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Hikaye;  

 4 yıldır yüzünde ve yanaklarında kırmızı renkli döküntü 

 Saç dökülmesi 

 Son 6 aydır el ve ayak parmaklarında, bacaklarında döküntü ve 
yaralar 

 El ve ayak tırnaklarında incelme, renk değişikliği 

Ağızda yara 

 Psöriazis ? (Topikal steroid, Oral betametazon, Antibiyotik) 

 2 haftadır ateş, döküntülerde artış, oral alımda bozulma 

 Başvurusundan 3 gün önce  Kütahya EÇDH YBÜ 

 Seftazidim,Amikasin 

 JTK nöbet; Fenitoin 

                                                                        Hastanemize sevk 

 

 



 

Özgeçmiş: 4 yıldır yüzde eritem 

 

Soygeçmiş: Anne-Baba akraba, kuzen evliliği 

                         



Fizik Muayene 

 Genel durumu kötü 

 VA: 30 kg (<3P) Boy: 154 cm 
(25p) VI: 36.3 ºC  

 Yüzde hiperemik, eritemli 
yaygın döküntü 

 Sağ gözde subkonjunktival  

     kanama 

 Saçlarda incelme ve seyreklik 

 Oral ülserler 

 

 



 Bacaklarda, ellerde ve gövdede 
basmakla solmayan yaygın eritem 

 El ve ayak parmaklarında ülsere 
lezyonlar, periungal alanlarda yer 
yer nekrotik görünümde kırmızı-
mor renk değişiklikleri 

 Tırnaklarda yaygın renk değişikliği 
ve soyulma 

 Batında yaygın hassasiyet 



BK: 1700 mm/3, ANS: 500/mm3, ALS: 900/mm3 

  Hb: 7.2 g/dl, Trombosit: 49000/mm3 

 ESH: 31 mm/saat 

CRP: 1.33 mg/dl (0-0.8) 

 Fibrinojen: 243 mg/dl (180-350) 

D-dimer: 2.6 mg/L (0-0.55) 

D.coombs: +1 

ALT: 48 U/L  AST: 197 U/L 

 TİT: protein +, 24 saatlik idrar prot: 3.4 mg/m2/saat 

TG: 213 mg/dl  

 Ferritin: 3562 ng/ml 

Viral belirteçler (-), Parvo PCR (-) 

 
 

Laboratuvar 



 
• KİA : Hiposelüler 
• Kraniyal BT:Normal 
• Seftazidim,Amikasin 
• Eritrosit süspansiyonu 

 
 
 

Ateş ↑ 
Konvülziyon   
 Pansitopeni 
D. Dimer ↑ 
AST ↑                               
 Trigliserit ↑                                                         
 Ferritin ↑ 
 ESH ↓ 

 

 

 

 

1.Gün 

KİA tekrar edildi, hiposelüler, 
hemafogositoz (+)  
 

 Soluble CD25: 1745  
     U/ml  (n: 220-710) 
 

 5 mg/kg/gün Siklosporin A 

 

 

 

 

 

 

MAS 
Pulse MP 



 
Abdominal USG:  Batın içerisinde sıvama tarzında serbest sıvı 

 EKO: İntraventriküler septum kalınlığında artış 

 

 EEG: Zemin aktivite düzensizliği (Levatirasetam) 

 

Kranial MRI: Normal 

Kranial MRI Anjiografi: Normal 

 



 

 5 gün pulse MP 

Oral 2 mg/kg/gün prednizolon 

 Trombosit 183.000/mm3, BK 4400/mm3 

 

Hiperglisemi => İnsülin (NRP ve regüler) 

5. GÜN 



 

ANA 1/3200 (benekli) Anti-ds DNA (-) 
 

Anti SM (++) 
 

Anti histon (-) 

Anti SSA(Ro) (+++) Anti nükleozom (-) 

Anti Ro-52 (+++) Anti-Ribozomal protein P (-) 

Anti SSB (La) (-) ANCA (-) 

Anti RNP/SM (-) Anti kardiyolipin Ig G/M (-/-) 

Anti Scl 70 (-) Anti fosfolipid Ig G (-) 

Anti Jo-1 (-) C3/C4: 93.2/30.5 (N/N) 
 



 

Systemic Lupus International Collaborating Clinics 
(SLICC-2012) 

 Klinik kriterler                                               

1.Akut kutanöz Lupus 

2.Kr.kutanöz Lupus 

3.Oral ülserler 

4.Skarsız Alopesi 

5.Sinovit (≥2 eklem) 

6.Serozit 

7.Renal tutulum(proteinüri >0,5 gr/gün/ 
silendirler) 

8.Nörolojik tutulum 

9.Hemolitik anemi 

10.Lökopeni( <4000/mm3) 

11.Trombositopeni (<100.000/mm3) 

 İmmunolojik Kriterler 

1.ANA  

2.Anti dsDNA 

3.Anti-Sm 

4.Antifosfolipid antikor, LA, yalancı pozitif 
WDRL, AC (IgA,M,G), anti-2-glikoprotein 
I(IgA,M,G) pozitifliği 

5.C3, C4, CH50 düşüklüğü 

6.Direkt coombs pozitifliği- hemolitik 
anemi olmaksızın 

  4 kriter; En az 1 klinik ve en az 1 immunolojik 
 Böbrek biyopsisi (ANA/anti  ds DNA) 



 

 

 

 

Tedavi  

Oral KS+ CSA+Hidroksiklorokin 

 

 



 
 

Nöbet; 30 sn. süren üst ekstremitelerde tonik, gözlerini bir noktaya 
dikme, midazolam, valproik asit 

 

 SLE nörolojik tutulum ? 

MAS? 

 Siklofosfomid iv (500 mg/m2) başlandı 

 

 
 

10.gün 



20.Gün 

 Deltakortil (2mg/kg/gün) 

 Hidroksiklorakin (5mg/kg/gün) 

 Siklosporin 5mg/kg/gün 

 Valproik asit  20 mg/kg/gün 

 Cilt bakımları 

 KŞ takibi, s.c. insülin (novarapid ve 

lantus)  

 

                                                               
Taburcu 



 
 

 

 

Ayda 1 kez , 6 ay, pulse siklofosfomid 

 7.ayda  Azotiopurin başlandı (15.10.2014) 

 



  

• Halsizlik, eklem ağrıları, çarpıntı, genel durum bozukluğu……..YATIŞ 
• Hb: 3,9 gr/dl  MCV:95,7 fL    Htc:%10,9…………ES 
• Plt:30.000/mm3    BK: 800/mm3     ANS:300/mm3     ALS: 400/mm3         
• ESH: 133 mm/saat     CRP: 8,3 mg/dl 
 
 
• KCFT,BFT normal 
• TG:55 md/dl  Kol:39 mg/dl  LDH:185 U/L 
• aPTT:24,1’’ PT: 13,4’’ INR:1,22 
• D.Coombs ve İ.Coombs: negatif 
• Retikülosit: %2,30 
• TORC,EBV: Negatif 

 

11.Ay  
Pansitopeni 



 

ANA: 7,2(+) (n<1) , anti ds DNA: (-) 

C3:112 mg/dl C4:30,2 mg/dl  

Antifosfolipit Ig G, Antikardiyolipin Ig G,M: negatif 

 Solubl CD 25: 1194 U/ml (158-623) 

 

 

 



 
Kemik iliği biyopsisi 

 

SLE AKTİVASYONU? 

 

 3 gün i.v pulse MP…..Hgb: 6,9 gr/dl  BK:700/mm3  Plt: 23000/mm3 

 2 mg/kg/gün oral prednizolon 

 IVIG, ES, Trombosit………Hgb: 9,1  BK:600  Plt: 82000 

Hgb: 8,8 BK: 800 Plt: 61000 

 

 



 
 

Kemik iliği biyopsisi: Sellülerite %5-10, hematopoetik hücreler belirgin 

azalmıştır, seyrek myeloid ve eritroid seriye ait hücre gözlenmiştir.CD 

61 ile 3 adet megakaryosit izlenmiştir. Blast izlenmemiştir.Morfolojik 

görünüm aplastik/hipoplastik kemik iliği ile uyumludur. 



 
Azotiopürin kesildi 

Na-Valproat kesildi 

 3 gün sonra………Hgb:11,3     BK:2900     Plt:164000 

 1 hafta sonra……..Hgb:11,5     BK:5600     Plt:373000…….taburcu 

 

Deltakortil 2 mg/kg/gün 

Hidroksiklorokin 5 mg/kg/gün 



 
 Şiddetli bel ağrısı, yürüyememe………yatış 

 BK:9300/mm3  ANS:3400/mm3   ALS: 1100/mm3 

Hb:11,9 gr/dl  MCV:100 fL, Plt: 97.000/mm3 

 ESH:79 mm/saat    CRP: 7,2 mg/dl 

 TİT:normal 

 BFT,KCFT,Ca,P,ALP:normal 

D.coombs: +2 

ANA:1,3  (+) (<1) ,C3, C4 N 

 

 

12.Ay (14.4.15) 



 
Hb:11,9 gr/dl  MCV:100 fL  

Vit B12: 75 (145-914) ng/mL 

 Folik asit: 2,85 (3,1-19,9) ng/mL  

Homosistein: 26,3 (0-13) ng/mL 

 İdrarda organik asit atılımı: normal 

 

MTHFR  A1298C: Homozigot mutant 

 



 
 

KMD: Z skoru -4 (düz:-3,3), yüksek osteoporoz  

 25-OH-D3: 6,2 ng/mL 

D vit, Ca, Alendronat 

 Sol iliak kanatta şüpheli kırık 

 

 

 

 

 



 
Mycophenolat mofetil (MMF) başlandı 

 

 İzlemde 

Ateş, göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı 

 FM: Akciğerde bil. ral+, saO2: %87 

 PA-AC grafisi:bilateral yaygın infiltrastyon 

Nazofarengeal sürüntü: Adenovirüs+ 

 

21 gün antibiyotik tedavisi (Tazosin, 
Teikoplanin, Klaritromisin, 
Flukanazol) 
 

Taburcu olurken; Hb: 11,4  BK: 4600  Plt: 175.000 
 



 
 4 ay süresince;  

Aylık poliklinik kontrolü 

 1 mg/kg/gün KS 

 5 mg/kg/gün Hidroksiklorokin 

MMF 2 gr/gün 

 

Klinik ve laboratuvar bulgularında bozulma olmadı 



 Şikayeti; İştahsızlık, halsizlik, bel ağrısı, yan ağrısı, idrar yaparken yanma ve 

                        sık idrara çıkma 

 Fizik muayene; Sağda CVAH 

 Laboratuar 

 BK:8000/mm3  HGB:13,2 gr/dl  Plt: 188.000  

 ESH: 39 mm/s  CRP:0,75 mg/dL 

 BFT,KCFT; Normal 

 TİT: Protein:+, Nitrit:+, LE:+++, Lökosit: 245/hpf 

 İdrar Kültürü: 100.000 CFU/E.Coli 

 Spot prt/kreatinin: 0,22 

 C3: 137 mg/dl  C4:41,9 mg/dl 

 ANA: 4,3 IU/mL  (N:<1) 

 Anti Ds DNA: (-) 

 

 

5.10.2015 



 
 i.v Seftriakson 

MMF 2 gr/gün (ishal nedeni ile 1,5 gr/gün) 

Deltakortil 1x 20 mg 

Hidroksiklorokin 5 mg/kg/gün 

 

Yaygın kemik ağrıları 

KMD: Z skoru -5 (düz:-3,3),  

 Pamidronat başlandı 

 



 
 

 5.10.15   Hgb:13,2 gr/dl    BK:8000/mm3   Plt: 188.000 

 12.10.15  Hgb: 11,8 gr/dl  BK: 6400/mm3   Plt: 139000/mm3 

 15.10.15  Hgb:12 gr/dl      BK: 5100/mm3   Plt: 152000/mm3 

 

 



 
Hematolojik tutulumda aktivasyon ? 

 

 Kİ: Hemofagositoz bulguları + 

 

 



 
 

Akut ve subakut cilt bulguları 

 

 Başvuruda ve izlemde alevlenmeler gösteren hematolojik tutulum 



 

Mukokutanöz lezyonlar erişkin ve juvenil SLE’de sıktır (%60-85%)  

 Spesifik ve non-spesifik lezyonlar 

 jSLE’de, lupus spesifik mukokutanöz lezyonlar daha sıktır 

 

 

SLE- CİLT BULGULARI 



 

Malar raş      %44-85 

Yaygın lupus raşı    %30 

 Subakut kutanöz LE   nadir 

Diskoid raş    <%10 

Yaygın DLE    %10-37 

 Lupus pannikülit/profundus <%1 

    SLE için özgül cilt bulguları 



 
Kutanöz vaskülit    %16-70 

 Fotosensitivite     %35-50 

Oral and nazal ülserler    %20-40 

 Skar bırakmayan alopesi   %15-50 

 Livedo retikularis   %6-35 

Raynaud fenomeni   %6-45% 

 Büllöz  SLE    <%1 

 

  SLE için özgül olmayan cilt bulguları 
 



 
Lokalize malar raş ve çok yaygın diffüz eritem; 

  JSLE ve erişkin SLE’de  sistemik hastalık aktivitesi ile güçlü ilişki gösterir. 

 

Skarsız diffüz alopesi;  

 JSLE ve adult SLE’de sıklıkla aktif hastalığı düşündürür 

 JSLE’de saç bulguları;  
 Skalp periferinde ince ve zayıf saçlar,  

 Skarsız yama alopesi 

 Alopesi areate 

 

 

 

 



  

 Sıklıkla yüzde ve üst ekstremitede, skarsız iyileşen lezyonlar 

 Erişkinlerde alt ekstremite cilt tutulumu nadir, çocuklarda sıktır. 

 

Subakut kutanöz LE 
 



 
Kutanöz vaskülit; Sıklıkla küçük damarları etkiler (lökositoklastik 

vaskülit) 
 Peteşi-palpabl purpura ve bül 

 Sıklıkla yüzde, avuç içinde ve ayak tabanında 

 Vaskülitik lezyonların varlığı güçlü bir şekilde sistemik hastalık aktivitesi ile 
ilişkilidir. 



 

Anti-Ro  antikorları pozitif olan lupuslu kadınlarda kutanöz vaskülit  
riski artmaktadır (95% CI 1.07-2.50)  

 

 Subakut kutanöz lupuslu hastaların %70’inde anti-Ro/SS-A ve anti-
La/SS-B antikorları pozitif saptanmıştır. 

Clin Rheumatol 2009 Mar;28(3):301-4. 

 

 
Hastamızın Anti - Ro  antikoru +++, 
 
SLE ‘de  
 



 

 SLE’li vakalarda homosistein düzeyi artabilir 

MTHFR C677T mutasyonu 

 Livedoid Vaskülopati 

 Venöz tromboz (DVT) 

 Rekürren tromboz 

 Epileptogenez 

SLE-MTHFR Gen Mutasyonu 
Hastamızda A1298C: Homozigot mutant 





normal 

patolojik 



 
Kapilleroskopik patolojiler;  

 Hastalık aktivitesi 

Mikrovasküler tutulum 

 Sistemik bulgular 

Hastalık aktivitesini değerlendirmede yardımcı olabilir      
  

                                                                                                                                           (Microvasc Res. 2013)  

SLE-Kapilleroskopik bulgular 



 
 Lupusta  kapilleroskopik 

değişiklikler 
 Kapiller uzama 

 Artmış tortüyosite  

 Kapiller çaprazlaşma 

 Belirgin subpapiller pleksus 

 Kapiller dilatasyon 

 Dev kapiller loop 

 Hemoraji 

 Non-spesifik değişiklikler                                          

                      (Rheumatol Int. 2013)  

 

 

 

Anti RNP ab varlığı tırnak dibi 
kapilleroskopi değişiklikleri ile 
ilişkili olabilir. 



 
Hastamızda 

MAS 

 Sitopeni 

Aplastik anemi 



 
 

Hastaların 1/3-3/4’ünde hematolojik bulgular 

Anemi, lökopeni, trombositopeni,  

 Trombotik mikroanjiopatiler (TTP,HÜS) 

Koogülasyon anormallikleri (LA %20) 

 Sekonder displastik değişiklikler (lösemi, lenfoma) 

 

Hematolojik Tutulum 



 
Normokrom normositer, düşük retikülosit, yüksek ferritin, düşük demir 

 İnflamatuar sitokinler          hepsidin            makrofajlardan FE salınımı 

                                                                                 bağırsaklardan FE emilimi 

                                                                                  eritropoezis  

 Tedavi gerekmeyebilir 

Darbepoetin alfa, epoetin alfa 

 

Kronik hastalık anemisi 



 
 Coombs (+) otoimmun hemolitik anemi; %10 
 %30-40 hemoliz olmadan D.coombs (+) 
 Kortikosteroid 
 IVIG, plazmaferez, Rituximab, AZA, MMF, CYC 

 
Anemi?? 
 Demir eksikliği 
 GİS kanaması 
 Böbrek hastalığı 
 Aplastik anemi (lupus/tedavi) 
 Lupus related pure red cell aplasia 

Anemi 



 
%46-64 

 Lenfopeni (daha sık), nötropeni 

ALS<500/mm3          Herpes? MAS? 

 Lökopeni         aktif SLE? İlaç toksitesi? Anti nötrofil antikor? Enf? 

 

Tedavi 

Kortikosteroid 

GCSF (alevlenme!!!) 

Lökopeni  



 
%7-30, %15’inde ilk başvuruda + 

 Lupus ilişkili immun trombositopeni: anti-GPIIb/IIIa ve anti 
trombopoietin reseptör (TPOR) antikorları 

 ITP SLE’ye öncülük edebilir (10 yıl) 

 Evans Sendromu 

 İlaçlar; AZA, CYC, MTX, NSAİİ,statin, ACEİ, PPİ, antibiyotik 

Tedavi 

Kortikosteroid,IVIG 

Rituximab, AZA, Siklosporin, MMF, CYC 

 

 

Trombositopeni  



 
1985’de Hadchouel; sJİA’nın bir komplikasyonu  

 Diğer romatolojik hastalıklarda nadir 

 Poliartiküler JİA 

 SLE 

 RA 

 Sarkoidoz 

 Dermatomyozit 

 Kawasaki    
 

                                 
                                                                                                                  Curr Opin Rheumatol 2003 
                                                                                                                          J Pediatr 2006 

 MAS 



 
 

 

 SLE’de MAS prevalansı %0.9-4.6  

 Lupusun kendi bulgularına çok benzer 

 Lupusun ilk ortaya çıkış bulgusu olması nadir 

 jSLE tanısından 1-6 ay sonra ortaya çıkabilir 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                    Rheumatology (Oxford) 2008 

 

 

 

 

 

MAS 



14 yaş kız hasta, 20 gündür süren ateş 
Epistaksis, status epileptikus 
Ensefalopati, 3 gün Pulse MP 

ANA:+, anti ds DNA: (-) 
Pansitopeni, Kİ’de hemafagositoz 

Ferritin- KCFT-TG-LDH yüksek, fibrinojen düşük 
MAS 

IVIG,Siklosporin 
8.Ayda anti ds-DNA: (+) 



 
 Sürekli olan yüksek ateş, 

 HSM, LAP,  

 Hemoraji ve  

 SSS bulguları ile  

klinik başlangıç çok hızlı olabilir 

 

Yüksek ferritin düzeyi; HLH 94’e göre ferritin ≥500 microg/L %80 
spesifik 
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                Curr Opin  Rheumatol 2002 

                                                                                                                                                                                                                                J Allergy Clin Immunol 2006 

 

MAS 



 
 

 

 

 

 

38 hasta (20 MAS,18 preMAS) 
%43,7 YBÜ, %11,4 Ex 
 
Aktif SLE?/MAS?  
Ferritin, LDH, TG yüksekliği, hipofibrinojenemi, trombositopeni, AST>ALT 
 
Subklinik vakalar 
Solubl IL-2 reseptör alfa (CD25) 
CD163 
NK disfonksiyonu 
 
Sistemik hastalığa bağlı immun bozulma jSLE’de MAS için belirleyici faktördür 
 

 

 

Hastamızın izleminde; 
Solubl CD 25: 1194 U/ml (158-623) 



 
 
• 14 yaş erkek hasta 
 KKY, artralji, raş 
 HSM, mukozit, malar raş 
 DC +, fibrinojen ve albumin düşük 
 Trombositopeni, proteinüri 
 D-dimer, LDH, TG, AST, ALT yüksek 
 ANA(+), anti ds DNA(+), anti Ro(+) 
 C3,C4 düşük 
 KİA; hemofagositoz 
 Pulse MP, oral KS 
 Siklosporin, siklofosfomid 

 

 

 

 Yüksek ferritin düzeyleri aktif 
SLE’den çok MAS ilişkili SLE’ye 
işaret edebilir!!! 

 



 
SLE’de kazanılmış aplastik anemi;  
Hastalık  
 Tedavi  
 Toksinler ve  
 Enfeksiyonlar 
                                                                Clin Rheumatol 2012 

 
 Alishiri ve ark.; 24 Lupus ilişkili aplastik anemi 
 
                             
                                                                                                                                                                                           

 

SLE-Aplastik Anemi 



 
 

AZA; Purin analoğu 

 SLE’de çeşitli klinik bulgular 

KS doz azaltımı 

Klas 3,4 lupus nefriti, diskoid ve subakut kutanöz lupus 

 110 lupus nefritli hastada AZA’nin uzun süreli güvenli tedavi 

Walproat; AZA sonrası AA  

 73 AZA alan SLE’li hastanın 3’ünde lökopeni 

 



 
 Steroide yanıt iyi ancak ağır osteoporozu var  

AZA  aplastik anemi riski  

MMF etkin ancak ishali ve iştahsızlığı var, doz azaltılınca hematolojik 
aktivasyon  

Ritüximab ? Tekrarlayan enfeksiyonlar ve nötropeni  

 Siklosporin ? 

 

 
 
Hastamızı nasıl tedavi edelim? 

 



 

TEŞEKKÜRLER 


