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kollajenoz nedir?

grubu
– Sistemik Lupus Eritematosus
– Jüvenil Dermatomiyozit
– Jüvenil Skleroderma 



Laboratuvar verilerinde BK:1400/mm3,

151.000/mm3 olarak bulundu.

102 mm/saat ve CRP düzeyi ise negatif bulundu. 



-ds-



Jüvenil sistemik lupus 
eritematosus -

vaskülittir. 



JSLE -

Akut hemolitik anemi

Nefrotik sendrom
Plörezi
Otoimmün hepatit

Febril nötropeni



JSLE - Klinik bulgular

–
– Halsizlik
–
–



JSLE -

döküntü

Yerel alopesiler görülebilir. 



Jüvenil sistemik lupus 

Döküntüler
–
– Anular eritem
– Diskoid lupus eritematosus, büllöz lupus

Alopesiler
Raynaud fenomeni
Palmar, plantar, periungual eritem
Livedo retikülaris
Vaskülitik döküntüler
–
– Dijital ülserler











SLE’de cilt döküntüleri 





Jüvenil SLE’de Raynaud fenomeni 
ve livedo retikülaris



JSLE - Mukokütanöz lezyonlar



Jüvenil SLE’de



JSLE- Eklem tutulumu

SLE’de görülen tipik artrit, non-erosif poliartrittir.

Miyalji ve miyozit nadiren görülebilir.

En önemli komplikasyon ise avasküler nekroz 



JSLE - Böbrek tutulumu

Klinik bulgu olarak basit hematüriden son dönem 

gözlenebilir. 

Özgün bir böbrek biyopsi sonucu 



-

- Mesangial proliferatif lupus nefriti

- Fokal proliferatif glomerülonefrit

- Diffüz lupus nefriti

- Membranöz lupus nefriti 

-



JSLE - Nörolojik tutulum 

-

ensefalopatiye dek spektrumda görülebilir. 

Nadiren periferik sinir felçleri görülür.   



Jüvenil sistemik lupus eritematosus 

nöropsikiyatrik bulgular

Aseptik menenjit

Demiyelinizan sendrom

(Korea)
Nöbetler

Deliryum 
Psikoz 

Periferik sinir sistemi 

Akut inflamatuar 
demiyelinizan 
poliradikülonevrit
Otonomik bozukluklar
Mononöritis multipleks
Miyastenia gravis
Poliradikülonevrit



JSLE- Kalp tutulumu

%30’unda görülür.

Özgün valvülit lezyonu ise Libman-Sacks 
endokarditidir.



JSLE-

lezyon plöral efüzyondur. 

Nadiren lupus pnömonisi de  görülebilir.





JSLE-

bulgular verebilir.

Tiroid tutulumu otoimmün tiroidite (hiper ya da 
hipotiroidi) yol açabilir. 

Göz tutulumu nadirdir. Episklerit ya da retinal 



JSLE - Hematolojik bulgular

Anemi, daha çok otoimmün hemolitik anemi 

Lökopeni, özellikle lenfopeni ve nötropeni 
görülebilir. 

Trombositopeni görülebilir. 



JSLE - Akut faz göstergeleri

C-

CRP düzey yükselmesi ya enfeksiyöz bir süreci ya 
da seröziti gösterir. 



Antinükleer antikor

-2

– Homojen görünüm
– Periferik görünüm
– Benekli(=speckled) görünüm
– Nükleolar görünüm 



Antinükleer antikor

1/80 titrenin üzeri pozitif olarak kabul edilir. Önemli 
olan yüksek titrelerdeki pozitifliktir. 

ANA negatif olarak bulunabilir. 

-



Anti-ds-DNA 

Anti-Sm MSS tutulumu 

Anti-RNP Eklem tutulumu

Anti- Ro (SSA) ve anti-La (SSB) Sjogren sendromu ve 

neonatal lupus sendromu 

Anti-histon antikorlar 



JSLE- (1997)

Diskoid lupus

Mukokütanöz ülserasyonlar

Nonerosif artritler

Nefrit

– Proteinüri>0.5 gr/dl

– Sedimentte hücresel silindirler



JSLE- (1997)-2

Ensefalopati
– Nöbetler
– Psikoz

Plörit ya da perikardit
Sitopeni
Pozitif immünseroloji
–
– Anti-Sm antikoru

Pozitif antinükleer antikor 



En önemli ana sorun ve komplikasyon araya 
giren enfeksiyonlar 
Ölüm etkin tedavi ile çok nadir



-
konulur. 



Lupusa yol açabilen ilaçlar 

MUTLAK
– Alfametil dopa
– Klorpromazin
– Etosüksimit
– Hidralazin
– INH
– Prokainamit  

OLASI
– Kaptopril
– Karbamezepin
– Penisilin
– Penisilamin
– Kinidin
– Propiltioürasil
– Sülfonamitler



Neonatal lupus sendromu

– Eritema anulare

–

– Trombositopeni 

- Ro(SSA) 

ve anti-

Kesin tedavi yoktur. Destek tedavi önemlidir. 



Neonatal lupus sendromu



Antifosfolipid sendromu

–
– Antikardiyolipin antikoru 

–
–
– Livedo retikülaris ve bacak ülserleri
– Pansitopeni 



SLE’de tromboflebit



bulununca (2-3/5) hasta çocuk romatoloji 
birimimize yönlendirildi. 



kas enzimleri ve akut faz göstergeleri belirgin 
olarak yüksek bulundu. (AST. 146U/l, ALT 84U/l, 
LDH 474 U/l, CPK 1046U/l).
Elektromiyografisi miyopati ile uyumlu bulunan 
çocuk steroid ve metotreksat tedavisi ile izleme 



Jüvenil Dermatomiyozit

Jüvenil dermatomiyozitin en belirgin özellikleri 



Jüvenil Dermatomiyozit

–
–
–
–
–



JDM -

Eritrodermi ve dermatit

Heliyotropik döküntü

Gottron papülleri

Kalsinozis





Heliyotropik döküntü



Heliyotropik döküntü



Heliyotropik döküntü





Jüvenil Dermatomiyozit



Gottron papülleri



Kalsinozis



Kalsinozis



Kalsinozis



Kalsinozis



Kalsinozis
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JDM - Kas enzimleri

Alanin aminotransferaz (ALT)

Aspartat aminotransferaz (AST)

Laktik dehidrogenaz (LDH)

Kreatinin fosfokinaz (CPK)

Aldolaz



Kas-
(%100, n=44) 



Jüvenil dermatomiyozit -
Otoantikorlar

Miyozite özgün antikorlar
– Anti-sentetazlar

• Anti-jo-1
– Anti-Mi-2
– Anti-
– Anti-PL-7,12

– Anti-p155
– Anti-U1-RNP
– Anti-PM-Scl
– Anti-Ku
– Anti-anneksin
– Anti-Topoizomeraz
– Anti-SSA/Ro



Müsküler distrofiler
– Duchenne ve Becker distrofileri

Konjenital miyopatiler

–
–

Miyotonik distrofiler
Enfeksiyöz miyopatiler
–
–

Genetik bozukluklar 

– Kortikosteroidler
Travma



Jüvenil dermatomiyozit -

öngörebilir. (Stringer E. Arth Rheum 2008;58:3585-92)



birimimize yönlendirildi. 

fenomeni ve ciltte sklerozisi saptanan hasta 



anti-
Hastaya progresif sistemik skleroz(sistemik 

(metotreksat-
(nifedipin-



Jüvenil skleroderma

sert hissedilir. 



Jüvenil skleroderma

Jüvenil skleroderma birincil olarak deriyi tutarken 

görülebilir. Ama iç organ tutulumu çocukluk 

yüzbin çocukta bir olarak hesaplanabilir. 
» Foeldvari I. Curr Rheum Rep 2009;11:97-102   



Jüvenil skleroderma

Sistemik skleroderma
– Jüvenil (progresif) sistemik skleroz

•

•

–
•

– Anti-

•



Jüvenil skleroderma

Yerel skleroderma
– Morfea

• Generalize morfea

– Lineer skleroderma
• En Coup de Sabre

– Eozinofilik fasiitis



Jüvenil skleroderma

– Fenilketonüriye ikincil
–
– Yerel idyopatik fibrozis
– Skleredema
– Porfiria 
–



Jüvenil sistemik skleroz

-



ölçütleri 
(Arthritis Rheumatism 2007;57:203-212)

Büyük Ölçütler
– Sklerozis ve endürasyon
– Sklerodaktili

– Raynaud fenomeni



ölçütleri 
(Arthritis Rheumatism 2007;57:203-212)

Küçük Ölçütler
– Damarsal

•

• Parmak ucu ülserleri

– Gastrointestinal
• Disfaji
• Gastroözofageal reflü

– Renal
• Renal kriz
• Hipertansiyon

– Kardiyak
• Aritmiler
•

– Solunumsal
•
• Pulmoner hipertansiyon

– Kas iskelet sistemi
• Artrit
• Miyozit
• Tendonlarda

– Nörolojik 
• Nöropati
• Karpal tünel sendromu

– Serolojik
•
• -

Scl-70, antisentromer)



Jüvenil sistemik skleroz 

sonra ödemin gerilemesi ile birlikte ciltte 

silinmesi belirgin bulgulardan birisidir. 



Jüvenil sistemik skleroz-
Yüz görünümü



Jüvenil sistemik skleroz

sklerodaktilidir .



Jüvenil sistemik skleroz



Sklerodaktili ve Kalsinozis 



Jüvenil sistemik skleroz 

Raynaud 
fenomeni

Raynaud fenomeni bazen çok ilerleyebilir. Buna 

doku ölümü dijital ülserler görülebilir. Bu doku 



Digital ülser



Digital ülser



Jüvenil sistemik sklerozda iç organ 
tutulumu

(Zulian F Rheum Dis Clin N Am 2008;34:239-55

reflü görülür. 

görülebilir. 

ekokardiyografi kontrolleri ile saptanabilir. 



Yerel skleroderma

görülen skleroderma tipidir.

ile birliktedir. Bu çocuklarda 
hiç iç organ tutulumu 
gözlenmez. 

Yerel skleroderma JSS’ye 

Morphea
– Generalize morphea
– Sklerotik morphea
– Plak morphea
– Circumscribed morphea 

Lineer skleroderma
–
–
    (en coup de sabre) 



Morphea 

Cilt üzerinde yer alan sertliklere verilen isimdir. 

Bu bölgeler dokunma ile belirgin olarak serttirler. 

görünümlerde olabilir.



Generalize morfea 



Plak morphea 



Circumscribed morphea 



Lineer skleroderma 

ile birliktedir. 

edebilir.
• Kasapcopur O, Ozkan HC, Tuysuz B. Linear scleroderma en coup de 

sabre and brain calcification: is there a pathogenic relationship? 
Journal of Rheumatology. 2003;30:2724-2725

benzer tablo olan ilerleyici hemifasyal atrofi  (Parry-Romberg 



Lineer skleroderma



Lineer skleroderma



en Coup de Sabre



en coup de sabre



en coup de Sabre



Eozinofilik fasiitis

Bu tablo özellikle kas 

sertlikleri ile süregelen bir 
tablodur. 

Yerel doku sertlikleri 

Hastalarda hipereozinofili 
ve hipergamaglobülinemi 
görülebilir. 



antikorlar

Özgün antikor yok. 

Anti-
(%31)]

-scl 
70 (topoizomeraz-
[n=52, 6 (%11)]

Nadiren anti-
[n=52, 2(%4)] 




