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14 yaş, E, Çorum 

 

Yakınma: Ateş, sırt ve bel ağrısı 



07.04.15 Ateş, 39 ̊C  

                  Sırt ve bel ağrısı 

  

 

                  Sağlık ocağına başvuru  Augmentin po 

  

 

                  Çorum Sungurlu Devlet Hast.başvuru  

                  BK:14,800 CRP:11  Augmentin po 

  

 

 

 

 

 

 

 



24.04.15  Özel tıp merkezi  

                BK:19,400/mm3   Hb:12 gr/dl     PLT:422,000 /mm3 

                ESH:64mm/h     CRP:13 mg/dl 

                Kre:0,6  mg/dl    ALT/AST:9/18  IU/lt   

                   Brusella (-)         TİT:N  

                Seftriakson (3 gün im)  

 

27.04.15  Aynı tıp merkezi 

                BK:11,100/mm3   Hb:12,4 gr/dl   PLT:445,000/mm3 

                ESH:75mm/h    CRP:15 mg/dl 

               

               Ankara’ya  sevk 

 

 

 

 



28.04.15  Ankara’da dış merkez enfeksiyon servisinde yatış 

                

                   BK:13,600/mm3   Hb:12 gr/dl  PLT:428,000/mm3 

                    

             ESH:79mm/h    CRP:16 mg/dl 

                 

                   LDH:363    T.pro/alb:8/3,4      ALT/AST:23/48      RF<20       

                 

                   Salmonella(-)      Brusella(-) 

                 

                   Seftriakson devam  

 

  

 



Yatışının 3. gününde öksürük, burun akıntısı  

                    

                  PA AC’de sağ alt zonda inf (+)  Klaritromisin  

                    

                  Toraks USG  Sağ hemitoraksta alt zonda 24x15 mm 

                                            konsolidasyon/kollabe alan 

                   

                  EKO, Igler, C3 ve C4 normal 

                   

                  PPD: Anerjik    

                    

                  Yatışının 4. gününde yakınma Ø  9. gün taburcu 

 

  

 



17.05.15 →  Ateş   Dış merkez başvuru 

             ESH:80 mm/h   CRP:10,2 mg/dl    

                   EKO: Normal 

                   KİA  Malign hücre yok, histiyositlerde artış 

                               lipid yüklü makrofajlar 

                   Kan kx : gr (+) kok üremesi  vankomisin 

                                  

                   23.05.15’te AÜTF enfeksiyona yatış 

  

 

 

 

 



Özgeçmiş: 

Özellik yok 

 

Soygeçmiş: 

Anne: 40 y (2-3 ayda bir, 1 gün süren karın ağrısı, sık ateşlenme) 

Baba: 40 y (Tekrarlayan oral aft) 

Akrabalık (+) (Teyze torunları) 

Kardeş: 20 y, erkek, SS  

Anneanne, annenin 2 teyzesi, annenin 1 dayısı skleroderma 

Dede romatizma (osteoartrit?) 



VA: 54 kg (50-75.p)  

BOY: 169 cm (50-75.p) 

TA:100/60 mmHg 

Vücut ısısı: 38.4 ̊C 

 

Genel durumu orta- iyi, halsiz ve düşkün görünümde 

Hepatosplenomegalisi yok 

Artrit yok 

Döküntü yok 

Sistem muayeneleri doğal 



BK:12,300/mm3  Hb:11,1 gr/dl     PLT:299,000/mm3 

 

ESR:78mm/h    CRP:88 mg/dl     fibrinojen:4,09 gr/dl 

 

BUN/kre:6/0,59 mg/dl     ALT/AST:12/24 IU/l   TİT: normal      

                               

   

                    Vankomisin-Amikasin 

 



 

Tekrarlayan ateş: 1-2 yaşlarında, 5-6 kez/yıl, 2-3 gün süren 

 

Karın ağrısı: 10 yaşında başlayan, 1-2 ayda bir, 1 gün 

 

Oral aft: 4-5 yıldır,  en az 6-7 kez/yıl, 3-4 gün, ağrılı, 1-2 adet 

 

 

Paterji testi, göz muayenesi, HLA-B51 testi, MEFV gen analizi 

 

 

 

 



Ateş etyolojisine yönelik yapılan  

    PA AC: Normal 

    İdrar - Kan kültürü (-) 

    EKO: Sağ ventrikülde multiple hareketli yapılar  

              Miksoma ?  Kist hidatik ? Trombüs ? 

 

 



Toraks-Abdomen BT 





MEFV gen analizi: negatif 

ANA, ANCA  negatif 

C3: 1.99 (0.98-2.01)  C4:0.41 (0.17-0.51) 

Paterji testi: (-) 

Göz: Üveit Ø 

HLA B51 (+)    

 

Bilateral alt ekstremite venöz sistem Doppler USG: Normal      

 

 



Homosistein : 50 μmol/L (5 – 14) 

Fibrinojen : 4,09 g/L (2 - 3,93) 

D-Dimer : 512 ng/mL (0 – 243) 

Faktör VIII : 191,7 (% 50 – 150) 

MTHFR gen analizi: Homozigot (+)  

Diğer tromboz tetkikleri normal 

 



Tekrarlayan oral aft 

Kardiak trombüs 

Genital aft 

Aile öyküsü 

HLA B51+  

 

 

MTP: 3 gün iv 

Deltacortil 60 mg/gün 

Siklofosfamid, iv aylık 

Kolşisin 3x1 tb 

Heparinizasyon ve takibinde coumadin  

 

   BEHÇET HASTALIĞI 





EKO ESH CRP Fib Tedavi  

06/2015 RV’de çok sayıda en büyüğü 17x12mm boyutlu çok 
sayıda papillamatöz yapı 

78 86 -Pulse MPZ (1gr/gün) 
-DC 2X30 mg 
-Heparin->coumadin 
-Kolşisin 3x1 tb 
- 1. doz siklofosfamid 
 

07/2015 RV’deki trombüslerde belirgin küçülme, en büyüğü 9x6 
mm boyutlu birkaç adet trombüs 

1 <1 2.01 -Kolşisin 3x1 tb 
-Coumadin 
-DC 2x25 mg 
-2. doz siklofosfamid 

08/2015 RV’de en büyüğü 7x6 mm boyutlu birkaç adet trombus 1 1.5 2.3 -Kolşisin 3x1 tb 
-Coumadin 
-DC 2x20 mg 
-3. doz siklofosfamid 

09/2015 RV’de 1 adet küçük trombus 7 1 3.3 -Kolşisin 3x1 tb 
-Coumadin 
-DC 15 gün 2x15 mg 
        15 gün 2x10 mg 
-4. doz siklofosfamid 

10/2015 Trombus Ø 3 0.8 3.69 -Kolşisin 3x1 tb 
-Coumadin 
-DC 2x7.5 mg 
-5. doz siklofosfamid 





   BEHÇET HASTALIĞI 



1937 Hulusi Behçet 

 

Aftöz stomatit, genital ülser ve üveit 

 

Yüzeyel tromboflebit 1946 



Revize Chapel Hill Concensus Konferansı (CCHC 2012)  

 

Tekrarlayan oral, genital aft 

Cilt, göz, eklem  

Gastrointestinal ve nörolojik sistem 



En az 3 major ya da 2 major + 2 minör kriter 

Spesifite  %84 
Sensitivite  %86 



Uluslararası Çalışma Grubu 

 
 

Spesifite  %96 
Sensitivite  %91 



2556 klinik behçet tanısı alan ve 1163 kontrol hastası alınmış 
 



Erişkinlerde E/K ≥2 

 

Çocuklarda K=E 

 

Olgularının %5-8’i çocukluk çağında 

 

%12’sinde aile hikayesi + 

 

 

R. Sarica, et al., Int. J. Dermatol. (1996): 109–11 



Nedeni ? 

 

HLA-B51 

IL-10, IL-23, IL-23R/ IL-12RB2 genleri, IL-17 

STAT-4 (IL-12, IFN), ERAP1 geni 

 

Mikrobiyal ajanlar (HSV-1, Parvovirüs B19, streptokok) 

 

Doğuştan immunitenin rol aldığı, multifokal orijinli, otoinflamatuar 
bir hastalık 



Heterojen 

 

Asya  Gastrointestinal hastalık 

 

Orta Doğu/Doğu Akdeniz  Vasküler hastalık 

 

Klinik bulgular arasındaki süre uzun 

 

Alevlenme ve remisyonlar 

 

 

 



Hastalık başlangıcında, ağrılı, 3-10 gün süren, tekrarlayan, skar 
bırakmayan oral aft 

 

Tekrarlayan, ağrılı, skar bırakan, genital aft 

 

Eritema nodosum, purpura (palpe edilebilir), papülopüstüler 
(akneiform) lezyonları, ülser veya folikülit 

 

Paterji testi, karakteristik ama patognomonik Ø 

 

 

 

 
 



%50-75 

 

Oligoartriküler ya da poliartriküler 

 

En sık diz, ayak bileği, el bileği, dirsek  

 

Eklemde erozyon, destrüksiyon Ø 

 

Generalize miyozit +/- 



    %30-61 

    E>K 

    Kronik tekrarlayıcı bilateral posterior ve anterior üveit  

    Temel retinal lezyon vaskülit 

      

    Komplikasyonlar  Glokom, katarakt, körlük 

    Kornea ülseri, kistoid maküla ödemi, retinal vaskülit 

    retina dekolmanı ve retrobulber nevrit 

 

    İzole ön üveit  Behçet hastalığı 



%5-15  

 

Parenkim ya da parenkim dışı 

 

Parenkimal tutulum  Ensefalomiyelit ya da aseptik menenjit  

 

Parankim dışı tutulum  Papilödem ile benign intrakranial 
hipertansiyon, dural sinüs trombozu  

 

Erişkinlerde en sık görülen tutulum  Meningoensefalit 

 

Çocuklarda en yaygın tutulum  Serebral venöz sinüs trombozu 



Erkek cinsiyet ve genç yaş  Artmış risk  

                                                     

 

 



Venöz tromboz  En sık tutulum  

                             Yüzeyel venöz tromboz 

                             Derin venöz tromboz 

                             Vena cava trombozu 

                             Serebral  venöz tromboz 

                             Budd-Chiari sendromu 

                             Portal ven trombozu 

                             Sağ ventrikül trombüsü 

                             Pulmoner emboli 

Alt ekstremite 
Erişkinlerde sık 
Çocuklarda % 5-15 

Özellikle genç yaşlarda venöz trombozla gelen hastalarda 
 Behçet hastalığı 



Arteryel tutulum %1-7  

 

Ana bulgusu anevrizma (arteryel tromboz nadir) 

                                     Stenoz/oklüzyon 

 

Pulmoner arteriyel vaskülit  Anevrizma 

                                               Stenoz/oklüzyon 

 

Asemptomatik/hayatı tehdit edici durumlar 

 

Akut MI/stroke/intestinal enfarktüs/kladikasyon/gangren 

                                                

Varisler  Özefageal/portal/bronşiyal arterler 

 

 

                              

Nadir 
Morbidite/mortalite yüksek 



Kardiyak tutulum 

  

%1-6  

İntrakardiyak trombüs (Sıklıkla RV) 

Endokardit/Myokardit/Perikardit 

Endomyokardiyal fibrozis 

Koroner arterit/Myokardiyal enfarktüs 

Kapak hastalığı (en sık Triküspit kapak) 

 



Tromboz patogenezi:  

 

FV Leiden mutasyonu  

HLA-B51 

Artmış PAF düzeyi 

P-selectin aktivasyonu 

Artmış vWF düzeyi/azalmış trombomodulin 

 

              Endoteliyal aktivasyon 

 

                       Tromboz 



796 hastanın 102’sinde vasküler tutulum  

              81 erkek, 21 kadın 

              Ort. Yaş: 29.5 ± 11.3  

              28 hastada başlangıç bulgusu 

               

Venöz tromboz  72 hasta (%70.6) 

Arteriyal lezyon  56 hasta (%54.9) 

Arter + ven  26 hasta (%25.5) 

 

                               

                                                       

  



En sık vasküler tutulum  Alt ekstermitede DVT 

 

Arteriyel tutulum  en sık   Dilatasyon ve anevrizma (n:25)  

                                             Stenoz (n:23) 

                                             Oklüzyon (n:8) 

                               

Vasküler lezyon  Kardiyak tutulum insidansı yüksek 

                            Göz tutulumu/genital ülser/artrit insidansı düşük 

 

                               

                                                       

  



5970 hasta 

Vasküler tutulum  882 hasta (%14.7) / 800 erkek / 28.1 ±7.9 yaş 

                            Vasküler hastalığın %74.6sı ilk 5 yılda          

                            En sık (%67, 592 hasta) ve en erken DVT 

 

Dural sinus trombozu-Pulmoner arteriyal tutulum 

Budd-Chiari sendromu –VCI trombozu 

VCI trombozu-VCS trombozu 

 

 



Vasküler tutulumlu hastalık  Immunsupresif tedavi 

                                               AZT/ 552 hasta/ 1.5-2 yıl 

                                               Siklofosfamid / 200 hasta/ 1 yıl  

 

 

Düşük riskli vasküler tutulum (DVT)  kısa süreli KS + AZT 

Riskli vasküler tutulum(PAA/BCS) Yüksek doz KS +siklofosfamid 

 

312 hastada rekürrens +  DVT en sık 

 

 



Çok merkezli 

n=936    (E:589)     (ort:37,6 y) 

Vasküler hastalık %27,7 (n=260) 

 %57,3 ilk başvuru 

 %86,2 (n=224) erkek 

 Vasküler tutulum: 

   %84,6 (n=220) venöz           

               %8,1  (n=21) arteriyel  

   %4,2 (n=11) venöz + arteryel  

   %3,1 (n=8) kardiyak tutulum 

Venöz sistem  En sık %70,5 (Alt extremitede DVT şeklinde ) 

 %8,5 (n=22) vena cava süperior-inferior trombozu 

 %2,7 (n=7) pulmoner tromboz 

 %1,2 (n=3) Budd-Chiari sendromu 

     %11,2 (n=29) pulmoner anevrizma 

 

 

 



İlk vasküler %16,5 major organ tutulumu +  İmmunsupresif 

İlk vasküler olay sonrası  %100 Kortikosteroid 

                                            %89 immunsupresif  

 

Antikoagülan tedavi  %60 

 

Ort. antikoagülan kullanma süresi  13 ay (1-204) 

İmmunsupresif kullanma süresi  22 ay (1-204) 

 

Vasküler olay sonrası  AZT %66.7/ Siklofosfamid %29.7/ IFX % 7.2/ MTX %0.8 

 

Relaps  %33 (86 hasta) 

            iki vasküler olay arası süre ort. 25.5 ay 

 

 

 



 

7 tane vasküler tutulum çocuk hasta 

E/K:6/1 

 

2’si süperfisyal venöz tromboz 

2’si atriyal ve venöz tromboz 

2’si MSS tutulumu  Venöz sinus trombozu 

1’i arteriyal tutulum  Pulmoner anevrizma  

 

Vasküler semptomların ortaya çıkma süresi ort. 4 ay (3-24ay) 

3 hastada başlangıç bulguları ile birlikte 

 

 

 

 



 

Tüm hastalara  Kolşisin + steroid 

Venöz tromboz  + AZT 

Pulmoner ya da kardiyak tutulum  Siklofosfamid (po/iv)  AZT 

 

18 ay takip  Relaps Ø 

                      1 hastada üveit+ 

 



 

22 hasta: Behçet + intrakardiyak trombüs 

Ort.yaş:29,1 (E/K:20/2) 

9 hasta  İlk başvuru  Kardiyak tutulum 

 

Başlangıç başvuruları: 
Ateş %81 , dispne %40, göğüs ağrısı %40, hemoptizi %31,8 

Pulmoner arterit %72, Venöz sistem %45  

 

Steroid (%100) + Siklofosfamid (%81) veya Azatiopürin (%13) 

Warfarin (%36) (PAA ekarte edildikten sonra) 

 

13 hastada trombüs Ø, 8’inde boyutu küçülmüş, 1’i ex 

 



 

Genç/ Erkek/ Akdeniz-Orta Doğu Köken  Risk 

 

Sağ ventrikülde trombüs +  Behçet araştır  

 

İntrakardiak trombus +  Toraks BT  Pulmoner tutulum 

                                       Doppler USG  Venöz tromboz  

 



 

7 hasta 

5E/2K  Ort. Yaş 32.7 

 

3 aortik tutulum/ 2 retinal vaskülit/ 1 tekrarlayan pelvik venöz tromboz/ 1 
tekrarlayan arteriyel ve venöz tromboz 

 

Azatioprin/ Mtx/ siklosporin/ glukokortikoid  

 

Infliximab inf. sonrası 1-5 günde yanıt  AFR de düzelme 

                                                                 Görmede düzelme+ 

Etkilenmiş aort damar duvarı  6 ay  Belirgin düzelme 

                                                        



 
 
 
                      TEŞEKKÜRLER 

 
 

                                                


