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• 16 yaşında kız hasta 
 

• 3 yaşında iken tip I DM ve çölyak tanısı almış olan 
hastanın eylül 2011’de 11 yaşında iken sol kol ve 
bacakta güçsüzlük 

• Kranial MR’ da sol oksipitoparietal korteks, bulbus 
posteriorda enfarkt, 

• Kranial MR anjiografide sol vertebral arter 
proksimalinde incelme ve akım kaybı 

• Tromboz tetkiklerinde lipoprotein A yüksekliği, 
Protrombin 20210 heterozigot pozitifliği saptanarak 
DMAH ve Kumadin 

• Ocak 2013 de 13 yaşında şiddetli karın ağrısı ve melena 
izlenen, hipertansiyon saptanan hasta bölümümüze 
danışıldı 
 
 



• Özgeçmiş  

– Prenatal : Özellik yok  

– Natal : Term , 3200 gr, NSD 

– Postnatal : Küvöz bakımı yok  

– 3 yaşında iken Tip I DM ve Çölyak hastalığı 

– Aşıları tam  

– Bilinen allerjisi yok  

 



• Soygeçmiş  

• Anne 46 yaşında Astım, Nefrolitiazis 

• Baba 53 yaşında DM  

• Akraba evliliği yok  

• Ailede romatizmal hastalık öyküsü yok 

• Ailede tüberküloz öyküsü yok 

• 4 kardeşi var, Sağ Sağlıklı 

 



• Fizik muayene : 
– Vücut ağırlığı : 33 kg (3 < Persentil) 

– Boy : 143 cm (3 < Persentil) 

– Kan basıncı : 150/100 mm/Hg 

– Baş boyun : Doğal  

– Kardiyovasküler sistem : S1+, S2+ , üfürüm yok 

– Solunum sistemi : Bilateral eşit havalanıyor, dispne 
yok 

– Batın : hassasiyet , defans , rebound var , 
organomegali yok 

– Cilt ve ekstremite : Cilt soluk 

– Diğer sistem muayeneleri doğal  

 



• Hemogram  

• Hb: 8.78 gr/dl 

• Plt: 1039 x10³ uL 

• Wbc: 14.6 x10³ 
uL 

• Biyokimya  

• Glukoz: 95 mg/dl 

• BUN: 10 mg/dl 

• Kr: 0.35 mg/dl 

• AST: 20 U/L 

• ALT: 11 U/L 

• Albümin:2.3 g/dl 

• Elektrolitler 
normal  

• İdrar  

• pH: 5.0 

• Dansite: 1010 

• Lökosit : negatif  

• Hematüri yok 

• Proteinüri yok  

 

 

• Akut faz 

• Crp: 179 mg/dl (0-6) 

• Sedimantasyon: 67 
mm/H 

• Seroloji- immünoloji  

• ANCA- 

• ANA- 

• Anti Ds DNA- 

• Antifosfolipidler-  

• Lupus antikoagülan – 

• C3, C4 normal  

• IgA , IgG, IgM normal 

 

 

•Koagülasyon 
•PT:13.63 sn 
•APTT:22 sn 
•İNR:1.12 IU 
•Fibrinojen:467 mg/dl 
•Ddimer:636 ng/dl 

•Diğer 
•HLAB5- 
•HLAB27- 
•HbsAg- 
•Anti Hbs- 
•Anti HCV- 
•Anti HIV- 

 
 
 
 

 



GÖRÜNTÜLEME (ocak 2013) 

• ABDOMEN ARTERİEL-VENÖZ RDUS: 

– Normal 

• ABDOMEN USG: 

– Normal 

• ABDOMEN BT ANGİOGRAFİ: 

– Süperior mezenterik arterde trombüs 

 

 

 



ANJİYOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİ 

 BATIN KONVANSİYONEL ANGİOGRAFİ: 
Süperior mezenterik arter jejunal-ileal dallar ayrışım düzeyi sonrası 
tıkanmaktadır. İleokolik, sağ ve orta kolik arterlerin kollateral akımla 
dolduğu gözlenmektedir. Çölyak kök dallarından ve inferior mezenterik 
arterden kollateralizasyon dikkat çekmektedir.  



• Hasta acil operasyona alındı. Barsaklarda 
gangrenöz perfore alanlar görüldü 

• İleoçekal alan, çıkan kolon ve transvers kolon 
rezeke edilerek patolojiye gönderildi. 

 





PATOLOJİ 

• Mezenter kökünde büyük çaplı damar duvarında polimorfonükleer 
lökositlerden oluşan transmural inflamasyon ve lümende trombüs 
formasyonu 



• Damar duvarındaki transmural inflamasyonun 
yakından görünümü 

PATOLOJİ 



PATOLOJİ 

•  İnce barsak mukozal yüzeyinde iltihabi eksuda ve granülasyon 
dokusu oluşumu ile karakterli yaygın ülserasyon 



HASTAYA POLİARTERİTİS NODOZA 
TANISI KONULDU 

• Küçük-orta çaplı arterlerde patolojik olarak nekrotizan 
vaskülitin gösterilmesi  

                                             ya da 
• Anjiyografide anevrizma, stenoz gösterilmesi  
                                             ya da 
• Ek olarak aşağıaki beş bulgudan birisinin varlığı: 

 
• Cilt bulguları (livedo retikülaris, nodüller, enfarktlar) 
• Miyalji  
• Hipertansiyon  
• Periferik nöropati (periferik duyusal nöropati ya da motor 

moonöritis mültipleks) 
• Renal tutulum  

 



TEDAVİ 

– 2 mg/kg/gün oral prednizolon 

– 500 mg/m² pulse siklofosfamid/ay (6 doz) 

– 5 mg/gün amlodipin 

– 100 ünite/kg enoxaparin 

– insülin 

 



TAKİP 

• Tedavi sonrası şikayetlerinde gerileme oldu 
 

• 1 ay sonra prednizolon dozu azaltılmaya başlandı 
 

• Kasım 2014 de yaklaşık 2 yıl sonra steroid kesildi 
 

• Pulse siklofosfamid toplamda 6 doz verildi  
 

• Ardından idame immünsüpresif ajan olarak 2mg/kg/gün  
AZATİYOPÜRİN başlandı 
 

• Tansiyon regüle oldu 



• Hasta Aralık 2014- Nisan 2016 tarihleri arasında kontrollerine gelmedi. 
• Bu dönemde hiç doktor başvurusu olmamış, 50mg/gün (1mg/kg) dozdan 

azatiopurin’e devam etmiş 
 

• Nisan 2016 da baş ve boyun sağ tarafında ağrı, yürümede dengesizleşme 
şikayetleri ile başvurdu  
 

Fizik muayene;  
• Sağ karotis arter nabzı azalmış 
• Sol serebellar hareketler yetersiz, yürüme bozukluğu  
• Sol tarafta hiperestezi ve kas gücü azalması  
• Nörolojik muayene sağ hemisfer global kortikal hasarı destekler nitelikte  

 
• Laboratuvar tetkiklerinde; sedimentasyon 37 mm/H dışında özellik yoktu. 

 

TAKİP 



GÖRÜNTÜLEME (Nisan 2016) 



BOYUN RDUS: Sağ internal karotis arterde 
total oklüzyon 



• T2 sekansında oturmuş enfarkt alanları (flair) 
• Normal basınçlı hidrosefali  

Beyin MR-MR 
Angiografi 



• Sağ MCA’da kalibrasyonda azalma ve düzensizlik 

 

Beyin MR-MR 
Angiografi 



• Sağ internal karotis arterinde total oklüzyon 
• ( BT-BT ANGİOGRAFİ)  



• Sağ internal karotis arter ve sol vertebral 
arterde total oklüzyon  

Beyin MR-MR 
Angiografi 



TEDAVİ 
• Hastalık aktivasyonu düşünülerek;  

 
– 20mg/kg pulse metilprednizolon (4 gün) , 60 mg/gün 

prednizolon ile idame uygulandı 
 

– Siklofosfamid’e refrakter hastalık seyri göz önünde 
bulundurulduğunda;  

 2 x 400 mg/m² mikofenolat mofetil başlandı 
 6 mg/kg intravenöz infliksimab 0-2-6. hafta ve sonrasında 8 

haftada bir olarak devam ediliyor 
 
Antikoagülan tedavisi varfarin ve aspirin olarak düzenlendi 
Baş ağrısı için ağrı bölümü tarafından ganglion blokaji yapıldı  

 



KONSÜLTASYONLAR  

• KALP DAMAR CERRAHİ:  
– Medikal takip önerildi.  

 

• BEYİN CERRAHİ:  
– Enfarkt alanının girişim ile tekrar perfüze edilmesi 

durumunda kanama ile komplike olabileceği bildirildi. 

  

• GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ: 
– Hastalığın kronik süreçte olması sebepli herhangi bir 

re-kanalizasyon işleminin faydası olmayacağı belirtildi.  



TAKİP 

• Hastada Adenozin deaminaz 2 eksikliği açısından 
CECR1 mutasyon analizi çalışıldı ve negatif 
saptandı.  
 

• Takibinde medikal tedavi ile oklüde olan vasküler 
yapılarda bir değişiklik sağlanamadı. Yeni bir 
arterit gerçekleşmedi.  
 

• Serebellar ve kortikal muayene bulgularında 
görece iyileşme izlendi.  



Ocak 2013 
TANI 

Kasım 2014 
REMİSYON 

Nisan 2016 
RELAPS 

EKİM 2016 
TAKİP 

OCAK 2017 
GÜNCEL 

WBC 14600 8600 9600 6600 9800 

Hb 8.7 13.3 12.4 12.8 13.9 

PLT(x103 ) 1039 418 401 343 555 

ESR 67 14 37 30 31 

CRP 179 3  2 2 2 

27 



POLİARTERİTİS NODOZA 

• Vücudun tüm organ sistemlerindeki küçük ve orta 
çaplı arterleri etkileyen panmural sistemik 
nekrotizan arterittir. 

 

• Arteriyol, kapiller ve venülleri tutmaz. 

 

• İlk olarak 1866’da A.Kussmaul ve R.Maier 
tarafından tanımlanmıştır. 

 



TANI KRİTERLERİ 
 • Küçük-orta çaplı arterlerde patolojik olarak nekrotizan 

vaskülitin gösterilmesi  
 veya 

• Anjiyografide anevrizma, stenoz gösterilmesi  
veya 

• Ek olarak aşağıaki beş bulgudan birisinin varlığı: 
– Cilt bulguları (livedo retikülaris, nodüller, enfarktlar) 
– Miyalji  
– Hipertansiyon  
– Periferik nöropati (periferik duyusal nöropati ya da motor 

mononöritis mültipleks) 
– Renal tutulum  



TANI KRİTERLERİ 1990 ACR 

• Poliarteritis Nodoza  Tanı Kriterleri (ACR) 
1.  Kilo kaybı (en az 4 kilo) 
2.  Livedo retikülaris 
3.  Testis ağrı ve hassasiyeti 
4.  Miyalji, kas zayıflığı, bacaklarda  hassasiyet 
5.  Mono veya polinöropati 
6.  Hipertansiyon 
7.  Üre ve kreatininde artma 
8.  Hepatit B virüs (+) liği 
9.  Anjio anormallikleri (mikroanevrizmalar) 
10.Orta ve küçük damar biyopsilerinde vaskülitin 
saptanması 
*** Tanı için en az 3 kriter (+) olmalıdır: 



EPİDEMİYOLOJİ 

• Çocukluk çağında üçüncü en sık görülen vaskülittir 
 

• Cinsiyetler arasında belirgin fark yoktur 
 

• Her yaşta görülebilirken, özellikle 50 yaş civarında pik 
yapar 
 

• Avrupa’da insidans yılda 1.6/1.000.000, prevalans 
31/1.000.000 birey  

 
 

Hernandez-Rodriguez J, Alba MA, Prieto-Gonzalez S, Cid MC. Diagnosis and 
classification of polyarteritis nodosa. Journal of autoimmunity. 2014 



• HBV ilişkili PAN’ da virüs replikasyonu ve dolaşan 
immünkomplexler damar duvarında hasar gerçekleştirir  
ve tedavide antiviral tedavi gerektirir. 

 
• HBV enfeksiyonu aşılama programı ile çocukluk çağında 

etken olmaktan çıkmıştır. 
 
• Enfeksiyöz ajanlardan Grup A Streptokok bakteriyel 

süperantijeni, HCV, HTLV 1, CMV, EBV, Parvovirüs B19 
hastalık tetiklenmesinde önemli rol oynar. 

 
• 2012 Chapel Hill vaskülit sınıflamasında HBV ilişkili PAN 

‘Sekonder vaskülitler’ kategorisine alınmıştır. 
 
 
 



ETYOPATOGENEZ 

• IFN ϒ, IL 2 ve IL 8 gibi kemoatraktan ve nötrofil aktivasyonu 
sağlayan sitokinlerde artış gözlenir 
 

• TNF α ve IL 1β düzeylerinde orta düzeylerde artış, endotel 
hücre aktivasyonu ve endotel hasarı meydana gelir 
 

• Histolojik olarak perinöral ve kas damarlarında makrofaj ve 
CD8 T hücre infiltrasyonu görülür 

 
• MEFV mutasyonlu FMF hastalarında yatkınlık saptanmıştır 

 



KAS - EKLEM 
Artrit 
Artralji 
Miyalji  

NÖROLOJİK  
 Mononöritis mültipleks 
 Hemipleji  
 Görme kaybı  
 Organik psikoz 
 Kranial sinir hasarı  
 Beyin sapı lezyonları 
 Bilateral sensörinöral işitme 

kaybı 
 

GASTROINTESTINAL 
Karın ağrısı  
İntestinal iskemi  
Pankreatit 
Apandisit 
Kolesistit 
 

              RENAL 
Hipertansiyon  
Hafif proteinüri  
Perirenal hematom 

GENEL 
Ateş 
Halsizlik 
Kilo kaybı 

KALP 
Angina  
Perikardit  

Orşit 

CİLT 
Livedo retikülaris 
Nodüller  
Purpurik döküntüler 
Nekrotik ülserler 



KLİNİK MANİFESTASYONLAR 

• PAN kural olarak akciğerleri etkilemez 
 

• İnflame arterdeki oklüzyon ya da rüptür sonucu ilgili 
organda iskemi ya da hemoraji gelişmektedir 
 

• Mononöritis multiplex sıklıkla düşük ayak ya da düşük 
bileğe neden olmaktadır. Ancak simetrik 
polinöropatinin de gelişebileceği unutulmamalıdır 
 

• Orşit tipik olarak unilateraldir. Testiküler arterde iskemi 
sonucudur 



HİSTOPATOLOJİ 

• Vasküler inflamasyon segmental olup 
özellikle dallanma bölgelerindedir 
 

• İnflamatuar infiltratlarda karışık olarak 
lenfosit, makrofaj, nötrofil ve eozinofiller 
bulunur 
 

• Damar duvarı aktif lezyonlarda fibrinoid 
nekroz gözlenir. İntimal hiperplazi ve 
diffüz fibrotik değişiklikler meydana gelir  
 

• Trombozis vasküler oklüzyona katkıda 
bulunur  
 

• İleriki evrede mikroanevrizmalar gelişir  



LABORATUVAR 

• Lökositoz ve trombositoz 
 

• Hafif anemi 
 

• Akut faz reaktanlarında artış 
 

• ANCA ve ANA negatifliği 
 

• Proteinüri, hematüri 



PROGNOZ 

• Akut ve genellikle fatal gidişlidir 

• Tedavisiz 5 yıllık sağ kalım %13, tedavi verilen 
olgularda %80 dir  

• Relaps oranı ortalama %40 dır 

• Akut cerrahi gerektiren GİS tutulumlu 
hastalarda ortalama mortalite oranı %12.5 dur 

Pagnoux C, Seror R, Henegar C, Mahr A, Cohen P, Le Guern V, et al. Clinical 
features and outcomes in 348 patients with polyarteritis nodosa: a systematic 
retrospective study of patients diagnosed between 1963 and 2005 and entered 
into the French Vasculitis Study Group Database. Arthritis and rheumatism. 2010;  



RADYOLOJİ 

• Doppler ultrasonografiler 

 

• BT-angiografi 

 

• MR-angiografi  

 

• Konvansiyonel angiografi  



TEDAVİ 

de Menthon M, 
Mahr A. Treating polyarteritis nodosa: current state of the art. Clin 
Exp Rheumatol 
2011;29:S110-6. 

TEDAVİ 



• 2001 yılında yapılan 18 hastalık bir çalışmada 
pulse siklofosfamid tedavi sayıları açısından 
değerlendirme yapılmış;  

 

– Relaps olmaksızın sağ kalım süresi ve genel sağ 
kalım açısından; hayatı tehdit edici organ tutulumu 
olan hastalarda 12 defa uygulanan pulse 
siklofosfamid tedavisinin 6 defa uygulanana göre 
avantajlı olduğu izlenmiş (p:0.0004) 



• Pediatrik sistemik vaskülitlerde yapılan 
çalışmada, tedavide biyolojik ajan kullanımının 
vaskülit tipinden bağımsız olarak steroid 
ihtiyacını azalttığı izlenmiş  

 

• Enfeksiyöz komplikasyonlar en fazla 
infliksimab ile birlikte görülmüş 



• Kranial sinir tutulumu ile giden bir 11 yaşında 
PAN vakasında hastalık kontrolü steroid 
sonrası başlanan mikofenolat mofetil ve 
infliksimab kombinasyonu ile sağlanmış  



• Yaygın cilt ve eklem tutulumlu; steroid , MTX 
ve rituximab’a refrakter seyir izlemiş 3 
yaşındaki PAN vakasında infliximab  5mg/kg 8 
haftada bir tedavi sonrası remisyon sağlanmış   



• 5 ve 6 yaşlarında 2 PAN vakası, yaygın cilt ve 
organ tutulumu ile tanı konmuş. Steroid ve 
MTX tedavilerine yanıtsız seyir sonrası 
infliksimab 5mg/kg dozdan sırası ile 4 ve 24 
aylık tedaviler sonrası remisyon sağlanmış  



• 3 yaşında erkek hasta,  vertebral arter başta 
olmak üzere, çoklu organ tutulumlu PAN tanısı 
ile steroid ve siklofosfamid tedavisine yanıtsız 
seyretmiş  

• Sonrasında siklofosfamid ile tocilizumab 
kombinasyon tedavisi neticesinde hastalık 
kontrolü sağlanmış 



TEŞEKKÜRLER… 


