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• 12 yaş, kız hasta, Ankara 

• ŞİKAYET: Bacaklarda döküntü, ağrı 

• HİKAYE: 3 yıldır aralıklı olarak bacaklarda mor renkli 
döküntü ve bacaklarda ağrı  

• Soğukta ellerde morarma ve kızarıklık tarifliyor. 

 

 

• ANA (+) 

• Anti-ds DNA (+)                   HASTANEMİZE SEVK 

                                                     SLE ? VASKÜLİT?  

 

 



BAŞVURU DÖNEMİNDE 
• FİZİK MUAYENE: 

• VA: 38.2 kg (10-25p) Boy: 153 cm (3-10p) 

• Bilateral alt ekstremitelerde, tibia ön yüzünde yaklaşık 
20 cm’lik alanda mor renkli, etrafı eritemli, deriden 
kabarık, ağrılı ve basmakla solmayan döküntü 

• İnce uzun yüz görünümü 

 

• ÖZGEÇMİŞ: Özellik yok 

• SOYGEÇMİŞ: Anne baba arasında ikinci derecede 
akrabalık 

 

 



HİKAYESİ 
• Döküntüler 3 yıldır var. Eritemle başlıyor, sonra mor 

renge dönüp, en son siyah renk bırakarak iyileşiyor. 

• Beraberinde yaygın, analjeziklere yanıt veren bacak 
ağrısı var. 

• Dış merkezde dermatoloji bölümünde ‘liken simpleks 
kronikum’ ve ‘maküler amiloidoz’ ön tanısı ile takip 
edilmiş. Cilt biyopsisi önerilmiş. Topikal tedaviden 
kısmen fayda görmüş. 

• Vitamin B12 eksikliği ve Guatr? nedeni ile dış merkez 
takipli 

 

 





LABORATUVAR 
• Tam kan sayımı : BK 8200/mm3, Hb 12,6 g/dl Plt 

303000/mm3 

• ESH 43 mm/saat 

• CRP 0,43 mg/dl 

• Biyokimya, CK, LDH: Normal 

• TİT normal sınırlarda 

• Periferik yayma: Normal bulgular 

 



LABORATUVAR 
• Ferritin: 53.1 ng/ml (11-306) 

• Vitamin B12: 141/103 pg/ml (145-914)  

• Folat: 8.96 ng/ml (3.1-19) 

• TSH: 1.45 (0.51-4.3) 

• sT4: 0,7 ng/dl (0.68-1.4) 

• Anti TPO: 2,6 (0-9) 

• Anti Tiroglobulin: 12,5 IU/ml (0-4) 

 

Homositein: 

Normal 

İOA: Normal 

Vitamin B12 

tedavisi 

Tiroid USG: Parankim kaba granüler 

görünümde, sağ tiroidde 4.5x3 mm 

hipoekoik alan (nodül?)  

Anti Tiroglobulin: 5 IU/ml 

Takip 



• CİLT BİYOPSİSİ 

• Eski kanama bulguları. Vaskülitik bir patolojinin 
geç dönem bulguları olabilir. Spesifik patolojik 
özellik yok. SLE, skleroderma, Eritema Nodozum 
ve vaskülopati lehine bulgu saptanmamıştır. 

 



ANA 1/320 (Benekli) Anti- Histon (-) 

Anti-ds DNA (-) Anti -ribozomal protein (-) 

Anti-Kardiyolipin IgM/IgG (-)/(-) Anti-nükleosom (-) 

Anti fosfolipid IgG (-) Anti-SsB (La) (-) 

Lupus Antikoagülanı (-) Anti-Jo-1 (-) 

c-ANCA (-) Anti-SsA (Ro) (+++) 

p-ANCA (-) Anti-ENA Ro-52 (++) 

Anti-Scl 70 (-) RF 123 (<20) 



 

 
 

• Aralıklı kas ağrısı ve halsizlik 

• Motor muayenesi doğal 

• Dermatomiyozit?? MKDH ?? 

• EMG: Proksimal kaslarda daha belirgin 
miyopatik tutuluma işaret etmektedir, nöropati 
ile uyumlu bulgu yok. 



 

SCHİRMER TESTİ 2MM/2MM 

Anti-ENA Ro-52 (++) 

ANA (+) 

RF(+) 

GÖZYAŞI YOK 

SJÖGREN SENDROMU? 



• TÜKRÜK BEZİ BİYOPSİSİ 

 FOKAL LENFOSİTİK SİALOADENİT 

 

 

                         SJÖGREN HASTALIĞI 

                        12.02.2013 (Yatışının 19. günü) 

                     HİDROKSİKLORAKİN 200 MG/GÜN 



• İntersitisyel Akciğer Hastalığı ?? 

• HRCT: Mediastinal birkaç adet lenf nodu, büyüğü 
sağ akciğer alt lob süperior segmentte 7x5 mm, sol 
akciğer üst lob süperior linguler segmentte 11x7 mm 
olmak üzere her iki akciğerde birkaç adet 
parankimal, subplevral nodüller. 

• ppd: Anerjik 

• SFT => FVC: 90, FEV1: 103, FEV1/FVC: 105 

• Pletismografi planı 



SJÖGREN HASTALIĞI 
 

• Amilaz 73 (30-100) 

• Kan gazı => ph 7.42 HCO3 24 

• Ig G 1840 mg/dl (639-1349) 

• Ig M 224 mg/dl (70-312) 









1 AY SONRAKİ KONTROLÜNDE 
 

• Ağrıları azalmış. 

• Sedimentasyon: 37 mm/saat 

• CRP: 0.31 mg/dl (0-0.8) 

 

• Hidroksiklorakin 

• Göz damlası 

 





                       

   TARTIŞMA 
 



SJÖGREN SENDROMU 
• Tükrük ve göz yaşı bezleri başta olmak üzere egzokrin 

salgı bezlerinin kronik inflamasyonudur. 

 

• İlk olarak Henrik Sjögren tarafından 1933’de 
‘keratokonjuktivitis sicca’ olarak adlandırılmıştır. 

 

• Çocukluk çağında nadir olarak görüldüğü 
düşünülmektedir.  

• Ancak tanı koymada yetersizlikler nedeni ile tahmin 
edilen sıklığından daha fazla oranda görülmektedir. 

 



SJÖGREN SENDROMU 

  SINIFLANDIRMA 

• Primer Sjögren Sendromu (pSS) => diğer 
otoimmün hastalıklarla ilişkisi yoktur. 

 

• Sekonder Sjögren Sendromu (sSS) => SLE ya da 
RA gibi altta yatan başka bir hastalık vardır. 



Duyarlılık % 89.5 

Özgüllük % 95.2 





SJÖGREN SENDROMU 
PATOGENEZ 
• Yatkınlığı olan bireylerde çevresel faktörlere maruziyet 

sonrasında egzokrin salgı bezlerine karşı otoimmün yanıt 
oluşur. 

• Yolaklar hakkında yeterli bilgi yok. 

• Hastalık başlangıcı ile ekstraglandüler tutuluma kadar 
ilerleyen süreç ?? 

 

• STAT 4 ve IRF 5 => SLE  



SJÖGREN SENDROMU 
PATOGENEZ 

• OTOANTİKORLAR 

• RF, ANA, Ro/SSA ve La/SSB 

• Ro ve La antikorları SS hastalarının 
tükrüklerinde bulunur. 

• Konjuktival epitel hücrelerinde artmış La mRNA 

• Tükrük bezlerini infiltre eden B hücrelerinden 
Ro ve La’ ya karşı Ig salınımı görülür. 



SJÖGREN SENDROMU 
PATOGENEZ 

• VİRAL AJANLAR 

• Kesin bilinen bir etken yok 

 İnsan T lenfotrofik virüs tip 1,  

 İnsan retrovirüs 5, 

Hepatit C 

Koksaki virüs 



SJÖGREN SENDROMU 
KLİNİK BULGULAR 

• ORAL BULGULAR 

• Erişkin SS hastalarının %90’ nında oral 
mukozada kuruluk (kserestomi)  

Katı gıdaları yutmada güçlük 

Ağız kokusu 

Tat değişiklikleri 

Diş çürükleri 



SJÖGREN SENDROMU 
KLİNİK BULGULAR 
• ORAL BULGULAR 

• pSS erişkin hastaların 2/3’ünde parotis bezinde şişlik 
tanımlanmıştır.  

• Çocuklarda daha sıklıkla görülür. 

• Çocuklarda çoğunlukla tek başvuru şekli 
tekrarlayan parotit ataklarıdır. 

• Parotit  
 Tek taraflı ya da iki taraflı 
 Ağrılı ya da ağrısız 
 Episodik ya da kronik 



SJÖGREN SENDROMU 
• TEKRARLAYAN PAROTİT ATAKLARININ AYIRICI 

TANISI 

• Juvenil rekürren parotit 

• Diffüz infiltratif lenfositozis 

• Streptekokal ya da stafilokokal enfeksiyonlar 

• Hemanjioma 

• Neoplastik (bening ya da malign) 

• Viral enfeksiyonlar (EBV, CMV, Parvo, paromiksovirüs) 

• Tek taraflı parotit  

 sialotiazis,  

 bakteriyel enfeksiyonlar 



SJÖGREN SENDROMU 
KLİNİK BULGULAR 

 

• GÖZ BULGULARI 

• Keratokonjuktivitis sicca; azalmış göz yaşına 
ikincil kornea ve epitelde hasar 

• Gözde ‘yabancı cisim hissi’ ‘kum kaçmış hissi’ 

 



SJÖGREN SENDROMU 
EKSTRAGLANDÜLER TUTULUM 

• Çocuklarda erişkinlere oranla daha nadir. 

• Çocuklarda parotit atakları sorasında yorgunluk, 
ateş, myalji, artralji sıklıkla görülür. 

 

• Lenfosit infiltrasyonuna ikincil organ tutulumu 

• İmmün komplekslerin birikimine bağlı 
inflamasyon 



SJÖGREN SENDROMU 
EKSTRAGLANDÜLER TUTULUM 

• AKCİĞER TUTULUMU 

• Trakea epitelinde kuruluk sonucunda kuru 
öksürük 

• Lenfosit infiltrasyonuna bağlı küçük hava 
yollarında obstrüksiyon 

• Lenfositik intersitisyel pnömoni başta olmak 
üzere intersitisyel akciğer tutulumu  

 



SJÖGREN SENDROMU 
EKSTRAGLANDÜLER TUTULUM 

• BÖBREK TUTULUMU 

• Nadir 

• Glomerulonefrit ve intersitisyel nefrit 

• İntersitisyel lenfosit infiltrsasyonuna ikincil 
distal RTA 

• Proksimal RTA, membranöz ve 
membranproliferatif GN, TİN, intersitisyel sistit 

 

 



SJÖGREN SENDROMU 
EKSTRAGLANDÜLER TUTULUM 

• NÖROLOJİK TUTULUM 

• Menenjit, myelopati, kraniyal nöropati, 
sensörimotor nöropati, mononöritis mültipleks, 
optik nörit 

 

• Hemiparazi, hareket bozuklukları, beyin sapı ve 
serebellar sendromlar 



SJÖGREN SENDROMU 
EKSTRAGLANDÜLER TUTULUM 

• ARTRİT 

• Çok nadir olarak görülebilir. 

 

• CİLT 



Cilt… 

• Özellikle erişkinlerde cilt tutulumu hastaların 
yarısında görülür. 

• En sık kseroderma 

• Vaskülit döküntüsü hastaların %10’ unda 

• Non-palpable purpura, livedo retikülaris, ürtiker, 
pannikülit, granüloma anülare, kütanöz 
amiloidosis ve anüler eritem 

 







LABORATUVAR 

• AFR artış 

• ≈ %100 Ig yüksekliği 

• ANA ve RF pediatrik hastalarda %57, %87.5 

• Anti Ro ve anti La => %60-90  

• Erişkinlerde serumda krioglobulin saptanır. Kötü 
prognostik kriterdir. 



SJÖGREN SENDROMU 
GÖRÜNTÜLEME 
• Tükrük akışı sialometre ile ölçülebilir. Ancak çocuklarda 

zordur. 

• PAROTİS SİNTİGRAFİSİ 

 SS hastalarında isotopların alım ve salınımında gecikme 
görülür.  

 Anormal sonuçlar AECG için tanı kriterlerinden birisidir. 

• PAROTİS USG 

 Anormal tükrük bezi yapısını gösterebilir. 

 İnvaziv değildir. 

 



BİYOPSİ 
• Alt dudaktan tükrük bezi biyopsisi 

• AECG göre minör tükrük bezi biyopsisi majör 
kriterlerden birisidir. 

• Parotis biyopsisi daha kesin sonuçlar vermesi açısından 
da önerilir. 

• McGuirt ve ark. => 6 tane SS hastası. 4 tanesi parotis 
biyopsisi ile tanı almış. Hepsinin tükrük bezi biyopsileri 
normal. 

• Parotis biyopsisi, çocuk hastalarda tanı için güvenli bir 
işlemdir. 

 

 



SJÖGREN SENDROMU 
TEDAVİ 

• Göz damlası 

• Ağız bulguları => Şekersiz pastil ve sakız 

                                Ağız bakımı 

                                Pilokarpin hidroklorür damla 

 



SJÖGREN SENDROMU 
TEDAVİ 
• Hidroksiklorakin; konstitüsyonel bulgular, artraljide 

etkili 

• Erişkin çalışmasında anti malaryal ilaçlar ile tükrük 
bezinde artış görüldüğü saptanmış. 

• İmmünsüpresif ajanlar; çok nadir gerek duyulur. 

• Ağır oküler ve mukozal bulgularda ve ciddi 
konstitüsyonel bulgularda. 

• Steroidlerin oküler ve oral bulgular üzerinde etkisi az. 
Ancak parotit için etkili. 

• Erişkinlerde parotit için mtx 



BİYOLOJİK AJANLAR ? 

• Etanercept => Belirgin bir düzelme 
sağlanamamış. 

• İnfliksimab => Oküler ve oral bulgularda 
düzelme (16 hastalık) 



SJÖGREN SENDROMU PROGNOZ 

• İyi prognoz 

• Çocuklarda yeterli veri yok. 

• Purpura, GN, düşük C4, monooklonal 
cryiglobulinemi => kötü 

• Artrit, Raynaud fenomeni, intersitisyel nefrit, AK 
ve KC => iyi 



B HÜCRELİ LENFOMA 

• Risk erişkinlerde 44 kat artmış. 

• Çocuklarda vaka yok. 

• Non-Hodgkin lenfoma, MALT hücrelerinde B 
hücreli 

• En sık tükrük bezleri 

 

• Klinik; kalıcı parotis büyüklüğü, LAP, SM, 
palpable purpura 





 



 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                  

                                                                                        TEŞEKKÜRLER.. 


