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SEKONDER VASKÜLİTLER

Sistemik hastalıkla ilişkili Olası bir etiyolojiye bağlı 

ü Lupus vasküliti
ü Romatoid vaskülit
ü Sarkoid vaskülit
ü IgG4 ile ilişkili aortit

ü Enfeksiyon ile ilişkili vaskülit (HCV, HBV, Sifiliz)
ü İlaca bağlı immünkompleks vasküliti (Allopürinol, 

sülfonamid vb)
ü İlaca bağlı ANCA ile ilişkili vaskülit (PTU, Hidralazin)
ü Kanser ile ilişkili vaskülit

VASKÜLİTLERDE DAMAR ÇAPLARINA GÖRE KLİNİK BULGULAR

Büyük çaplı damar Orta çaplı damar Küçük çaplı damar

• Ekstremitelerde kladikasyo
• Ekstremiteler arası tansiyon-

nabız farkı
• Nabız alınamaması
• Aort dilatasyonu
• Büyük arterlerde üfürüm

• Cilt nodülleri/ülserleri
• Livedo retikülaris
• Dijital gangren
• Mononöritis multipleks
• Mezenter iskemi
• Mikroanevrizmalar

• Palpabl purpura
• Glomerülonefrit
• Alveolar kanama
• Splinter hemoraji
• Üveit
• Episklerit, sklerit

Patofizyoloji

VASKÜLİTLERDE DAMAR HASAR MEKANİZMALARI

İmmün kompleks oluşumu ANCA oluşumu Granülom oluşumu

• İmmünglobulin A vasküliti 
• Lupus vasküliti
• Lökositoklastik vaskülit
• HCV ilişkili kriyoglobinemik 

vaskülit
• HBV ilişkili vaskülit

• Mikroskopik polianjit
• Granülomatöz polianjit
• Eozinofilik 

granülomatöz polianjit

• Takayasu arteriti
• Dev hücreli arterit
• Granülomatöz 

polianjit
• Eozinofilik 

granülomatöz 
polianjit

DEV HÜCRELİ ARTERİT (DHA) - TEMPORAL ARTERİT

• En sık görülen primer vaskülittir.

• Büyük çaplı damarları tutan granülomatöz bir vaskülittir. 

• Genellikle 50 yaş üzerinde ve kadınlarda görülür.

• Sıklıkla karotis arter ve dallarını tutar (en sık temporal arter).

• DHA; baş/scalp ağrısı, çene kladikasyosu, ateş, eritrosit sedimantasyon hızında 
yükselme ile ortaya çıkar.

• En korkulan komplikasyonu oftalmik arter tutulumudur (irreversible görme kaybı 
ile sonuçlanabilir).

• Serebrovasküler olaylar  (vertigo, geçici iskemik atak, inme vb) ve büyük damar tutulumu 
bulguları (ekstremitelerde kladikasyo, tansiyon-nabız farkı vb) görülebilir.

• Polimiyaljiya romatika eşlik edebilir. 

Tanı

• Tanıda, klinik bulgular ve temporal arter biyopsisi kombine edilir.

• Görme bozukluğunun eşlik ettiği DHA şüphesinde tanı için biyopsi beklenmez. 
Derhal steroid verilmelidir (Steroid başlandıktan 14 güne kadar biyopsi alınabilir).

• Doppler USG’de arter çevresinde hipoekoik halo saptanması %100 
spesifiktir.
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Tedavi
• Temel tedavi steroiddir.  
• Tocilizumab (anti IL6 reseptör antikoru), steroid tedavisinden daha etkilidir.
• Görmeyi tehdit eden tutulum varlığında ise pulse steroid verilmelidir.

POLİMİYALJİYA ROMATİKA

• DHA’ya en sık eşlik eden hastalıktır.

• Genellikle 50 yaş üzerinde ve kadınlarda görülür.

• Proksimal kas ağrısı ile karakterizedir.

• Kas gücü kaybı olmaz.

• Sedimentasyon hızı ve CRP belirgin yüksektir.

• Kas enzimleri, EMG ve kas biyopsisi normaldir.

• Düşük doz steroide (10-20 mg/gün) dramatik yanıt verir.

TAKAYASU ARTERİTİ

• Daha çok adolesan ve genç erişkin kadınlarda görülür. 

• Özellikle aortik ark ve dalları gibi büyük boy damarları tutan, granülomatöz ve stenotik 
bir vaskülittir.

• “Nabızsızlık hastalığı” olarak da adlandırılmaktadır.

Klinik bulgular

• Anjiyografik anomalilerin en sık görüldüğü damar segmenti subklavian arterdir. 
Bunun sonucunda üst ekstremitede kladikasyon ve ekstremiteler arası 
tansiyon - nabız farkı görülebilir.

• Diğer büyük arterleri de tutarak bir çok iskemik lezyona yol açabilir (Görmede 
değişiklikler, senkop, inme, karın ağrısı, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, aort 
yetmezliği, kalp yetmezliği vb).

Tanı

• Sistemik bulguları (ateş, akut faz yanıtı, konstitüsyonel semptom) olan bir genç 
kadın hastada; periferik nabızlarda azalma, ekstremiteler arasında tansiyon-nabız 
farkı, ekstremitede kladikasyon, büyük damarlar üzerinde üfürüm varlığı akla ilk 
Takayasu arteritini getirmelidir.

• Diğer vaskülitlerden farklı olarak biyopsinin, Takayasu arteriti tanısında çok sınırlı 
yeri vardır. Hastalık tanısı esas olarak anjiyografi ile konulur.

• Karakteristik anjiografik bulguları; stenozlar ve poststenotik dilatasyonlar, 
anevrizmalar ve oklüzyonlardır.

Tedavi

• Temel tedavi steroiddir. 

POLİARTERİTİS NODOSA (PAN)
• Orta çaplı arterleri tutar 
• Orta yaş erkeklerde sıktır.
• HBV seyrinde gelişebilir.
• Hairy cell lösemi ile ilişkili olabilir.



110 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 111

Klinik bulgular
• En sık bulgu ve semptomlar kas-iskelet sistemine aittir (artrit, artralji, miyalji).
• Renal tutulum (en sık tutulan organ böbrektir);  

o Arkuat ve interlobar arterler (böbrek içindeki orta çaplı arterler) sıklıkla tutulur. 
Bunun sonucunda mikroanevrizmalar ve renovasküler hipertansiyon 
oluşturur.

o Proteinüri, hematüri ve böbrek yetmezliği gelişebilir. 

o Ancak küçük damar vaskülit bulgusu olan glomerülonefrit görülmez.

PAN – Renal anjiyografi – Mikroanevrizma 

• ‘‘PAN’’ ve ‘‘sinir sistemi’’ denilince akla ilk mononöritis multipleks (asimetrik 
polinöropati) gelmelidir. Periferik nöropati ve düşük ayak gelişebilir.

• Mezenterik damar tutulumuna bağlı GİS patolojileri (intestinal angina, bağırsak 
enfarktı, perforasyon, kanama vb) gelişebilir.

• Ciltte; subkutan nodüller, ülserasyon, dijital gangren, livedo retikülaris görülebilir. 

• Erişkinlerde koroner arter vaskülitinin en sık nedeni PAN’dır. Miyokard 
infartüsüne neden olabilir.

• Testiküler arter tutulumu ile testiküler hassasiyet ve orşit olabilir.

• PAN; pulmoner arterleri tutmaz, pulmoner kapillerit beklenmez.

@ Testis tutulumu yapabilen vaskülitler

ü Poliarteritis nodosa
ü Behçet Hastalığı

Tanı ve Tedavi

• Tanı metodu tutulan organa göre farklılık gösterir. Kolay ulaşılabilen organlardan 
biyopsi alınır, biyopsi alınamıyorsa da mikroanevrizmaların anjiyografik olarak 
gösterilmesi tanı koydurur.

• Hafif vakalarda tek başına steroid yeterlidir, ancak ağır tutulumda steroid + 
siklofosfamid verilmelidir.

• Ölümün en önemli nedeni gastrointestinal (enfarkt ve perforasyon) ve 
kardiyovasküler komplikasyonlardır. 

(Dikkat: Patoloji kaynaklarında ise PAN’da en sık ölüm nedeni ‘’böbrek 
tutulumu’’ olarak geçmektedir.)
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ANCA İLE İLİŞKİLİ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİ

• Üç küçük çaplı damar vasküliti ANCA pozitiftir;
o Granülomatöz polianjit (GPA)
o Mikroskopik polianjit (MPA)
o Eozinofilik granülomatöz polianjit (EGPA)

• Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) 

o Sitoplazmik ANCA (cANCA)
§ Proteinaz-3 antijenine karşı gelişir.
§ Sıklıkla granülomatöz polianjit (Wegener granülomatozu) ile ilişkilidir

o Perinükleer ANCA (pANCA)

§ Miyeloperoksidaz (MPO) enzimine karşı gelişir

§ Sıklıkla eozinofilik granülomatöz polianjit (Churg-Strauss sendromu) ve 
mikroskobik polianjit ile ilişkilidir.

• Pulmoner ve renal tutulum yapabilirler (pulmoner-renal sendrom). 

• ANCA ile ilişkili vaskülitlerde doku biyopsilerinde immün kompleks depolanması beklenmez 
(pauci-immun).

• Nadiren; propiltiyourasil (PTU) ve hidralazin kullanımı ile ANCA pozitif vaskülit 
gelişebilir. 

@ Pulmoner-Renal sendromlar

ü ANCA pozitif vaskülitler
ü Sistemik lupus eritematozus
ü Goodpasture sendromu

GRANÜLOMATÖZ POLİANJİT 
(WEGENER GRANÜLOMATOZU)

• Üst solunum yolu (kulak-burun-boğaz), alt solunum yolu (akciğer) ve böbrekleri sıklıkla 
tutan; nekrotizan, granülomatöz, ANCA pozitif bir vaskülittir. 

• Kulak, burun, boğaz tutulumu (%90-95)

o Bu hastalıkta en sık görülen tutulumdur.

(DİKKAT: Granülomatöz polianjitte en sık tutulum; patoloji kaynaklarında 
“akciğer tutulumu” iken pediatri kaynaklarında ise ‘’böbrek tutulumu” olarak 
geçmektedir.)

o Bu bölgedeki en sık bulgu ise sinüzittir (Erozif sinüzit ve kanlı pürülan burun 
akıntı).

o Subglottik trakeal stenoz, otitis media, işitme kaybı vb görülebilir.

o Nazal septum perforasyonu ve takiben semer burun deformitesi gelişebilir.

• Akciğer tutulumu (%85-90)

o Hastalar öksürük, kanlı balgam (alveolar kanama - pulmoner kapillerit) ve 
nefes darlığı ile başvurabilir

o En sık bulgu pulmoner infiltratlardır.

o Pulmoner infiltratlar tipik olarak, nodüler ve kaviter tarzda görülür. 
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Granülomatöz polianjit – Akciğerde nodüler ve kaviter infiltratlar

• Böbrek tutulumu (%77)
o Klinik tabloya böbrek tutulumu hakimdir. Mortalitenin çoğunluğundan böbrek hastalığı 

sorumludur.
o Renal biyopsilerde fokal segmental nekrotizan glomerülonefrit görülür ve 

tedavi edilmezse hızla kresentik glomerülonefrite ilerler.

• Göz tutulumu
o Sklerit ve ülseratif keratit en tehlikeli göz lezyonlarıdır.
o Orbital kitleye (psödotümör) bağlı propitozis görülebilir.

• Sinir sistemi 
o Meninkslerde granülomatöz inflamasyon ve kronik menenjit tablosu en sık görülen 

SSS bulgusudur. 

Laboratuvar bulguları

• ANCA

o cANCA(anti-proteinaz 3), GPA tanısı için yaklaşık %95 spesifiktir. 
o Bazı vakalarda ANCA negatif saptanmaktadır. Bu nedenle ANCA negatif olması 

GPA’yı ekarte etmez.

Tanı
• Uygun kliniği olan bir hastada doku biyopsisinde nekrotizan granülomatöz 

vaskülit izlenmesi ile tanı konulur.
• Akciğer tutulumunda biyopside değişmez şekilde nekrotizan granülomatöz 

vaskülit görülür. (Bu nedenle en tanısal biyopsi örneği akciğerdir)
• Böbrekte ise granülom oluşumu nadirdir. 

Tedavi
• Yüksek doz steroid ve siklofosfamid kombinasyonu oldukça etkilidir. 
•  Siklofosfamide alternatif olarak ritüksimab da kullanılabilir.
•  Ağır vakalarda plazmaferez yapılabilir.
• Kotrimoksazol, izole üst solunum yolu tutulumunda kullanılabilir (diğer major 

organ tutulumlarında etkisizdir).

MİKROSKOPİK POLİANJİT (MPA)

• Geçmişte PAN’nın bir varyantı olarak düşünülmekte idi. MPA, günümüzde ayrı bir antite 
olarak kabul edilmektedir. 

• PAN’dan farkları
o Glomerülonefrit yapabilir.
o Pulmoner kapillerit (alveoler hemoraji) yapabilir.
o ANCA (+)’dir.


