   %)                               
Kalp boşlukları: Septum ve arka duvar kalınlıkları ve hareketleri, her iki ventrikül miyokard yapısı normal.
Apeks sola doğru.
Atriyal situs solitus. 
Sistemik Venöz Dönüş:normal. 
Pulmoner Venöz Dönüş: normal
Atriyoventriküler bağlantı: Konkordan
Ventriküloarteriyel bağlantı: Konkordan
İnteratriyal septum PFO
Mitral kapak anatomik olarak normal görünümde, darlık izlenmedi, yetersizlik hafif

Triküspid kapak anatomik olarak normal görünümde, darlık yetersizlik izlenmedi
İnterventriküler septum: intakt
Aort, pulmoner arter ilişkisi normal.
Sol ventrikül çıkış yolu normal, aort  kapağı triküspit, darlık yok, yetersizlik hafif (AY hafif)

Sağ ventrikül çıkış yolu ve pulmoner kapak normal, her iki pulmoner arter dalları konfluen, ana pulmoner arter ve dallarında akım hızları N, 
Ana pulmoner arter içine çok ince koroner arter fistülü izlendi. Koroner arter çaplarında değişiklik yok

Pulmoner kapak anatomik olarak normal görünümde, darlık yetersizlik izlenmedi
Sol arkus aorta mevcut, brakiosefalik arterlerin arkus aortadan çıkışı normal.
Aort koarktasyonu yok; kapak düzeyinde aort çapı: 24 mm,  asendan aort çapı en geniş yerinde 30 mm ölçüldü. Asendan aortta anevrizmatik dilatasyon
mevcut. 
Aort her yerde aynı genişlikte değil. Arkus aortun sol subklavian arter öncesi normal, 
diğer kısımlar inen aorta dahil dilate.
PDA yok
Koroner arter çıkış, seyir ve genişlikleri normal olarak değerlendirildi.
Kitle, vejetasyon, trombüs saptanmadı. 
Perikardiyal effüzyon yok, konstriksiyon saptanmadı.
SONUÇ: Takayasu Arteriti, Çıkan ve inen aort anevrizması, Sağ subklavian arterde darlık, inen aortta darlık, çölyak arterlerde akım hızlanması?
ÖNERİ: Kateter anjiyografi (uygun zamanda)

Cellcept, vasocard, cardura, deltakortil kullanıyor.



a

Koroner Anjiografi

Bilateral koroner arter ve dallarında akım normal

Darlık izlenmedi

Sağ subklavian arterde darlık

Sağ karotiste kalınlaşma ve darlık

İnen aortta çölyak trunkustan
başlayarak tama yakın tıkanıklık
Yaygın kollateral dolaşım



• Klasik anjiografi

• Manyetik rezonans görüntüleme 
Damar duvarında kontrast tutulum artışı

• F-18 floro-florodeoksiguloz pozisyon emisyon 

tomografi (F-18 FDG PET-BT) Duyarlılık %92, Özgüllük %100 
(Webb M, F-18 FDG PET in characterising disease activity in Takayasu arteritis 2004;31:627-

34)

TA NIH kriterleri ile kıyaslandığında duyarlılık %78, özgüllük %87 (Lee SG, 

Evaluation of disease activity using F-18 FDG PET-ct in patients with Takayasu arteritis
2009;34:749-52)

Hastalık Aktivasyonunu 
Değerlendirmede Radyolojik görüntüleme



PET-CT

18-FDG PET BT görüntülerinde 

ilk resimde asendan aortta, arkusun transvers aortla birleşim bölgesinde, 
torasik aortta

ikinci ve üçüncü resimlerde inen aortta MİNİMAL  radyonüklid tutulumunda 
artış, tutulan bölgelerde duvar kalınlığında artış izlenmektedir



Toraksta çıkan aorta ve inen aorta duvarlarında yer yer heterojen ve nodüler tarzda hafif 
düzeyde hipermetabolizma ile IMA düzeyinde aort sağ lateral duvarında fokal hafif 
düzeyde hipermetabolizma



Karın Ağrısı, Kladikasyo (5 ay sonra) 

Anjiografi

Sedimantasyon 10 mm /st
CRP: 0.5



Anjiografi ve Balon Anjiyoplasti

9 mmx30 mm’ lik
Tyshak II 
Pulmoner/Aortik kapak 
valvüloplasti balonu ile 
en fazla 3,5 atm basınç 
ile aşamalı olarak 
dilatasyon yapıldı.

Komplikasyon gelişmedi

İşlem öncesi abdominal
aort en dar yerinde 
1,66 mm

İşlem sonrası 6-7mm 

Kladikasyon düzeldi



Teşekkürler …

Anjiografi ve Balon Anjiyoplasti



Anjiografi ve Balon Anjiyoplasti



x

x



X
X

X

X

X



Aktif Hastalık:

PVAS ≥1 

ve/veya 

inflamatuar belirteçlerde artış  

ve/veya 

radyolojik görüntülemede anjiografide yeni 
lezyonlar, inflamasyon ve kalınlaşma görüntüleri

Tedavi yanıtı:
PVAS skorunda 6. ayda  ≥ %50 azalma  



TEDAVİ ?

Mikofenalat Mofetil tedavisinin 
devamı  ?

Biyolojik Ajan ?
Tosiluzumab
Etanercept
İnflixumab





Biyolojik ajan tedavisi hastalığı kontrol atına almakta daha etkili  bulunmuş.



Teşekkürler …


