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FF, 13 yaş E 

Yakınma

• Göğüs ağrısı,halsizlik

Öykü

• 2 gün önce başlayan, nefes almakla artıp, öne 
eğilmekle azalan göğüs ağrısı olduğu, ateşin eşlik 
etmediği,



• Bir yıl önce perikardiyal efüzyon

• Bir ay önce Yüksek İhtisas Hastanesi’nde perikardiyal 
efüzyon nedeni ile 10 gün yatırılarak antibiyotik ve NSAİİ 
tedavisi aldığı, izleminde EKO bulgularının düzelmesine 
rağmen AFR’nın yüksek seyretmesi nedeni ile FMF 
düşünülerek taburcu edilip hastanemize yönlendirildiği 
öğrenildi. 



Özgeçmiş

• Motor ve mental gelişim: Yaşıtları ile uyumlu

• Akdeniz Anemisi Taşıyıcısı

• 6 yaşında apendektomi

Soygeçmiş

• Anne baba akraba değil

• Babaannede tbc öyküsü



Fizik muayene

• Genel durum: İyi

• VAğ: 40 kg (25-50p)     Boy:148 cm (25-50p)

• V.ısısı: 37,2 C    S.S:16/dk    K.T.A:88/dk    K.B:100/60 mm/Hg

• PPD skarı yok

• Kardiyovasküler sistem: Mezokardiyak odakta + 3/6 sistolik 
üfürüm
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LABORATUVAR

• Hb:9.7 gr/dl, Htc:% 32.3, MCV 57.9 f/L, BK 22,800/mm3, 

PLT: 319.000/mm3

PY: %85 pmnl, %5 lenfosit,  %10 monosit , eritrositler 
hipokrom mikrositer, atipik hücre yok

• İT : Dansite:1009   ph:6,5  prt:(-)  glukoz:(-)

• ESH:  69 mm/s

• CRP:12,6 mg/dl

• Fibrinojen:444 mg/dl

• BFT, KCFT, Kan proteinleri, elektrolitler normal



• IgG: 1680 mg/dl (639-1349)

• IgA: 214 mg/dl (70-312) 

• IgM:195 mg/dl (56-532) 

• IgE: 214 IU/mL (0-230)

• ANA: (-)

• Anti-ds DNA: (-)

• ANCA: (-)

• C3:142 mg/dl (83-177)

• C4: 24,1 mg/dl (12-36)



• SD: 15 µg/dL

• SDBK: 307 µg/dL

• Ferritin: 161 ng/mL

• HB A2:  %3,2 (2-3,8)

• TSH: 2,65 mIU/L, ST4:0,95 ng/dL

• Folik asit: 5,6 ng/mL

• Vit B12: 572 ng/mL





• EKO: MY,geçirilmiş ARA?,  

AY(eser),

Perikardiyal efüzyon (rebound)  

• CKMB <1,0 N

Troponin I <0,05 N

Miyoglobin 27.5 N

BNP:232 ↑ ASO:667 IU↑

• EKG = voltaj baskılanması yok

• Naproksen 15 mg/kg/gün 2 doz

• ASO:667 IU = Benzatin Penisilin G 1,2 i.m



TORAKS BT:
• Perikardiyal 3 cm derinliğe ulaşan effüzyon.

• Superior ve anterior mediastinal reseslerde, kardiyofrenik 
reseslerde multıpl yaygın lenf nodları, bilateral aksiller milimetrik 
lenf nodları

• Solda 12 mm derinliğe ulaşan plevral effüzyon mevcuttur. 

• Sol akciğer alt lobda fibroretiküler dansite artımları, plevraya 
uzanan fibrotik yapılanmalar, buzlu cam dansitesinde fokal 
havalanma kaybı alanları

• Sağ akciğer orta lob medialde plevraya uzanan fibrotik 
yapılanmalara eşlik eden subsegmental atelektatik havalanma 
kaybı, sağ akciğer alt lobda santral kesimlerde bronşektatik 
dilatasyonlar, inferomedialde fibrotik yapılanmalar , 
posterosuperiorda fokal buzlu cam dansite alanları



Abdomen USG

• Dalak 155x71 mm olup, normalden büyüktür. Parankim eko 
yapısı homojendir.

• Sağ böbrek normalden medialde yerleşim göstermekte olup 
orta hat, hafif sağ lokalizasyondadır. Rotasyon anomalisi 
göstermektedir. Bifid pelvis görünümü mevcuttur.

• Sağ alt kadranda 11 mm derinlik veren serbest sıvı 
izlenmektedir.Sağ alt kadranda en büyükleri 12x8 mm 
boyutunda birkaç adet lenf nodu mevcuttur.



Tüberküloz ?

• PPD: 23x22 mm

• ARB (-)

PCR (-)

Mikobakteri  kx (-)

• Viral belirteçler (TORCH, EBV, HIV): Negatif



Kronik AC değişiklikleri, Toraks ve abdomende 
Multiple LAP, efüzyon

PPD: 23x12  mm

Babaannede tbc öyküsü+

TBC ?

4’lü antitüberküloz (INH, RFM, STREPTOMİSİN, PRZ)  



Tekrarlayan perikardit

Çocuklarda perikarditlerin %70’i idyopatik

Tekrarlama  % 15-30

Tekrarlayan perikardit patogenezinde;
• Enfeksiyon

• Otoimmün

• Otoinflamasyon

Tedavi: NSAİİ, kolşisin, kortikosteroid,  biyolojik ilaçlar

Clin Exp Rheumatol 2013 Sep-Oct;31(5):788-94

Pharmacotherapy 2015 Jan;35(1):99-111. 



Recurrent pericarditis: autoimmune or autoinflammatory?
Autoimmun Rev. 2012 Nov;12(1):60-5

• Mutasyon negatif FMF

• TNFRSF1A geninde  mutasyon: 131 hastanın 8’inde (%6)

• NSAİD, kortikosteroid, kolşisin, 

• Anakinra

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22884556


Hastanın izleminde

 Skrotal ödem gelişti. 

 USG: Sağda hidrosel,kendiliğinden geriledi.



FMF?

• Plörezi

▫ İlk atakta %5-10 

▫ Tekrarlayan ataklarda %30-40
Lidar M, et al. Clin Chest Med 2002; 23: 505-11.

• Perikardiyal efüzyon

▫ %0.7-1.4

▫ %3.6

Kees S, et al. QJM 1997; 90: 643-7

Turkish FMF Study Group. Medicine (Baltimore). 2005 Jan;84(1):1-11.

Tutar E, et al . Heart 2003; 89: 1257-8



FMF?

Tekrarlayan 
perikardiyal

plevral efüzyon

AFR 
YÜKSEK

V726A/-

R202Q/-

Skrotal
ödem



 Kolşisin 2x1 tab

12. günde plevral ve perikardiyal efüzyonu geriledi. Kolşisin
ve anti TBC tedavi ile taburcu edildi.

• Hb 8,2 gr/dl

• CRP:11 mg/dL

• ESH:67 mm/saat



2 hafta sonra PA-AC Grafisi

• Solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, 
ateş

• Hb:9.4 gr/dl  MCV:57 f/L

• BK:23900/mm3 , Eozinofil %22

• Toraks USG: 35 mm plevral 
efüzyon

• EKO: Perikardiyal efüzyon sıvanma 
tarzında devam ediyor, perikardda 
kalınlaşma (8-9 mm)

• CRP:15.9 gr/dl  ESH:29 mm/saat

• Torasentezden gelen sıvı yok

• Sarkoidoz? . ACE:15,8 (N)



Hipereozinofili

Nedenler Hastamız

• Allerjik hastalıklar

• Enfeksiyöz hastalıklar

• İmmun yetmezlikler

• Malignite

• Sistemik vaskülitler

(Churg-Strauss Send., PAN,    

Wegener)

• Allerji öyküsü yok

• Giardia,fasciola hepatica ve kist 
hidatik (-)

• Cilt bulguları,tekrarlayan 
enfeksiyon yok

• KİA, Kİ Bx: Malign hc, depo hc.si 
ve hemofagositoz görülmedi.
▫ ALL,AML,MDS  (-)
▫ Jak-2 Mutasyonu (-)
▫ F1L1P1/CHİC2/PDGFRA Delesyonu 

(-)



Üst ve Alt Abdominal BT

En büyüğü mide posteriorunda yaklaşık 30x25 mm 

boyutlarında olmak üzere orta hatta paraaortik alanda 
inferiora parakaval alanlara doğru uzanan yer yer sınırları 
birbirinden net olarak ayırt edilemeyen, sol renal arter 
düzeyinde arteriyel yapı ile yakın komşuluğu olan 
multipl hipoekoik solid görünümler dikkati çekmektedir 
(lenfodenapati?). 



Laporotomi önerildi

Klinik bulgular gerilediği için aile kabul etmedi

• Hgb:10,2 gr/dL

• ESH:27 mm/saat

• CRP:2,15 mg/dl

Kolşisin 3x1
Anti TBC tedavi ile taburcu



10 gün sonra PA-AC Grafisi

• Göğüs ağrısı ve nefes alıp vermekle 
artan ağrı 

• BK:20000/mm3, CRP:15 mg/dl, 
• ESH:41mm/h

• EKO: 
▫ perikardiyal ve plevral effüzyon

• Toraks USG: Solda 4.5 cm, sağda 1.5 
cm  plevral effüzyon

• Kolşisin 4x1 tb, naproksen 3x250 mg, 
• SAM tedavisi başlandı.
• Plevral drenaj yapıldı



Plevral drenaj sonrası..



Plevral Sıvı

• Protein: 3,9  g/dl

• Plevral sıvı/serum protein: 0,60

• LDH :187 U/L 

• Plevral sıvı/serum LDH:0,82

• Kolesterol: 51 mg/dl 

• Plevral sıvı/serum kolesterol: 0,55 

• Serum-plevral sıvı albumin:1,4 g/dl

• Eksuda özelliğinde sıvı

• Plevral sıvı sitolojik inceleme: PMNL’den zengin, malign hücre 
yok



Eksudatif Plevral Effüzyon

• Enfeksiyonlar

• Malignansi

• Hipotroidi

• Bağ dokusu hastalığı?
Lupus plörezi

Romatoid plörezi

Churg Strauss

Wegener granulomatozisi

• Mikobacteri pcr ve arb , kx (-)

• Plevral Sit.:PMNL’den zengin, 
malign hc. Yok

• TFT: normal

• ANA (-)

• Anti dsDNA (-)

• ANCA (-)

• NSAİD, kolşisin ile gerileyen 
klinik ve laboratuvar bulgular !



Malignite?

• Batındaki LAP’lardan eksizyonel biyopsi yapıldı.



Germinal matrikslerde vasküler proliferasyon ve hyalin artışının  izlendiği, lenfoid

foliküllerin soğan zarı görünümünde katlantı oluşturduğu 

Castleman Hastalığı ( hyalen vasküler tip)



• Deltakortil 2x30 mg po 

• Kolşisin 3x1 tb 

• Anti-tbc: 2’li (INAH, RFM)

• Hgb:10,3 gr/dl

• ESH:3 mm/saat

• CRP:0,2 mg/dl

• AFR’ları gerileyen ve klinik bulguları düzelen hasta 22.gün 
taburcu edildi



23. 02.2015
Yakınma yok

• BK :11600/mm3

• HGB :12,7 g/dL 

• MCV :66,1 fL 

• PLT: 322000/mm3

• Eozinofil:%10

• ESH:5 mm/saat

• CRP:2,09 mg/dl

2’li anti TBC: 9.ayda kesildi.

Kolşisin 6.ayda kesildi.

Deltakortil 5 mg/gün kullanıyor



23.02.2015



• 23.2.15 EKO: 

• AY (eser), MY , LV‘de hipertrofik değişiklikler (Hipertrofik

KMP?-Sekonder nedenler?) 

• Perikardiyal-plevral efüzyon yok



23.02.2015 
Abdominal USG

• Dalak normalden büyüktür(KK 135 mm). 

• Paraaortik, parailiak, mezenterik, sağ alt kadranda en 

büyüğü 14x7 mm boyutlarda olmak üzere multiple 

milimetrik ovoid hipoekoik lenf nodu izlenmiştir. 





Castleman hastalığı

• İlk kez 1954’de Dr.Castleman tarafından tanımlanmış nadir 
görülen lenfoproliferatif bir hastalıktır

• Patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir

Anjiofolliküler lenf nodu hiperplazisi

Dev lenf nodu hiperplazisi, 

Lenf nodu hamartomu, 

Dev benign lenfoma 

Folliküler lenforetiküloma 
Castleman B ,et al: Localized mediastinal lymph node  hyperplasia  resembling thymoma. 

Cancer 1956, 9:822-30.



Castleman hastalığı 

• Soliter lenf nodu hiperplazisi

• Multisentrik

• Multisentrik formun çoğunlukla HIV enfeksiyonu ile ilişkili 
olduğu bildirilmektedir. 



Etyoloji-patogenez

• EBV, HHV-8, HIV               Anormal immun yanıt

• Lenfoproliferasyon

• Otoimmunite

• Sitokinlerin aşırı üretimi

Smir BN, et al. Mod Pathol. 1996;9:1135–1142.   

Oksenhendler E, et alBlood. 2000;96:2069–2073.



• IL-6                   T ve B lenfosit proliferasyonu, 

Plazma hücre differansiasyonu

KC.de AFR sentezi

İnterlökin 6

• 1-CD kitlesinin çıkarılmasından sonra IL-6 seviyelerindeki 
ani düşme ve semptomların gerilemesi

• 2-IL-6 reseptör antikorları ile tedaviden sonra semptom 
ve bulguların düzelmesi

• 3-Farelerde IL-6 nın aşırı ekspresyonu ile MCD’ye benzer 
fenotip oluşması

van Rhee F, et al. J Clin Oncol. 2010 Aug 10; 28(23): 3701–3708. 

IL-6 hiperplastik B lenfositlerin germinal matriksinden sentez edilir.





IL-6 

Otoimmun hastalıklar

Kr.inflamatuar ve proliferatif hastalıklar

B hücreli maligniteler (Castleman H.)

Plazmasitom

Multiple Myelom



• Lenf nodu bulunan her bölgede görülebilmekle birlikte 
genellikle (%70) toraksta yerleşim göstermektedir.

• Üç histopatolojik alt tipi mevcuttur.

Hyalen vasküler tip (%90) 
Plazma hücreli tip (B semptomları) 
Mikst hücreli tip (en az) 





Klinik bulgular

• Asemptomatik

• Mediasten, göğüs duvarı, plevra, perikard, akciğer, 
interkostal yerleşimli kitle (öksürük, göğüs ağrısı, 
dispne, plevral, perikardiyal efüzyon)

• Periferal lenfadenopati

• Abdominal kitle (karın ağrısı, asit)

• Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, anemi, raş

• Hepatosplenomegali

• Polinöropati

• Renal bulgular



Castleman hastalığında böbrek tutulumu

• Amiloidozis

• Küçük damar tutulumu

• MDNS, MN, MPGN, FSGS,, Mez Prol GN

• Kresentik GN, (IgG2, IgM, C3 )

• TMA

• Kronik TİN

Nephrol Dial Transplant (2012) 27 (Supple 3): iii119–iii125





TAFRO Sendromu

Japonya’da tanımlanmış MCD’nin nadir bir 

kliniko-patolojik tipidir

• Trombositopeni

• Anazarka ödem

• Kİ’nin Retikülin Fibrozisi

• Renal disfonksiyon

• Organomegali
Kubokawa et al. BMC Pediatrics 2014.14:139



HIV-negatif Castleman hastalığına eşlik eden 
diğer hastalıklar

Otoimmun  ve inflamatuvar 
durumlar

• Paraneoplastic pemphigus,

• Otoimmün bağ dokusu hast

• Romatoid artrit

• Evan’s sendromu

• Pulmoner arteriel 
hipertansiyon

• Glomerulopati

Diğer durumlar

• POEMS sendromu

• Kaposi sarkoma

• Amiloidozis

• Yavaş seyirli T-lenfoblastik 
proliferasyon

• Klonal hematolojk hastalıklar

▫ Multiple myeloma

▫ Lenfoma

▫ Hodgkin Non-Hodgkin, 
Immunoblastic veya 
plasmablastik B cell T cellCurr Opin  Rheumatol 2012 Jan;24(1):76-83.



Curr Opin  Rheumatol 2012 Jan;24(1):76-83.





Laboratuvar bulguları

• Gamma globulin ve akut faz reaktanlarında yükselme

▫ Trombositoz

▫ Anemi

▫ ESH yüksekliği

▫ Serum albümin düşüklüğü

▫ Transaminaz yüksekliği

• Proteinüri



Tedavi

• UCD: Cerrahi eksizyon

• MCD:Sistemik tedavi

KS

KT (NHL protokolüne yanıt %50-90)

Otolog Kök Hücre transplantasyonu

POEM: Thalidomide ve Lenalidomide

CD20+ B Lenfosit varlığında Rituximab (Oİ 
sitopeni,OİH)

IL-6 yüksekliğinde: Tosilizumab, Siltuximab, 
Bortezomib, Anakinra



-Mayo Clinic ve Nebraska Üviversitesi kayıtlarından 113 
CD tanılı hastaya ulaşılmış

Bunlardan 60’ı multisentrik tip

İzlemde ortalama sağ kalım süresi 5.8 yıl

2, 5, ve 10-yıllık sağkalım oranları sırasıyla 92%, 76%, 
59%.



 MCD’nin mortalitesi %50

 Castleman hastalığının malign transformasyonu çok 
nadir olup genellikle multisentrik formunun malign 
potansiyel taşıdığı bildirilmektedir. 

 Lokalize formunda cerrahi eksizyon ile mükemmel 
sağ kalım (5-yıllık %100) bildirilmiştir. 




