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• M.Y.S, 9 yaş, E 

 

• BT: 14.03.2016 

 

• Ateş, kusma, karın ağrısı, bacak ağrısı, testislerde 
kızarıklık-şişlik 

 

Olgu 



 
• 04.03.16 => Bacaklarda ağrı , 39°C ateş, kusma 

•                               Testislerde şişlik-ağrı,kızarıklık 

 

• 07.03.16 => Dış merkez yatış 

•        Ateş (4 gün), myalji, karın ağrısı-kabızlık 

•        1 hafta içerisinde 3 kg kayıp 

•        AFR yüksekliği + piyüri => İYE => Seftriakson => Meropenem 

•        HT, testislerde şişlik-kızarıklık 

 

• 08.03.16  Kreatinin: 1,2  mg/dl 

• 14.03.16 Kreatinin: 2,14 mg/dl =>  AÜTF sevk 

Olgu 



 
 

• Özgeçmiş: Özellik Ø 

 

• Soygeçmiş: Özellik Ø 

Olgu 



 
Fizik muayene 

• Genel durumu orta 

 

• VA:21,7 kg  (3-10p)  Boy: 118 cm(3-10p) 

      Ateş: 36  C    KTA: 95/dk    SS: 24/dk          

      KB: 120/80 mmHg (108/71) 

 

• Bilateral skrotal hiperemi 

      Testisler palpasyonla hassas 

      Bilateral alt ekstremite kasları palpasyonla hassas 

Olgu 



 
• TKS: BK: 17.680/mm³, Hgb: 7,5 g/dL , Plt: 284.000/mm³ 

      DC: (-) 

 

• ESH: 116 mm/s      CRP: 182,6 mg/dL (0-5) 

      Fibrinojen: 5,4 g/L (2-3,9) 

 

• BUN: 47 mg/dL   Kreatinin: 2,38 mg/dL  

      Na:128 mEq/L  K: 4 mEq/L      

      Ca:8,6 mg/dL  P:4,5 mg/dL   AST: 22 U/L  ALT: 10 U/L 

      T.protein: 7,5 g/dL   Albumin: 3,2 g/dL 

 

 

Laboratuvar  



 
• TİT:  1006,  prt:15mg/dl    kan:300   87 eritrosit   6 lökosit 

      Spot idrar prt/kreat: 3,5 

 

• ASO: 2496 IU/mL 

 

• HBs Ag: (-), anti Hbs: (-)  Anti HCV: (-)   Diğer viral belirteçler:(-) 

 

• C3:1,61 g/L (1,16-2,1)   C4: 0,41 g/L (0,17-0,35) 

      ANA: ++ (1/320) 

      ANCA: (-) 

 

 

 

Laboratuvar  



 
• Hepatik arter intrahepatik dallarında ve sistik arterlerde 

düzensizlik, duvar kalınlaşması, perivasküler eko artımı ile 
küçük anevrizmatik genişlemeler 

• Safra kesesinde duvar kalınlaşması 

• Her iki böbrekte öncelikle akut parankimal patoloji ile 
uyumlu belirtilen eko değişiklikleri ve parankimal kalınlık 
artışı 

• Sağ böbrekte toplayıcı sistem duvar kalınlaşması 

 

Abdomen USG (15.03.16) 



• Hepatik arterde düzensizlik, duvar kalınlaşması 



• Safra kesesi duvar kalınlaşması • Sistik arterde  düzensizlik 



 
• Bilateral testiküler arter düzensiz ve duvarı kalın  

• Solda epididimal düzeyde mikroanevrizma 

• Skrotal kese duvarı ve spermatik kord ödemli 

• Bilateral epididim kalın 

• Her iki tarafta epididimal ve testiküler vaskülarizasyon 
belirginleşmiştir 

• Testis parankim ekoları azalmış olup tunika albuginea 
altında hipoekoik alanlar izlenmiştir (mikroinfarktlar?) 

• Bilateral skrotal sıvıda hafif dereceli artış 

 

Skrotal USG (15.03.16) 



Testiküler arter duvarında kalınlaşma 



• Testiküler arterde anevrizma 
• Parsiyel akım 
• Ödemli spermatik kord 



• Sol testisde mikroinfarktlar 



                       Doppler USG ;  
 

 

 

• Hepatik arter          Düzensizlik            

• Sistik arter               Duvarda kalınlaşma         Vaskülit  

• Testiküler arter       Mikroanevrizma 

 

+++ Ateş, myalji, kilo kaybı, karın ağrısı, 

        Testis tutulumu, HT, Proteinüri, BY 

cPAN 



 
• Orta veya küçük arterlerde patolojik olarak nekrotizan 

vaskülitin olması veya anjiografik patoloji (anevrizma, 
stenoz, oklüzyon) + 1 kriter 

 

• 1-Cilt tutulumu 

      2-Myalji 

      3-HT 

      4-Periferik nöropati 

      5-Renal tutulum 

 

cPAN tanı kriterleri (Ankara 2008, 
EULAR/PRINTO/PReS) 

Sensitivite: %89.6 
Spesifite: %99.6 



 
15.03.16  cPAN 

 

 

 

 

30 mg/kg/gün pulse MP 

Olgu 



 
 

• 24 saatlik idrarda protein: 53,1 mg/m²/saat 

• Bun: 75 mg/dl, kreatinin: 2.94 mg/dL 

 

 

 

Böbrek biyopsisi (16.3.16)  

Olgu 



 
• Küçük ve orta çaplı damarlarda, interlobüler arterlerde 

transmural fibrinoid nekrozlu vaskülit 

• Toplam 93 adet glomerülün sadece birinde kresent 
(fibroselüler)  

• Glomerüllerde iskemik değişiklikler ve seyrek olarak fibrin 
trombüsleri  

• IFM ; glomerüllerde (-) , fibrinoid nekrozlu damarlarda 
kuvvetli Ig ve kompleman (+) 

Böbrek Biyopsisi 









 
BUN (mg/dl) Kreatinin (mg/dl) Tedavi 

14.03.16 47 2,38 yatış 

15.03.2016 1. PMP 

16.03.16 75 2,94 2.PMP, Biyopsi 

17.03.16 102 3,49 3.PMP, HD 

18.03.16 78 2,75 KS,CYC,HD 

19.03.16 56 2,32 KS,HD 

20.03.16 76 2,95 KS 

21.03.16 50 2,1 KS,HD 

24.03.16 79 2 KS,HD 

28.03.16 55 0,86 KS 



 
29.03.16 Batın USG:   

• Her iki böbrek parankiminde grade I-II eko artımı, kortikomedüller 
seçilebilirlik korunmuştur 

• Hepatik arter duvarında izlenen değişiklikler, perivasküler ekojenite 
artışı ve safra kesesi duvarında kalınlık artışı ve lümenindeki çamur 
ve taşlar bu incelemede izlenmemiş olup bulgular tamamen 
gerilemiştir. 

29.03.16 Skrotal USG:  

• Sol epididim komşuluğu tromboze mikroanevrizma dışında normal 
sınırlarda 

Olgu - 14.gün 



 
28.Gün 

• BUN:20 mg/dl  Kreatinin: 0,35 mg/dl 

•  24 saatlik idrarda protein: 11,6 mg/m²/saat 

 

• MEFV gen analizi: M694V +/-   Kolşisin  

 

1.ay  2.doz CYC 750 mg/m²/doz  

              KS + Kolşisin 

                                                                          Taburcu                                                                                

 

Olgu 



 
 

• 3.doz pulse CYC 

 

• TKS: BK:8000/mm³ Hgb: 8,7 gr/dL  Plt: 309.000/mm³ 

 

• BUN: 18 mg/dL  Kreatinin: 0,35 mg/dL 

 

• 24 saatlik idrarda protein: 4,8 mg/m²/saat 

 

Olgu – 2. ay 



 
• Genel durumu iyi, cushingoid görünümde 

 

• DC 5 mg/gün (0,16 mg/kg/gün) 

     Kolşisin 2x1 tab 

 

• TKS: BK:4330  Hgb:12,8  Plt:305.000 

      ESH:3  CRP:0,1 

      BUN:8  Kreatinin:0,39 

      Spot idrar prt/kreat: 0,12 

 
Olgu – 6. ay 

 



 
1-Büyük damar vaskülitleri 
2-Orta damar vaskülitleri 
• Poliarteritis nodosa (PAN) 
• Kawasaki hastalığı 
3-Küçük damar vaskülitleri  
• ANCA ilişkili   
• İmmun kompleks ilişkili 
4-Değişken damar vaskülitleri (Behçet hastalığı, Cogan sendromu) 
5-Tek organ vaskülitleri 
6-Sistemik hastalıklarla ilişkili vaskülitler 
7-Olası etiyoloji ile ilişkili vaskülitler 
• Enfeksiyonlara sekonder vaskülitler (HBV ilişkili PAN) 

Çocukluk çağı vaskülitleri 
(CHCC, 2012) 

 
  

Eksiklikler; 
 Damar boyutunun esas alınması 
 Monogenik vaskülopatiler    

(DADA-2, SAVI) 



 

Kutanöz PAN 

      Sistemik PAN 

Poliarteritis Nodosa 
(PAN) 

• Sistemik nekrotizan vaskülit 
     Küçük ve orta büyüklükteki arterler 
 
• Nadir, K=E, Ort.9-10 yaş 
     3.sistemik vaskülit 

 



Enfeksiyonlar;  

• AGBHS 

• HBV  

• HCV 

• Parvovirüs B19 

• CMV 

 

 

Postenfeksiyöz otoimmun yanıt? 

 

Malignite PAN benzeri hastalık 

 

     Etiyoloji 

 

HBV ilişkili PAN; İmmunkompleks hastalığı 
 



 

• MEFV gen mutasyonları  PAN ? 
      1993-2005, 29 PAN hastası 
      11 hasta (%38) MEFV gen mutasyon (+)     
                                                                                  
                                                                         (J. Pediatr. 151 (2007) ) 
 

 

• AAA ile ilişkili PAN  iyi seyirli PAN 
      Kolşisin 
      Genetik??  
                                                 
                                                                                                                      



 
ADA-2 kodlayan CECR1 gen mutasyonu  

 

 

 

O.R PAN benzeri vaskülopati 

DADA2 

Etiyoloji 



 
• Biyopsi  granülosit ,monosit, makrofaj, T lenfositler infilt. 

                    nekrotizan vaskülit 

                    fibrinoid nekroz 

• Arter  Segmental,fokal 

                Bifurkasyon 

• Granülamatöz inflamasyon yoktur 

• Kompleman ve immunkompleks birikimi nadirdir 

• İnflamasyon hafif – panmural fibrinoid nekroz             

                             anevrizma, tromboz, oklüzyon 

Patoloji 



KLİNİK 
BULGULAR 

Türkiye, 
2004 
N=63 

Arabistan 
1999 
N=11 

Japonya 
1997 
N=14 

Hırvatistan 
2012 
N=7 

Hindistan 
1996 
N=8 

Hindistan 
2014 
N=15 

İngiltere 
2013 
N=69 

Ateş 57 72 86 85 100 100 87 

Cilt 71 90 50 85 75 100 88 

Eklem 39 - 50 60 62 80 - 

Myalji 46 - 50 - 62 100 83 

HT 20 45 36 - 100 93 - 

Nörolojik 22 - - 42 75 46 10 

Renal 1.6 - - - 62 - 19 

Testiküler 6.3 - - - - - - 

GİS 23.8 - 43 - 62 13 10 

Pulmoner 1.6 - - - - - - 



 

• 1980-2012; 69 hasta 
• Ortalama yaş 15,8 (0.9-15.8) yıl 
      %55 erkek 
 
• İlk 16 yıl tanı süresi uzun( p<0.05), ortalama: 1,2 ay (0-20) 

 
• 43 hasta; histopatoloji+anjiografi 
     22 hasta; anjiografi 
      4 hasta; histopatoloji 



• 10/69 hasta (%15)  kreatinin yaşa göre > 95p 

      3 hasta  (%4) diyaliz 

 

• 10 hasta renal biyopsi; 8 patolojik bulgu 

      2 hasta; fokal segmental glomerülonefrit 

      2 hasta;  >%10 kresent 

      4 hasta; membranoproliferatif glomerülonefrit 

      3 hasta; damar duvarında fibrin depolanması 



 
 

• 29 yaş, sağ testis, epididimit 

      Doppler USG; sağ epididimde kan sirkülasyonunda 
azalma, testiküler arterde azalmış kan akımı ve vaskülit 

 

Testiküler ağrı  

• Testiküler arterde stenoz ve vaskülit 

• Küçük testiküler veya epididimik arterlerde tutulum  

• inflamatuar ve iskemik ağrı 



 
Arterlerdeki (renal,çölyak,mezenterik…) ; 

• Anevrizma 

• Perfüzyon defektleri 

 

• Kollateral arterler 

• Küçük renal arterlerin boşalmasındaki gecikme 

 

• Altın standart Konvansiyonel anjiografi 

• Non-invaziv MRA, BTA, sintigrafi 

Görüntüleme 



 
• Büyük damar vaskülitleri 

• Stenoz/ anevrizma 

• Anjioplasti veya stent  gibi cerrahi girişim 

 

Dezavantaj; 

 

• İnvaziv 

• Yüksek doz kontrast-radyasyon 

• Lokal komplikasyonlar 

• Arteriyel duvar anatomisini tanımlamakta yetersizlik 

Konvansiyonel Anjiografi 
(DSA) 



  

• DSA gibi büyük damar hastalıklarının erken bulgularını saptamada yararlı 

 

• Devam eden  damar duvarı inflamasyonu 

 

• Böbrek içi ve dışı büyük renal arterler veya dallarında anevrizma ve 
stenoz/oklüzyon, iskemi ve infarkt alanları 

 

Dezavantaj;  

• Stenozun şiddetinin  fazla yorumlanması 

 

• Yanlış vasküler oklüzyon 

MR anjiografi 



 
• BT, elektron ışın tomografi ve BT anjiogram (BTA) 

 

• Aorta ve ana dallarını değerlendirmede faydalıdır 

 

• Büyük anevrizma ve oklüzyonlar, kortikal iskemi ve infarktlar 

 

Dezavantaj; 

 

• Distal dallarda zayıf görüntü 

 

• Yüksek radyasyon 

Bilgisayarlı Tomografi 



 
• Kontrastlı MRG mikroanevrizmaları göstermezken dinamik 

BT gösterebilir 

 

• MRG uzaysal çözünürlük açısından BT’ye göre daha geride 

 

• PAN tanısında mikroanevrizmaları göstermesi açısından 
MRG çok yararlı olmadığı için  BT önerilmektedir 

                                  

                                                                Abdom Imaging 2009 



 

• 2007-2013, prospektif, 27 hasta 

• Kontrastlı BT; arteriyel-portal venöz faz, 

• 12 hasta  anevrizma, 7 hasta stenoz/oklüzyon, 9 hasta infarkt 

• 3 hastada bağırsak duvarı kalınlaşması 

• 2 hasta perinefrik hematom 

Abdominal BT arter ve hedef organ patolojilerini gösterebilir, anjiografi veya 

biyopsiye gerek kalmayabilir 



        BT veya MRG’ye göre 

 
• Karotis, aksiller, brakial, femoral arter 

 
• Subklavian ,iliofemoral, renal, mezenterik, turunkus çölyakus, Abdominal aorta 

 

 

 

 

• Torasik  aorta trans özafageal USG 

 

 

Ultrasonografi 

yüksek çözünürlüklü 
çok iyi görüntü  

orta düzeyde görüntü 

Indian J Pediatr (2010)  



  
• Yüksek frekans dönüştürücüler Vaskülit 

 

• Yüksek frekanslı problar  yüzeyel yapılar ve viseral organlar 

 

• Kan akımı özellikleri 

 

• Duvar elastikiyeti   

        

• Plaklar  

 

 

 

Ultrasonografi 



 

Ultrasonografi 

• Hızlı 

• Non-invaziv  

• Radyasyonsuz 

• Kontrastsız 

• Maliyeti düşük 

• Kolay uygulanabilir 

• Risk-komplikasyon-ağrı 
yok 

• Tekrarlanabilir 

 

 

 

 

 Kişi bağımlı 



 
 

Renkli doppler USG/ MRA- DSA  

 

Karotis ve subklavian  arterlerdeki stenozun gösterilmesinde 

yüksek derecede   korelasyon 

 

 

Ultrasonografi 



 
 

• Hastalık aktivite monitarizasyonu  

 

• İnflamasyona aşırı duyarlılık 

 

• Tedaviye  yanıt 

 

Positron emission tomografi 
(PET) 



 
• 2005-2015 

      9 hasta; 8 E, 1 K, (8-16 yaş) 

 

• 7 hasta doppler USG, 2 hasta BTA 

7 hasta hepatik arter, 6 hasta sistik arter, 2 hasta renal    
arter, 1 hasta testiküler arter 

 

• 7 hasta MEFV gen mutasyonu (+) 

      8 hasta ASO (+) 

 

AÜTF Çocuk Romatoloji Kliniği 



 
• H.C; 15 yaş,E 

 

• 1 aydır ateş, halsizlik,iştahsızlık, kilo kaybı, myalji, sağ elde 
his kaybı, karın ağrısı, artralji 

 

• FM: Soluk, bilateral CVAH, HM, sağ elde hipoestezi ve güç 
kaybı 

 

• 12.saat 

Olgu 1 



• Renal anevrizma ve infarkt 

• Yin-yang işareti 



• Hepatik arter vasküliti 
• Boncuk görüntüsü 



 

Olgu 2 

• B.C; 10 yaş, E 

 

• 14 gündür karın ağrısı, ateş, kilo kaybı, iştahsızlık 

 

• FM: Soluk, halsiz 

 

• 24.saat 



• Hepatik arterin 
intrahepatik dallarında 
duvar kalınlaşması ve 
perivasküler halo 
(ödem,inflamasyon) 

• Safra kesesi duvar 
kalınlaşması (iskemi) 

•  Sistik arterde duvar 
kalınlaşması ve düzensizlik 
 



 

Olgu 3 

• A.S, 16 yaş, E 

 

• 34 gündür ateş, halsizlik, karın ağrısı, döküntü, eklem 
ağrısı, bacakta uyuşukluk-karıncalanma 

 

• FM: Bilateral KVAH, ayak sırtı ve bacaklarda peteşi, 
karında papüler lezyonlar 

 

• 5.gün 



• Hepatik arter dallarında 
halo görüntüsü ve 
anevrizma 

• Sistik arter duvarında 
kalınlaşma 



• İntrarenal anevrizma 



 

Olgu 4 

• İ.G; 12,5 yaş, E 

 

•  11 gündür karın ağrısı, kusma, ateş, myalji 

 

• FM: Epigastrik hassasiyet, kaslarda palpasyonla hassasiyet, 
güç kaybı 

 

• EMG; aksonal tipte polinöropati 

 

• 5.gün 



• Sistik arter, 
perivasküler halo  

• 9 gün sonra… 



 

 

• Görüntüleme bulguları herhangi bir durum için özel 
olmadığından, klinik olarak görüntüleme sonuçlarını 
yorumlamak önemlidir 

 

• Çocuklarda invaziv  olmayan yaklaşımlar özellikle 
doppler USG 1.basamak olarak tercih edilebilir 

 

 



 

Tedavi 

 
İndüksiyon 
 
• Kortikosteroid + Sitotoksik ajan (CYC) (3-6 ay) 
      Hafif cPAN Tek KS 
 
• Aspirin (antiplatelet 2-5 mg/kg/gün) 
     Penisilin 

 
 

 
  



 
İdame  

 

• AZA + KS (12-18ay) 

     MTX, MMF, Siklosporin  

 

• HBV Plazma exchange + antiviral + KS 

 

 

 

 

Tedavi 



 
Ağır olgular  

 

• Plazma değişimi 

 

• Anti TNF-alfa (İnfliximab, adalimubab) 

 

• Ritüksimab 

 

 

Tedavi 



 

 

 

 

 

• %83 KS + CYC 

• %100 Pulse MP, 12-18 ay KS 

• %12 KS + AZA 

• %4 sadece KS 

 

 

 



• %35 relaps 

• %4 mortalite 

• Remisyon için uzun süre 
tedavi vermek 

• Artmış kümülatif CYC 
dozu 

 

           Düşük relaps riski  



 
 

 

Teşekkürler…. 


