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M.D. 
 16 yaş 7 aylık, Kız, Ankara 

 Hikaye: 2 aydır olan gece uykudan uyandıran baş ağrısı, bulantı ve kusma 
yakınması ile Ocak 2013’de başvuru. 

 Göz dibi muayenesinde: Bilateral optik disk sınırlarında siliklik 

 Kraniyal MRG: Normal 

 L/P: Bos açılış basıncı 200 mmH2O, kapanış basıncı 150 mmH2O, direkt bakı 
hücre yok, BOS kx üreme yok 

 Sedimentasyon 73 mm/saat 

 CRP 1.16 mg/dl 

 

 

  

  

  

  



 Bir hafta sonraki kontrolünde, bulantı ve ateş şikayeti başlamış. 

  

 Fizik muayenesinde:  

 VA: 48,4 kg (3-10p) (3kg kayıp)    Boy: 150 cm (3p) 

 TA: 120/80 mmhg 

 Epigastrik bölgede hassasiyet  

 KC kot altı 2 cm ele geliyor. 

  

 Özgeçmiş ve Soygeçmiş: Özellik yok 

  

  



LABORATUVAR 
 Tam kan sayımı: Hg 11.9 g/dl BK 8000/mm3 Plt 233000/mm3 

 Periferik yayma atipik hücre yok 

 Biyokimya: Normal 

 Sedimentasyon 91 mm/saat 

 CRP 1.1 mg/dl 

 TİT: protein (-) d 1015  Ph 5,5 



 Abdominal ultrasonografi 

 Paraaortik, parailiak, mezenterik, sağ alt kadranda en 
büyüğü 29x20 mm boyutlarında olmak üzere çok 
sayıda milimetrik ovoid hipoekoik lenf nodu  



  
TORCH paneli (-) 
 

ANA (-) 
 

Hepatit markerları (-) 
 

Anti-ds-DNA (-) 

Salmonella (-) 
 

ANCA (-) 
 

Brusella (-) 
 

C3 178 mg/dl (83-177) C4 38.5 mg/dl (12-36) 
 

Tularemi (-) 
 

RF <20  
 

ppd yapılamadı => quantiferon (-) Ferritin 75 ng/ml (11-306) 
 



 PAAG Bronkovasküler görünümde artış 

 KBB muayenesi doğal 

 Ekokardiyografi Normal Bulgular 

 KİA malignite bulguları yok 

 Ig A, G, M, E normal  

 Lenfosit alt grupları normal 

 NBT %100 

  

  





 SAM, Amikasin ve Klaritromisin tedavisinin 6. gününde 

 

 TORAKS BT Normal 

 ABDOMİNAL BT Prekaval alanda 58x22x23 mm boyutlarında düzgün kontürlü 
solid lezyon (LAP ? KİTLE ?) Portal hilus düzeyinde ve peripankreatik alanda 
büyüğünün kısa aksı 16 mm olan çok sayıda LAP ile uyumlu görünüm. Sağ 
kardiyofrenik sinüse komşu subdiafragmatik prehepatik alanda 27x12 mm ve 
28x13 mm boyutta oval nodüler yumuşak doku görünümü (LAP?) mevcuttur.  



 Laparoskopik eksizyonel Lenf nodu biopsisi: 
Non-nekrotizan granülomatöz lenfadenit 

  

 ACE 206 U/l 
 24 saatlik idrar Ca atılımı 2.1 mg/kg/gün (<4) 





 Biopsi materyali 

 Tularemi (-) 

 Tbc PCR (-) 

 ARB (-) 

 Salmonella kx üreme yok 



Lenf Nodu Sarkoidozu tanısı ile 
1 mg/kg/gün prednizolon 
tedavisi başlandı. 



Şubat 
2013 

Nisan 
2013 

Haziran 
2013 

Temmuz 
2013 

Ağustos 
2013 

Eylül  
2013 

Kasım 
2013 

Ocak 
2014 

Mart 
2014 

Sedimantasyon 
(mm/saat) 

101 91 94 14 46 20 10 10 13 

CRP mg/dl 1.10 0.93 0.86 0.13 1.06 0.17 0.21 0.22 0.26 

ACE U/l 206 30.78 62.5 
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                  TARTIŞMA 



ÇOCUKLUK ÇAĞI SARKOİDOZU 
• Non-Kazeifiye granülom 

• Semptomu olmayan ve sadece akciğer tutulumu olan hastalardan, çoklu organ 
tutulumu olan hastalara dek uzanan klinik bir spektruma sahiptir. 

• Erişkinlerde en sık akciğer tutulumu ile seyreder. 

• Çocukluk yaş grubunda tanı konması daha zordur. 

• Olguların çoğu pre-adölesan ve adölesan dönemde tanı almaktadır. 

• Yaşamın ilk 4-5 yılında => Artrit, döküntü, üveit 

• Daha ileri yaşlarda => Erişkin yaş özelliklerine benzer, lenfadenopati, pulmoner 
infiltrasyon, kilo kaybı ve ateş  

 



EPİDEMİYOLOJİ 
• Erişkinlerde; 10-40/100000  

• Çocuklarda asemptomatik olgu fazla olduğu için tam insidansı ve prevelansı 
bilinmiyor. 

• Danimarka’dan => 0.22-0.27/100000 

• K=E 

• Kuzey Amerika, İsveç, Atlantik ve Körfez ülkelerinde daha sık. 

 



ETYOLOJİ VE PATOGENEZ 
• Bilinmeyen ajan ya da ajanlara karşı gelişen bozulmuş bir immün 
yanıta ikincil olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

• Enfeksiyöz ajanlar ‘mikobakterium tuberculosis’  

• PCR ile mikobakterial DNA gösterilmesi 

• Mikobakterium tuberculosis katalaz-peroksidaz protein (mKatG) 

• Amerika’daki itfaiyecilerde sık görülmesi, ‘toz’ teması ile sarkoidoz 
ilişkisi ?? 



İMMÜNOPATOGENEZ 
• Enflamatuvar yanıtı başlatan makrofajlardır. 

• Granülasyon dokusu oluşmadan önce T lenfositler ve makrofajlar lezyon 
bölgesine toplanır. 

• CD4(+) lenfositler => IL-2, IL-6 ve interferon salgılar, enflamasyon devam eder. 

• IL-12, IL-15, IL-18 

• TNF alfa granülom yapısının korunması için gerekli. 

• B hücreler Ig salgısını artırır, fibroblastlar da proliferasyonda rol alır. 

• Kemokinler patogenezde önemli rol alırlar 

• Kemokin reseptörleri, CXCR3 ve CXCR6, sarkoidoz hastalarındaki granülom 
dokusunda eksprese edilir.  

 

  





GENETİK 
• Ailesel vakalar 

• İkizlerde, monozigotik ikizlerde dizigotik ikizlere göre daha yüksek sıklık 

• En sık görülen ailesel tutulum kardeşler arasında 

• Antijen sunumu, T hücre fonksiyonu, matrix birikiminin düzenlenmesinde görev 
yapan genlerin etkilenmesi 

• BTNL2 

• Erken başlangıçlı – Blau send => nucleotide binding oligomerization domain 
2/caspase activation recruitment domain 15 (NOD2/CARD15) 

 

 

 



KLİNİK BULGULAR 
• Klinik bulgular değişkenlik gösterebilir 

  

• Çoğu çocuk hastada akciğer, lenf nodu, göz, cilt, KC ve dalak tutulumu 

 

• Ateş, halsizlik, kilo kaybı gibi konstitusyonel bulgular 

  

• Çocukluk döneminde asemptomatik olup tanısız kalabilir. 



KLİNİK BULGULAR 
 AKCİĞER TUTULUMU 

 En sık tutulan organ AC 

 Kuru öksürük, hafif-orta dispne, göğüs ağrısı 

 En sık görülen radyolojik görünüm, parankimal tutulum olmadan 
görülen bilateral hiler lenfadenopati 

 Parankimal tutulum; intersitisyel, nodüler, alveoler ve fibrotik 

 Restriktif tutulum 



KLİNİK BULGULAR 
 AKCİĞER TUTULUMU 

 EVRE 0: Normal akciğer bulguları 

 EVRE 1: İzole bilateral hiler LAP 

 EVRE 2: Bilateral hiler LAP ve pulmoner infiltrat 

 EVRE 3: Parenkimal tutulum, LAP yok 

 EVRE 4: Fibrosis 







KLİNİK BULGULAR 
 RETİKÜLOENDOTELYAL SİSTEM 

 Vakaların %40- 70 ‘inde görülen periferal LAP 

 Biopsi için uygun 

 Sert, hareketli, ağrısız 

 HSM 



KLİNİK BULGULAR 
 GÖZ TUTULUMU 

 Çocuklarda sık 

 Hastaların % 24-58’inde üveit 

 Korneanın altında ve limbusda keratit presipitatlar 

 Koroidal granülomlar ikinci sırada 

 Keratit, retinit, glakom 



KLİNİK BULGULAR 
 CİLT 

 Eritamatöz döküntü 

 Papül, plak, nodül, eritama nodosum,  

   hipo-hiperpigmente alanlar 

 



KLİNİK BULGULAR 
 BÖBREK TUTULUMU 

 Çocuklarda sık değil 

 Hiperkalsemi-hiperkalsiüri => Nefrokalsinozis, Nefrolitiazis 
Sarkoid makrofajlar 25-hidroksi vitamin D3’ den 1 alfa hidroksilaz aktivitesi ile 

1,25 dihidroksi vitamin D sentezler. Kalsiyumun intestinal emiliminde ve  
kemik rezorbsiyonunda artışa neden olur. 

 Daha az sıklıkla granünomların renal yerleşimi 

Proteinüri, hematüri, konsantrasyon bozukluğu, hipertansiyon, membranöz 
nefropati, intersitisyel nefrit, böbrek yetmezliği 

 

  

  



KLİNİK BULGULAR 
 KAS-İSKELET SİSTEMİ 

 Eklem efüzyonu, eklem ağrısı ve nadiren kemik tutulumu 

 Artrit sarkoidozlu çocuk olgularının %15-58’ inde 

 Üst ve alt ekstremitelerde çoklu eklem tutulumu 

 Eklem erezyonları ve jukstaartiküler osteoporoz görülmez. 

 Prognoz tedaviye rağmen iyi olmayabilir. 

 Kas tutulumu erişkin yaş grubunda sık görülür. Çocuklarda beklenmez. 

 Okul öncesi yaş grubunda deri, eklem ve göz tutulumu ile başvurulduğunda JİA 
ile karışabilir. Cilt biopsisi ayırıcı tanıda yardımcı. 

 



BLAU Sendromu 
Erken Başlangıçlı Sarkoidoz 

 Poliartrit, üveit ve döküntü 

  



BLAU Sendromu 
Erken Başlangıçlı Sarkoidoz 

  

 Sistemik JIA ile ayırıcı tanısı önemli 

 JIA’da döküntü pembe, kaybolup çıkan, maküler 

 Sarkoidozda papül ve plak 

  





TANI 
• Klinik ve radyolojik bulgularla sarkoidoz düşünüldüğünde doku 
örneklerinde kazeifikasyon göstermeyen granülomların bulunması. 

 
Lenfositler tarafından sarılmış, dev hücre 
formasyonu ve epiteloid histiositler. Dev 
hücrelerde kalsiyum tabakaları, protein 
ve astreoid (yıldız şekli) cisimler 

• Histoplasmosis, Blastomikozis, tbc 
• Sjögren sendromu 
• Behçet hastalığı 
• Berilyoz  
• Malinite  
• Hipersensitivite rxn 







TANI- LABORATUVAR- GÖRÜNTÜLEME 
• AFR yükseklik 

• Anemi, lökopeni, eosinofili 

• IG yüksekliği 

• Hiperkalsemi- hiperkalsiüri 

• Akciğer grafisi- Toraks BT 

• BAL T lenfosit artışı (CD4 lehine) 

• ACE yüksekliği 

Tbc 
Gaucher 
hastalığı 

Hipertiroidi 
Lepra 

Osteoartrit 



ACE (Angiotensin Converting Enzyme) 
• Sarkoidozda, granulomlardaki epiteloid hücrelerden salınır. 

• Sarkoidozun geç dönemlerinde çocukların %50’ sinde artış. 

• Ancak hastalık için spesifik değil. 

• Yaşa göre farklılık, sağlıklı çocuklarda erişkine göre %40-50 artış. 

• Tanıda destekleyici, hastalık aktivitesinin ve tedaviye yanıtın 
değerlendirilmesinde etkili. 

 

  



  

  
 

 

Erişkin (n=15, 220 -248 U/L) ve çocuk                                                                                            

(n= 20, 200 - 230 U/L) sarkoidozlu 

hastalarda  

istatistiksel olarak anlamlı ACE yüksekliği 

 

                                                                                          



TEDAVİ 
• Oral prednisolon 1-2 mg/kg/gün 4-8 hafta (indüksiyon) 

• Klinik düzelme görülene kadar devam edilir. 

• 2-3 aylık süreçte steroid azaltılır ve idame tedavi ile devam (hastalık aktivitesini 
kontrol altına  alan en düşük doz). 

• İdame tedavi süresi 6 aydır. 

• Bu dönemden sonra devam ya da mümkünse steroid kesilir. 

• Tedavi kesiminden sonra relaps görülen hastalara indüksiyon tedavisinden 
tekrar başlanır. 

• Dirençli vakalarda yüksek doz steroid 



TEDAVİ 
  

  

 Steroid yan etkisi olan ya da steroid dirençli erişkin vakalarda düşük 
doz mtx 

  

 Çocuklarda yeterli veri ?? 

  



  

  

  1997 

 7 çocuk hasta, biopsi ile sarkoidoz tanısı 

 Steroid dozu düşülürken bulguları yeniden ortaya çıkınca mtx (10-15 
mg/m2/hafta) 
Tedavi süresi ortalama 13.4 ay, klinik ve laboratuvar düzelme 

Steroid dozu 0.1 mg/kg/gün’ düşülebilmiş. 



TEDAVİ 
 Azotioprin, siklofosfamid, klorambusil, siklosporin => Erişkin 
hastalarda kullanımı ?? 

 Böbrek yetmezliği gelişen bir adolesanda MMF 

 Pediatrik hastalarda anti-TNF (infliksimab) kullanımı anektodal 
vakalarda 



PROGNOZ 
 Uzun süreli araştırma az 

 Prognoz erişkine benzer. 

 Başlangıçta ağır tutulum ve çoklu organ etkilenimi olan çocuklarda 
prognoz kötüdür. 

 Yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan sarkoidoz kötü prognoz. 

 Progresif  göz tutulumu körlüğe ilerleyebilir. 



J Rheumatology. 1997 Jan;24(1):174-7. Early onset sarcoidosis: not a benign disease. Fink CW, Cimaz R. 
 

 1997, Amerika 

 6 hasta, ortalama 14 yıl takip 

 4 hastada körlük 

 2 hastada kardiak tutulum 

 1 hasta böbrek yetmezliği 

 1 hasta eksitus 



  









  

 1992 yayın yılı  

 19 çocuk hasta 

 Ortalama 21 yıl takip (8-35 yaş) 

 7 hasta (%37) kalıcı pulmoner hasar 

 %68 azalmış akciğer kapasitesi 

 Beş yıllık takipte; %40 semptomatik, %35’ inde fiziksel anomaliler 

 

 

 

  




