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ROMATOLOJİ VE İMMUN SİTEM 

 

OSTEOARTROZ 

Osteoartrit eklem kıkırdağının ve altındaki kemiğin olağan, yaş ile ilişkili bozulmasıdır  

Etiyoloji:  

Yaşlanma  

Genetik faktörler 

İnflamasyon  

Şişmanlık 

Nöropati 

Depo hastalıkları (hemokromatozis, okronozis, Wilson hastalığı, kristal depo hastalıkları) 

Patoloji: 

   lokalize yumuşama alanları, en erken patolojik değişiklilerdir  

 kıkırdağın yüzeyel yontulma ve soyulması  

 kıkırdakta vertikal fibrilasyonlar  

 kıkırdak kaybı (Eburnasyon) 

 kemik değişiklikleri  

 yeni kemik formasyonu (osteofit) 

 subkondral kistler 

 

KLASİFİKASYON  

Primer osteoartrit : Klasik dejeneratif osteoartrit  

Sekonder osteoartrit   

 Konjenital (ör:kalça displazisi) 

   Depo hastalıkları 

   okronozis 

   Wilson hastalığı  

   hemokromatozis  

    gut  

   kalsiyum pirofosfat depo hastalığı  
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   Nöropatik eklem (diabetes mellitus, sifiliz)  

 Endokrin/metabolik (ör:akromegali)  

 Osteonekroz (özellikle kalça ve dizler) 

   Enfeksiyon(tüberküloz)  

   İnflamasyon (romatoid artrit) 

Klinik:  

istirahat ile hafifleyen ağrı  

  sabah tutukluğu (30 dk dan az)  

Belirtiler:  

   tutulan eklemlerde duyarlılık 

 bütük eklemlerde harekette ağrı  

   eklemlerde krepitasyon  

 eklemde sıcaklık 

   eklem büyümesi (osteofit, yumuşak doku şişliği)  

Deformite:  

 Heberden nodüller (DİF eklemde)  

 Bouchard nodüller (PİF eklemde)  

 Genu varus  

 Halluks valgus  
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Tanı:  

 eklem şişliği (tipik olarak kemiksidir)  

 

Radyolojik bulgular:  

eklem aralığında daralma  

  subkondral skleroz  

  marjinal osteofitler  

  subkondral kistler 

 

TEDAVİ  

Genel öneriler:  

 eklemin aşırı kullanımından, tekrarlayan travmadan korunma 

 kilo verme  

 eklem istirahati (özellikle ağrı belirgin olduğunda) 

Farmakolojik tedavi: 

Analjezikler  

1. NSAİİ: 

2. kortikosteroidler (oral steroidin yeri yoktur; alevlenmelerde ara sıra intraartiküler steroid)  

Cerrahi:  

  Diz veya kalçanın hastalığında total eklem replasmanı  

  Diz osteoartritinde tek taraflı kompartman hastalığının tedavisinde açılı osteotomi  

 

GUT 

serum ürik asit yüksekliği (>7 mg/dl)  

eklem ve eklem dışı dokularda ürat birikimi vardır  

Hiperüriseminin etiyolojik klasifikasyonu  

a. Aşırı üretim  

1. primer  

2. sekonder  
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hematolojik maligniteler: KML, polisitemi 

kronik hemoliz  

kanser kemoterapisi ile ilişkili artmış hücre yapım- yıkımı  

 

b. Azalmış renal atılım  

İlaç etkileri:Diüretik, alkol ve düşük doz aspirin, üratın tübüler işlemini bozar  

Böbrek hastalığı: Kronik böbrek yetmezliği 

 

Eşlik eden durumlar 

obesite 

diabetes mellitus  

hipertansiyon 

Alkol kullanımı  

hiperlipidemiler  

aterosklerozis  

gutlu hastalarda ölüm, sıklıkla kardiovasküler veya serebrovasküler hastalıklara bağlıdır  

 

GUTUN KLİNİK EVRELERİ 

Asemptomatik hiperürisemi 

  hiperürisemi (akut gut artriti ve nefrolitiazis riski artmıştır)  

 

Tedavi:  

altta yatan patolojinin düzeltilmesi  

 Ürik asit düzeyi>10mg/dl hastalarda akut gut gelişme şansı %90’ın üzerindedir  

Diüretikler, takrolismus, cyc-A, etembutol, pirazinamid, etanol, ASA, ribavirin, teriparatid ürik 

asit düzeyini arttırır. 

Losartan, askorbik asit, fibrat, kalsitonin, ASA (yüksek doz > 3 gr), sitrat, östrojen ürüik asit 

düzeyini azaltır.  

 

AKUT GUT ARTRİTİ  

Akut başlangıçlı ağrı şiddetlidir.  

%80-90 orta yaşlı veya yaşlı erkekler olup, ilk ataktan önce 20-30 yıl semptomsuz 

hiperürisemiktirler  

  

Tipik atak:  

  en sık monoartiküler, alt ekstremite tutulumu olur  

 %50 hastada ilk atak birinci MTF eklemdedir (podagra)  

Gece aniden eklemde hızlı gelişimli eritem, şişlik, duyarlılık, sıcaklık  
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Akut atakda en sık etkilenen eklemler sırasıyla:  

1. MTF eklem 

2. Ayak bileği  

3. El bileği  

4. Diz ve dirsek  

TANI:  

  serum ürik asit düzeyi yardımcı değildir  

  Ponksiyonda sinovyal sıvıda ürat kristalleri; lokosit içi kristallerinin gösterilmesi (en iyi 

tanı yöntemi)  

  Kristaller karakteristik olarak iğne şeklindedir; negatif çift kırıcılık gösterirler 

  akut atakta sinovyal sıvıda 10.000- 60.000 ml lökosit  

  kolşisin denemesinde iyi kinik yanıt alınması da tanıda yardımcıdır.  

 

Tedavi: 

  Tutulan eklemin istirahati veya immobilizasyon  

  Kolşisin   

  NSAİİ’ler (akut atakta ilk tercih) 

  kortikosteroidler (intra-artiküler) 

  serum ürik asit düzeyini değiştiren ilaçlar (allopürinol, probenesid) akut gut atağında 

kontraendikedir.  

 

KRONİK TOFUSLÜ GUT 

 Tedavi edilmeyen hastada gelişir  

 Gutun son evresidir 

 Tofüs: inflamatuar hücreler ve fibrozisin çevrelediği ürat kristal kitlesinin birikimi  

Tipik yerleşim:  

  Kulak Heliksi  

kronik olarak tutulan eklemlerin yüzeyleri 
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  önkolun ekstansör yüzeyleri 

olekranon bursa 

  intrapatellar ve aşil tendonlar 

TANI:  

  tofüsler yüzeyel yerleşim gösteriyorsa sert, hareketli ve krem renkli veya sarımsı 

görünüştedir  

  Radyolojide subkondral kemikte (zımbayla delinmiş gibi) erezyonlar vardır  

  erezyonlar en sık birinci MTF ekleminde ve falanksların baş ve bazal kısımlarında görülür  

  subkondral yeni kemik oluşumları vardır  

  periartiküler osteopeni yoktur  

 

TANI:  

Tofüslerin aspirasyonu ve polarize mikroskop ile monosodyum ürat kristallerinin gösterilmesi 

iledir.  

 

TEDAVİ:  

1. Ürikozürik ilaçlar  

 probenesid ve sülfinpirazon 

 2. Ksantin oksidaz inhibitörleri: (Allopürinol) 

  ürik asit sentezini azaltırlar 

KALSİYUM PİROFOSFAT DİHİDRAT BİRİKİM HASTALIĞI  (CPDD) 

Eklemde akut şişlik, ağrı, sertlik ve eritem 

En sık diz tutulur  

Orta yaşlı hastalarda ateş ve lökositoz gibi sistem bulguları 

Akut dahili ve cerrahi hastalıklar, atakları presipite edebilirler  

Tipik olarak ataklar arası dönemde eklemler normaldir  
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Tanı:  

   sinovyal sıvıda tipik kristaller-psödogut, sinovyal sıvıda lökositoz 

 radyografide kondrokalsinoz ile tanınır  

 

Radyoloji:  

Fibrokartilaj kalsifikasyonu en sık:  

dizde meninksler   

intervertebral disk anulusları  

simfizis pubis  

el bileği triangular fibrokartilajında görülür  

 

Tedavi:  

Akut ataklar  

  inflamatuar eklem sıvısının aspirasyonu 

  intraartiküler kortikosteroid enjeksiyonu 

  NSAII ajanlar 
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FOUR MAJOR TYPES OF IMMUNOLOGICALLY MEDIATED HYPERSENSITIVITY 

REACTIONS 

        Type IV (T Cells) 

Immunologic 
Specificity 

Type I (IgE 
Antibody) 

Type II (IgG 
Antibody) 

Type III (IgG 
Antibody) 

TH1 cells TH2 cells T cells 

Antigen Soluble antigen 
allergen 

Cell- or 
matrix-
associated 
antigen 

Soluble 
antigen 

Soluble 
antigen 

Soluble 
antigen 

Cell-
associated 
antigen 

Effector 
mechanism 

FcεRI- or FcγRIII-
dependent mast cell 
activation, with 
release of 
mediators/cytokines 

FcγR+ cells 
(phagocytes, 
NK cells), 
complement 

FcγR+ cells, 
complement 

Macrophage 
activation 

Eosinophil 
activation 

Direct 
cytotoxicity 

Examples Systemic 
anaphylaxis, 
asthma, allergic 
rhinitis, urticaria, 
angioedema 

Certain drug 
reactions 
and 
reactions to 
incompatible 
blood 
transfusions 

Arthus 
reaction and 
other 
immune 
complex–
mediated 
reactions 
(e.g., serum 
sickness, 
subacute 
bacterial 
endocarditis) 

Contact 
dermatitis, 
tuberculin 
reaction 

Chronic 
allergic 
inflammation 
(e.g., chronic 
asthma, 
chronic 
allergic 
rhinitis) 

Contact 
dermatitis 
(e.g., 
poison ivy), 
reactions 
to certain 
virus-
infected 
cells, some 
instances 
of graft 
rejection 

 

  

CLASSIFICATION OF AUTOIMMUNE DISEASES ACCORDING TO MECHANISM 

OF TISSUE INJURY 

Hypersensitivity Reaction Autoimmune Disease Autoantigen 

TYPE II 

Antibody against cell-
surface antigens 

Autoimmune hemolytic 
anemia 

Rh blood group antigens, I antigen 

  Autoimmune 
thrombocytopenic purpura 

Platelet integrin glycoprotein IIb:IIIa 

Antibody against receptors Graves' disease Thyroid-stimulating hormone receptor 
(agonistic antibodies) 

  Myasthenia gravis Acetylcholine receptor (antagonistic 
antibodies) 

Antibody against matrix 
antigens 

Goodpasture's syndrome Basement membrane collagen (α3-chain 
of type IV collagen) 

  Pemphigus vulgaris Epidermal cadherin (desmoglein) 

TYPE III 

Immune complex diseases Mixed essential 
cryoglobulinemia 

Rheumatoid factor IgG complexes (with or 
without hepatitis C antigens) 

  Systemic lupus 
erythematosus 

DNA, histones, ribosomes, ribonuclear 
proteins 
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Hypersensitivity Reaction Autoimmune Disease Autoantigen 

TYPE IV 

T cell–mediated diseases Insulin-dependent diabetes 
mellitus 

Pancreatic beta-cell antigen 

  Rheumatoid arthritis Unknown synovial joint antigen 

  Multiple sclerosis Myelin basic protein, proteolipid protein 

 

ROMATOİD ARTRİT  

Epidemiyoloji  

 Erişkinlerde %1 prevelans (en sık görülen kollagen doku hastalığıdır)  

 HLA- DR4 pozitifliği daha ciddi bir romatoid artrit için belirleyicidir  

 Serumlarında RF (+) (romatid faktör) olan hastalarda daha ciddi hastalık, subkutan 

nodüller, daha fazla erezyon ve eklem dışı yakınmalar daha sık vardır  

Etiyoloji:  

 Romatoid eklemde en erken inflamatuar değişiklikler küçük subsinoviyal damarlarda 

inflamasyon  ve oklüzyon şeklindedir.(Sinovit)   

Patogenez:  

 Sinovit olarak başlayan inflamasyon granulamotoz nitelikte olup, bu sinovia-granulamatoz 

enflamasyon karışık dokuya pannus denir. Bu doku kemiklerde erezyon oluşturur. 
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Sinoviyal sıvı fazı: 

  Romatoid sinoviyal sıvı inflamasyonundaki baskın hücre nötrofildir 

 

Romatoid Faktör: 

 Romatoid artritli hastaların %80 ‘ inde bulunur  

  Romatoid faktörün çoğu IgG’nin Fc kısmına karşı oluşan IgM’dir.  

  Romatoid faktör (+) olan romatoid artrit vakalarında eklem harabiyeti şiddetli geçmeye 

meyillidir.  

Anti-CCP: (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide) 

Citrulline, argininin enzimatik değişikliği ile oluşan ve filaggrin molekülünde yer alan bir 

aminoasittir. Filaggrin (filamentleri agrege eden protein) epitelyal hücrelerde iskelet yapılarının 

organizasyonunda yer alır ve profilaggrinden sentezlenir. Citrulline otoantikorları RA için çok spesifik 

antikorlardır. %97 spesifite, % 80 sensitiviteye sahiptirler.  

 

KLİNİK ÖZELLİKLER  

Romatoid artrit tanı kriterleri: Tanı için 4 kriterin varlığı yeterlidir.  

1. En az bir saat sabah katılığı 

2. Üç veya daha fazla eklem tutulumu 

3. El eklemleri (el bileği, MKP ve PİP eklemden en az birinde) tutulumu 

4.simetrik artrit (eş zamanlı) 

5.Romatoid nodül (ekstansör yüzlerde) 

6.Romatoid faktör (+)’ liği 

7.Radyografik (posteroanterior el-el bileği grafilerindeki) değişiklikler 
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Eklem tutuluşu: 

              Oldukça simetrik bilateral eklem tutuluşu tipiktir. Ellerde DIF eklemi genellikle etkilenmez. 

MKF, PIF, elbileği eklemi tutulumu tipik ve sıktır.  

 

Tendon ve ligament tutulumu  

Palmar flekson tendiniti  

Rotator kılıf tendiniti 

Atlanto-oksipital ligaman tutuluşu. 

Atlonto-aksial eklem tutuluşu. Bu tutulum bazen subluksasyona ve bulbus basısına 

sebep olabilir. Hayati tehlike taşır. 

 

Subluxation of the cervical spine in patients with rheumatoid arthritis. 
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Eklem dışı belirtiler  

Deri:  

 nodüller (%20- 50).Romatoid nodüller eklem dışı hastalıkların en sık rastlanan özellikleridir, 

tipik olarak tekrarlayan travma alanlarında (ör: ön kolun ekstansör yüzlerinde) bulunur.  

 

  

Göz   

   episklerit- sklerit  

 keratokonjiktivitis sikka  

 Sjögren sendromu olan romatoid artritli hastaların %10- 15 inde görülür.  

 skleromalasia (mavi sklera) en sık romatoid artritte gözlenir  

 

 

Kalp  

  perikardit (en sık ) 

Damarlar  

  vaskülit 

Sinir  

sıkışma (karpal tünel sendromu):  

distal duyusal nöropati 

Kan  
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  kronik hastalık anemisi 

Metabolizma 

  Amiloidoz (AA tipi) 

Akciğer hastalığı  

  bazallerde nodüller ve interstisyel fibrozis  

  bilateral plevral efüzyon 

X- ray’de bal peteği görüntüsü  

  kronik öksürük 

  plevral sıvıda glukoz ve kompleman seviyesi düşüktür  

 

Tanı:  

  simetrik, sürekli, inflamatuar bir poliartrit hikayesi  

  en az 6 hafta süreli artrit yakınması uzamış sabah katılığı (>1saat) sıktır  

  yapısal yakınmalar (kilo kaybı, anoreksi, bitkinlik) 

 

 

Fizik muayene  

  Klasik olarak MKF ve PİF eklemler tutulur  

 DİP eklemleri ve servikal omurga hariç aksiyal iskelet, tipik olarak korunur  

 tutulan eklemler çevresinde yumuşak doku şişliği tipiktir  

 eklem hareketlerinde kısıtlılık, ısı artışı  

Laboratuar:  

 normokrom normositer bir kronik hastalık anemisi  

 artmış eritrosit sedimentasyon hızı  

 romatoid faktör (ilk yılda %60, ilerlemiş hastalıkta %80)  

 lökosit 5000- 25000 (başlıca nötrofiller)  

  sinovyal sıvıda glukoz değeri sıfıra yakındır  

RA Radyografi:  

yumuşak doku şişliği 

periartiküler osteopeni 
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Uzamış inflamasyon bulguları 

Subkondral kistler 

eklem sınırında erezyonlar  

eklem aralığında daralma  

eklemlerde subluksasyon  

 

 

Radiographs of the knees in the two most common forms of arthritis—rheumatoid arthritis and 

osteoarthritis. A, Severe involvement in rheumatoid arthritis, with almost complete symmetrical loss of joint space in both 

the medial and the lateral compartment, but with little subchondral sclerosis or osteophyte formation. B, Typical 

osteoarthritis, with severe, near-total loss of joint space of one compartment and a normal or actually increased joint space of 

the other compartment. Note also the significant subchondral sclerosis in the involved area, typical of osteoarthritis. 
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TEDAVİ  

NSAİİler   

Aspirin (ilk tercih), ibuprofen, diklofenak, naproksen, proksikam)     

Kortikosteroidler  

Temel etkili ajanlar  

1. Oral veya intramüsküler altın  

2. Düşük doz metotreksat  

3. Antimalaryal ilaçlar (Klorokin) 

4. D - penisilamin  

5. Etanercept : TNF-α reseptörüdür. TNF‛yi bağlayarak etkisiz hale getirir. 

6. İnflisiksimab: TNF-α antikorudur. 

7.Rituximab: Anti-CD20 

8.Anakinra: IL-R bloker 

9.Minosiklin 

 

Tablo: İmmün Supresif Ilaçlar 

Sınıf Prototip  Tipik örnekler Örnekler 

Glucocorticoids  Prednisone    

Antibiotics  Cyclosporine  Tacrolimus  Sirolimus  

Sitotoksik ilaçlar  
Azathioprine  

cyclophosphamide  
Mercaptopurine  

Cytarabine, 

dactinomycin,  

methotrexate  

Enzyme inhibitors  
Mycophenolate mofetil,  

leflunomide  
  

Anti-TNF-α  Etanercept  
Infliximab, 

talidomide  
 

Antikorlar  

Lymphocytic immune globulin,  

muromonab-CD3, Rh0 (D) immune 

globulin, daclizumab  

  

Immunostimulan 
Aldesleukin, interferon-α, -β,  

and -γ  
 BCG, thymosin  
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EİKAZONOİDLER VE NONSTEROİD ANTİENFLAMATUR 

EİKOZANOİDLER (PROSTANOİDLER) 

Eikozanoidler, 20 C'den oluşan ve araşidonik asitten türeyen maddelerdir.   

Eikosanidlerin alt grupları;  

 Prostaglandinler 

 Prostasiklin 

 Tromboksanlar 

 Lökotrienler, 

 

PROSTAGLANDİNLER, TROMBOXANLAR VE LÖKOTRİENLER 

PGF2a; 

Bronkokonstrüksiyon yapar.  

Dismenorenin sebeplerindendir.  

Uterusun kasılmasını sağlar. Karboprost abortus amaçlı kullanılır. 

Fonksiyonel korpus luteum involusyonunu sağlar. 

Göz içi basıncını azaltır. Bu nedenle PGF anologları (Latanaprost- bimatoprost- 

travaprost- unoprostone) glokom tedavisinde etkili olmaktadır. 

 

PGD2; 

Mast hücrelerinden salgılanır. Mast hücrelerinde en çok bulunan prostaglandindir. 

Vazodilatasyon 

 Bronkokonstrüksiyon yapar 

  Eozinofillerin temel kemoaktrantıdır 
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PGE 

PGE , damar sisteminde vazodilatasyon ve kan basıncında düşme oluşturur. 

Prostoglandinler ağrıyı arttırıcı özelliğe sahiptir. Histamin, bradikinin, serotonin, 

Adenozin, P maddesi, potasyum, laktat dokuda direk ağrı yaparlar. Bunlara aljezik denir. PG ise 

hiperaljeziktir. 

PG ler genellikle lenfosit fonksiyonu ve proliferasyonu baskılar. İmmun yanıtı bu 

nedenle suprese ederler. 

PGE, B hücresinin plazma hücresine dönüşümünü bloke ederek, antikor yapımını baskılar. 

PGE1(alprostadil) (CAVERJET) impotans tedavisinde kullanılır. 

PGE1 (PROSTIN VR PEDİATRIC) duktus arteriozus’ u patent tutmak için kullanılıyor. 

PGE intestinal peristaltizmi arttırıp transit zamanını kısaltır.  

PGE ve PGI midede asit salınımını azaltırlar.  Mizoprosrol (PGE1) bu nedenle mide 

protektif etki oluşturmaktadırlar.  

PGE ( Dinoprostone ) uterus kontraksiyonu oluşturup doğum induksiyonu ve abortif 

amaçlı kullanılır. (Mifepriston ve mizoprostol)  

 

Prostasiklin (PGI2)  

Damar endotelinde sentezlenir.  

Koroner damarları gevşetir.  

PGI2(Epoprostenol- treprostinil) pulmoner hipertansiyon tedavisinde kalp-akc nakli olana 

kadar palyatif. 

    Trombosit agresyonunu önler.  

Gastrik asid sekresyonunu azaltır. 

Kan basıncını düşürür.  

Böbreklerden renin salınımını stimüle eder. 

Renal kan akımını artırır. 

 

Tromboksanlar 

Trombositlerde sentezlenirler.  Vazokonstriksiyon yapar. 

PGH2'den tromboksan sentetaz ile oluşturulur.   

Dazoxiben tromboxan sentetazı selektif olarak inhibe eder . Bu nedenle antiagregan etki 

gösterir. 

Trombosit agregasyonu için gerekli  olan maddeler ; 

Tromboksanlar 

ADP 

 PAF 

 Agregasyonu önleyenler; 

PGI2 

EDRF(NO) 
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LOKOTRİENLER 

 Lipooksijenaz yoluyla oluşurlar.  

 LTA4 primer lökotriendir.  

 Diğer lökotrienler olan LTB, C, D, E ve F; LTA'den sentezlenirler.  

 Bronkus kontraksiyonu   

   Solunum yollarını histamine göre 100 kat daha fazla kasar.  

SRS-A (Anaflaksinin yavaş reaksiyonu maddesi) LTC4, LTD4 ve LTE4'nin karışımından  

oluşur. 

NONSTEROİD ANTİENFLAMATUR 

 

ASPİRİN:   

Mideden iyi absorbe edilir.  

Analjezik etki için 0.5-0.75 gr. doz  yeterlidir. Daha yüksek dozun analjezik olarak fazla bir 

etkisi yoktur.  

Aspirinin belli bir kısmı karaciğer ve kanda, aktif bileşikler olan salisilik asit (salisilat) ve 

asetik aside hidrolize olur.  

Aspirinin % 10’u serbest salisilik asit olarak atılır. Aspirinin başlıca metaboliti salisilürik 

asit’tir. 

Diğer salisilat türevleri:   

 Fenilsalisilat ise güneş yanığını önlemek için kullanılır.  

Mesalazin (2 tane 5-aminosalisilat) ise inflamatuvar barsak hastalıklarında tedavi amacıyla 

kullanılır. 

 

 

Özellikleri:  

Aspirin, trombositlerdeki COX enzimini irreversibl olarak selektif ve güçlü bir şekilde bloke 

eder. Bu antitrombositik (antiagregan) etkisi düşük dozlarda oluşur. Bu etki trombositin yaşam 

süresi kadar (9 gün) devam eder. Diğer antiinflamatuvarların etkisi ise reversibl’dir.  

Terapötik dozlarda solunum merkezini stimüle ederler ( respiratuvar alkaloz). Yüksek dozda 

solunum merkezi ve vazomotor merkezi deprese ederler. Aspirin metabolik asidoz oluşturur. 

Ufak dozlarda ürik asit atılımını azaltırlar. Yüksek dozlarda ise ürikozürik etki oluştururlar. 

Yüksek dozlarda adrenal medullada katekolamin salgılatarak; hiperglisemi ve glikozüri 

oluştururlar. Çocuklarda salisilat intoksikasyonu sırasında ve DM’lu hastalarda ise tam aksine 

hipoglisemi oluşur. 

 

Böbreklerden PGE sentezini bloke ederek GFR azaltırlar. Böylelikle su ve tuz 

retansiyonu yapabilirler.  
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Uzun süreli aspirin kullanılması papilla nekrozu gibi nefropati oluşturabilir. Nefropatik etkisi 

en fazla olan ve artık kullanılmayan fenasetindir. Bu ilaçlar böbrek medullasında dolaşımın 

düzenlenmesinden sorumlu olan PG’lerin sentezinin inhibisyonu ile, medulla kan akımını azaltırlar. 

Nefropatik etkilerinden bu mekanizma sorumludur. 

 

 

COX yolunu ASA bloke eder. Bu nedenle LOX yolu çok çalışır. Sentez edilren 

lokotrienler artar. Bu yüzden ASA astımı indukler. 

Viral enfeksiyon sırasında çocuklarda kullanılırsaReye sendromu oluşturabilir. 

 

Salisilat zehirlenmesi:  

Plazma düzeyi 35-50 mg/dl’nin üzerine çıktığında kulak çınlaması ve santral 

hiperventilasyon ile zehirlenme belirtileri başlar.  

Kemoreseptör stimülasyonu ile bulantı-kusma oluşur.  

Hipertermi ve dehidratasyon  

Asidoz   

Hiperglisemi,  çocuklarda farklı olarak hipoglisemi oluşur.  

Plazma düzeyi 150 mg/dl’nin üzerine çıktığında respiratuvar - metabolik asidoz ve  vazomotor 

kollaps ile ölüm olur. 

İntoksikasyon tedavisinde: 

Mide laavajı ve ipeka şurubu 

İdrarın alkalinizasyonu 

Elektrolit dengesinin ve sıvı açığının düzeltilmesi 

Dializ uygulanır. 

 

 

DİFLUNİSAL:  

Salisilat türevidir. Fakat vücutta salisilata metabolize olmaz, bu nedenle salisilat 

zehirlenmesi oluşturmaz.  

SSS’e geçmez ve antipiretik etkisi zayıftır. 

 

ASETAMİNOFEN (PARASETAMOL) 

Anti-inflamatuvar etkisi yoktur. COX-3 inhibitörüdür. COX-3 sadece beyinde bulunur. 

Sadece analjezik ve antipiretik etkisi bulunmaktadır.  

 

Antitrombositik etkinliği zayıftır. Gastropatik etkisi yoktur. Ürik asit itrahını etkilemez. Asit-

baz dengesi üzerine etkisi bulunmamaktadır. 
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En önemli yan etkisi akut karaciğer nekrozu yapmasıdır. Hepatotoksik etkisine, 

karaciğerde oluşan metaboliti  N-asetil-p-benzokinonim  neden olmaktadır. Çocuklar bu hepatotoksik 

etkiye dayanıklıdırlar.  

Hepatotoksik etkisinin belirtileri geç olarak ortaya çıkar (2-6 gün sonra). Zehirlenmenin 

tedavisinde karaciğer hücrelerinde glutation ve sistein düzeyini yükselten N-asetilsistein, L-

metionin ve L-sisteamin gibi ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar ilk 8-10 saat içinde kullanılmalıdır. 

 

FENİLBUTAZON / OKSİFENBUTAZON:  

Oldukça güçlü anti-inflamatuvar etkileri bulunur (indometasin gibi). Oksifenbutazon, vücutta 

fenilbutazonun hidroksillenmesiyle oluşmaktadır.  

Bu ilaçlar özellikle kemik iliği depresyonu oluşturabilmektedirler.   

Tiroide iyot alımını azaltıp, guatr oluşturabilirler.  

Ürikozürik etkilidir. 

 

DİPİRON-metamizole: 

Ağızdan alındığında veya iv verildiğinde, mide veya kanda non-enzimatik olarak 4-

metilaminoantipirin’e dönüşür. COX-3 inhibitörüdürler. 

 

İBUPROFEN:  

Kanda % 99’u proteinlere bağlanır. Bulanık görme ve toksik körlük oluşturabilir. 

 

TİAPROFENİK ASİT:  

Diğer antiinflamatuvarlardan farklı olarak, kıkırdak dokusunun proteoglikan sentezini inhibe 

etmemektedir.  

KETOPROFEN:  

Yalnızca COX’ı inhibe etmekle kalmaz, lizozomal enzimleride belirgin stabilize eder.  

FLURBİPROFEN:  

Oftalmik olarak kullanılabilen bir NSAII’dır. 

NAPROKSEN  

FENOPROFEN 

OXAPROZIN 

FENBUFEN 

 

NABUMETON:  

Bir ön ilaçtır. Karaciğerden geçerken aktif metaboliti olan 6-metoksi-2-naftil asetik aside 

dönüşür. Diğerlerinin aksine asidik değildir. 
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İNDOMETASİN:   

Serbest oksijen radikallerini bağlayarak inaktive edebilmektedir.  

Mukopolisakkarit biyosentezini belirgin inhibe eder.  

Bu ilacın vazokonstrüktör etkisi bulunmaktadır.  

En önemli yan etkisi hastaların yarısında başağrısı (frontal) oluşturmasıdır. 

PDA tedavisinde kullanılmak üzere iv. solüsyonu bulunmaktadır  

SSS’ini eksite eder.  Gebelerde, psikiyatrik bozukluğu olanlarda (depersonalizasyon 

reaksiyonu oluşturur), epileptik hastalarda ve parkinsonlu olgularda kullanılmamalıdır. 

 

SULİNDAK:  

Karaciğerde sülfid metabolitlerine dönüşür. Bu metabolit böbrek enzimleri tarafından inaktive 

edildiği için; böbrekle ilgili yan etkileri en az olan NSAİİ’dır.  

Esas olarak safra ile itrah edilir.  

Diğer ilaçlardan farklı olarak konstipasyon oluşturabilmektedir.   

 

ETODOLAK  

 

TOLMETİN:  

Özellikle Juvenil romatoid artritte kullanılır. Bu ilacı alanlarda proteinüri testleri yanlış-

pozitif sonuç vermektedir. 

 

KETOROLAK:  

Analjezik etkisi çok güçlüdür. En sık görülen yan etkisi somnolans’dır.  

 

DİKLOFENAK:  

Hem antienflamatuar hem de analjezik etkisi güçlüdür. Oftalmik olarak kullanılabilir. 

ETOFENAMAT:  

Sadece jel olarak kullanılır. 

 

MEFENAMİK ASİT 

FLUFENAMİK ASİT 

 

TENOKSİKAM:  

En uzun etkili NSAII’dır.  

 

MELOKSİKAM: 

PİROKSİKAM:  



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                              739 

 

COX-2’yi daha selektif bloke eden ilaçlar: 

Meloksikam 

Nimesulid 

Nabumeton 

Tenoksikam 

COX2 spesifik olanlar: 

Selekoksib, Rofekoksib ( MI riski ) 

 

JUVENİL ROMATOİD ARTRİT 

Özellikleri: 

18 yaşından önce başlayan kronik bir inflamatuar artrittir  

HLA DR 4 birlikteliği vardır  

Sinovial lezyonlar histolojik olarak erişkin romatoid artrit gibidir  

İnflamatuar lezyonlar büyümekte olan epifizleri tutabilir ve tutulan kemikler normalden 

daha uzun veya kısa olabilir  

Fibröz ankiloz (kronik tutulan eklemlerde) romatoid artritden daha sıktır  

Pannus oluşumu (çok daha geç dönemlerde)  

 

Sınıflandırma:  

Sistemik başlangıçlı JRA  

Pausiartiküler artrit  

Poliartiküler artrit  

1.Sistemik başlangıçlı JRA (still hastalığı) (%10-20)  

Genel Özellikler:  

(%10- 20) oranında izlenir  

 erken dönemde ön planda sistemik yakınmalar ve eklem dışı tutuluşla karakterizedir  

  erken dönemde tipik özellikler:yüksek ateş ve belirgin yapısal yakınmalar  

  kaşıntısız, kendi kendine geçen makülopapüler deri döküntüsü (hastaların %90’ında), ateşin 

yükseldiği dönemlerde en belirgindir  
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Aktif hastalığın özellikleri:  

 lenfadenopati 

 hepatosplenomegali 

 plöroperikardit 

 en ciddi belirtisi perikardittir. Perikardiyal efüzyon eşlik edebilir  

Laboratuar  

  Oldukça yükselmiş eritrosit sedimentasyon hızı  

  Belirgin lökositoz ve trombositoz  

  Kronik hastalık anemisi  

  ANA(+), HLA B8,  B35, DR4 ve DW2 ile ilişkili  

Ancak ilk 6 ayda herhangi bir dönem poliartiküler artrit belirginleşir  

 

Tedavi:  

 Kortikosteroid 

 

 

2.Pausiartiküler Artrit(%50) (Oligartiküler) (en sık)  

4 veya daha az eklem tutulumu bulunur 

a.Oligoartrit ve ön üveit 

   Daha çok kızlarda görülür  

 artrit asimetriktir, hafiftir ve dizi tutar. 

   ön üveit %20- 40 (körlükle sonuçlanabilir)  

   ESR normal veya artmıştır  

   %60 ANA (+)’liği kronik üveit açısından daha fazla risk taşır  

   RF( - )  

b. Aksiyal iskelet oligoartriti  

 Ön planda erkekleri tutar  

 Genelde geç çocukluk çağında başlar  

 Sakroiliak eklemler en sık tutulur  

 HLA B27 (%50), çok azında RF(+)  
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3.Poliartiküler artrit (%30- 40)  

Özellikleri:  

  Hastalığın ilk 6 ayında 5 veya daha fazla eklem tutulumu  

 erken dönemde genelde sistemik özellikler ağırlıkta değildir 

 kızlarda daha sık 

 simetrik büyük ve küçük eklem tutulumu tipiktir  

 servikal omurga, sakroiliak eklem ve temporomandibular eklem hastalığıdır  

 RF(+) lerde cilt altı nodüller bulunur 

 

 

Laboratuar:  

  eritrosit sedimentasyon hızında lökosit ve trombosit sayısında orta derecede artış 

  normokrom ve normositer bir kronik hastalık anemisi 

  %10- 20 RF(+); %20- 40 ANA(+)  

  RF(+) olanlar; kronik, erozif ve şiddetli artrit ve ciddi bir düşkünlük gelimesi açısından 

en yüksek risk altındadırlar  

 

Radyoloji: Hastada ağer eklem hasarı bulunur. 

 

Tedavi:  

NSAID, Klorokin, MTX, Azotiopürin, Siklofosfamid 
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SPONDİLARTROPATİLER 

Ankilozan Spondilit 

Reiter Sendromu 

Psöriatik Artropati 

Enterohepatik Artropatiler 

 

ANKİLOZAN SPONDİLİT 

Özellikleri:  

  Aksiyel iskelet inflamasyonu  

   Entezis inflamasyonu, sıklıkla asimetrik  

Tipik iskelet dışı özellikler  

üveit veya konjonktivit  

üretrit  

inflamatuar barsak lezyonları  

psöriyazis benzeri deri lezyonları  

  aortit 

HLA- B27 ile birliktelik  

RF (-), ANA (-)  

Öncelikle aksiyal iskelet tutulumu özellikle sakroiliak eklemler tutulur.  

Apendiküler iskelet tutulumu oligoartiküler ve asimetrik tutulur  

Romatoid nodüller bulunmaz  

 

Patoloji:  

  Temel patolojik lezyon entesopatidir. (Tendon ve ligamanların kemiğe yapıştığı kısımlarda 

ortaya çıkan bir inflamasyon).Ör:Kostokondrit, aşil tendiniti, plantar fasiit.  

Radyografi:  

  Entesit sonucu oluşan sindesmofit, sakroileit. Ayrıca ligaman kalsifikasyonu sonucu 

vertebrada bambu kamışı görünümü 
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REİTER SENDROMU  

Özellikler: 

  HLA B27 ile kuvvetli ilişkili spodiloartropati (%75)  

 karakteristik eklem dışı bulguların eşlik ettiği, seronegatif reaktif artritlerdir  

  üretrit, servisit veya dizanterik enfeksiyon tetiği çeker  

erkeklerde daha sık tanı konur 

 

 

Etiyoloji ve patogenez: 

Tetikleyici spesifik enfeksiyonlar 

 Salmonella,shigella ve yersinia serotipleriyle ortaya çıkan dizanterik enfeksiyonlar  

  Klamidya ve mikoplazma üretritleri  

 HLA B27 ve bakteriyel peptidler arasındaki moleküler benzerlik  

Klinik özellikler  

 En sık genç erişkinlerde ortaya çıkar  

 Üretrit veya dizanteri atağı sonrası (1- 3 hafta), tipik klinik özellikler ortaya çıkmaya başlar. Bu 

özellikler aralıklarla çıkma eğilimindedir  

 

Hastalık bulguları:  

Kas- iskelet sistemi  

   artrit (en sık alt ekstremite oligoartriti; genelde kronik)  

 entesopati (plantar fasiit ve aşil tendiniti en tipik)  

 daktilit (sosis parmak)  

 sakroileit  

 

Genitoüriner 

   üretrit (sıktır) 

 kronik prostatit 

 Balanititis sirsinata: glans penisin eritematöz lezyonu 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                              744 

 

Göz  

 Konjonktivit (sık)  

 Ön üveit (sık)  

 

Mukokutanöz  

 Keratoderma blenorajika: püstüler psöriyazise benzer el ayası, ayak tabanı dahil vücudun 

herhangi bir yerini tutabilen pul pul plak benzeri lezyonlar  

 

Kardiovasküler  

  Birinci derece kalp bloğu 

  Aortit (ileri evrede): Aort kapak yetmezliği 
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Tanı:  

  Seronegatif, asimetrik bir oligoartrit, eklem dışı özelliklerden (dizanteri, üretrit, konjonktivit ve 

mukokutanöz lezyonlar) herhangi biriyle birlikte olduğu zaman ön tanı konur.  

 HLA B27 (+) (%80)  

 

Radyografi:  

  Asimetrik oligoartiküler erezyon  

  Eklem boşluğunda daralma 

  Periartiküler osteopeni 

  Aşil tendonu veya plantar fasyanın yapışma yerleri civarında periostal kemik oluşumları  

  Sakroiliit 

Tedavi: 

Egzersiz 

İlaç tedavisi:  

 NSAII (temel)  

 sulfosalazin  

 antibiyotikler (üretrite eşlik ediyorsa)  

 Metotreksat 

Anti-TNF (infliximab and adalimumab) 

 

ENTEROPATİK ARTRİT 

Sindirim kaynaklı: şigella, salmoneıla, yersinia ve camplobakter en iyi nedenlerdir. Ülseratif 

kolit ve Crohn hastalığında da izlenir.  

Enfeksiyondan birkaç hafta sonra başlar, eklem tutukluğu ve sırt ağrısı ilk bulgulardır. En sık 

tutulan eklemler dirsek, diz ve ayak eklemleridir. Dijital tendon sinoviti, parmakta sosis parmak 

görünümüne neden olur. Hastalarda HLA-B27 pozitiftir.  

Ülseratif kolitte en sık saptanan ekstraintestinal bulgu artrittir ve en sık tutulan eklem diz 

eklemidir. Ancak HLA-B27 pozitif olgularda tabloya sakroileit eklenir.  

PSÖRİATİK ARTRİT  

Psöriyazise eşlik eden  inflamatuar artrit’dir 

Klinik:  

  Çoğunlukla 30’lu yaşların sonu 40’lı yaşların başlangıcında ortaya çıkar ve genelde deri 

lezyonları artritten önce vardır  

Artrit Klinik formları: 

1.DİF artriti: (en sık) 

 klasik psöriyatik artrit formu 

 tipik tırnak anomalileri ve DİF eklemlerde şişlik ve kızarıklık  

 radyografide primer erozif osteoartrite benzer 

sosis parmak tipiktir 
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2.Artritis mutilans 

 küçük parmaklarda şiddetli periartiküler kemik rezorbsiyonu 

 teleskopik parmaklar (son dönemde)  

Radyografi.  

a. DIF eklem erezyonları 

 kemik eklem aralığında genişlemeye neden olabilir 

 proksimal falanksta rezorbsiyon (hokka içi kalem- pensil in cup görünümü)  

 

 

b. Omurga tutuluşu. 

  asimetrik sakroiliit 

  asimetrik, düzensiz sindesmofitler 

c. Entezopati 

Tedavi:  

1. NSAİİ (temel)  

2. İntramüsküler altın   

3. Sulfosalazin  

4. Metotreksat 

5. Diğer sitotoksikler (ör:azotiyopirin) 

 

BAKTERİYEL SEPTİK ARTRİT  

Sınıflandırma:  

1.Gonokoksik enfeksiyonlar  

  Cinsel aktif erişkinlerde bakteriyel septik artritin en az yarısından sorumludur  

 tedaviye çok iyi yanıt 

 

2.Nongonokoksik enfeksiyonlar  

  S.aureus (nongonokoksik septik artritin en sık nedenidir)  

  Genel olarak tüm yaşlarda septik artritin en sık nedeni Stafilokokus aureustur.  

 < 2 yaş altında septik artritin en sık nedeni ise H. influenzadır.  

 Yenidoğanda septik artritin en sık nedeni B grubu treptokoklardır.  
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KLİNİK 

Gonokoksik artrit 

  Tipik olarak artrit veya inflamatuar pelvik hastalığın semptomları olmaksızın genital 

enfeksiyon vardır  

 

Periartrit- dermatit sendromu:  

  ateş, sinovit, dermatit gelişir 

  takiben birkaç günlük gezici veya eklenen tipte poliartralji  

  makulopapuler (daha sonra vezikülopüstüler) deri lezyonları 

monoartrit (Diz) 

    

Nongonokoksik artrit  

  Tipik olarak tutulan eklemlerde; akut ağrı, duyarlılık, şişlik ve hareket kısıtlılığı vardır  

Tanı: 

  Sinoviyal sıvı beyaz hücre sayısı >50.000 (%90’dan fazlası nötrofiller oluşturmak üzere) 

bakteriyel enfeksiyon kuvvetle düşünülür  

  sinovya sıvısını en fazla bulanık yapan akut bakteriyel artrittir  

Tedavi:  

1.Antibiyotikler 

2.Drenaj 

  

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS 

Doğurganlık çağındaki genç kadınlarda erkeklerden 8- 10 kat fazla görülür . Kompleman (C3-

C4) az olan insanlarda Lupus riski artar. Bunun sebebi kompleman normalde  immun komplekslere  

(Ag-Ab) bağlanıp, bu komplekslerin karaciğer ve dalakta klire edilmesini sağlar. Kompleman 

eksikliğinde bunlar olmaz. Ag-Ab kompleksleri dokularda birikir. 

 

PATOLOJİ  

1.Deri  

  nekroz ve dermoepidermal bileşkede immünglobülin ve kompleman birikimleri  

  küçük dermal damarlarda vaskülitik lezyonlar 

Hastaların çoğunda deri tutulumu izlenir. Klasik olarak burun üzerinde birleşen kelebek 

tarzında malar eritem bulunur.  

Eritemden büle kadar farklı lezyonlar gelişebilir. Güneş ışığı lezyonları artırır (fotosensitivite). 

Hastalarda alopesi ve oral aftlar izlenebilir.  

Deri bazal tabakasında lg ve kompleman birikimi ile dejenerasyon gelişir.  

Deri biyopsilerinde atrofi, vaskülit, fibrinoid nekroz ve fibrozis gelişimi saptanır 
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2.Böbrek  

 Class 1:  

Norrnal böbrek dokusu.  

 

Class 2:  

Mezengial lupus GMN, hastaların %20'sinde saptanır. Minimal hematüri ve proteinüri ile 

beraberdir. Ab ve komplernanın granüler rnezengial depolanması her hastada saptanır.  

 

Class 3:  

Fokal proliferatif GMN, hastaların %20 sini içerir. Rekürren hematüri, orta derecede 

proteinüri ve bazen hafif renal yetersizlik ile beraberdir.  
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Glomerülleri fokal ve segmental tutar, endotel şişer, mezengial proliferasyon, PNL 

enfiltrasyonu, bazen fibrin ve kapiller trornbüs izlenir.  

 

Class 4:  

Difüz proliferatif GMN; en sık izlenendir, hastaların %40"SO'sini içerir. Mikroskopik veya 

gross hematüri, proteinüri (bazen nefrotik boyutta), hipertansiyon, GFR de azalrna, hafif-orta renal 

yetersizlik izlenir.  

Subendoteliyal immünkompleks (lg G, A, M ve her tip kompleman birikimini içerir -salata tipi 

birikim adını alır-) birikimi tipiktir.  

 

 

Bu tablo yaygınlaşırsa "wire loop" (tel halka) görünümü oluşur. (wire loop lezyonlar en tipik 

olarak class 4 difüz proliferatif GMN'de izlenir, ancak class 3 ve 5'de de saptanabilir).  

 

Glomerüllerde kresentler izlenebilir. Tubulus bazal membranlarında granüler immün kompleks 

birikimi ile tubüler ve interstisyel değişiklikler gelişebilir.  

Hipertansiyon ve orta-ağır renal yetersizlik daima saptanır. Ağır bir tablodur ve prognoz 

kötüdür.  
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Class 5:  

Membranöz GMN; Olguların % 15'ini içerir. Ağır proteinüri ve nefrotik sendrom ile 

karakterizedir. Tipik olarak subepitelyal immünkompleks birikimi bulunur.  

 

 

SLE’de Böbrek Tutulumunun WHO Derecelendirmesi 

Class I: Normal. Işık, immün florasan ve elektron mikroskobu ile patolojik bulgu saptanamaz 

(en az %5).  

Class II: Mezengial lupus glomerülonefriti (%10-25).  

Class III: Fokal proliferatif glomerülonefrit (%20-35).  

Class IV:Diffüz proliferatif glomerülonefrit (en sık olan tip:%35-60). Wire loop (tel halka 

görünümü)  

Class V: Membranöz glomerülonefrit (%10-15)  

 

3.Santral sinir sistemi: 

 mikroinfarkt ve mikrohemorajiler 

 fosfolipid antikor sendromu küçük damar tıkayıcı lezyonları ile birlikte olabilir 

4.Vaskülit 

5.Diğer doku lezyonları 

  nonspesifik ılımlı sinovit 

  kasların lenfositik infiltrasyonu 

Dalak 

Belirgin splenomegali, kapsülde kalınlaşma ve folikül hiperplazisi izlenir. Dalakta plazma hücre 

sayısı artmıştır. Santral ve arterlerde karakteristik perivasküler fibrozis ile soğan zarı görünümü oluşur.  
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KLİNİK BELİRTİLER  

Genel 

  Halsizlik, kilo kaybı ve ateş hastalığının belirgin sistemik yakınmalarıdır 

  En sık semptom artraljidir 

 

Deri (%80) 

  kelebek raş  

  diskoid lezyonlar  

yineleyen müköz membran ülserasyonları 

yaygın veya lokal alopesi 

dijital vaskülit 

  fotosensitivite 

 

Santral sinir sistemi (%80)  

  Yaygın belirtiler. Ciddi başağrısı, reaktif depresyon, psikoz, kavrama bozuklukları ve 

nöbetler  

  Fokal nöbetler, hemipareziler, kranial sinir defisitleri, transvers myelit ve hareket bozuklukları  

Periferik sinir (%10)  

  duyusal veya duyusal- motor nöropati  

  vaso nervosum vaskülitli olgular mononöritis multipleks kliniği gösterirler  

Kalp (%50)  

Karakteristik olarak nonbakteriyel verrüköz endokardit (immün kompleks depolanımına 

sekonder; (Libman Sacks endokarditi) izlenir. Günümüzde steroid kullanımı sonrası çok az izlenir.  
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Tipik olarak mitral ve triküspit kapakların fonksiyonel yüzlerinde (ventriküle bakan yüz) 0. 5-4 

mm çaplı çok sayıda vejetasyonlar izlenir. Kimi zaman kapağın her iki yüzünü tutabilir.  

SLE olgularında perikardit ve miyokardit gelişebilir.  

SLE'li hastalarda koroner arter hastalığı riski anlamlı boyutta artmıştır. Bunun nedenleri genç 

yaşta uzun süre kortikosteroid kullanımı başta olmak üzere, hipertansiyon, obesite ve hiperlipideminin 

tabloya eklenmesi ile multifaktöriyeldir.  

 

Akciğer (%15)  

   semptomatik plörit (%30) 

 hemoptizi, pulmoner vaskülit (ARDS habercisi olabilir) 

 diffüz interstisyel akciğer hastalığı  

Gastrointestinal Yol: (%20)  

 bulantı, kusma, karın ağrısı (sık) 

 intestinal vaskülit- barsak infarktı, perforasyon, kanama 

 pankreatit 

 hepatit 

 

 

Böbrek: (%80)  

 idrar sedimenti anormallikleri (eritrosit, lökosit, hücresel silendirler) 

 serum kreatini ve kan üre nitrojen (BUN) düzeylerinde artış 

 serum kompleman komponenti düzeyinde azalma 

 mezengial hastalık en hafif formdur. 

 diffüz proliferatif nefrit en sık (%50- 60)’ tır: en ciddi patolojik lezyondur 

 

Kas ve kemik  

  artralji ve simetrik artirit (sık)  

 

Laboratuar:  

  kronik hastalık anemisi (en sık)  

  Coombs (+) hemolitik anemi 

  otoimmün lenfopeni 

  nötropeni (daha az sıklıkla)  

 lökopeni (%50)  

  kronik immün trombositopeni  

  ESR artışı   

  fosfolipid antikorlar yalancı pozitif sifiliz testine neden olabilirler   

  hipergammaglobulinemi  

OTOANTİKORLAR 

1.ANA  
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SLE ‘li olguların%99’unda (+)’tir  

ANA tipleri şunlardır; 

a.Çift sarmallı DNA antikorları (ds DNA) 

 Aktif olguların %65’den fazlasında  

  SLE için oldukça özgüldür  

b. Histon antikorları 

  SLE ve ilacın neden olduğu lupusda görülür  

c. SnRNP karşı antikorlar  

d. Anti- Sm ve anti- U1RNP  

Sm antikorları SLE için oldukça spesifiktir  

izole U1RNP antikoru mikst bağ dokusu hastalığında görülür. Skleroderma, SLE ve 

polimyozitin klinik belirtileri vardır 

e. Ro partikülü (anti SS-A)  

 Belirgin dermatolojik ve fotosensitivite komponentlere sahip SLE formları ile birliktedir  

Sjögren sendromunun bir belirleyicisidir  

f. La antikoru (Anti SS-B)  

SLE ve Sjögren sendromlu olgularda  

 

g. Sitoplazmik ve membran komponentlerine karşı antikorlar  

 tRNA ve ribozomal nükleoproteinlere karşı antikorlar  

 hücre membran bileşiklerine (fosfolipid) karşı antikorlar  

 Nöronal antikor ve ribozomal P proteinine karşı antikor SLE’ nin SSS inin aktif 

tutulumunu gösterir.  

 

Tanı kriterleri:  

1.Malar raş  

2.Diskoid raş  

3.Fotosensitivite  

4.Oral ülserler (genelde ağrısız)  

5.Artrit  

6.Serözit  

7.Renal hastalık  

8.Nörolojik hastalıklar  

9.Hematolojik bozukluk  

10.İmmünolojik bozukluk  

11.Antinükleer antikor  

 Bu 11 kriterden 4’ünün bulunması tanı koydurur  

 

Eşlik eden sendromlar:  

Neonatal lupus sendromu  
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  Anti- Ro antikorlarına sahip annelerin bebeklerinde en tipik belirti çabuk kaybolan lupus deri 

lezyonlarıdır. (Raş) 

  Geçici trombositopeni; hemolitik anemi  

  Konjenital kalp bloğuna neden olabilir  

 

Fosfolipid antikor sendromu  

   Uzamış aPTT: Hastanın plazamsında fosfolipide karşı gelişmiş antikorlar bulunur. Bu 

antikorlar pıhtılaşma testlerini bozar. a-PTT uzamış çıkar. Ancak insan organizmasında antikorlar 

fosfolipidlere bağlanıp koagulasyonu tetikler. 

 Yalancı pozitif sifiliz serolojisi   

 Venöz veya arteriel trombozlar ve epizotik trombositopeni (en sık)  

 Gebe olgularda ilk trimesterden sonra fetal ölümler ve prematür doğumlar  

 warfarin ile antikoagulan tedavi verilir.  

 

SLE Tedavi:  

1.Güneşten koruyucular (PABA veya benzofen içeren topikal koruyucular) 

2.NSAİİler 

3.Antimalaryal ilaçlar (hidroksiklorakin,klorokin) 

4.Kortikosteroidler 

5.sitotoksik ajanlar (azotiopirin, siklofosfamid)  

6.iv. immünglobülin  

7.Plazma exchange- plazmaferez  

 

Overlap sendromu:  

 SLE  

 skleroderma 

 polimyozit bulguları bir aradadır.  

 

SKLERODERMA (SİSTEMİK SKLEROZİS) 

 Özellikler:  

Yaygın küçük damar obliteratif hastalığıdır  

  Multiple iç organ fibrozisi vardır  

 Maden kömürü işçileri yüksek risk altındadır  

  Erken lezyon özellikle küçük damarlarda vasküler endotelyal incinme gibi görünür  

 Deri ve iç organların intimal hiperplazisi (en erken devrede)  

  Luminal daralma ve doku iskemisi  

  Fizyolojik vazokonstriktif uyarılar (soğuk emosyon, tromboksan A2 veya serotonin) Reynoud 

fenomeni ile sonuçlanır  

  Raynoud fenomeni   sklerozun en sık ve en erken bulgusudur.  
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  Renal vasküler tutulum renal krizler oluşur  

  Skleroderma derisinde çok miktarda mast hücreleri bulunur  

 

ORGAN TUTULUMU  

Deri (%55)  

  Erken ödematöz, sonrasında skleroz 

 Değişiklikler sıklıkla parmaklar ve elden başlar proksimale yayılır  

Birlikteki belirtiler  

 Raynoud fenomeni (%95), parmaklarda trifazik renk değişikliği (kan akımı azalır beyaz; ağır 

bir şekilde geri döner mavi; reaktif hiperemi gelişir, kırmızı)  

  Telenjiektazi  

  Derialtı kalsifikasyonları  

  Deri ülserleri (parmak distal ülserleri, parmakların gittikçe incelmesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinal sistem 

 En sık özefagus tutulur 

 Sklerodermada hedef organ gastrointestinal sistemdir 

1.Özefagial disfonksiyon 

 İç organ tutuluşunun en sık belirtisidir  

 Motilite bozukluğu 

 Genelde alt 2/3 lük kısım etkilenir 

 

2. İnce barsak tutuluşu  

 İntestinal hipomotilite, intermitant kramp şeklinde karın ağrısı 

 İshal, aşırı bakteri üremesi 

 Malabsorbsiyon sendromu 
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Akciğer 

  İzole pulmoner hipertansiyon  

  Progresif interstisyel akciğer hastalığı  

Kalp  

  Efüzyon (sıktır).Sıklıkla myokardial tutuluşla birliktedir  

  Kardiyomegali (konjestif kalp yetmezliği, aritmiler ve iletim bozuklukları) 

  Angina  

  Restriktif kardiyomyopatiye en sık yol açan kollagen doku hastalığı sklerodermadır. 

Böbrek 

 Skleroderma renal krizi (ani böbrek yetmezliği)  

 Masif renin - anjiotensin salınımı (vazokonstriksiyon ağırlaşıp akut böbrek yetmezliği gelişir) 

 Malign hipertansiyon ve mikroanjiopatik hemolitik anemi eşlik edebilir  

 Tedavi ile renal perfüzyon düzeltilmezse kronik böbrek yetmezliği ve ölüm  

 Skleroderma en sık ölüm nedeni böbrek tutulumudur 

Eklem ve tendon 

  Parmak, el bilek ve diz eklemlerinde artrit (>%50 olgu)  

 Eklem tutulumu: snoviyal fibrozis ve eklem hareketlerinin kısıtlanması  

  Tendon kılıfı tutuluşu-karpal tünel sendromu 

Sinir 

 Nörolojik tutulum, median ve trigeminal sinirlerin fibrotik tuzak nöropatilerine sınırlı kalır 

Skleroderma Tipleri: 

1-Diffüz skleroderma  

 Proksimal deri tutulumu 

 Anti-scl70 antikorlar (en spesifik) veya antinükleoler ANA’lar  

 İç organ tutulumu daha erken devrede  

   Renal tutulum çok daha sık  

   Pulmoner fibrozis daha erken ve hızlı 

2- Sınırlı skleroderma  

 Distal ekstremiteler ve yüze sınırlıdır  

 CREST sendromu olarak da bilinir  

 Calsinozis (deri altı kalsinozisi)  

 Raynoud fenomeni  

 Özefagus motilite bozukluğu  

 Sklerodaktili -Telenjiektazi  

 Antisentromer antikor sıktır  

 iç organ tutulumu daha yavaş ancak yıllar sonra şiddetlenir 
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TANI: 

skleroderma dermisde en çok iki bölgeyi tutar: 

1.perioral ve boyun çevresi (en sık) 

2.eller (Reynoud fenomeni ve sklerodaktili) 

 

TEDAVİ  

  D- penisilamin (diffüz formda)  

  Kolşisin 

Raynoud fenomeninde tedavi 

Sigara bırakılması  

Kalsiyum kanal blokerleri (skleroderma tedavisinde en yararlı vazodilatatör ajanlardır)  

IV prostoglandin-nitrogliserin infüzyonları  

Ketanserin 

Özefagial tutulumda tedavi 

 reflü önleyici yöntemler  

 mukoza koruyucu ajanlar (ör: sükralfat) ve histamin reseptör blokerleri (ör: simetidin)  

 omeprazol  

Alt gastrointestinal sistem tutulumunda tedavi 

 bakterilerin çoğalmasına bağlı malabsorbsiyon: Geniş spektrumlu antibiyotikler 

(ör:tetrasiklin)  

 prokinetik ajanlar 

Böbrek tutulumunda tedavi 

 ACE inhibitörleri (ör: kaptopril, enalapril)  
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POLİMYOZİT 

Özellikleri:   

 Proksimal kas güçsüzlüğü izlenir   

 kas enzimlerinde yükselme vardır  

 karakteristik elektromyografik (EMG) örnekler 

 kas biyopsisinde inflamatuar infiltratlar 

   Bu komplekse tipik raş eklendiğinde dermatomyozit denir  

 Polimyozit çocukluk ve ileri erişkinlikte pik yapar  

 Erişkin başlangıç tipinde maligniteye eşlik edebilir  

 

Etiyoloji ve patogenez: 

Başlıca inflamasyon yerleri iskelet kası ve daha az sıklıkla kalp kasıdır.  

 Deri tutulumu, minör patolojik özelliktir  

KLİNİK  

Deri: 

  Dermatomyozitte raşlar-eritemli alanlar, pul pul soyulma, atrofi, yüz, boyun, gövde üst kısmı ve 

ekstansör yüzlere dağılmıştır  

Patognomonik bulgular  

 heliotrop göz kapakları (mor ve şiş)  

   Gottron belirtisi (MKF ve PİF eklemlerde eritemli papüller) 
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Diğer 

 mekanik eller (sert eritemli deri, avuç içi ve parmaklarda hipertrofik değişiklikler)  

 eritemli  şal belirtisi (boyun ve sırt) 

 

Akciğer: 

  kronik interstisyel akciğer hastalığı,özellikle T-RNA sentetaz antikorları ile birlikte 

 

Anti-Jo-1 sendromu( Sentetaz antikor ) 

makinist eli  

interstisyel akciğer hastalığı  

simetrik poliartrit  

 

Eklem  

 Hafif, simetrik inflamatuar artrit (nadiren dekstrüktif)  

 En çok sentetaz antikorları olan olgularda 

 

Kas: 

 düzenli ilerleyen kas güçsüzlüğü  

  iskelet kası güçsüzlüğü polimyozitin primer belirtisidir (sandalyeden kalkmada, yatakta 

oturmada, saç taramada güçlük)  

  Faringeal kas tutuluşumu : yutma güçlüğü; aspirasyon  

 

Labaratuvar: 

Kas enzimlerinde artış 

  CK, aldolaz yüksek  

Serum myoglobin seviyelerinde yükselme 

Spesifik otoantikorlar  

 sentetaz antikorları (anti- aminoacyl- tRNA sentetaz)(en sık jo-1 antikoru)  

 sinyal tanıyan partikül antikorları (SRP antikorları)  

 mi- 2 antikorları  

 

Tanı  

1. Karakteristik proksimal kas güçsüzlüğü 

2. Kas biyopsisinde inflamatuar hücre infiltratları  

3. Kas enzimleri düzeylerinde yükselme  

4. Myopatik EMG değişiklikleri 

Tedavi: 

immünsüpressif ajanlar  
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Maligniteye eşlik eden PM/DM (%10- 25)  

 İleri yaş başlangıçlı inflamatuar myopatili yaşlı bireylerde iç organ maligniteleri ortaya çıkar  

 DM’ de malignite daha sıktır  

 Akciğer, gastrointestinal kanal, meme, uterus ve over kanserleri en sıktır  

 Genelde prognoz kötüdür 

 

 

SJÖGREN SENDROMU(=SİCCA SENDROMU) 

Özellikler:  

 Ağız kuruluğu (kserostomi)  

   Göz kuruluğu (keratokonjiktivitis sikka)  

 Gözyaşı ve tükrük bezi büyümesi  

 Otoimmündür 

 Glandlara karşı bir antikor vardır (tiroid, paratiroid de olabilir)  

   Kadın erkek oranı 1/9’dur  

SINIFLANDIRMA  

1.Primer Sjögren sendromu  

Özellikler: 

HLA DR3 ile birliktelik 

Deri 

kuru deri ve vajen  

Raynoud fenomeni  

purpura (vaskülit) 

 

Akciğer 

 Tekrarlayan enfeksiyonlar  

 İnterstisyel fibrozis 

 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                              761 

Gastrointestinal traktüs 

 Angular chelitis  

 Oral kandidiazis  

 İri kırmızı dil  

 Tekrarlayan parotit  

Disfaji  

Atrofik gastrit  

Kronik aktif hepatit 

 

Böbrek 

renal tübüler asidoz  

interstisyel nefrit 

Kas 

ağrısız myozit 

Sinir 

santral sinir sistemi tutuluşu  

periferik nöropati 

 

Hematolojik sitem 

 nötropeni ile seyreder  

 splenomegali  

 lenfoma 

Eklem 

artralji  

 

Endokrin sistem 

Kronik tiroidit  

2.Sekonder Sjögren sendromu  

Özellikler: 

 Başka bir romatolojik hastalığın (romatoid artrit, SLE, skleroderma) seyri sırasında 

oluşabilir.  

 kollagen doku hastalıkları arasında en sık romatoid artrit ile birliktedir %40- 50)  

 HLA- DR4 ile ilişkisi vardır 

 

Laboratuar 

 Kronik hastalık anemisi 

 yüksek ESR 

 hipergammaglobulinemi 

 Romatoid faktör (%75-90)  

 Anti- Ro antikor (%70); Anti- La antikor (%40)  
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Tedavi  

Ağız hijyeni  

Tükrük bezi veya lenf dokusu büyümesi olan primer Sjögren sendromlu hastalarda non-

Hodgkin lenfoma riski 40 kat artmıştır 

Yapay gözyaşı 

immünsupressif ilaçlar, antiinflamatuar tedavi de kullanılır  

 

 

VASKÜLİTLER 

Damar duvarlarının nekrozu ve inflamasyonu ile karakterli bir grup hastalıktır.   

Vaskülit tanısı arter biyopsisi ile konur. 

Tipleri 

 Büyük Damar Vaskulitleri : Takayasu ve Temporal Arterit  

 Orta Boy Damar Vaskulitleri: PAN, Kawasaki  

 Küçük Damar (Kapiller vaskulitler): HSV, Mikroskopik Polianjeitis, Mixt Kriyoglobulinemi, 

Wegener, Churg-Strauss Hastalığı  
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KAN DAMARLARI HİSTOLOJİSİ  

Kalp gibi üç tabakaları vardır:  

1. Tunika intima: Endotel + subendotel (gevşek bağ dokusu)+ m. elastika interna  

2. Tunika mediya: Dairesel düz kas + (elastik lameller)  

3. Tunika adventisiya: Gevşek bağ dokusu, vaza vazorum,sinir ve lenfatikler  

 

Büyük (elastik) arterler:  

Kanı kalpten boşaltan ve diyastolik basıncın oluşumundan sorumlu, elastik arterler olarak da 

bilinen damarlardır. (Aort-Karotis) Tunika mediyaları çok kalındır ve aralarında dairesel 

düzenlenmiş düz kas hücrelerinin yer aldığı çok sayıda elastik lamel içerir.  

 

Orta çaplı arterler:  

Büyük arterlerden yüksek basınçla pompalanan kanı vücuda dağıtan, müsküler (dağıtıcı) 

arterler olarak da adlandırılan damarlardır. (mezenterik arterler-renal arter) Tunika medya 

başlıca düz kas hücrelerinin oluşur. 

 

Kapiller:  

Sadece endotel ve bazal membrandan yapılmışlardır. Gaz ve besin alışverişi olan bölgedir. 
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TAKAYASU ARTERİTİ  

Özellikleri:  

 mononükleer ve dev hücreleri içeren panarterit ile karakterlidir  

 arkus aorta damarlarının granülomatöz inflamasyonu  

Klinik: 

 nabızsızlık hastalığı da denir  

   üst ekstremite nabızları zayıf, alt ekstremite nabızları güçlüdür  

   üst ekstremite kladikasyosu tipiktir. 

 pulmoner ve mezenterik damarlarda tutulabilir  

TEDAVİ  

steroid (erken dönemde)  

 vasküler rekonstriksiyon 

 sitotoksik ajanlar 

 

NOT: 

Subclavian çalma sendromu, geçici vertebrobasiler iskemik oluşturabilir. Bu hastalarda 

vertebral arterin çıktığı yerden önce subclavian arterde daralma vardır. 

Hasta kol eforu harcadığında baş dönmesi, dengesizlik gibi semptomlar oluşur. Radial nabzın 

azalması, iki kol arasında 20 mm-Hg dan daha fazla fark olması çalma sendromunu akla getirmelidir. 
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DEV HÜCRELİ (TEMPORAL) ARTERİT  

Özellikleri: 

   Karotis arter ve dallarının granulomatöz inflamasyonu’dur  

 En sık görülen vaskülit tablosudur  

 Vertebral arter veya diğer aorta dallarını da tutabilir  

 Patolojisi takayasu arteritine benzer  

 Belirgin lökositoz (nötrofiller hakim) vardır  

 

KLİNİK  

 nadiren 50 yaş altındaki hastalarda izlenir 

 %50’ sinde polimyalgia rheumatika vardır: omuz ve kalça çevresinde ağrı ve tutukluk 

(proksimal kas tutulumu)  

ESR>50 mm/saat  

50’nin üzerinde yaş  

ateş, halsizlik, kilo kaybı  

İskemiye bağlı 

 baş ağrısı  

 görsel bozukluklar  

 çene kladikasyosu  

 başta duyarlılık  

 nörolojik yakınmalar  

 yüzeyel temporal arter tutulumu  

 duyarlılık, nodül veya eritem 

 

Tanı: 

temporal arter biyopsisi patolojiyi gösterir 

Komplikasyonları:  

akut myokard infarktüsü  

aort diseksiyonu  

konjestif kalp yetmezliği  

en ciddi komplikasyonu körlüktür  
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Tedavi: 

Yüksek doz steroid ile tedavi edilir  
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POLİARTERİTİS NODOSA (PAN)  

Özellikler: 

Orta çaplı arterlerin nekrotizan vasküliti  

Klinik: 

   Genel yakınmalar; ateş kilo kaybı, iştahsızlık’ tır  

 Multiorgan iskemik disfonksiyon kuraldır  

 Akciğer parankim tutulumu yoktur.  

 Renal tutulum (en sık)’ tır : Ciddi hipertansiyon  

 Artralji ve myalji’ de görülür  

 Periferik sinir sistemi anormallikleri; Duyusal polinöropati ve Mononöritis multipleks  

 Gastrointestinal tutulumda (Mezenterik arter) görülür. Damarlarda mikroanevrizma 

oluşturur. Buna bağlı abondan GIS kanaması 

 

Tanı:  

Mezenter, renal arter anjiosunda mikroanevrizma görülür. Biopside granulamotoz yangı 

vardır. Lezyonlar birbirinden farklı kroniste gösterir. Bazı lezyonlar yeni, bazı lezyonlar eski 

fibrotiktir. 

 

Tedavi: 

 İmmunsupresyon 
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KAWASAKİ HASTALIĞI (MUKOKÜTANÖZ LENF NODÜLÜ SENDROMU)  

Etioloji 

Parvovirus B19, New Haven coronavirus, staphylococcus, streptococcus, chlamydia 

etkenler hastalık geçiren olgularda izole edilmiştir. 

Özellikleri-Tanı : 

 konjiktivada hiperemi 

 el ve ayaklarda ödem, eritem ve deskuamasyon 

 diffüz makulopapüler raş  

 çatlak dudaklar 

 çilek dil  

   servikal tek taraflı adenopati 

 bebek ve küçük çocukların ateşli hastalığı 

 %25inde koroner vaskülit gelişir  

 

Komplikasyonlar: 

Akut dönemde myokard infarktüsü gelişebilir 

  anevrizma 

ani ölüm  

Tedavi: 

 intravenöz immünoglobülin tedavisi  
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HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASI 

Özellikleri:  

 Hipersensitivite vaskülitinin prototipidir.  

 Primer olarak çocuklarda ortaya çıkar  

  Sıklıkla streptokoksik farenjiti izler  

 Palpabl purpura, poliartiküler artralji, inflamatuar arterit izlenir 

 mezenterik damar tutulumuna bağlı karın ağrısı veya gastrointestinal kanama  

 immün kompleks orjinli glomerulonefrit  

Klinik: 

 Hematüri, karın ağrısı, alt extremite vaskulitik döküntü, artralji 

 

Patoloji:  

Damarlarda İgA birikimi vardır . Ayrıca lokositoklastik vaskulit. (Nötrofil hasarına bağlı damar 

duvarında çekirdek kalıntıları) 

 

Tedavi: 

Artralji için ASA verilir. Birkaç gün- hafta içinde spontan geriler 

 

Prognoz:  

İleri dönemde KBY riski taşırlar. 
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MİKST ESANSİYEL KRİYOGLOBÜLİNEMİ  

Özellikleri 
 Soğukta presipite İg (krioglobulin) kompleksleri neden olur  

  Vazooklüzif veya inflamatuar bir zedelenme oluşur  

 Kriyoglobulinler Hepatit C ile ilişkilidir. 

 Tekrarlayan palpe edilen purpura atakları, Raynoud fenomeni, artralji ve immün kompleks 

glomerulonefrit  

 

 

MİKROSKOPİK POLİANJEİTİS 

Özellikleri 

Hızla ilerleyen, glomerülonefrit ve belirgin akciğer tutulumu ile karakterli klinik sendrom  

Küçük damarlar etkilenir  

Tanı: 

Perinükleer ANCA sıklıkla bulunur (pANCA). p- ANCA miyeloperoksidaza karşıdır.  

Tedavi:  

Kortikosteroid ve sitotoksik ajanlar  

 

CHURG-STRAUSS HASTALIĞI  

Özellikleri 
 Tipik olarak astmalı hastalarda çıkan granülomatöz vaskülit  

 Tanı: 

1. astma (kanda eozinofili eşlik eder)  

2. pulmoner doku infiltratları (granulomlarda sıklıkla eozinofili)  

3. küçük ve orta çaplı damarlarda vaskülit  

Semptomlar 

Astımlı hastada akciğerde konsolidasyon 

 

Tedavi 

 Kortikosteroidle tedavi edilir 
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WEGENER GRANÜLOMATOZU  

Özellikler 

 Tipik olarak üst ve alt solunum yolu ve böbreği tutar  

 İlk semptomu bilateral pürülan nazal akıntılardır.  

 Küçük damar vasküliti’dir  

 

 Solunum yolunda;  

 Sinüzit, rinit  

 Öksürük  

 Solunum yetmezliği  

 Hemoptizi  

 Akciğer grafisinde kavite veya multiple infarktlar 

 

Böbreklerde;  

Anormal sediment  

Böbrek fonksiyon bozukluğu  

 Deri lezyonları  

 Artrit  

 Okuler veya orbital inflamasyon (proptozis ile birlikte)  

 Kardiak lezyonlar  

 SSS veya periferik sinir sistemi tutulumu  

Tanı: 

 Sitoplazmik ANCA (cANCA) varlığı vardır. c- ANCA proteinaz 3’e karşıdır.  

 Nötrofilik lökositoz ve romatoid faktör pozitifliği sıktır 

 Tedavi: 

kortikosteroidler ve siklofosfamid,metotreksat  
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BEHÇET SENDROMU (PANVASKULİT)  

Tüm boy damarları tutar. Arter ve veni tutar. 

Sıklıkla 10-30 yaşlar arası görülür. Erkeklerde 2-5 kat sık.  

 HLA B5 birlikteliği sıktır.  

TANI  

A. Majör Kriterler 

1. Ağızda tekrarlayan aftlar (% 99) ağrılıdır (en sık)  

2. Genital ülserler (%70) Genellikle son derece ağrılıdır. Vajende yerleşirse ağrısızdır  

 

3. Deri lezyonları (%80)  

 Eritrema nodozum (en sık görüldüğü romatolojik hastalık Behçettir)  

 Papüllopüstüler erüpsiyonlar  

 Superfisyal tromboflebit  

(+) Paterji testi (%70)   

 

4. Göz Bulguları (%90)  

 hipopyonlu Üveit 

 posterior ve anterior üveit 

 

B. Minör Kriterler 

1. Artrit (%50-60)  

asimetrik sıklıkla diz, dirsekte  

2. GIS  

en sık ileoçekal bölge tutulur.  

Barsak perforasyonu sonucu ölüm olabilir.  

3. Epididimit (%5)  
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4. Vasküler lezyonlar  

Anevrizma (Özellikle Pulmoner Anevrizma)  

Varis ülserleri  

5. SSS bulguları (%10) (en sık tutulum aseptik menenjit)  

6. Böbrek tutulumu  

Tanı:  

Uluslar arası çalışma grubuna göre; Tekrarlayan oral aftlara ilave şu kriterlerin 2’sinin daha olması 

Behçet Hastalığı tanısını koydurur.  

Uluslar Arası Çalışma Grubu Behçet Hastalığı Kriterleri:  

1. Tekrarlayan oral aft  

2. Genital ülser  

3. Göz lezyonları  

4. Deri lezyonları (Eritema Nodozum, papülopüstüler lezyon, erişkinde akneiform nodülleri)  

5. Pozitif paterji testi  

 

Tedavi:  

İlk tercih Kolşisin  

Prednison, azotiopürin (oküler semptomlarda)  

İndometasin: Artritte  

Sülfosalazin: GIS tutulumunda  

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF=AAA) 

Tanım: 

OR kalıtılan bir hastalıktır.  

Geni 16. kromozom kısa kolundadır ve bir çok mutasyon tablo ile birliktedir.  En sık beraber 

olan mutasyon MEFV(pyrin) genidir. 

Klinik Bulgular: 

Hastalarda1-3 gün süren ateş ve karın ağrısı atakları olur. Bu ataklara serözit (plevrit, 

perikardit) eşlik edebilir. 

Hastaların çoğunda büyük eklemleri tutan sekel bırakmayan, gezici olmayan, nonerosif, akut 

bir monoartrit görülebilir. 

FMF TANI KRİTERLERİ 

1- Majör kriterler: 

Peritonit, sinovit ve plöritle giden ateşli epizodlar 

AA tipi amiloid 

Sürekli kolşisin tedavisine iyi yanıt                                                 
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2- Minör kriterler 

Tekrarlayan ateşli epizodlar                                                      

Erizipel benzeri döküntü 

Birinci derece akrabalarda AA amiloid 

TANI: 

2 major yada 

1 Majör + 2 minör 

Tanıda ve prognozu belirlemede fibrinojen yüksekliğinin hiçbir spesivitesi yoktur.  

Komplikasyonlar  

Hastalarda en önemli komplikasyon AA tipi amiloidoz gelişimidir ve proteinüri ile başlar. Tablo 

nefrotik sendrom ve KBY’ye ilerleyebilir.  

Tedavi: 

Kolşisin–Ömür boyu tedavi 

Disease 

Major HLA 
Association 
(Allelic Group or 
Haplotype) 

Effect/Approximate 
Relative Risk/Relative 
Hazard 

Probable Causative 
Loci/Alleles/Sequence 

AUTOIMMUNE DISEASES 

Type 1 diabetes DR3-DQ2 10 DQB1*0201, 0302, and others with 
absence of Asp57 on the DQβ 
chain; DRB1 alleles also play a role 

  DR4-DQ3     

Multiple sclerosis DR2-DQ1 3–5 DRB1*1501 and other related 
?DQB alleles 

Celiac disease DR3-DQ2 30 DQB1*0201 and DQB1*0302 

  DR4-DQ3     

Rheumatoid 
arthritis 

DR1, DR4 2–5 DRB1*0101, 0401, 0404, and 
others; share the sequence 
QK/RRAA at positions 70–74 of the 
DRB1 chain 

Systemic lupus 
erythematosus 

DR2, DR3, DR8 2–10 ?DQ locus, ?DRB1 locus, ?others 

Ankylosing 
spondylitis 

B27 100 Multiple B27 alleles 

Psoriasis Cw6 10 C*0601 

INFECTIOUS DISEASES 

Progression to 
AIDS 

B35 2–3 B*3502, B*3503, but not B*3501 

Severe malaria B53 0.5 (protective) B*5301 and others 

Transient vs. 
persistent 

DR11-DQ3 5–10 ?DRB1*1101, ?DQB1*0301 
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İMMUNOLOJİ VE İNFLAMASYON 
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IMMUN SİSTEM 

Bağışıklık doğal ve özel olmak üzere ikiye ayrılır.  

  Doğal bağışıklıkta önceden duyarlanmaya gerek yoktur. Nötrofil ve makrofajlar görev 

yapar.  

  Makrofajlar ve nötrofiller üzerlerinde bulunan CD14, TLR (toll like reseptör) sayesinde 

yabancı antijenleri tanıyabilirler. NK, endotelyal, mukozal epitel hücrelerinde TLR bulundurur.  

  Önce nötrofiller enfekte sahaya gelir, yabancı ürünü fagosite ederler. Dokuda 24 saat 

yaşayıp ölürler. Nötrofil lizozomlarında yabancı partikül sindirilmeye çalışılır.  
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  Daha sonra ortama makrofajlar gelir. Makrofajlar, antijen sunucu (APC) olarak görev 

yaparlar. Yani fagosite ettikleri antijenleri işlemleyip, MHC-2 aracılıklı Th (CD4) lenfositlerine 

sunabilirler. Antijen TCR aracılıklı T lenfosit tarafından tanınır. TCR farklı antijenleri tanıyabilir. TCR 

yi V, C, J adında 3 gen kodlar. Bu genlerin farklı okunmasıyla, farklı TCR ler yapılır.  

   Viral enfeksiyonlarda virusların yaptığı yabancı proteinler APC de MHC-1 ekspresyonuna 

neden olur. Böylelikle sunum CD-8 lere yapılır.  
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    T lenfositler CD4 (T hepler) ve CD8 ( T supresor-sitotoksik ) olarak ikiye ayrılır.  

  Th (CD4) hücreler Th1 ve Th2 olmak üzere iki tiptir.  

  Th1; IL-2, INF-gama, TNF-Beta yaparak sellüer immuniteyi sağlar.  

  Th2 ise IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 … ile hümöral immüniteyi stimule ederler. Humoral 

immüniteden B lenfositler sorumludur. B lenfositler plazma hücresine dönüşerek antikor yaparlar.  

 Plazma hücreleri antijene karşı akut süreçte IgM tipi antikor üretirken sanraki antijen 

karşılaşmlarında aynı antikorun IgG versiyonunu üretir (antikor switched).  

 Antikor switch'in gelişebilmesi için CD4+ T-Ienfositlerin CD154 (CD40L) reseptörü ile B 

lenfositlerin CD40 reseptörünün karşılaşması gerekir. Bu karşılaşma gerçekleşir ise üretilen antikor 

IgM'den Ig G’ye döner.  
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  B lenfositlerin üzerinde BCR denilen antikor benzeri yapılar barındırırlar. Bu yapılar B 

lenfositlerin antijeni tanımasını sağlarlar. B lenfositler antijeni tanımak için APC’ ye (makrofaj) 

ihtiyaç duymazlar.  

 

 

İnsan doğduğu anda DNAsında 'lg lerin antijene tutunabildikleri bölge (variable) için yaklaşık 

1011 farklı dizilim olasılığı taşırlar.  

Yani insan 1011 farklı antikor üretebilecek olarak doğar. Her B lenfositi sadece bir çeşit variable 

alan üretebileceği için insanda BCR'lere bakıldığında 1011 farklı B lenfositi vardır. Bir antijenle 

karşılaşıldığında en uygun antikoru üretebilecek B lenfositi seçilerek plazma hücresine dönüştürülür.  
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  MHC-I tüm çekirdekli hücrelerde bulunur. MHC-I ekspresyonu azalırsa (viral enfekte 

hücre, kanser hücresi) T sitotoksik ve NK hücreleri bu hücreleri tanırlar.  

 

 

  T sitotoksik ve NK hücreleri salgıladıkları perforin ile önce bu hücrelere delik açarlar. 

Ardından Granzyme-A gönderirler. Granzyme bu delikten içeri girip CASPASE enzimlerini aktive 

eder. Böylelikle MHC –I kaybeden hücrelerde apopitozis induklenmiş olur.  

 Bunun yanında NK hücreleri üzerinde CD16 ve CD56 bulunur. NK hücreleri CD3 negatiftir 

CD16 antikorlar için reseptördür. (Fc) Üzeri antikor kaplı hücreler NK tarafından öldürülebilir. Buna 

ADCC (Antikor bağımlı hücresel sitotoksite).  

  ADCC yapan diğer hücre eozinofillerdir. Parazitlerin üzerine yapışan IgE tipi antikorlar 

tanırlar. Parazitin üzerine MBP (major bazik protein) ve ECP (Eozinofilik katyonik protein) boşaltarak 

parazit zarına delik açıp onu öldürürler.  

NOT: 

ADCC yapabilen (Fc reseptörü bulunan) hücreler: 

• Monositler/ Makrofajlar 

• NK hücreleri 

• Nötrofil lökositler 

• Eozinofil lökositler (parazitlere karşı Ig E aracılığı ile ADCC)  
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İNFLAMASYON 

AKUT İNFLAMASYON 

Akut iltihap sürecinde damar geçirgenliginde artış  

İnflamasyonun erken dönemlerinde gelişen vazodilatasyon ve kan akımındaki artış damar içi 

hidrostatik basıncı artırır. Böylece dışarı çok az protein içeren plazma kaçışı olur (transüda).  

Geçirgenlik daha da artarsa proteinden zengin bir sıvı ve hatta hücreler içeren bir sıvı izlenir 

(eksüda).  

Transüda: Dansitesi 1012, protein içeriği düşük ekstravasküler sıvıyı tanımlar. Hidrostatik 

dengesizlik ile oluşur. Endotel geçirgenliği normaldir.  

Eksüda: Dansitesi 1020, protein içeriği yüksek, hücre ve hücresel yıkım ürünlerini içeren 

enflamatuar ekstravasküler sıvıyı tanımlar. Endotel geçirgenliği bozulmuştur.  

Ödem; intertisyel doku ve seröz kavitelerde eksüda veya transüda niteliğinde fazla miktarda sıvı 

birikimini tanımlar.  

Püy: Pürülan eksüdayı tanımlar. Daha çok yoğun nötrofil lökosit ve parankim hücre debrisinden 

oluşur.  

Akut iltihapta izlenen ödemin en önemli nedeni histamin etkisi ile postkapiller venüllerde 

gelişen ani geçici cevaptır. TNF, IFN-gama ve interlökin 1 tarafından geliştirilen endotelyal retraksiyon 

ödem oluşumunda diğer önemli sebeptir.  

 

Akut inflamasyonun sonuçları 

İyileşme (Akut iltihap sürecinde hastalık etkeni tamamen ortadan kaldırılır ve doku normal 

fonksiyonunu döner)  

Süpürasyon (Bakteriler savaşı kazanır ve dokuda üremeye başlarıar; abse yada flegmenöz 

iltihap gelişir)  

Fibrozis ile iyileşme 

Kronik enfeksiyona ilerleme 
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İNFLAMATUAR MEDİATÖRLER 

Bulunma yerlerine göre 2 ye ayrılırlar. 

Sistemik mediyatörler:  

Karaciğede üretilen ve her an için dolaşan kanda inaktif olarak bulunan ve iltihap izlenen 

alanda aktif hale getirilen mediyatörlerdir.  

 

 

Lokal mediyatörler:  

İnflamasyon alanında enflamatuvar hücreler tarafından üretilen mediyatörlerdir. Primer ve 

sekonder olmak üzere iki alt gruba ayrılırlar. 

Primer Mediatörler: 

Enflamatuvar hücreler tarafından inflamatuvar etken ile karşılaşmadan önce üretilip, granüllerde 

depolanan mediyatörler primer mediyatörler (Histamin, proteazlar, ECF (eozinofil kemotaktik faktör) 

ve NCF (nötrofil kemotaktik faktör) olarak adlandırılır.  

Sekonder Mediatörler: 

Enflamatuvar hücreler tarafından antijen ile karşılaştıktan sonra üretimi başlayan mediyatörler 

sekonder mediyatör olarak adlandırılır. PAF (trombosit aktive edici faktör) ve araşidonik asit sistemi 

ürünlerini (lökotrienler, prostaglandinler ve tromboksan A2 gibi) ve peptit yapıda oldukları için endo-

plazmik retikulumdan üretilen stokinler (interlökinler) sekonder mediyatörler olarak adlandırılırlar.  
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İnflamatuar mediatörler 

Sistemik mediyatörler 

 Kompleman 

 - C3b (opsonin)  

 - C5a (kemotaksis)  

 - C5-9 (membran atak kompleks)  

 - C3a, C4a, C5a (anafilatoksin)  

 Hegeman faktörü 

 - Kinin sistemi; bradikinin 

 - Koagülasyon / fibrinolitik sistem 

 

Karaciğerde üretilirler ve dolaşan kanda inaktif 

olarak daima bulunurlar.  

Lokal mediyatörler 

 Primer: İltihap hücrelerinde önceden üretip, 

Sekret granüllerinde depolanırlar 

 

 

 

 

 

 Sekonder: İltihap hücrelerinde antijenle 

karşılaştıktan sonra üretilirler 

 

1- Histamin 

2- Proteazlar 

 - Kinaz 

 - Triptaz 

3- Kemotaktik faktörler 

 - ECF (eozinofil kemotaktik faktör)  

 - NCF (nötrofil kemotaktik faktör)  

1- PAF  

2- Araşidonik asit sistemi  

3- Sitokinler  
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SİSTEMİK MEDİYATÖRLER 

Kinin sistemi 

Bir plazma (sistemik) mediyatörü olan Faktör XII (Hageman faktör) 'nin negatif yüklü yüzeyler 

(kollajen, bazal membran) ve aktive trombositler tarafından, yüksek molekül ağırlıklı kininojenin 

(HMWK) kofaktörlüğünde aktive olması ile başlar.  

Faktör XII → Faktör Xlla'ya dönüşür. Ardından faktör Xlla prekallikreini kallikreine dönüştürür.  

 

 

Kallikrein, yüksek ağırlıklı kininojenden (HMWK), bradikinin oluşumuna neden olur.  

Bradikinin düz kas kontraksiyonu, vazodilatasyon ve ağrı oluşumunu sağlar. PG ise 

hiperaljezik etkilidirler. 

Kallikrein aynı zamanda plazminojeni plazmine çevirerek fibrinolitik sistemi aktive eder. 

Plazmin ayrıca kompleman sistemini uyarır (C3 → C3a). 

Kallikrein ayrıca inflamasyon bölgesinde kemotaktik aktiviteye yol açar ve C5'i C5a ya 

çevirebilir.  

Faktör Xlla oluştuğu anda faktör XI'i → Xla'ya çevirerek pıhtılaşma sistemini aktifler.  

Sonuçta Hageman faktörün uyarılması (faktör XII) dört sistemi aktifleştirir; bunlar; 

Kinin sistemi 

Fibrinolitik sistem  

Kompleman sistemi  

Pıhtılaşma sistemi 

 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                              785 

LOKAL MEDİATÖRLER 

Histamin: 

Mast hücreleri, bazofiller, eozinofiller ve trombositlerde yoğun bulunur. Trombosit agregasyonu 

ise trombositlerden histamin salınımını uyarır.  

Tipik etkisi H1 reseptörleri üzerinden postkapiller venullerde genişleme, venüllerde endotel 

hücre kontraksiyonu yaparak permeabilite artışına ve sonuçta ödem oluşumuna neden olur. Bu iltihap 

bölgesinde kan akımında artışa yol açar ve hiperemi olarak adlandırılır. Kısa süre içinde histaminaz 

tarafından inaktive edilir, inflamasyonun geç fazında ve kronik inflamasyonda rol almaz. Histamin ve 

serotoninin kemotaksis etkisi yoktur.  

 

Bazafiller ve mast hücrelerinden histamin salınımını uyaranlar  

Travma ve ısı gibi fiziksel zararlar  

IgE antikorlarının Fc kısımları ile mast hücre membranına oturduğu durumda izlenen immün 

reaksiyonlar (tip 1 aşırı duyarlılık durumları)  

Anaflatoksinler (C3a ve C5a)  

Bazı sitokinler (IL-1 ve IL-8 gibi)  

Nöropeptitlerin (P maddesi) uyarısı (Akson refleksi) 

 

Histamin akut faz sonunda etkisini kaybeder. Lökotrienler , PAF, Prostasiklin (Araşidonik 

asid deriveleri) geç dönemde ama kuvvetli vasküler permeabilite artışı yapan sekonder 

mediyatörlerdir.  

 

 

Serotonin (5-HT, 5-hidroksitriptamin) :  

 Histamine benzer etkileri vardır. Trombositler ve enterokromaffin (nöroendokrin) hücrelerde 

bulunur. Serotoninin trombosit agregasyonunu uyarması (trombositlerin agregasyonu sürecinde 

trombositlerdeki granüllerden salınır) ve karsinoid sendroma neden olması en bilinen özellikleridir. 

Alerjik reaksiyonlarda da IgE uyarısı sonrası mast hücrelerinden salgılanan PAF 

trombositlerden serotonin salınımını uyarır.  

 

NOT: 

Akut iltihapta damar geçirgenlik artışından sorumlu olan: Histamin 

Akut ilihapta damar vazodilatasyondan sorumlu olan:Histamin 

Damar geçirgenliğini en fazla arttıran; PAF (düşük dozda)  

Vazodilatasyonda en kuvvetli medyatör: NO, prostasiklin (PG2)  

Vazokonstrüksiyonda en kuvvetli medyatör: Endotelin, tromboksan A2 
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Araşidonik Asit (AA) metabolizma ürünleri (Eikosanoidler)  

Hücre membran fosfolipidleri 

ARAŞİDONİK ASİT 

Prostaglandin G2 (PGG2) 

Prostaglandin H2 (PGH2) 

Fosfolipaz 

Siklooksijenaz 

X 

X 

Steroidler inhibe eder 

NSAİİ inhibe eder 5-Lipooksijenaz 

5-HPETE 

Lökotrien A4 (LTA4) 

Lökotrien C4 (LTC4) 

Lökotrien D4 (LTD4) 

Lökotrien E4 (LTE4) 

Prostasiklin (PGI2) Tromboksan A2 (TxA2) 

PGD2 PGE2 PGF2α 

Vazodilatasyon yapar 
Trombosit 

kümelenmesini engeller 

Vazokonstrüksiyon yapar 
Trombosit 

kümelenmesini uyarır 

Vazodilatasyon  
Ödem etkisini artırır 

5-HETE 

Lökotrien B4 (LTB4) 

Kemotaksi 

Vazokonstrüksiyon 
Bronkospazm 

Artmış permeabilite 

Diğer 
lipooksijenaz 

5-HPETE’ler 5-HETE’ler 

Lipoksin A4   
(LXA4) 

Lipoksin B4   
(LXB4) 

Vazodilatasyon 
Nötrofil kemotaksi inhibisyonu 
Monosit adezyon stimülasyonu 

 

 

Eikosanoidlerin İnflamatuar Etkileri  

Action Metabolite 

Vasokonstriksiyon Thromboksan A2, lökotrien C4, D4, E4  

Vasodilation PGI2, PGE1, PGE2, PGD2  

Increased vasular permeability Lökotrien C4, D4, E4  

Chemotaxis, leukocyte adhesion Lökotrien B4, HETE, lipoksin 

 

AA metabolitleri inflamasyon ve hemostazı etkilerler. Üretim bölgelerinde lokal etkili (parakrin) 

ve hızla elimine edilen moleküllerdir.  

AA, linoleik asitten sentez edilebilir. AA hücre membranındaki fosfolipitlerin yapısında 

bulunur. C5a gibi enflamatuvar mediyatörler, mekanik, kimyasal, fiziksel zararlarla ve fosfolipazın 

yardımıyla membran fosfolipitlerden serbestleşirler.  

Steroidler fosfolipazları (FA2) inhibe eder ve AA in membran fosfolipidlerinden ayrılmasını 

inhibe ederler.  
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EİKAZONOİDLER ve ETKİLERİ 

PGF2a; 

Bronkokonstrüksiyon yapar.  

Dismenorenin sebeplerindendir.  

Uterusun kasılmasını sağlar.  

Fonksiyonel korpus luteum involusyonunu sağlar.  

Göz içi basıncını azaltır.  

Bu nedenle PGF anologları (Latanaprost- bimatoprost- travaprost- unoprostone) glokom 

tedavisinde etkili olmaktadır.  

 

PGD2; 

Mast hücrelerinden salgılanır.  

Mast hücrelerinde en çok bulunan prostaglandindir.  

Vazodilatasyon 

 Bronkokonstrüksiyon yapar 

  Eozinofillerin temel kemoaktrantıdır 

 

PGE 

PGE, damar sisteminde vazodilatasyon ve kan basıncında düşme oluşturur.  

Prostoglandinler ağrıyı arttırıcı özelliğe sahiptir. Histamin, bradikinin, serotonin, 

Adenozin, P maddesi, potasyum, laktat dokuda direk ağrı yaparlar. Bunlara aljezik denir. PG ise 

hiperaljeziktir.  

PG ler genellikle lenfosit fonksiyonu ve proliferasyonu baskılar. İmmün yanıtı bu 

nedenle suprese ederler.  

PGE, B hücresinin plazma hücresine dönüşümünü bloke ederek, antikor yapımını baskılar.  

PGE intestinal peristaltizmi arttırıp transit zamanını kısaltır.  

PGE ve PGI midede asit salınımını azaltırlar.  

 

Prostasiklin (PGI2)  

Damar endotelinde sentezlenir.  

Koroner damarları gevşetir.  

  Trombosit agresyonunu önler.  

Gastrik asid sekresyonunu azaltır.  

Kan basıncını düşürür.  

Böbreklerden renin salınımını stimüle eder.  

Renal kan akımını artırır.  

Tromboksanlar 

Trombositlerde sentezlenirler. Vazokonstriksiyon yapar.  

PGH2'den tromboksan sentetaz ile oluşturulur.  

Dozoksiben tromboksan sentazı inhibe eder. 
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Trombosit agregasyonu için gerekli olan maddeler ; 

Tromboksanlar 

ADP 

PAF 

 

 Agregasyonu önleyenler; 

PGI2 

EDRF (NO)  

 

LOKOTRİENLER 

 

 

 Lipooksijenaz yoluyla oluşurlar.  

 LTA4 primer lökotriendir.  

 Diğer lökotrienler olan LTB, C, D, E ve F; LTA'den sentezlenirler.  

 Bronkus kontraksiyonu yaparlar. (LKTD4) 

 Nötrofil ve makrofajlar için güçlü kemotaktik ajanlardır.  

   Solunum yollarını histamine göre 100 kat daha fazla kasar.  

SRS-A (Anaflaksinin yavaş reaksiyonu maddesi) LTC4, LTD4 ve LTE4'nin karışımından  

oluşur.  

  Zileutan 5-LOX inhibitörüdür. Montelukast, zafirlukast, pranlukast LKR-1 blokeridirler. 

 

Role of Mediators in Different Reactions of Inflammation 

Vasodilation Prostaglandins 

 Nitric oxide 

 Histamine 

Increased vascular permeability Vasoactive amines 

 C3a and C5a (through liberating amines)  

 Bradykinin 
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 Leukotrienes C4, D4, E4  

 PAF 

 Substance P 

Chemotaxis, leukocyte recruitment and activation C5a 

 Leukotriene B4  

 Chemokines 

 IL-1, TNF 

 Bacterial products 

Fever IL-1, TNF 

 Prostaglandins 

Pain Prostaglandins 

 Bradykinin 

Tissue damage Neutrophil and macrophage lysosomal enzymes 

 Oxygen metabolites 

 Nitric oxide 

 

 

AKUT İNFLAMASYONDA NÖTROFİLLER 

Ntrofil granülleri ve özellikler: 

Primer granül (azurofilik granüller) :  

Antimikrobial ve proteaz aktivitesi bulunan bu granüller diğer inflamatuar hücreleri direkt aktive 

edebilmektedir.  

Serin proteazlar makromoleküllerin sindiriminden sorumludurlar. Lizozim ve FLA2 

bakterielhücre duvarı ve membranının parçalanmasından dolayısı ile bakteriel öldürmeden 

sorumludur.  

Myeloperoksidaz ise hidrojen peroksiti kullananarak, hipoklorit iyonu oluşturur. Bu 

toksik serbest radikal yine bakterilerin öldürülmesinde kullanılır.  

 

Sekonder granül (spesifik granüller) : 

 Katyonik protein (Bakteriel permeabilite arttırıcı protein ve defensin), laktoferrin, B12 

bağlayıcı protein ve matriks metaloproteinaz (kollogenaz) barındırırlar  
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Tersiyer Granül (küçük depo granülleri, C granülleri) : 

 Kemotaksi sırasında salınırlar. Katepsin, jelatinaz, urokinaz tipi doku plazminojen 

aktivatörü (u-PA) içerirler.  

 

 

 

AKUT İNFLAMASYON SÜRECİNDE İZLENEN NÖTROFiL KEMOTAKSİSİ 

Akut iltihapta, iltihaba yol açan uyaran nedeni ile gelişen ilk vasküler değişiklik 

vazokonstrüksiyondur. Vazokontraksiyon nörolojik mekanizmalar ve endotel hücreleri tarafından 

üretilen endotelin ile sağlanır.  

Bu olası kanama durumunda kan kaybını önlemek için gelişen koruma mekanizmasıdır. 

 Trombositlerden salınan tromboksan A2 nedeni ile etkilenen damarlarda vazokonstrüksiyon 

devam eder, ardından histaminin etkisi ile vazodilatasyon gelişir.  
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Vazodilatasyon bu bölgedeki kan akım hızını azaltır ve nötrofillerin damarın ortası yerine 

damar duvarına yakın seyretmesini sağlar (normal laminer akımda hücreler orta kısımdan, plazma ise 

yan kısımlardan akar); buna marjinasyon denir.  

İltihap süresince iltihap alanında nötrofiller ve sıvının damar dışına çıkışı histaminin etkilediği 

postkapiller venüllerde gerçekleşir. 

 

Endothelial/Leukocyte Adhesion Molecules 

Endothelial 

Molecule Leukocyte Receptor Major Role 

P-selectin Sialyl-Lewis X Rolling (neutrophils, monocytes, lymphocytes)  

 PSGL-1  

E-selectin Sialyl-Lewis X Rolling, adhesion to activated endothelium (neutrophils, 

monocytes, T cells)  

ICAM-1 CD11/CD18 

(integrins)  

Adhesion, arrest, transmigration (all leukocytes)  

  (LFA-1, Mac-1)   

VCAM-1 α4β1 (VLA4) 

(integrins)  

Adhesion (eosinophils, monocytes, lymphocytes)  

 α4β7 (LPAM-1)   

GlyCam-1 L-selection Lymphocyte homing to high endothelial venules 

CD31 (PECAM)  CD31 Leukocyte migration through endothelium 

*ICAM-1, VCAM-1, and CD31 belong to the immunoglobulin family of proteins; PSGL-1, P-selectin 

glycoprotein ligand 1.  
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İltihabi uyaranın etkisi ile ortama salınan histamin ve trombin endotel hücre sitoplazmasında 

bulunan Weibel Palade cismindeki selektin ve VWF ün endotel hücre yüzeyine ekspresyonunu 

sağlar.  

SeIektin, marjinasyon ile endotel yüzeyine yakınlaşmış durumdaki nötrofillerin yüzeyindeki 

Sialyl Lewis X (CD15) molekülleri ile zayıf bağlar kurarlar. Bu etkileşim nötrofilin hızının azalmasını ve 

endotel üzerinde yuvarlanmasını sağlar; buna Rolling (yuvarlanma) denir.  

Ardından nötrofillerin integrinleri ile endotel hücrelerinin immünglobülin yapısındaki ICAM ve 

VCAM reseptörleri arası bağlantı kurulur. Bu bağlanma güçlüdür. Bu bağlanmaya, lökositi endotel 

yüzeyinde sabitleştirdiği için lökosit adezyonu denir.  

Ardından nötrofiller endotel hücrelerinin arasından nötrofil ve endotel hücre yüzeyindeki CD31 

(PECAM) reseptörleri ile amiboik hareketlerle endotel hücreleri arasından geçerek damar dışına çıkar. 

Buna transmigrasyon (diapedezis, emigrasyon) denir.. IL-1 ve TNF yüzey adezyon moleküllerinin 

sentezini stimule ederler.  

Damar dışına çıkan nötrofilin kemotaktik maddeleri takip ederek antijenin bulunduğu bölgeye 

amiboid hareketler ile ilerlemesine kemotaksi denir. Bu olayda hücre iskeletindeki kontraktil proteinler 

( filamin, geIsoIin, profilin ve kalmodülin ) aktif rol alır.  

Kemotaksise neden olan mediyatörlerin başında eksojen ajanlar gelir. Erimiş bakteri ürünleri 

(n-formil metionin) en sık izlenen ve en kuvvetli kemotaksis oluşturabilen mediyatörlerdir. Endojen 

mediyatörler arasında kemotaksis için en kuvvetli olan IL-8'dir. C5a ve LTB4 orta derecede; PAF, IL1, 

TNF, NO ise zayıf etkili kemotaktik ajanlardır. 

Kemotaksis sonucu antijen in bulunduğu bölgeye ulaşan nötrofil opsoninle (C3b, antikor, 

plazma lektinleri) işaretli antijenleri fagosite eder.  

Fagosite edilen partikülün öldürülmesi(killing) 

.  
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Mikrobiyal öldürmede oksijene bağlı mekanizmalar (serbest oksijen radikalleri) en sık 

kullanılan mekanizmadır.  

Oksijenik Burst Reaksiyonları 

NADPH oksidaz 

  Oksijeni süperoksid anyonuna indirger. Ardından çoğunlukla spontan dismutasyon ile 

süperoksid hidrojen perokside (H2O2) dönüşür 

. 

H2O2 aynı zamanda yüksek oranda reaktif hidroksil radikalleri (OH) ne dönüştürülür. H2O2 nin 

büyük kısmı katalaz tarafından H2O ve O2 ya ayrıştırılır; bir kısmı ise glutatyon peroksidaz 

tarafından yıkılır.  

İ-NOS(NOS-2) 

Diğer oksijen metaboliti NO'dur. Nötrofil ve makrofajlarda NO, İ-NOS(NOS-2) olarak bilinen 

enzim tarafından üretilir.  

 

Miyeloperoksidaz 

H2O2 MPO-halid sistemi(HOCI ) nötrofillerde bulunan en kuvvetli bakteri öldürücü sistemdir. 

MPO defisiti bulunan lökositler normale göre çok daha yavaş olarak bakteri öldürebilir.  
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Oksijenik ürünler dışında kullanılan sistemler: 

Bakteri permeabilite arttırıcı protein  

 BPI; yüksek oranda katyonik granül-ilişkili protein olup, fosfolipaz aktivasyonu, fosfolipid yıkımı 

ve mikroorganizmaların dış membranında artmış permeabiliteye neden olur. 

Lizozim  

 Muramik asit-n-asetil-glükozamine'e bağlanan bir hidrolaz olup bütün bakterilerin glikopeptid 

kılıfları üzerine etkilidir. 

Laktoferrin  

 Spesifik granüller içinde bulunur, demir bağlayabilen proteindir. 

Defensin  

 Arginin'den zengin bir katyonik granül  peptidi olup mikroplar için ve bazı memeli hücreleri için 

sitotoksiktir  

Major basic protein  

 Eozinofillerdeki bir katyonik protein olup sınırlı bakterisidal etkiye sahiptir; fakat özellikle pek 

çok parazit için sitotoksiktir 

İnflamasyonda Ekstrasellüer Matriks Mediatörleri 

Hücre dışında bulunan matriks proteinleri inflamasyonun regülasyonunda görev alırlar.  

SPARC (secreted protein acidic and rich in cysteine) : Multifonksiyonel bağ dokusu 

glikoproteinidir. Hücre proliferasyonu, migrasyon, diferansiasyonunda görev yapar.  

Thrombospondins: Glikoprotein yapılıdır. Trombosit agregasyonu, nötrofil kemotaksisi ve 

adezyonunda görev yapar.  

Tenascins C, X, ve R :Gelişim sırasında görev yapan adezyon karşıtı görev yapan 

glikoproteindir.  

Osteopontin: Kemik mineralizasyonunda görev alan fosforile glikoproteindir.  

 

 

LOKOSİT FONKSİYON DEFEKTLERİ 

Lökosit Adezyon Defektleri: 

 OR geçiş gösterirler. 2 tipi bulunur.  

 Tip-I: CD18 geninde mutasyon var. β2 integrin eksik 

 Tip-II: Sialyl Lewis X eksikliği var.  

Özellikleri: 

Tekrarlayan bakteriyel ve fırsatçı infeksiyonlar (S. aureus ve Gr (-) enterik basiller ile).  

Yara iyileşmesinde gecikme (İlk olarak göbeğin düşmesi gecikir).  

Kandaki lökosit sayısının yüksek olması (Sıklıkla > 50 000/mm
3

)  
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Kemotaksis ya da fagositozdaki defektler 

Chediak-Higashi sendromu 

Mikrotubüllerin bozukluğunun yetersiz hücre hareketi ve defektif lizozom degranülasyonuna 

yol açtığı Chediak-Higashi sendromu iyi bir örnektir. Otozomal resesiftir.  

Nötrofiller ve diğer lökositlerde sitoplazmada dev granüller bulunur.  

Bu hastalıkta fagositik vakuollere lizozomal enzimlerin transferi bozulur, enfeksiyonlara 

duyarlılık gelişir, melanositlerde azalma (albinizm), MSS hücrelerinde ve trombositlerde defekt 

(kanama bozukluğu) saptanır.  

 

FMF(Ailevi Akdeniz Ateşi) 

Nötrofil kemotaksisini kısıtlayan marenostin gen bozukluğudur. Bu hastalarda artmış nötrofil 

kemotaksisi bulunur. Bu nedenle serozit (peritonit, plörezi, artrit) gelişir ve inflamasyona sekonder 

uzun dönemde % 80 amiloidoz (AA)(IL-6) gelişir.  

 

 

Job sendromu 

Visseral ve kutanöz soğuk abselerle karakterize, kronik mukokutanöz kandidiyazis, kanda ve 

etkilenen dokularda eozinofili ve hipergamaglobülinemi E'nin de görülebildiği; nötrofiller ve iltihap 

hücrelerinin kemotaksisinde bozuklukla karakterize bir hastalıktır.  

Job sendromunda temel patoloji nötrofilin kemotaktik ajana cevabının bozuk olması ve 

kemotaktik ajanları takip edememesidir. Bu nedenle olay yerinde akut iltihap tam gelişemez (soğuk 

abse) ve eozinofil IgE üzerinden cevap devreye girer. 

 

Lökositlerde öldürücü aktivitede bozuklukları 

Kronik Granülamatöz Hastalık 

NADPH oksidaz'da bozukluk vardır.  

En sık izlenen varyantıar; X' e bağlı defekt tipinde gp91 phox (plazma membranına bağlı 

komponent) bozukluğu ve OR p47phox ve p67phox (sitoplazmik komponent) bozukluğudur.  

Tekrarlayan stafilokoksik boyun lenf bezi absesi tipik semptomdur. 

Tanı 

  Lokosit kültüründe NBT (Nitroblue tetrozolium) testi kullanılır.  

Tedavi 

  INF gama kullanılmaktadır.  
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Lökosit Fonksiyon Defektleri 

Hastalık Defekt 

Genetik nedenli 

Lökosit adezyon defekti 1 CD11/CD18 integrinde β zincir defekti (lökosit adezyonu 

bozulur)  

Lökosit adezyon defekti 2 

 

Selektin reseptörü olan silyated oligosakkaridelerde defekt 

(lökosit rolingteki bozukluk başarılı bir adezyon 

gerçekeşmesinde engel olur. )  

Nötrofil-spesifik granül defekti Nötrofil-spesifik granül yokluğu.  

Defekti kemotaksis 

X’e bağlı kronik granülomatöz hastalık 

 

Oksidatif yıkımda azalma 

NADPH oksidazda (membran komponeneti) defekt 

OR kronik granülomatöz hastlık Oksidatif yıkımda azalma 

NADPH oksidazda (sitoplazmik komponentlerinde) defekt 

Myeloperoksidaz defisiti MPO-OHCl sisteminin yokluğu 

Chediak-Higashi sendromu 

 

Oraganel membranlarının füzyonu (fagolizozom) için gerekli 

membran associated proteinde defekt 

Kazanılmış Nedenler 

Termal hasar, DM, malignite, sepsis, 

İmmün yetersizlik 

Kemotaksis defekti 

 

Hemodiyaliz, DM 

Lösemi, anemi, sepsis, diyabet, 

yenidoğan, malnültrisyon 

Adezyon defekti 

Fagositoz ve mikrosidal aktivitede defekt 

 

SİTOKİNLER ve ETKİLERİ 

Sitokin Major kaynak hücre Major etki 

IFN-α ve 

β 

Virüsler ile enfekte hücreler 

tarafından üretilirler.  

Bütün hücreler üzerinde 

etkilidirler.  

Aniviral etki, fagositik aktivasyonu artırır.  

Üretildiği hücre üzerinde etkisi yoktur; çevredeki 

hücreleri virüse karşı korumayı amaçlar, uyarır. HK 

Hücrelerini aktive eder.  

INFδ 

 

CD4 (+) T lenfositlerce (TH1 

hücreleri) ve NK hücrelerice 

üretilir.  

Makrofajları uyarır, fagosit aktivasonu, class 1 ve 2 

MHC antijenlerinin ekspresyonunu artırır.  

 Makrofaj, B ve T lenfositler 

üzerinde etkilidir.  

TH2 hücrelerini bloke eder. NK hücrelerini aktive eder.  
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 Makrofajların damar dışına çıkmasını ve epitelyumoid 

Hücrelere dönüştürerek granülom oluşumunu uyarır; 

Histiyositik dev hücre formasonunu uyarır.  

lL-1 Monosit makrofaj sistemi 

hücrelerince üretilir.  

Endotel ve T hücreleri 

üzerinde etkilidir.  

Akut iltihabın her aşamasını uyarır (TNF ile birlikte)  

Endotelde prokoagülandır, adezyon moleküllerini artırır.  

Lenfositleri, sitokinleri uyarır.  

TNF-α ve lL-6 ile birlikte iltihabın sistemik etkisinden 

sorumludur (ateş, akut faz protein sentezini vs. )  

TNF-α ile birlikte kronik iltihapta fibroblastları uyararak, 

kollajen sentezini artırır. Osteoklastik kemik yıkımını 

uyarır.  

 

lL-2 CD4 (+) T lenfosit kaynaklıdır 

(TH1 hücrelerince üretilir)  

T ve B lenfositler üzerine 

etkilidir.  

Otokrin etki göstermesi bu 

mediyatörün karakteristiğidir.  

T hücre büyüme faktörüdür (otokrin etkisi vardır)  

B hücre proliferasyonunu da uyarır 

NK hücrelerinin major uyaranıdır 

Temel etkisi hücresel immünitenin uyarılmasıdır.  

Akut travma süresince baskılanır ve sirkülasyonda 

saptanamamaktadır. TNF-α gibi ACTH ve 

glukokortokoidlerin potent stimülatörüdür.  

Akut travma sonrası ve ciddi hastalıklarda IL-2 

sekresyonu bozulmaktadır. Bundan barsak bariyeri 

negatif yönde etkilenmektedir. Perioperatif transfüzyon 

sonrası da IL-2 yapımı azalmaktadır. IL-2 sekresyon 

ve aktivitesindeki bu azalma lenfosit apopitozisinde 

hızlanmaya yol açmaktadır. Bu durum, geçici hücresel 

immünite bozukluğuna yol açabilmektedir.  

 

lL-3 

 

T lenfosit kaynaklıdır.  

Kemik iliği üzerine etkilidir.  

Koloni uyarıcı faktor olarak 

çalışır.  

Kemik iliğinde miyeloid ve eritroid farklılaşma ve üremeyi 

uyarır (mast hücre ve nötrofil polimorf üretimini artırır)  

lL-4 

 

CD4 (+) T lenfosit kaynaklıdır 

(TH2  

hücrelerince üretilir)  

 

 

TH2’leri uyarır; TH1’leri inhibe eder. Bu etki temelde 

hümöral immüniteyi uyarır.  

B lenfositleri uyararak lg üretimini artırır.  

IgE ve lgG1 sentezini artırır 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                              798 

lL-5 

 

 

CD4 (+) T lenfosit kaynaklı 

(TH2 hücrelerince üretilir)  

B hücre farklılaşmasını ve humoral immüniteyi uyarır.  

Eozinofil kemotaksisi, eozinofillere diferansiasyonunu ve 

lgE sentezini uyarır; alerjik tablolarda özellikle astımda 

önemli rol alır.  

lL-6 T lenfosit kaynaklı (TH2 

hücrelerince üretilir)  

 

TNF-α ve lL-1 ile birlikte iltihabın sistemik etkisinden 

sorumludur (ateş, akut faz protein sentezini v. s. )  

B Lenfositleri, lg sentezini, akut faz protein sentezini 

uyarır osteoklastları uyararak kemik yıkımını arttırır.  

   

 

Sitokinlerin majör etkileri 

 Kaynak hücre Majör etki 

lL-7 

 

Stromal ve Epitelyal hücreler 

 

Kemik iliğinde lenfositlerin (hem T hem B) üretimini 

yarır.  

B hücre farklılaşmasını, T hücrelerinin büyümesini 

yarır 

lL-8 T hücreler ve makrofajlar tarafından 

üretilir 

Nötrofil, bazofil ve T hücre kemotaksisi 

lL-9 Lenfositler Kemik iliğinde T hücre büyümesini uyarır 

lL-10 T lenfosit kaynaklı (TH2)  Temelde immünsüpresif etkilidir (özellikle T 

lenfositler üzerinde immünsüpresandır ayrıca INF-

ϒ, TNF ve IL-1 sentezini inhibe eder) ; hafif oranda 

B lenfositleri uyarır  

lL-11 Kemik iliğindeki stromal hücreler 

 

Kemik iliğinde trombosit üretimini uyarır 

Akut faz proteinlerinin yapımını uyarır 

lL-12 

 

 

Makrofajlar ve B hücreleri tarafından 

üretilir.  

 

Th1 hücreleri ve NK hücrelerince INF-ϒ üretimini 

uyarır.  

NK hücrelerinin en güçlü uyaranlarındandır.  

Granülomlarda makrofajların kemotaksisini uyarır 

lL-13 

 

Lenfositler Lenfositlerin büyümesi ve lgE sentezini uyarır.  

Epitelyum hücrelerinden mukus üretimini arttırır.  

lL-15 Makrofaj NK ve CD8 T lenfosit proliferasyonu 

lL-17 Bellek-aktive T lenfositler Chemokin, lL-1 ve TNF üretiminde artma 

lL-23 Makrofaj İnflamasyon, bellek CD4+ T hücre proliferasyonu;  

INFϒ-üretiminde artış; Th1 diferansiasyonunda artış 
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TNF-α 

 

Makrofajlar, mast hücreleri ve T-B 

lenfositler 

 

IL-1 ile birlikte akut ve kronik iltihabın her 

basamağını uyarır, fibmoblastlardan kollajen 

üretimini uyarır.  

TNF-α ve IL-6 ile iltihabın sistematik etkisinden 

sorumludur.  

TGF-β T hücreleri, makrofajlar, B hücreleri, 

mast hücreleri 

İmmünsüpressif etkilidir (antisitokin).  

Kronik iltihapta fibroblastları aktive ederek fibrozisi 

uyarır 

Rejenerasyonu durdurur.  

 

 

 

İnflamasyonun Sistemik Etkileri 

İltihaplarda etkinin başlangıcı makrofajlardan salınan TNF-α ve IL-1 ile başlar; bu iki mediyatöre IL-

6'nın katılması iltihabın sistemik etkisinin oluşumunu sağlar.  

Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu (SIRS) : Aşağıdakilerden iki ya da daha fazlasının varlığı 

halinde SIRS’den bahsedilir.  

1- Ateşin 38 C’den yüksek olması ya da 36 C’den düşük olması 

2- Kalp atım hızının 90/dk’dan yüksek olması 

3- Solunum hızının 20/dk’dan yüksek olması veya PaCO2 < 32 mm Hg 

4- BK’nin 12. 000/mm3 ya da 4000/mm3 düşük olması ya da % 10’dan daha fazla band formunun 

olması.  
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HUMORAL IMMUNİTE ve KOMPLEMAN SİSTEMİ 

 

Antikorlar 

Antikor immünglobülin olarak bilinen ve prolifere ve farklılaşmış B lenfositlerinden gelişen 

plazma hücreleri tarafından üretilen bir plazma glikoproteinidir.  

Bütün lg’ler iki hafif, iki ağır zincirden yapılmıştır. Bir lg’in yapısında bulunabilen ağır zincirler 

lg’e adını verirler, bunlar; α (lgA), γ (lgG), µ (lgM), ε (lgE), δ (lgD). Ig'lerin ağır zincirleri Fc kısmını 

oluştururlar ve bu bölge Ig'in farklı hücreler tarafından (FcR; Fc reseptörü taşıyan hücreler) 

tanınmasını sağlar.  
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lg 'lerde bulunabilecek iki farklı hafif zincir vardır; k (kappa) ve λ (lambda). Fab, Ig'in antijen ile 

bağlandığı bölgedir. Fab değişebilen aminoasit dizisi sayesinde antijene spesifik olarak değişim 

gösterir ve spesifik immüniteyi oluşturur.  

 

lgG 

En fazla üretilen immünglobülindir, plazma Ig'lerinin %75'ini oluşturur. Serum yarı ömrü 18-25 

gündür.  

IgG1 ve G3 opsonizasyonda en önemli Ig'dir  

Kompleman sisteminin klasik yoldan aktivasyonu özellikle IgM ve IgG (özellikle IgG3) 

tarafından gerçekleştirilir.  

Antikora bağlı hücresel sitotoksisitede rol alır, NK hücreleri ve makrofajları uyarır.  

Anneden çocuğa plasenta ve barsak yolu ile geçer, yenidoğan immünitesinde rol alır.  

 

IgM 

Genellikle pentamer olarak bulunur ve kan Ig'lerinin %10'unu oluşturur. Akut inflamasyon 

sürecinde kullanılan immünglobülin tipidir.  

IgD ile beraber B lenfositlerinin yüzeyinde bulunan spesifik antijen reseptörü olarak çalışan 

major Ig'dir.  

Aglütinasyonda aktif rol oynarlar.  

Komplemanın klasik yoldan aktivasyonunu en kuvvetli olarak sağlar. Serum yarı ömrü 5 

gündür.  

 

lgA 

Kanda düşük miktarda bulunur. Gözyaşı, kolostrum, tükrük, nazal, bronşial, intestinal, prostatik 

sekresyonlarda ve vajinal sıvıdaki major Ig'dir.  

Temel fonksiyon antijenin vucüda girişine engel olmaktır.  

Sekretuvar IgA dimer yapıdadır. İki IgA'yl protein J bağlar ve bu sekretuar (ya da transport) 

protein IgA'nın mukozaları geçişine yardımcı olur. Serum yarı ömrü 6 gündür.  

IgE 

Daha çok monomer olarak bulunur. Mast hücreleri ve bazofillerin plazma membranında 

lokalize reseptörler için afinite gösterirler.  

IgE mast hücre yüzeyine yerleştikten sonra, mast hücresi antijen ile tekrar karşılaşır ise 

yüzeyindeki IgE bu antijene bağlanır ve bu mast hücresinin degranülize olmasını sağlar; yani primer 

medyatörlerini ortama salar.  

Tip 1 aşırı duyarlılıkta (alerjik reaksiyonlarda) temel mekanizmayı oluşturur.  

Eozinofil polimorfları ilgilendiren antikora bağımlı hücresel immünitede temel rolü oynar. 

Serum yarı ömrü 3 gündür.  
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IgD 

Plazma Ig'lerinin sadece %0. 2'sini oluşturur. Sekrete edilmeyen sadece B lenfositlerinin 

yüzeyinde spesifik antijen reseptörü olarak çalışan bir Ig'dir.  

IgD B lenfositlerinde antijen için major reseptördür.  

 

Kompleman sistemi 

Kompleman bağışıklık ve inflamasyonda önemli rol oynar ve en yüksek konsantrasyonda 

plazmada bulunur.  

 Kompleman sisteminin son ürünü olan Membran atak kompleks (MAC; C5-C9) adı verilen 

ürün mikroorganizmaların membranlarında oluşur ve membranda perforasyonlar açarak, ölüme sebep 

olur. 

Kompleman karaciğerde üretilir ve her an için plazma da inaktif olarak bulunur.  

 

Kompleman aktivasyonu üç yoldan gerçekleşir:  

 

1- Klasik yol 

Ön planda antijen antikor kompleksieri üzerinde komplemanın aktifleşmesini tanımlar. Bu 

aktivasyonu en fazla uyaran Ig'ler IgM (en fazla) ve IgG'dür.  

lg üzerine ilk oturan kompleman komponenti ise C1q'dur.  

Klasik yolu başlatabilecek diğer etkenler antikor agregatları, proteazlar, ürat kristalleri ve 

polinükleotidlerdir. 

Klasik yolda C1, Ig ler ile aktiflenerek → aktive C1 'e döner bu da C4+C2 → C4b2a'ya 

dönüştürür, bu molekül klasik yol C3 konvertaz etkisi gösterir. C3 konvertaz, C3 ü �C3a ve C3b'ye 

parçalar.  

C3b'de klasik yolda C4b2a3b(C5 konvertaz) oluşarak, C5'in C5a ve C5b'ye ayrışmasına yol 

açar. C5b, C6, C7, C8, C9 (C5-9) MAC (membran atak kompleksi) oluşumunu sağlar.  
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2- Alternatif yol 

C3'ün, ön planda mikrobiyal yüzey polisakkaridler (endotoksinler) üzerinde aktifleşmesini 

tanımlar; C3 → C3b dönüşümü ile başlar. Bu da faktör B, faktör D ile Ba ve Bb ye dönüşür. C3bBb 

oluşur bu C3 konvertaz etkisindedir ve properdin tarafından stabilize olur.  

C3b'de alterne yolda C3bBb3b(C5 konvertaz) oluşarak, C5'in C5a ve C5b'ye ayrışmasına yol 

açar. C5b, C6, C7, C8, C9 (C5-9) MAC (membran atak kompleksi) oluşumunu sağlar.  

Alternatif yolu başlatabilen diğer etkenler parazitler, mantarlar, virüsler, zimosan (mantar hücre duvarı 

kaynaklı), yılan zehiri ve polisakkaridlerdir.  

 

3-Lektin Yolu  

 Opsinizasyon göreviolan lektin ve kollektinler (bakteri ve virüslerin yüzeyinde karbonhidrat 

taşıyan proteinler) klasik yolun erken komponentlerini aktive ederler.  

Kompleman komponentlerinin ara ürünlerinin etkileri: 

Vasküler etkiler:  

 C3a ve C5a mast hücrelerinden histamin salgılatır. (anaflatoksin). C5a, nötrofil ve 

monositlerde lipooksijenaz yolunu aktive eder. 

Lökosit aktivasyonu, adezyonu ve kemotaksis:  

 C5a integrin düzenlemesi ile adezyonu kolaylaştırır. Ayrıca nötrofil, monosit, eozinofil ve 

bazofiller için kuvvetli bir kemotaktik ajandır.  

Fagositoz:  

 C3b fagositozda opsonin olarak görev alır.  

 

Kompleman Regulasyon Bozuklukları 

C3 eksikliği → en sık konjenital kompleman eksikliği; tekrarlayan bakteryel infeksiyonlar; 

tedavi edilmezse ölümcüldür.  

C2 ve C4 defisiti → SLE tipi otoimmün hastalık.  

C5-C9 (MAC) defektif formasyonu → tekrarlayan Neisseria enfeksiyonları 

 

PNH: 

Membran proteinlerinin tutunması için gerekli fosfatidilinositolün sentezi için gereken enzimi 

kodlayan gende mutasyon sonucu paroksismal noktürnal hemoglobinüri gelişir.  

PNH, Fosfotidilinositol (anchor) tutunup komplemanı durduran membran proteinlerinin 

defektif ekspresyonu (CD55 ve CD59) ve sonuçta kontrolsüz kompleman aktivasyonu ile 

karakterizedir.  

Paroksismal noktülnal hemoglobülinüri edinsel kök hücre hastalığı olarak kabül edilir ve tüm 

kan hücreleri komplemana duyarlıdır ve yıkılır; sonuçta hemoliz ve venöz trombüs gelişimi beklenir.  
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C1 INH defekti:  

Herediter anjionörotik ödem sendromu olarak bilinir. Karakteristik özelliği deri, ekstremiteler, 

lorinks ve intestinal mukozada emosyonel stres ve travma sonucu gelişen epizodik ödemlerdir.  

 

Major etki          Kompleman 

Antijen antikor kompleksine bağlanabilme ve klasik yolu başlatma C1q   

Antijenin üstüne oturarak alternatif yolu başlatan   C3 (C3 → C3B 

Kompleman sisteminde opsonin olarak çalışan    C3B (düşük oranda C4b)  

Kompleman sisteminde kemotaktik olarak çalışan   C5a 

Kompleman sisteminde anafilatoksinler     C3a, C4a, C5a 

Kompleman sisteminde membran atakt kompleksi oluşturan  C5, C6, C7, C8, C9 

 

 

KRONiK İNFLAMASYON 

Özellikleri: 

Mononükleer inflamatuar hücre enfiltrasyonu, (makrofaj, lenfosit, plazma hücresi)  

Doku destrüksiyonu, anjiogenesis  

Yeni damar oluşumu ve fibrozis ile giden onarım.  

Kronik inflamasyon uzun sürelidir. Akut bir inflamasyonu takip edebileceği gibi, viral 

enfeksiyonlar ve otoimmün hastalıklarda görüldüğü şekilde inflamasyon direkt kronik iltihap olarak ta 

başlayabilir.  

Kronik iltihabın sonuçları 

Rezolüsyon ya da iyileşme 

Fibrozis ve skar gelişimi 

Granülomlar  

ÜIser gelişimi (midede H. pilori veya NSAl tedavisi sonucu)  

Fistül ve veya sinüs gelişimi 
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Granülomatöz hastalıklar 

Hastalık Neden Doku reaksiyonu 

Tüberküloz Mycobacetrium 

tuberculosis 

Non-kezeöz tüberkül: (granülom), epitelyumoid hücreler, 

çevresinde fibroblastlar, lenfositler, histiyositler ve bazen 

Langerhans hücreleri 

Kazeöz tüberkül: Ortada granüler nekroz, asite dirençli basil (+)  

Lepra Mycobacterium 

heprae 

Makrofajlarda aside dirençli basil (+) ; granülomlar ve epiteloid 

hücreler 

Sifiliz Treponema 

pallidum 

Gom: Histiyosit topluluğu, plazma hücreleri, ortada hücre çatısı 

korunmuş nekroz 

Kedi tırmığı 

hastalığı 

Gram (-) basil Yuvarlık – yıldız tipinde granülomlar, ortasında nekroz ve nötrofil 

gruplar, dev hücre nadiren görülür.  

Granülomatöz iltihap örnekleri 

Bakteriyel: Tüberküloz, Lepra, Sifilitik gom, Kedi tırmığı hastalığı, Brusella, Salmonelloz, Listerioz, Q 

fever.  

Mantara bağlı: H. capsulatum, Blastomikoz, Criptococcus neoformans, Coccidioides immitis, 

hipersensivite pnömonileri.  

Parazitik: Şistozomiyazis, Trichiniazis, Filariazis, Capillariazis.  

İnorganik metaller ve tuzlar: Berilyozis, Silikozis, Zirkonyum granülomatozisi.  

Yabancı cisim: Sütur, mem protezleri, vasküler greft, yabancı cisim pnömonileri.  

Bilinmeyen etken: Sarkoidoz, Crohn hastalığı, Wegener granülomatozisi, Dev hücreli (temporal) arterit, 

primbiliyer siroz, granüloma anülare, romatoid artrit.  

 

Kronik iltihabın Hücreleri 

Akut inflamasyonun başlangıcından sonra 24-48 saatte monositler bölgeye gelir. Dokuya 

geçtiğinde makrofaj adını alırlar. Makrofajları aktive edici en önemli sitokin INF γ'dır.  

Uyarıcılar etkisi ile makrofaj büyür ve lizozomal enzimleri artar (aktivasyon). Antijen sunabilen 

makrofajlar fagosite ettikleri bakteriler ile lenfatik kanallar yolu ile bölgesel lenf düğümüne gider, 

buradaki lenfoid hücrelere antijeni taşır.  

Aktive makrofajın neden olduğu doku hasarı toksik oksijen metabolitleri, proteazlar, nötrofil 

kemotaktik faktör, koagülasyon faktörleri, AA metabolitleri ve nitrik oksit ile gerçekleşir.  

Makrofajların kronik iltihapta izlenen fibrozis etkileri ise büyüme faktörleri (TGF β, PDGF, 

FGF), fibrinojenik sitokinler (IL-1 + TNF), anjiogenezis faktör (b-FGF) ve metalloproteinazlar ile 

oluşur.  

IFNγ + IL-4 gibi maddeler makrofajların dev hücrelere dönüşümünü uyarır.  
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Antijen ile karşılaşılan bölgede antijeni fagosite eden ve CD4 (+) T lenfosite sunan makrofaj 

IL-12 ile T lenfositini uyarır.  

 

Özellikle IFNγ etkisi ile kandan olay yerine geçen makrofajlar öldürülemeyen veya yok 

edilemeyen antijeni olay yerinde sınırlandırmak için antijeni çevreler. Zamanla granülom biçimlenir ve 

makrofajlar sıkışarak birbirlerine füzyonu sonucu epiteloid görünüm alırlar.  

Granülom oluşumu esnasında IL-4 ve IFNγ yardımı ile makrofajlar birleşerek makrofajlardan 

dev hücre oluşumunu sağlarlar (tüberkülozda izlenen Langhans dev hücreleri gibi).  

Granülomatöz inflamasyon daima kronik inflamasyonun bir tipi ve farklı bir paternidir.  

Granülomların çevresi pek çok durumda lenfositlerle çevrilidir. Sarkoidoz (ve berilyozis) 

granülomlarında ise çevrelerinde lenfositik hücre azdır. Buna Çıplak granülom adı verilir. 

En iyi granülomatöz iltihap örneği tüberkülozdur; buradaki granülomlar tüberkül adını alır. 
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Karakteristik olarak santral kazeöz nekroz içerir. Yabancı cisimlere karşı da granülom gelişir. Buna 

yabancı cisim granülomları adı verilir. 

 

Granülomlar daima fibrozisle iyileşir ve damar içermezler.  

Granülomların nedeni canlı bir hastalık etkeni ise hemen daima granülomun içinde bu etken 

canlı olarak bulunur. Tüberküloz granülomunda canlı hastalık etkeni vardır. Tek istisnası sifilisin 

gomlarıdır; bunlarda canlı spiroket bulunmaz.  

 

Akut ve kronik inflamasyonun morfolojik paternleri  

Seröz inflamasyon 

Proteinden fakir ve sudan zengin içeriğe sahiptir. Seröz yüzeylerde, mezotelle döşeli alanlarda 

ve deri büllerinde görülür.  
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Kataral iltihap 

Mukozal yüzeylerin seröz iltihabına verilen isimdir. En iyi örnek nezledir.  

 

Fibrinöz inflamasyon 

Daha ciddi hasadarda inflamasyon bol protein içerir (özellikle fibrinojen). Hücre dışı alanda 

bu fibrin eozinofilik (pembe) fibriler bir madde olarak görülür.  

Bu proteinöz materyal ya makrofajlarla uzaklaştırılır, doku kendini yeniler (rezolüsyon) ya da 

organizasyon gelişir ve sıklıkla skar (fibrozis) gelişimi tabloyu takip eder. Fibrinöz perikardit en iyi 

örnektir.  

 

Membranöz veya psödomembranöz iltihap 

Sıklıkla üst solunum yolu ve kalın barsakta izlenir. Mukozal yüzeylerin bol fibrin, nekrotik 

materyal ve iltihap hücrelerini içeren bir membran oluşumu ile karakterizedir. En iyi örnek difteri ve 

psödomembranöz kolittir.  

Süpüratif veya pürülan inflamasyon 

İltihabın bakterinin zaferi ile sonuçlandığı, püy oluşumu ile giden tabloyu tanımlar.  

Nötrofiller (bu tip inflamasyonlarda nötrofiller baskın hücre tipidir), nekrotik hücreler ve sıvıdan 

oluşur.  
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Abse: 

  Likefaksiyon nekrozu ve eşlik eden kaviter boşluk oluşmasına denir. Abse odağının ortası 

nekrotik, çevresi nötrofillerden yoğundur. En dışta dilate damarlar ve fibroblastik proliferasyondan 

oluşan (granülasyon dokusu yapısı) bir demarkasyon zonu vardır. 

 

Flegmon  

Kaviter boşluk oluşturmadan dokuyu yıkarak ilerleyen süpüratif iltihaptır. Dokuyu yıkan nötrofil 

ve bakterilere rağman abse oluşumu izlenmeyen bir iltihaptır. Doku yıkımı ile gittiği için 

perfarasyonlara zemin hazırlar.  

Apandisitlerde perforasyon sıklıkla flegmenöz ve/veya gangrenöz inflamasyon ile birliktedir.  

Gangrenöz iltihap 

Koagülasyon nekrozu üzerine yerleşen ve dokuyu eriten (likefaksiyon nekrozu oluşturan) 

sıklıkla bakteriyel bir enfeksiyonu tanımlar.  

 

Ülserasyon 

Epitelyal bir yüzeyde nekrotik doku kaybı ve bunun altında aktif kronik inflamasyonla giden 

iltihabi olaydır.  

Çok katlı skuamöz ve değişici epitelde ülser denmesi için, epitel tabakasının bazal membranı 

kaybedilmelidir. Bazal tabakanın korunduğu doku kayıpları erozyon olarak adlandırılır.  

Mide ve barsaklarda ülser tanımlamasının yapılabilmesi için muskularis mukoza kaybı 

gereklidir. Muskülaris mukozanın korunduğu doku kayıpları erozyon olarak adlandırılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                              810 

GELİŞİMSEL İMMÜNOLOJİK BOZUKLUKLAR 

Yenidoğan ve çocukların immün yetmezlik hastalıkları ve yaşlıların baskılanmış immün cevabı 

gözönüne alındığında önemli bir sorundur.  

 Öyküdeki sık tekrarlayan multipl enfeksiyonların (özellikle kapsüllü mikroorganizmalar 

etkendir) yanı sıra, kantitatif immünoglobulin testleri, T ve B hücre oranları ve yaygın antijenlerine 

karşı hücresel ve humoral cevap gibi testlerde tanı konabilir.  

 İmmün sistemi baskılanmış hastalara canlı mikroorganizma içeren aşıların yapılması 

kontrendikedir. Bunlar; Kızamık, kızamıkcık, kabakulak, oral polio, sarı humma, su çiçeği ve 

adenovirüs aşılarıdır.  

 

ANTİKOR ARACILI İMMÜNİTE BOZUKLUKLARI 

SELEKTİF Ig  A EKSİKLİĞİ  

Özellikler  

 En sık rastalanan immün yetmezlik tipidir.  

 İnsidansı 1/600-800 arasındadır  

 Otozomal resesif ve otozomal dominant kalıtılır  

 Diğer immünglobulin düzeyleri normal iken Ig A düzeyi 5 mg/dl altındadır.  

 Ig A sentezlendiği halde (B hücrelirinin üzerinde IgA vardır ancak salınımı bozuktur, hücresel 

bağışıklık normaldir.  

 Klinik bulgular (çoğunlukla asemptomatik);  

 Tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar (sağ akciğer orta lob pnömonisi sıktır)   

 Giardia enfeksiyonları sıktır   

 Squamöz cell karsinom, özefagus kanseri, retikulum hücreli kanser, akciğer squamöz hücreli 

kanser ve timoma riski artmıştır  

 

Tedavide 

 kesinlikle gamaglobulin verilmez, anaflaksiye yol açar.  

Enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisi uygulanır.  

KONJENİTAL HİPOGAMAGLOBULİNEMİ (BRUTON  HASTALIĞI)  

Özellikler 

 İmmunoglobulin seviyesi 200 mg/dl altındadır  

X’e bağlı geçiş gösterir.Bruton tirozin kinazı eksik.Bu enzimin görevi pre-B den B hücresine 

geçişte Immunglobulinlerin modifikasyonunda görevli.  

 Enzim olmadığından periferik kanda B hücresi yoktur..  Buna bağlı olarak antikor 

üretimi yoktur. Elektroforezde gama bandı bulunmaz. 

  Normalde Lenf nodlarında foliküler sahada B hücreleri bulunur. Bruton hastasında 

foliküler saha olmadığından, enfeksiyon olsa bile lenf nodu hiperplazi olamaz. 
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 Klinik bulgular 5-6 aydan sonra ortaya çıkar. Çünkü anneden plesenta yoluyla geçen Ig 

ler tükenir.  

 

Bulgular  

Tekrarlayan piyojenik enfeksiyonlar  

otit, bronşit, dermatit  

artrit, menenjit  

malabsorbsiyon bulguları. 

 Lenfadenopati ve splenomegali görülmez.  

 

Tedavi  

Ömür boyu gamaglobulin verilir (IVIG) 

Canlı virüs aşıları yapılmaz, antikor yanıtı bozuktur 

 

Komplikasyonlar  

menenjit 

bronşiektazi  

sinüzit 

lösemi ve lenfoma gibi malignensilerin sıklığında artma 

Otoimmun hastalıklarda artma 

SÜT ÇOCUĞUNUN GEÇİCİ HİPOGAMAGLOBULİNEMİSİ 

Gebelikte 16.haftadan itibaren Ig G bebeğe geçtiğinden dolayı 5-6.aylara kadar eksikliği 

görülmez, ancak bu dönemden sonra anneden plesental geçen Ab ler tükenmeye başlar. Geçici bir 

durumdur.  

  5-6.aylardan sonra hipogamaglobulinemi görülür. 1-1,5 yaşına kadar sürer.  
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Tedavi;   

Konservatif. 

Yeterli miktarda immünoglobulin yapılıncaya kadar 3-4 haftada bir gamaglobulin verilir. 

 

CVID (COMMON VARİABLE IMMUN DEFEKT) 

 Çocukluk çağında veya genç erişkinlerde semptom verir. 

B hücreleri normal sayıdadır. Ancak antikor miktarı normalden düşüktür. 

Sık enfeksiyonlara bağlı LAP ve splenomegali vardır. 

Bulgular 

İshal (G.intestinalis bağımlı malabsorbsiyon sıktır) 

Sinuzit 

Pnomoni 

Tedavi 

 IVIG 

HİPER İMMÜNGLOBULİN M SENDROMU  

Özellikler 

 Ig M yüksekliği ve ağır malnütrisyonla seyreden tablodur.  

 Ig A ve Ig G azalmıştır.  

 Normalde Ag switch(kayma) denilen olayla Ag ile ilk karşılaşmadan sonra IgM sonraki 

karşılaşmalarda IgG yanıtı oluşur. Bunu sağlayan T lenfosit-B lenfosit etkileşimidir. Burada CD40 ve 

bunun bağlanma yeri CD40 Ligand görevlidir.  

Hiper IgM sendromunda CD40 L eksik olduğundan switch olmaz ve her zaman IgM 

üretimi olur.Diğer Ig ler yapılamaz.  

  Hastalarda tekrarlayan enfeksiyonlar, otit, pnömoni, septisemi, gelişebilir.  

Tedavi:  

IVIG 

HİPERİMMÜNGLOBULİN E SENDROMU (Job sendromu) 

  Kemotaksis bozukluğu (Kemotaksi bozuk olması nedeniyle inflamasyonun ilk fazı olan 

nötrofil cevabı olmaz. Antijen olan bölgeye nötrofiller gidemediğinden inflamasyon olamaz.Bu 

bölgede tipik sıcak cevap olmadığından soğuk abse terimi kullanılır.  

Bulgular: 

kronik dermatit 

ekzama 

tekrarlayan soğuk  stafilokok apseleri ,multiplodakta osteomyelit vardır 

  Sarışın ve kırmızı saçlı çocuklarda tanımlanmıştır  

  En sık staf aureus enfeksiyonları görülür  

Tedavi; 

antibiyotikler 
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IgG ALT GRUP EKSİKLİKLERİ  

  En sık görülen alt grup eksikliği IgG2  eksikliğidir.  

  Hastalarda tipik olarak tekrarlayan enfeksiyonlar ve pyojenik bakterilerin neden olduğu sık 

sinopulmoner enfeksiyonlar görülür.  

  Laboratuvar incelemesinde IgG2 düzeyinin azaldığı ve polisakkarit aşılara (ör; 

Pneumovax) karşı spesifik antikor yanıtının oluşmadığı  görülür.  

 

HÜCRESEL İMMÜNİTE BOZUKLUKLARI 

Dİ-GEORGE SENDROMU  

 Karakterisitik bulguları:  

  4-5. Bronkial arkus gekişim anomalisi. Buna bağlı timus,paratiroid,kalpten çıkan ana 

vaskuler yapılar,yüz gelişim anomalisi. Yenidoğanda tedaviye dirençli hipokalsemik konvülziyon, 

kardiyak anomaliler, renal anomaliler  

hücresel immünite bozuklukları, timus aplazi veya hipoplazisi 

 

Klinik bulgular:  

 balık ağzı görünümü 

 düşük kulak anomalisi 

 hipertelorizm 

 mikrognatti,  

tekrarlayan enfeksiyonlar  

büyüme geriliği  

aortanın anomalileri 

 

 

 Labaratuvar bulguları:  

 lenfopeni (1200/mm3)  

 lateral grafide timus gölgesi gözlenmez  

 hipoparatiroidi vardır  

 kalsiyum düşük, fosfor yüksektir  

 

Tedavi; 

4 aydan önce timus nakli yapılmalıdır 

hipokalsemi için kalsiyumla birlikte D vitamini verilir 
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KRONİK MÜKOKÜTANÖZ KANDİDİAZİS  

Özellikler 

 Kandida antijenine karşı hücresel bağışıklık yetersizliğidir. Diğer Tip 4 yanıt oluşturan Ag lere 

(PPD,Leischmania .) karşı yanıt normal. Sadece candida ya yanıt yok.  

 Mukoza, deri ve saçlı deri ile trınağın kandida enfeksiyonu ile karakterizedir.  

 6. Aydan sonra ortaya çıkar  

 Diğer patojenlere karşı immünite sağlamdır.  

 Bir çok hastada MIF (makrofaj inhibiting faktör) oluşumu yataresizidir.  

   Kandida en sık oral mukazayı tutar.  

 Klinik bulgular: 

   tekralayan kandida enfeksiyonları 

 moniliazis 

   tırnaklarda distrofi  

 endokrinopatiler (hipoparatiroidi % 70, addison % 20, pernisiyöz anemi, hipotiroidi, 

diyabet)  

Tedavi: 

Amfoterisin B 

Ketokanazol 

Tırnakların cerrahi tedavisi 

 AĞIR KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK  ( SCID )  

6 aydan önce semptom veren hücresel ve humoral immünitenin ağır bozukluğu ile ortaya 

çıkar. Bu hastaların %80 inde sitokin reseptörlerinin g (GAMA) subuniti kalıtsal olarak bozuktur.  

Buna bağlı olarak IL (IL2,IL-4,IL-5,IL-12 ...) işlev yapamaz . Ağır bir immun yetmezlik 

oluşur.  

ADA eksikliği de aynı klinik tabloya neden olur. 

 

Tedavi: 

 En uygun tedavi, kemik iliği transplantasyonudur.  

ATAKSİ-TELENJİEKTAZİ  

 Kompanentleri;  

Serebellar ataksi (ilk bulgu) 

Okülokutanöz telenjiektazi  

Tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar  

 İmmün yetmezlik ile karakterizedir.  

OR geçiş gösterir. 

Patoloji: 

Ataksi Telenjiektazide patogenezde genetik bozukluğa bağlı olarak gelişen DNA tamiri 

yetersizliğidir.  
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Başlıca nörolojik bulgular ataksi, kore-atetoid hareketler ve ekstra piramidal belirtilerdir. Mental 

retardasyon sıktır.  

  Telenjiektaziler ilk olarak bulbar konjunktivada görülür.  

 Lenforetiküler malignite ve otoimmün hastalık insidansı artmıştır.  

 En sık ölüm nedeni kronik efeksiyonlar ve malignitelerdir.  

Hastalarda genellikle IgA ve IgE eksikliği vardır ve IgG2 alt grup seviyelerinde düşüklük 

vardır.  

 

WİSKOTT-ALDRİCH SENDROMU  

Özellikler 

 X’e bağlı resesif geçişlidir, erkeklerde görülür  

 6 aydan sonra ortaya çıkar, ekzama geç dönemde vardır ve sıklıkla enfektiftir  

 İlk bulgu trombositopenik purpuradır. Trombositopeni doğumda vardır ve göbek kanaması 

durmayabilir.  

 Polisakkarit içeren pnömokok, H influenza, meningokok gibi organizmalarla enfeksiyon 

sıktır  

 Otit, menenjit, pnömoni, sepsis görülebilir.  

Laboratuvar 

 B hücrelerinin sayısı normaldir 

 T hücreleri başlangıçta normalken, daha sonraları bozulabilir 

 Ig M azalmış, Ig G normal, Ig A ve Ig E artmıştır. 

NEZELOF SENDROMU  

Özellikler 

   Anormal Ig sentezi ve hücresel immün yetersizliğin birlikte görüldüğü bir sendromdur.  

 Tekrarlayan viral, bakteriyel, fungal, protozoal enfeksiyonlar vardır.  

  Lenfadenopati ve splenomegali olabilir  

   Lenfopeni, orta derecede anemi vardır.  

 T hücre sayısı oldukça azalmıştır.  

 

Tedavi 

antibiyotik 

kemik iliği ve timus transplantasyonu 

 

KRONİK GRANÜLOMATÖZ HASTALIK  

Özellikler 

 Genelde X’e bağlı resesif geçiş gösterir  

   Başlangıç yaşı genellikle 2’dir  
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   Hücre içinde bakterinin öldürülmesinde görev yapan oksijenik burst olmaz.Bunu 

sağlayan NADPH oxidaz enzimi yoktur.Bu enzim normalde superoksit anyonu oluşturur.Bu da 

bakteri killing işleminde kullanılır.  

 

Klinikte belirgin LAP, kronik enfekte yaralar, hepatosplenomegali, kronik akıntılı lenf nodları 

vardır.  

 Enfeksiyon katalaz (+) bakterilerce (stafilokok) ya da mantarlarca oluşturulur.  

 

 Klinik 

 belirgin LAP 

 kronik enfekte yaralar 

 hepatosplenomegali 

 kronik akıntılı lenf nodları 

Tanı 

NBT testi ile tanınırlar.  

  

Tedavi 

             Antibiyotik tedavisi 

 

CHEDİAK-HİGASHİ SENDROMU  

Özellikler 

 Otozomal resesif geçiş gösteren multisistem hastalığıdır  

 Hastalarda mikrotubül polimerizasyon defekti bulunur. Bu yüzden fagosite edilen Ag ile 

lizozomların birleşmesi yani fagolizozom oluşumu bozuktur.  

Tekrarlayan enfeksiyonlar vardır.  

 Hepatosplenomegali, parsiyel okülokütanöz albinizm olabilir. 

 Malignite riski yüksektir  

 Laboratuvar; 

 lökosit ve trombositlerde stoplazmada açık mavi renkli dev granüller tesbit edilebilir 

 nötrofil kemotaksisi bozuktur 

Tedavi 

 Enfeksiyonlarda antibiyotik 

 

SCHWAHMAN –DIAMANOD SENDROMU  

Özellikler 

 Hayatın ilk 4 yılında ortaya çıkar 

  Büyüme geriliği 

 Steatore 

  Pankreas yetersizliği 

 Nötropeni 
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kemik anomalileri 

Tekrarlayan enfeksiyon bulguları vardır 

  En sık deri ve solunum yolu enfeksiyonları görülür  

Hafif mental gerilik olabilir 

  Ter testi ve polimorf nüveli lökosit sayısı ile kistik fibrozisten ayırıcı tanısı yapılır  

  İleride diyabetes mellitus gelişme riski yüksektir.  


