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17 yaş, Kız, Ankara

Şikayet: Döküntü, ateş, genel durum 

bozukluğu



ÖYKÜ

2 yıldır halsizlik, bacak ağrısı, baş 

dönmesi

Tam kan sayımında trombositopeni



DIŞ MERKEZ, 1YIL ÖNCE

Trombositopeni 

ANA +++

Anti-ds DNA 88.7 (yüksek)

Direkt coombs +
SLE

Hidroksiklorakin ve 

Prednol



TEDAVİYİ BİR AY KULLANIP KESMİŞ.

 1YIL SONRA;

 El ve ayaklarda ağrı, halsizlik

 Yüzde döküntü         

 Kilo kaybı                                                             

 Gözlerde sulanma
HASTANEMİZE 

BAŞVURU

MART 2014



HASTANEMİZE BAŞVURUSU

VA: 43 kg (25-50P) Boy: 154 cm (3-10p)

Malar raş

Sistem muayenesi doğal 



 ÖZGEÇMİŞ: Özellik yok

 SOYGEÇMİŞ: Anne-Baba 1. derecede kuzen                   

evliliği

Baba , KAH, eksitus



BAŞVURUSUNDA; 

 BK 6400/mm3 

 Hb 11.1 g/dl

 Trombosit 75000/mm3

 BUN 20, kre 0.4 mg/dl

 ALT 14 U/L, AST 22 U/L

 CRP 0.16 mg/dl

 ESH 12 mm/saat

 Direkt Coombs ++

 ANA +

 Anti-ds DNA 50.7 (+)

 24 saatlik idrar prot 1.4mg/m2/saat

 C3 74.2 

EKO: normal



 Malar raş

 Trombositopeni

 Ana (+)

 Anti ds DNA (+)

SLE

HİDROKSİKLORAKİN

PREDNİZOLON 

(1mg/kg/gün)



TABURCULUKTAN BİR AY SONRA

Sağ bacakta ağrı

Sağ bacakta his kaybı, hareket ettirememe



FİZİK MUAYENESİNDE

 SAĞ BACAKDA 

 PROKSİMAL VE DİSTALDE MOTOR KUVVET 3/5

 DUYU KAYBI

 BACAĞINI SÜRÜYEREK YÜRÜME

 DTR ALINIYOR

 SAĞ KOLDA DİSTALDE MOTOR KUVVET 4/5



ANA 1/1000 (homojen) Hb 11.9 g/dl

Anti-ds DNA (+)(74.3) Bk 16800/mm3

C3/C4: 92.2/13.9 (N/N) Plt 262000/mm3

Anti kardiyolipin Ig G/M (-/+) ESH 11mm/saat

Anti fosfolipid Ig G (-) CRP 0.21 mg/dl

Anti RNP/SM (-) BFT normal

Anti Scl 70 (-) KCFT normal

Anti Jo-1 (-) Anti SM (-)

Anti SSA(Ro) (-) Anti SSB (La) (-)



SLE’ NİN NÖROLOJİK TUTULUMU 

 KRANİYAL VE TÜM SPİNAL MRG: 

NORMAL

KRANİYAL MRG ANJİOGRAFİ: 

NORMAL

Serebellar fissürler ve serebral sulkuslarda 

hafif genişleme (hafif hacim kaybına 

sekonder olabileceği gibi SLE tedavisine 

ikincil ve reversible bir etkisi de olabileceği)

Kraniyal MR anjio: Supoptimal tetkik



SLE’ NİN NÖROLOJİK TUTULUMU 

EMG: Normal bulgular

Göz muayenesi: 

Sağda relatif afferent pupil defekti.

Göz içi basıncında artış, ilaçlara ikincil ?

Takip önerildi.

Santral sinir sistemi 

tutulumu



SLE’ NİN NÖROLOJİK TUTULUMU 

Siklofosfamid i.v. infüzyon

Pulse MP (30mg/kg/gün) 3 gün i.v. 

Prednizolon oral 1mg/kg/gün devam 

Bacak ve kol ağrısı nedeni ile gabapentin 

tedavisi başlandı.



 İntraserebral tromboz dışlanamadı.

Kanama ve enfarkt alanı saptanmadı.

Kliniğinde belirgin düzelme de olmayan 

hastaya tromboliz 5mg/kg/gün ve aspirin 

100mg/gün başlandı.



TABURCULUKTA 

Yürümesinde düzelme kaydedildi.

Sağ üst ekstremite distal motor kuvvet 5/5

Sağ alt ektsremite distal ve proksimal 

motor kuvvet 3+/5



TABURCULUKTA TEDAVİSİ

Prednizolon 1mg/kg/gün

Hidroksiklorokin 5mg/kg/gün

Gabapentin

 Tromboliz 5mg/kg/gün

Aspirin 100mg/gün



TARTIŞMA



SLE

SLE çoklu sistem tutulumu ile giden, 

otoantikorların oluşumu ile karakterize, 

otoimmün bir hastalıktır.

Hastaların >%90’ ında ANA (+)

Alevlenmeler ve remisyonlarla seyreder.



SLE-TANI KRİTERLERİ

 1982 ve 1997 => Gözden geçirilmiş.

 Tanı kriteri değil.

 Tanı için gerekli ancak dörtten çok kriteri karşılamak daha kesin 

tanı anlamına gelmiyor.

 Ancak vakaların %90-95’i dörtten fazla kritere sahiptir.

 ACR kriterleri daha çok erişkinlere göre düzenlenmiştir. Çocuk 

hastalarda da uygulanmaktadır.



SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ

 1) MALAR DÖKÜNTÜ

 2) DİSKOİD DÖKÜNTÜ 

 3) FOTOSENSİTİVİTE

 4) ORAL ÜLSER (AĞRISIZ)

 5) ARTRİT (erozif olmayan, iki ya da daha fazla periferik eklemde 

hassasiyet, şişlik ya da efüzyon)

 6) SEROZİT (plevrit ve/veya perikardit) 



SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ

 7) BÖBREK TUTULUMU (500MG/GÜN > protein 

atılımı, ya da hücresel silendirler)

 8) NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR (nöbet- psikoz, 

tetikleyen ilaç ya da metabolik bozukluk olmadan)

 9) HEMATOLOJİK BOZUKLUKLAR (hemolitik anemi, 

BK <4000/mm3, plt <100000/mm3)



SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ

 10) İMMÜNOLOJİK BOZUKLUKLAR

Anti-ds DNA (+) liği

Anti-SM (+) liği

Anti fosfolipid antikor (+) liği

 11) ANA (+)



 Vakaların %15-20’si 19 yaşından önce başlar.

 E/K: 1/2-1/5 

 Ortalama başlangıç yaşı 12-13 yaş

 Semptomların başlangıcından tanı anına kadar geçen 

ortalama süre; 1ay-5 yıl.

 5 yıllık sağ kalım oranı >%95, 10 yıllık > %86



SLE- NÖROLOJİK TUTULUM

Periferik sinir sistemi (PSS) ve Santral sinir 

sistemi tutulumu => %20-95

Geniş aralığın nedeni ?? => Farklı tanı ölçütleri

Hem PSS hem de SSS => ‘Nöropsikiyatrik SLE’

Çoğu hasta tanı anında nörolojik bulgularla 

başvuruyor.

%25’i ilk iki yılda bulgu verir.



SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

Aseptik menenjit

Serebrovasküler hastalık

Demiyelinizan sendrom

Baş ağrısı

Hareket bozuklukları

Myelopati

Nöbet

Akut konfüzyon

Anksiyete bozuklukları

Bilişsel bozukluklar

Ruhsal bozukluklar

Psikoz

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

Guillain-Barre sendromu

Otonomik nöropati

Mononöropati

Myastenia gravis

Kraniyal nöropati

Pleksopati

Polinöropati

ACR-1999 (SLE İLE İLİŞKİLİ NP HASTALIKLAR 

TERMİNOLOJİSİ)

Bu hastalıkların sadece 

1/3’ü bire bir SLE ile 

ilişkilendirilebiliyor.



VASKÜLER İNFLAMATUVAR

MEDİYATÖRLER

MEKANİZMA

SONUÇ

aPL
İmmün kompleksler

Diffüz NP hastalık
Fokal NP hastalık
Diffüz NP hastalık

Otoantikorlar
MMP, sitokin

KBB geçirgenliği
İmmün kompleks
DH aktivasyonları

Tromboz
Mikroanjiyopati 



PRİMER NPSLE

SLE’YE BAĞLI OLMAYAN 
NP HASTALIK

SEKONDER NPSLE

FOKAL NP HASTALIK DİFFÜZ NP HASTALIK

Vaskülopati (+++)
aPL (+++)

İnflamtuvar mediyatörler (+)

İnflamtuvar mediyatörler (+++)
Antinöronal antikorlar (++)

Antiribozomal antikorlar (++)
aPL(+)

Vaskülopati (+)



BAŞAĞRISI

En sık NP tutulum.

Geniş seriden oluşan bir çalışma sonucuna göre 

pediatrik lupus vakalarının yaklaşık %50’sinde 

belirgin baş ağrısı görülmektedir. 

 ‘Lupus baş ağrısı’; ağır, dirençli, narkotik 

analjezik ihtiyacı doğuran bir baş ağrısıdır. 



BAŞAĞRISI

Baş ağrısı tek başına görülebilir, ancak çoğunlukla 

diğer nöropsikiyatrik tutulumlara eşlik etmektedir. 

Özellikle migren benzeri baş ağrıları vasküler 

kaynaklı olabileceği için ayrıntılı olarak 

incelenmelidir.

Vaskülit, serebral ven trombozu ve BİH



PSİKOZ

 SLE => %30-50’sinde

 Pediatrik SLE => % 10-13’ünde görülür. 

 Diğer organik psikozlara benzer.

 Çoğunlukla görsel halüsinasyonlara rastlanır. 

 Hem laboratuvar hem de kraniyal görüntüleme sonuçları normaldir. 

Antiribozomal P antikoru SLE’de depresyon ve psikozla 

ilişkilendirilmiştir.

 Steroide bağlı gelişen psikoz nadir görülen bir komplikasyondur ve 

farklı klinik bulgulara sahiptir.



DEPRESYON

 Depresyon çok sık görülmektedir. 

 En sık formu reaktif formdur. 

 Kortikostreoid etkisine bağlı ya da nadiren hastalığın 

kendi tutulumuna bağlı olarak ortaya çıkabilir. 



SEREBROVASKÜLER HASTALIK

 Nöropsikiyatrik tutulumu olan hastaların %12-30’unda görülür.

 Küçük damar ya da büyük damar vasküliti olarak görülebilir.

 Büyük damar tutulumunda anormal anjiografik görüntüler elde 

edilebilir. 

 Baş ağrısı ve nöbet en sık görülen klinik bulgulardır. 

 Serebral ven trombozu da görülebilir.

 İnflamatuvar belirteçler genellikle yüksektir. 



NÖBET

 Jeneralize nöbetler daha sık görülür. 

 Çoğunlukla tek atak halinde görülür. Tekrarlayan nöbetler de 

görülebilir. 

 İzole nöbetle gelen hastalarda genellikle inflamatuvar belirteçler 

yüksektir ve manyetik rezonans görüntüleri anormal olabilir.

 Nöbetler üremiye, hipertansiyona ya da aktif hastalık döneminde 

geçirilen bir enfeksiyona ikincil olarak da görülebilir.



HAREKET BOZUKLUKLARI

 En sık görülen ‘kore’

 aPL çoğunlukla kore geliştiren hastalarda pozitiftir.



PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

 Kraniyal ya da periferik sinir tutulumları nadir olmakla 

birlikte görülebilir.

 Kraniyal sinir tutulumu daha sık.

 Transvers myelit ile başvuran hastalar var.

 OItonomik sinir sistemi tutulumu erişkin SLE 

hastalarında gösterilmiştir.



DEĞERLENDİRME

Nörolojik tutulumun şekline göre lupus 

tanısı olmayan hastaya yapılan yaklaşım 

ile benzer.



DEĞERLENDİRME

 BOS İNCELEMESİ=> enfeksiyonların dışlanması, kan-beyin 

bariyerinin değerlendirilmesi, Bos’taki atoantikorların ve 

inflamasyon belirteçlerinin gösterilmesinde önemli.

 Kanda ve BOS’da antikor ölçümleri her zaman destekleyici değil. 

Antiribozomal p antikoru ile depresyon ve psikoz arasında ilişki 

olduğu düşünülüyor. Ancak SSS tutulumu olmayan hastalarda da 

pozitif bulunabilir.



DEĞERLENDİRME

 KANDA OTOANTİKOR BAKILMASI => 

 anti-ribozomal P ve aPL antikorlar

 ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRME => 

EEG, serebral aktivitede asimetri, zemin aktivitesinde 

diffüz bozulma, fokal epileptiform deşarjlar

EMG



DEĞERLENDİRME

 GÖRÜNTÜLEME

 MRG, beyaz ve gri cevherde değişiklikler, global ya da 

bölgesel serebral atrofi.

 Magnetizasyon transfer görüntüleme, azalma

 Difüzyon MRG, difüzyon kısıtlanması

 Fonksiyonel bozuklukları göstermede ise PET ve SPECT, 

ancak spesifik sonuçlar vermez.

 MR anjiografi vasküler tutulum hakkında bilgi verebilir.



TEDAVİ

 SEMPTOMATİK TEDAVİ

 Anti konvülsan, psikotropik ve anksiyolitik

 IMMÜNSÜPRESYON

 Steroid, azatioprin, siklofosfamid, MMF, rituksimab

 ANTİKOAGÜLAN

 Aspirin, heparin ve warfarin



İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR

 Açık etiketli 13 hastalık seride; psikoz ile gelen hastalarda 6 aylık oral 

siklofosfamid sonrasında azatioprin tedavisinden fayda görmüşler.

 2 yıllık randomize kontrollü, 32 hastada iv steroide oranla iv 

siklofosfamidden fayda gördükleri saptanmış (%95-%54).

Mok CC, Lau CS, Wong RW. Treatment of lupus psychosis with 
oral cyclophosphamide followed by azathioprine maintenance: 
an open-label study. Am J Med. 2003 Jul;115(1):59-62

Barile-Fabris L, Ariza-Andraca R, Olguín-Ortega L, Jara LJ, Fraga-

Mouret A, Miranda-Limón JM, Fuentes de la Mata J, Clark P, 
Vargas F, Alocer-Varela J. Controlled clinical trial of IV 
cyclophosphamide versus IV methylprednisolone in severe 
neurological manifestations in systemic lupus erythematosus. Ann 
Rheum Dis. 2005 Apr;64(4):620-5







En sık baş ağrısı
Analjeziklere yanıt vermeyen

8 hastada JTK. 1 hastada 
kompleks parsiyel, 1 hastada 
status epileptikus. 
Status => spastik quadriplejik, 
kortikal körlük, ağır mental 
retardasyon

3’ü unilateral hemiparezi, 1 
bilateral hemiparezi, 1 spastik 
dipleji, 1 spastik quadripleji. 
3 hasta yüksek doz steroid ve 
siklofosfamid ile düzelmiş. Diğer 
3 hastada sekel.





TEŞEKKÜRLER…


