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                                     DIġ MERKEZ 



DIġ MERKEZE BAġVURUSUNDA 

 Akut faz reaktanlarında yükseklik 

 ANA (+) liği 

 Kraniyal MRG’ de demiyelinizan hastalık ? Nonspesifik vaskülitik 

tutulum ? 

 SLE ÖN TANISI ĠLE 

 

 

 HASTANEMĠZE 



BAġVURU DÖNEMĠNDE 

 Fizik muayene 

 VI 36,9 OC TA 70/50 mmHg 

 Obez görünümde (VA 81 kg boy: 163 cm BKĠ: 30,4 ) 

 Nörolojik ve sistemik muayenesi doğal 

 

 ÖzgeçmiĢ: Özellik yok 

 Soy geçmiĢ: Özellik yok 



BAġVURU DÖNEMĠNDE 

 

 Tam kan sayımı : BK 10700/mm3, Hb 10,8 g/dl Plt 540 000/mm3 

 Sedimentasyon 108 mm/saat 

 CRP 7,5 mg/dl (0-0,8) 

 TĠT d 1013, ph 6,5 , prot +++, 23 eritrosit, 18 lökosit 

 BFT ve KCFT normal sınırlarda 

 

 



BAġVURU DÖNEMĠNDE 

 Beyin MRG: her iki periventriküler beyaz cevherde, sol serebellar 
hemisferde, sol kaudat nükleusta, sentrum semiovalede, perikallozal 
alanda T2 ağırlıklı görüntülerde milimetrik hiperintensiteler 

izlenmektedir (demiyelinizan hastalık?) 

 IVGd sonrası sağ frontalde periventriküler derin beyaz cevherde, sol 

frontal subkortikal beyaz cevherde , sağ arka parietalde milimetrik 

nodüler kontrastlanma dikkati çekmiĢtir. Ayrıca difüzyon ağırlıklı 

görüntüde T2 ağırlıklı görüntülerdeki hiperintensitelere karĢılık gelen 

difüzyon kısıtlama alanları izlenmektedir (aktif plak ile uyumlu olabilir). 

 Ayırıcı tanıda öncelikle demiyelinizan hastalık ve 2. olarak nonspesifik 
vaskülit düĢünülebilir.  



BAġVURU DÖNEMĠNDE 

 BOS ĠNCELEMESĠ:  

 Protein 22 (N) 

 Glukoz 68 (N) eĢ zamanlı kan Ģekeri: 78 mg/dl 

 Hücre görülmedi 

 Oligoklonal bant (-) 

 IgG indeksi normal 

 EBV / Enterovirüs PCR (-)/(-) 



BAġVURU DÖNEMĠNDE 

 VEP (Visual Evoked Potential) testi: P1 latenslarında uzama. 

 

 GÖZ MUAYENESĠ  NORMAL 



BAġVURU DÖNEMĠNDE 

 Demiyelinizan hastalık ?, SSS vasküliti ?  

 30 mg/kg/gün dozunda, beĢ gün yüksek doz 

metilprednizolon tedavisi baĢlandı. 

 2mg/kg/gün oral prednizolon ile devam edildi. 



BAġVURU DÖNEMĠNDE 

 ppd 20x30 mm 

 AMS’da ARB (-)/(-)/(-) 

 PAAG: Normal 

 Ġzoniazid profilaksisi baĢlandı. 



BAġVURU DÖNEMĠNDE 

 ANA 1/100 (+) 

 Anti-ds DNA (-) 

 C3 210 mg/dL (83-177) C4 39 mg/dL (12- 36)  

 MPO –ANCA (p-ANCA) 54 µl (+) (üst sınırı 12) 

 PR3-ANCA (c-ANCA) 2.18 µl (-) 

 ENA paneli (-) 



BAġVURU DÖNEMĠNDE 

 TĠT d 1013 ph 6,5 prot ++ 

  Ġdrar direkt bakıda bol eritrosit, lökosit, epitel silendirler 

 24 saatlik idrar protein 31.9 mg/m2/saat 

 

 ÜRĠNER SĠSTEM USG her iki böbrek parankim ekosu grade 1 artmıĢtır. 

 RENAL ARTER DOPPLER USG:  Sağ renal arter çapı 5,1 mm, sol renal arter 
çapı 6,1 mm. Bilateral parankimlerde her üç polden yapılan ölçümlerde, 
intraparankimal hızlar artmıĢ olup RI değerleri yüksek sınırlarda ölçülmüĢtür. 
Abdominal aortada Vmax değerleri yüksektir. 



BÖBREK BĠYOPSĠSĠ 

 11 glomerül izlenmiĢ. Glomerüllerin çoğunun büyük ve bowman 

aralığını doldurur özellikte olduğu, hafif lobülasyon gösterdikleri 

ve mezengial hücre artıĢı bulundurdukları dikkati çekmiĢtir. 

 Üç glomerülde global skleroz ve 4-5 kadarında segmental skleroz 

 IFM’de IgG, IgM, IgA, C3, C1q, fibirnojen, Kappa, Lambda ile 

negatif boyanma 

 FSGS tipinde bir patolojiyi destekleyen böbrek biyopsisi sonucu. 

 

 





TEDAVĠ SONRASINDA… 

 Klinik bulgularında düzelme 

 Nörolojik muayenesi doğal 

 ESH 7 mm/saat 

 CRP 0,2 mg/dl                                         TABURCU 

 

 2mg/kg/gün prednizolon  

 Ġzoniazid  



POLĠKLĠNĠK TAKĠPLERĠ 

 FSGS, SSS vasküliti ?? tanıları ile poliklinik takipleri yapıldı. 

 Prednizolon tedavisi  azaltılarak devam edildi (5mg/gün aĢırı). 

 Enalapril eklendi. 

 24 saatlik idrar protein atılımı 5-15 mg/m2/saat aralığında seyretti. 

 Akut faz reaktanlarında yükseklik saptanmadı. 

 

 Podosin ve WT1 için yapılan genetik inceleme negatif olarak 

sonuçlandı. 

 



KRANĠYAL MRG 

 NĠSAN 2011 lateral ventrikül gövde düzeyinde ve supraventriküler düzeyde sol 

frontalde, sentrum semiovale düzeyinde sağ pariatelde periferi gliotik, en 

büyüğü 5 mm çapında laküner enfarkt alanları, sentrum semiovale düzeyinde ve 

supraventriküler düzeyde beyaz cevher içerisinde T2A flair serilerde hiperintens, 

diffüzyon ve ADC haritalarda da T2 etkisine bağlı hiperintens olarak izlenen 

milimetrik iskemik-gliotik alanlar dikkati çekmiĢtir. Bulgular vaskülit ile 

uyumludur.  

 



KRANĠYAL MRG 

 KASIM 2012: Lateral ventrikül gövde düzeyinde ve supraventriküler düzeyde solda 

daha belirgin olmak üzere her iki frontalde, sentrum semiovale düzeyinde sağda daha 

belirgin olmak üzere her iki parietalde periferi gliotik, en büyüğü 5 mm çaplı laküner 

enfarkt alanları izlenmektedir. Ayrıca sentrum semiovale düzeyinde ve supraventriküler 

düzeyde vertekse kadar da uzanan, beyaz cevher içerisinde, T2A ve FLAIR serilerde 

hiperintens, diffüzyon ve ADC haritalarda da T2 etkisine bağlı hiperintens olarak izlenen 

diffüz gliomalazik alanlar dikkati çekmiĢtir. Bulgular vaskülit ile uyumludur. Bir önceki 

MR incelemeye göre lezyon sayı ve dağılımında, yaygınlığında anlamlı değiĢiklik 

saptanmamıĢtır. Vertebral, baziler ve karotid akımlar normal flow-void akım özelliği 

göstermektedir. 



KRANĠYAL MRG 

  OCAK 2014: Lateral ventrikül gövde düzeyinde ve supraventriküler düzeyde solda daha 

belirgin olmak üzere her iki frontalde, sentrum semiovale düzeyinde sağda daha belirgin 

olmak üzere her iki parietalde periferi gliotik, en büyüğü 5 mm çaplı laküner enfarkt 

alanları izlenmektedir. Ayrıca sentrum semiovale düzeyinde ve supraventriküler düzeyde 

vertekse kadar da uzanan, beyaz cevher içerisinde, T2A ve FLAIR serilerde hiperintens, 

diffüzyon ve ADC haritalarda da T2 etkisine bağlı hiperintens olarak izlenen diffüz 

gliomalazik alanlar dikkati çekmiĢtir. Bulgular vaskülit ile uyumludur.  Kasım 2012 

tarihli MR incelemeye göre lezyonların  gliotik özelliğinde ve boyutlarında minimal 

progresyon saptanmıĢtır 



POLĠKLĠNĠK TAKĠPLERĠ 

 Tanı zamanından son bir yıl öncesinde hastanın tansiyon değerleri her iki 

koldan alınamamaya baĢladı.  

 Radiyal nabızlar zayıf olarak duyuluyor. 

 Karotit arter üzerinde üfürüm tanıdan 2 ay önce duyuldu. 

 ESH 43 mm/saat, CRP 2,46 mg/dl 

 

 Eski notları incelendiğinde aralıklı olarak TA alınamadığı, obeziteye 

ikincil ? olarak düĢünüldüğü ancak takibinde TA alınabildiği görüldü. 



 Boyun ve Abdominal aorta anjiyografi: Arkus aortada, 
brakiyosefalik arterde, sağ subklavian arterde ve ana karotid 

arterde, sol ana karotid ve subklaviyen arterlerde, her iki vertebral 
arter proksimalinde yer yer preokluziv stenoz tarzında olmak üzere 

yaygın farklı derecelerde darlık ve duvar kalınlaĢmaları  
 
 TAKAYASU 

ARTERĠTĠ 
MTX 

12MG/M2/HAFTA  





TEDAVĠNĠN 3. AYINDA  

 ġikayeti yok 

 

 24 saatlik idrar protein 31mg/m2/saat 

 ESH 42mm/saat 

 CRP 1,82mg/dl 



TEDAVĠNĠN 4. AYINDA (Temmuz 2015) 

 Sol kol ve bacakta güçsüzlük 

 

 

 

                                 Rize RTE Üniversitesi E.A.H. 

 



TEMMUZ 2015 

 Nörolojik muayene 

 Dizartrik konuĢma 

 Sol santral fasiyal paralizi 

 Motor kuvvet: sol üste ekstremite 1/5 , sol alt ekstremite 2/5 

 DTR’leri solda hipoaktif 

 Babinski solda pozitif 



TEMMUZ 2015 

 Kraniyal difüzyon MRG: Sağ orta serebral arterin M2 segmentine uyan sulama 

alanında akut enfarktüs ile uyumlu difüzyon kısıtlılığı  

 Boyun MR anjiografi: Bilateral ana karotid arterlerde akım sinyali 

izlenmemektedir (total oklüzyon). Ġnternal karotid arterler normaldir. Her iki 

vertebral arter proksimal kesimine akım sinyali izlenmemektedir (oklüzyon?). 

 PET-BT (18FDG): Kraniyelde sağ parietal ve temporal kortekslerde simetriğine 

göre düĢük metabolik alanlar öncelikle infarktı düĢündürmektedir. Çıkan aorta, 

arkus aorta ve brakiosefalik trunkusun çeperlerinde hafif metabolik           
öncelikle primer arterit tutulumlarını düĢündüren alanlar. 



 Asetilsalislik asit 1x300 mgr/gün 

 Enoksaparin sodyum (Clexane®) 

 Tekrarlayıcı fokal nöbet => Levatirasetam  

 FTR programı (1 aylık) 

 



EKĠM 2015 

 Nörolojik muayenesinde =>  

      Sol santral fasiyal paralizi  

      Sol üst ekstremitede kas gücü 2/5, sol alt  ekstremite kas gücü 4/5  

 Karotis üzerinde üfürüm duyulmuyor. 

 Radiyal nabızları alınamıyor. 

 

 ESH  35 mm/saat 

 CRP 4,77 mg/dl 



 Tocilizumab tedavisi baĢlandı. 

 8mg/kg/doz  15 gün ara ile aldı. 

  3. dozu 1 ay sonra verildi. 

 

 Klinik olarak stabil. 

 ESH 3 mm/saat 

 CRP 0,13 mg/dl 

 24 saatlik idrar, 21 mg/m2/saat 

 



     TARTIġMA 



 BAġ AĞRISI, BĠLĠNÇ KAYBI 

 ANA (+) 

 PROTEĠNÜRĠ 

 ANCA (+) 

 AFR YÜKSEKLĠK 

MR GÖRÜNTÜLEME: 
• DEMĠYELĠNĠZAN HASTALIK ? 
• VASKÜLĠT ? 

OTOİMMÜNİTE İLİŞKİLİ SEREBRAL TUTULUM  



OTOİMMÜNİTE İLİŞKİLİ  

 SSS VASKÜLĠTĠ 

 PRĠMER 

 SEKONDER (Behçet, SLE, Sistemik vaskülit, Sarkoidoz, 
Enfeksiyöz, Ġlaç, Radrasyon..) 

 ENSEFALĠT/ENSEFALOMĠYELĠT 

 DEMĠYELĠNĠZAN  

 OTOĠMMÜN ENSEFALĠT 

 

 

MRG GÖRÜNTÜLERİ DESTEKLİYOR 

L/P BULGULARI NORMAL (1/3 

VAKADA NORMAL !) 

DIŞLANAMAZ !! 



SSS VASKÜLİTİ 

 Yeni kazanılmıĢ nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların ayırıcı tanısı 

 

 Klinik değerlendirme 

 Sistemik bulguların eĢlik edip etmemesi 

 Görüntüleme 

 Bos incelemesi 

 Beyin biyopsi 

 



PRİMER SSS VASKÜLİTİ 

 KÜÇÜK DAMAR TUTULUMU; anjiografi negatif (biyopsi) 

 BÜYÜK DAMAR TUTULUMU (arteriyel stenoz, dilatasyon ve 
oklüzyon) 

 ĠLERLEYĠCĠ VASIFTA (3 aylık ya da daha uzun sürede yeni lezyon 

varsa) 

 ĠLERLEYĠCĠ VASIFTA OLMAYAN (Yeni lezyon yok) 



PRİMER SSS VASKÜLİTİ 

 CALABRASE KRĠTERLERĠ 

 Yeni kazanılmıĢ nörolojik/psikiyatrik bozukluk (<18 yaĢ) 

 Anjiografik ve/veya histolojik SSS vasküliti bulguları 

 Beraberinde sistemik tutulum bulgularının olmaması 



SEKONDER SSS VASKÜLĠTĠ 

 ENFEKSĠYÖZ VEYA POSTENFEKSĠYÖZ   

 Bakteriyel => Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, 
Streptococcus pneumoniae, Treponema pallidum  

 Viral => CMV, Enterovirus, EBV, HCV, HIV, influenza virus, JC virus 
(progresif multifokal lökoensefalopati), parvovirus B19, varicella zoster 
virus, Batı Nil virusu  

 Spiroket => Borrelia burgdorferi  

 Fungal => Actinomycosis, Aspergillus 



SEKONDER SSS VASKÜLĠTĠ 

 ENFLAMATUVAR VEYA OTOĠMMÜN   

 Kollajen vaskuler hastalıklar => Juvenil dermatomyozit, Morfea, Sjögren 
Sendromu, SLE  

 Sistemik vaskülitler  

 Enflamatuvar barsak hastalığı  

 Familyal hemofagositik lenfohistiyositozis 

 



SEKONDER SSS VASKÜLĠTĠ 

  DĠĞER  

  Ġlaca bağlı SSS vasküliti   

 Graft versus host hastalığı   

 Hemoglobinopatiler  

 Neoplazmlar  

 Radyasyon vaskülopatisi 

 



HASTA 

 Nörolojik bulgular 

 MRG bulguları 

 Akut faz reaktanlarında yükseklik 

 ANA (+) ANCA (+)  

 

 PROTEĠNÜRĠ ?               

SLE ÖN TANISI 
ĠLE BÖBREK 

BĠYOPSĠSĠ: 

FSGS 



FSGS 

 FSGS hastalıktan ziyade, histolojik bir bulgudur. 

 PRĠMER FSGS ; nefrotik sendrom kliniğinde 

 SEKONDER FSGS nefrotik düzeyde olmayan proteinüri ve 
daha az sıklıkla BY  

     (Glomerüler hipertrofiye ve hiperfiltrasyona ikincil geliĢen adaptif 
yanıt ya da inflamatuvar hasara ikincil geliĢen skleroz) 

 



SEKONDER FSGS 

 Podosit hasarı, inflamasyon, toksinler, viral enfeksiyonlar 

 Primer nefron kaybı; Reflü nefropatisi, hipertansif iskemi, konjenital ya da 
cerrahi ile böbrek kaybı 

 Primer renal vazodilatasyon ve Glomerüler hipertansiyon; diyabetik nefropati, 
orak hücre anemisi, depo hastalıkları, steroid kullanımı 

 Ġnflamasyona ikincil hasarın iyileĢmesi sürecinde; IgA nefropatisi, küçük damar 

vaskülitleri, lupus nefriti 



SSS VASKÜLĠTĠ? 
DEMĠYELĠNĠZAN 

HASTALIK? 
FSGS 

 
STEROĠD 
ACE (-) 

Nörolojik  
Bulgular 
Proteinüri 
AFR  

1.ay 



SSS VASKÜLĠTĠ? 
DEMĠYELĠNĠZAN 

HASTALIK? 
FSGS 

 
STEROĠD 
ACE (-) 

Nörolojik  
Bulgular 
Proteinüri 
AFR  

1.ay 

Yeni nörolojik 
bulgusu yok 
MRG stabil 
AFR negatif 
Proteinüri 
geriliyor 
 

Plak görünümü Ø 
Remsiyon-relaps Ø 
Demiyelizan 
hastalıkdan 

uzaklaĢıldı. 



SSS VASKÜLĠTĠ? 
DEMĠYELĠNĠZAN 

HASTALIK? 
FSGS 

 
STEROĠD 
ACE (-) 

Nörolojik  
Bulgular 
Proteinüri 
AFR   

1.ay 

Yeni nörolojik 
bulgusu yok 
MRG stabil 
AFR negatif 
Proteinüri 
gerilemiĢ 
 

 
TA alınamıyor 
Nabızlar zayıf 
 

4. yıl 

TAKAYASU 
ARTERĠTĠ 

Plak görünümü Ø 
Remsiyon-relaps Ø 
Demiyelizan 
hastalıkdan 

uzaklaĢıldı. 



TAKAYASU ARTERĠTĠ 

 1908 yılında Japon göz doktoru ‘Takayasu’ tarafından retinal damar 

anormallikleri ve radiyal nabızları alınamayan bir hastada tanımlanmıĢtır. 

 

 Nadir görülen, kronik, tekrarlayıcı, granülamatöz büyük damar 
vaskülitidir.  

 Aort, ana dalları ve pulmoner arterleri  

 Periferik nabızlar alınamadığı için ‘nabızsızlık hastalığı’ 

 

 

 

 



PRES/EULAR (2010) 

Zayıflamış periferik arter nabızları/ ekstremitelerde klaudikasyon 

>10mmhg üzerinde kan basıncı farkı 

Aorta ya da ana dalları üzerinde üfürüm 

Sistolik/diastoik hipertansiyon (boya göre > 95p) 

ESH> 20 mm/saat ya da artmış CRP 

Konvansiyonel anjiografi, ya da BT/MRI ile gösterilmiĢ aorta, ana 

dalları ya da pulmoner arterlerde duvar kalınlaĢması, 

anevrizma/dilatasyon,  darlık,tam oklüzyon (fibromüsküler hastalık 

olmaksızın) 



ETYOLOJĠ 

 TA’deki inflamasyonun mekanizması ve nedeni tam olarak bilinmiyor. 

 Konstitüsyonel semptomların olması sistemik inflamasyonun ön planda 
olduğunu gösteriyor. 

 Granülomatöz vasküler lezyonlarda => Dendritik hücreler, T ve B lenfositler, 
makrofajlar 

 Ġn vivo çalıĢmalarda  

 TNF ve IL-6, IL-18 düzeylerinde artıĢ. 

 Dokularda IL-6 artıĢı 

 Hastalık aktivasyonu ile IL-6 seviyesi iliĢkili 



KLĠNĠK BULGULAR 

 Damar tutulumu ve hastalığın evresi klinik bulguları belirler.  

 Çocuk hastalarda tanı koymakta gecikme eriĢkin hastalara göre 

yaklaĢık dört kat daha fazla 

 Kronik dönemlerde inflamasyona ikincil stenozun ve oklüzyonların 

geliĢmesi ile klinik bulgular daha belirgin olarak ortaya çıkar. 

 

 

 



KLĠNĠK BULGULAR 

 Konstitüsyonel bulgular (ateĢ, kilo kaybı, halsizlik, gece terlemesi, artalji, 
miyalji) baĢlangıç döneminde görülür. 

 Bu dönem relaps ve remisyonlarla uzun sürebilir.  

 

 AFR yükseklik ve anemi baĢlangıçtan itibaren eĢlik edebilir. 

 Ancak bu bulgular çoğu hastada belirgin olmayabilir ve asemptomatik 
seyredebilir. 

 

 

 



BAġLANGIÇ KLĠNĠK BULGULARI 

 Hipertansiyon (82.6%)  

 BaĢ ağrısı (31%),  

 AteĢ (29%), 

 Dispne (23%),  

 Kilo kaybı (22%) 

 Kusma (20.1%) 

 Karın ağrısı (16.6%) 



SSS TUTULUMU 

 EriĢkin hastaların %50’sinde 

 BaĢ ağrısı 

 BaĢ dönmesi 

 Nöbet 

 Transient iskemik ataklar 

 PRES 

 Ġnme  



TA => ĠNME 

 EriĢkin hastaların yaklaĢık % 10-20’ sinde inme görülebilir. 

 BaĢlangıç bulgusu % 6-8 

 Genellikle genç kadın hasta ve sistemik inflamasyon bulguları belirgin değil. 

 Ġntrakraniyal tutulum=> birincil damar tutulumuna, embolizasyona, 

hipertansiyon 

 Görüntüleme ile damar tutulumunu göstermek zor 

 



 Karotid ve vertebral arterlerde tutuluma bağlı geçici ya da kalıcı 

görme kaybı  

 BaĢ ağrısı  

 Senkop   

 Vertigo  

 Nöbet  

 Afazi  

 

 

 



• 27 yılda toplam 120 TA hastası, 18’inde inme 

• 14 hasta inme sonrasında tanı almış. 

• 4 hasta=> 2’si bir yıl, 1’i 5 yıl, 1’i 8 yıl sonra 

• 15 hasta remisyonda, 1 hasta exitus 



18 HASTA, 
EMBOLĠK AKTĠVĠTE %22 
YÜKSEK AFR OLAN HASTALARIN 
%30’UNDA 
TEDAVĠ ALMAYAN HASTALARIN 

%67’SĠNDE 
TEDAVĠ ALAN HASTALARIN %13’ÜNDE 
TEDAVĠ PLANI VE TAKĠP ĠÇĠN 

KULLANIMI? 



TEDAVĠ 

 Çocuklarda kontrollü çalıĢmalar yetersiz, eriĢkin tedavi Ģemaları 

 Kortikosteroidler tek baĢına => ilaç altında ya da doz azalttığında 

relaps riski var 

 Standart indüksiyon tedavisi, KS ve mtx/siklofosfamid 

 Metotreksat, azotioprin, mikofenolat mofetil, siklofosfamid  

 Bu ajanların birbirine üstünlüğü kanıtlanmamıĢ 

 

 



 
BĠYOLOJĠK AJANLAR 
 
 

Literatürde yaklaĢık 120 hasta anti-TNF tedavi almıĢ (çoğunluğu infliksimab) 

Çoğu eriĢkin yaĢ 

%70-90 oranında remisyon mevcut. 

 

Il-6 seviyelerinin hastalık aktivitesi ile iliĢkili olması nedeni ile tocilizumab 

 Özellikle dirençli vakalarda  

 Hızlı yanıt elde edilebilir  





TEDAVĠ 

 Eleftheriou ve ark. 2015’de Ġngiltere’ den 11 Takayasu arteritli çocuk 

 9 tanesi steroid tedavisi almıĢ, 2 tanesi geç dönemde tanı aldığı için KS almamıĢ. 

 4 hasta mtx, 3 hasta siklofosfamid, 1 hasta azatioprin, 2 hasta IVIG 

 6 hasta biyolojik ajan (adalimumab ve infliksimab) 

 1 hastada tocilizumab’a geçilmiĢ. 

 Bir hastaya hiç tedavi verilmemiĢ. 

 3 hastada mortalite (tedavi almayan hasta geç dönemde, çoklu organ yetmezliği, 

aortik ruptür) 

 



Ġmmünsupresif tedaviye dirençli TA hastaları tocilizumab 

tedavisine yanıt vermiĢ. 

Tocilizumab ile radyolojik iyileĢme anlamlı olarak 

görülmese de steroid kullanımı azalmıĢ, genel hastalık 

aktivitesi düĢmüĢ (klinik ve biyolojik iyileĢme). 







 

 

TAKAYASU ARTERĠTĠ- RENAL TUTULUM 



RENAL TUTULUM 

 Renovasküler HT ve /veya iskemik nefropati daha sık 

 Glomerüler tutulum sık değil.  

 Vaka raporları => 

 IgA nefropatisi 

 Membranoproliferatif GN 

 Kresentik GN 

 Mesangioproliferatif GN 

 Amilodioz 

 

 





 Renal arter tutulumu ve HT yok 

 Etyolojide immünolojik mekanizmalar ? 

 Literatürde lupus ve IgA nefropatisi olan TA hastalarının olması 

 Kesin etyolojisi bilinmiyor. 



PROGNOZ 

 5 yıllık sağ kalım, % 70-90 (eriĢkinlerde) 

 %20-25 oranında monofazik. 

 Çocuk için veri yok. Vaka serilerinde mortalite bildirilmiĢ. 

 Çocuklarda morbidite ön planda. 



ĠZLEM 

 Akut faz reaktanları her zaman gerçekçi sonuç vermeyebilir.  

 Ġnflamasyon belirteçleri ile görüntüleme arasında korelasyon 

olmayabilir. 

 Tocilizumab tedavisi alan hastalarda => IL-6 KC’den CRP sentezi 

için gerekli 

 Görüntüleme yöntemleri (18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) PET-
BT, BT ya da MR anjiografi) 




