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85 Y E, evli, emekli tornacı 
 
Özgeçmiş 
 
 HT- 20 yıl 
 KAH (LAD stent)- 2 yıl 
 Hemorajik  CVO- 2 yıl 
 

Soygeçmiş 
 
 Özellik yok  
 

Öykü (Aralık 2019)  
 
 FUO (enfeksiyon hastalıkları tetkik, yatış)  
 Enfektif Endokardit (aort kapak vejetasyon, yetersizliği),  IV ab, (KVC-biyoprotez kapak) 
 Sebat eden ateş yüksekliği-Romatoloji konsültasyonu  

 

Vaka, M Y  



 
 Ateş (38-39 C), el bileklerinde artrit, son 6 aydır aralıklı ses kısıklığı-her iki kulak kepçesinde 

ve burunda ağrı-şişlik-kızarıklık atakları, gözde kızarıklık, konstitüsyonel semptomlar 
 
 

o T. Doppler N, PMR (-) 
 

o RF, anti-CCP, ANA, ANCA, viral seroloji, TBC, kültürler, brusella ve hepatitler (-) 
 
o ESR: 102mm/sa, CRP: 64 mg/L, Kronik hast. anemisi (Hgb: 10.6 g/dL, MCV: 85),  
      trombositoz (PLT: 516.000), ferritin: 580, Tx sat: % 24, BFT ve KCFT N 

 
 

 Aort materyal bx: aktif mikst tipte inflmatuar hücre infiltrasyonu  
 

 
 PET;  aort duvar tutulumu yok, kapak (+) post op değişiklikler? 
 
 
 

Vaka-Romatoloji görüşü 



 

 Burun, kulak, solunum yolu, göğüs duvarı ve eklem kıkırdakları veya, 

 
 

 Göz, kalp, kan damarları gibi proteoglikandan zengin yapılarda epizodik nedeni 

bilinmeyen inflamasyon ataklarıyla giden otoimmün hastalık… 

 

 
 Tanıda spesifik biyobelirteç yoktur, klinik + destekleyici labaratuvar + 

görüntüleme +/- biyopsi bulgularıyla koyulur 
 
 

 
Relapsing Polychondritis and Larger-vessel Vasculitis. J Rheumatol 2020 

Relapsing Polikondrit 
(Jaksh Wartenhorst-Polikondropati/1923) 



 
 

 Relapsing polychondritis: prospective study of 23 patients and a review of the literature. Medicine.1976. 



David P D Cruz, et al. Relapsing Polychondritis and Large-vessel Vasculitis. Journal of Rheumatology, 2020 

 

Erdogan M, et al. Aortic involvement in relapsing polychondritis: case-based review. Rheum Int, 2021***. 

RP & Vaskülit & Aort Tutulumu 

 
 Değişken çaplı damar tutulumu % 5 - % 25 (büyük, orta, küçük) & Behçet, 

Cogan… 

 

 

 Aort tutulumu % 4.4-10.6  nadir (damar >>> kapak, mortalite ve morbidite ilişkili) 

ve kardiyak tutulumlu hastalarda sık 

 

 

 Literatür derlemesi*** 

 

 Aort kapak tutulumu (n=41 /114 RP, %36), tanıda % 19 hasta asemptomatik, tarama? 

 

 İlk tedavi cerrahi (n=28, %38), immünsupresifler (n=41, %56)  

 



 
 Azatiyopürin kesildikten sonra MTX ile idame tedavisine devam edildi (4 ay) 

 

 
 Şubat-2021’de trombositopeni-pansitopeni, ateş, kondrit atakları Romatoloji 

yatış… 
 

Vaka devamı  



 
 MTX stop, IV kalsiyum folinat, destek tedavi, transfüzyon, kültür... 

 
 

 Mukozit ve ateş … FEN… Piperasilin-tazobaktam ve Flukonazol (5-7 gün) 
 
 

 IVIG (0.4 g/kg, 5 gün) (serum IgG: 4g) 
 

 
• PY: Blast, atipik hücre, şistosit, sola kayma izlenmedi. Trombositler hemogram 

ile uyumlu idi. 
 
• Kİ aspirat: hemofagositoz görülmedi, megakaryositlerde displazi bulguları izlendi 
 



I. Enfektif süreçler, sepsis? (viral, bakteriyel, fırsatçılar…) DIC? 

 

II. İlaçlar (MTX? CyP kümülatif etki?) 

 

III. Myelodisplastik sendrom? Lenfoma? Sekonder Malignite? 

 

IV. Hemofagositik sendrom & MAS ?  

 

V. Eşlik eden diğer otoimmün hastalıklar? Sistemik vaskülit? 

 

Ayırıcı Tanı  



I. RP & Sepsis, DIC 

 

 
 İleri yaş, immünsüpresifler (CyP-AZA-MTX-GCs) ve komorbiditeler sekonder 

enfeksiyöz komplikasyonlar için risk… 

 

 
Mok CC ark, Am J Med 2006 

 
 

 

 RP hastalarında 3 fenotip; 

 

I. Hematolojik form (%10) 

II. Respiratuvar form (%25) 

III. Ilımlı hastalık (%65)  

 

 Mortalite ve YB gereksinimi en yüksek hematolojik grupta (%58, %50 sırasıyla) 

 

 İmmünsüpresif ilişkili enfeksiyöz komplikasyonlar, bu grupta mortalitenin en 

önemli sebebi… 

 
 

 
J. Dion, et al.Relapsing polychondritis can be characterized by three different clinical phenotypes: analysis of a 

recent series of 142 patients,Arthritis Rheumatol, 2016. 



II. CyP MTX & Sitopeni 

 
 CyP, hematolojik toksisitesi kümülatif doz ve uzun kullanım süresi ile 

ilişkili 
 

Groot K ark, Ann Intern Med 2009 

 
 
 
 

 MTX; makrositoz---pansitopeni, renal yetmezlik varlığında belirgin 
 

Saag KG ark, Arthritis Rheum 2008 



III. RP & MDS ? Hematolojik maligniteler? 

2000-2012, retrospektif kohort, 142 RP hasta; 
 
 
 % 13 (n=18) malign hematolojik hastalık  
 
 MDS (n=12, %8), Lenfoma (n=4), Myeloproliferatif hastalık (n=2) 
 

 
 Tüm MDS vakaları & ileri yaş, erkek 
 

 
 Erkek cinsiyet ve eşlik eden hematolojik malign hastalık & mortalite ilişkili  
 
        

 
Relapsing Polychondritis Can Be Characterized by Three Different Clinical Phenotypes: Analysis of a Recent 

Series of 142 Patients. Arthritis Rheumatol, 2016 



IV. RP & Hemofagositik Sendrom & MAS 

Enfeksiyonlar ve malignite sonrasında otoimmünite, otoinflamasyon, immünsupresifler… 
sekonder HLH (IFN gama, IL 18)… 
 
RP ile ilişkili HLH nadir, vaka bildirimleri şeklinde… 
 
Sekonder HLH…GCs ve Anakinra… 

Macrophage activation syndrome in adults: recent advances in pathophysiology, diagnosis and treatment. Rheumatology Oxford,2019 



V. RP &  Otoimmünite veya Vaskülit ? 

 Kıkırdak ve skleradaki tip 2 kollajene karşı otoantikorlar… 
 
 %30 vakada overlap otoimmün hastalıklar… 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitale A, et al. Current Rheumatology Reports, 2016 



 
Kan, idrar, boğaz kültürlerinde üreme saptanmadı, prokalsitonin takipleri (-)  
 
TEE: EE bulgusu saptanmadı 
 
Endoskopi; Candida özefajiti… 
 
TAB BT: solid malignite, lenfoproliferatif hastalık  yoktu 
 
Romatolojik markerları, vaskülit taramaları (-) 
 
Antibiyoterapi tamamlandı, sebat eden ateş, yutma güçlüğü, steroid myopatisi, 
hematolojik tabloda sebat eden pansitopeni… 
 



 
 

 Fransa, çok merkezli, retrospektif çalışma, 41 refrakter RP hastası, 105 bMARDs 
(TNFi n=60, tosilizumab n=17,  anakinra n=15, rituximab n=7, abatasept n=6) 

 
 
 İlk 6 ay overall klinik yanıt oranı % 62.9, tam klinik yanıt % 19. 

 
 Tedavilere klinik yanıt nazal/aurikula/sternum kondriti olanlarda yüksek iken, myelodisplastik 

sendromu olanlarda düşük saptandı. 
 

 TNFi arasında ilaçta kalım en yüksek adalimumab alanlardaydı. 
 

 
 Refrakter RP vakalarında, biyolojik ajanlar enfeksiyonlar ve ciddi AİR göz önünde 

bulundurularak verilebilir. 

 

RP & bDMARDs 

Efficacy and safety of biologics in relapsing polychondritis: a French national multicentre study. 

Ann Rheum Dis 2018. 
 



 
• TNFi-steroid tedavisi altında dirençli ateş yüksekliği, pulmoner konsolide alan… 
 
• Meropenem-Tigesiklin….  

 
• BAL örneklerinde nötrofilik inflamasyon…, balgam kültür : Klebsiella Pneumonia 

(tbc, fungal etkenler -/-), galaktomannan ve SARS-CoV2 PCR negatif…. 
 

• VTE profilaksisi… Cilt döküntüleri….Purpura, ekimoz… 
 

Cilt bx: nötrofilik dermatoz  
(alt extremite) 
 



Kİ bx: hiposellüler ki, myelomonositer öncüllerde vakuolizasyon izlendi 
 
MİKROSKOPİK BULGULAR: 
 Materyalin tamamından hazırlanan seri kesitlerin incelenmesinde, biyopsi materyalinin büyük çoğunluğu 
fibroadipoz doku, çizgili kas ve kortikal kemikten oluşmakta olup biyopsi fragmanlarının birinde izlenen 3 adet 
subkortikal intertrabeküler ilik mesafesi hiposellüler (%1 selülarite) görünümdedir ve her üç seriye ait 
hematopoetik hücreler azalmış olarak izlenmiştir. Giemsa ile boyanan 3 adet aspirasyon yayma preparatın 
incelenmesinde değerlendirilebilen oldukça sınırlı alanlarda her üç seriye ait hematopoetik hücrelerde displazi 
bulguları izlenmiş olup %1-2 dolayında blastik morfolojide hücre görülmüştür. Bazı myelomonositer öncüllerde 
vakuolizasyon izlenmiştir. Hemafagositoz izlenmemiştir. %1 dolayında plazma hücresi görülmüştür. 



VI. VEXAS  
(Vacuoles, E1 enzyme, X-linked, Autoinflammatory, Somatic) 

 
 25 E hasta, median yaş 64 
 
 Herbiri en az bir somatik mutasyon (p.Met41/UBA1, X kromozomu) (ki progenitor 

myeloid serilerde (+), T/B/fibroblastlarda yok) 
 
 Periferik kan gen ekspresyon; multipl doğal immün sistem aktivasyonu mevcuttur (IFNγ, 

IL-8 ve crp yüksek) 
 
 Herbirinde progresif hematolojik anomaliler ile birlikte şiddetli, geç başlangıçlı, fatal 

otoinflamatuvar tablo mevcuttu (Relapsing polikondrit, Sweet sendromu, PAN, GCA, MDS, 
MM…) 
 

 15/25 hasta (% 60) kıkırdak yapılarda inflamasyon atakları mevcut, ve RP tanı 
kriterlerini karşılıyor 

Somatic Mutations in UBA1 and Severe Adult-Onset Autoinflammatory Disease. N Engl J Med. 2020 



UBA1 (ubiquitin-like modifier 
activating enzyme-1),  
 
 
Ubikitin-E1 enzimi-E2-E3-Proteozom 
 
 
Ubikitin bağlı intrasellüler proteinlerin 
degradasyonu Ubikitin-Proteozom 
yolağı ile oluşuyor  
 



A: pulmoner infiltrat, plevral efüzyon, B: bronşial arter vaskülit, C: nötrofilik alveolit, D: 
myeloid prekürsörde karakteristik vakuoller, E: nötrofilik dermatoz, F: cilt plakları, G,H: 
aurikula ve nazal kondrit.  

VEXAS & klinik  

Somatic Mutations in UBA1 and Severe Adult-Onset Autoinflammatory Disease. N Engl J Med. 2020 



 
İleri yaş erkek  
 
RP tanılı… Aort tutulumu… Progresif hematolojik tablo… 
  
IVIG, Steroid, geniş spektumlu IV antibiyoterapi, TNFi refrakter…. 
 
Pulmoner konsolidasyon, cilt döküntüsü… 
 
VEXAS? Refrakter Hematolojik fenotipte Relapsing Polikondrit? 
 
Anakinra (100 mg/gün-5 gün)…. PLT 80.000-90.000  
 
Ki genetik UBA1 mutasyonu bekleniyor… 
 
Multiorgan yetmezliği…Exitus… 
 

Vaka Özeti 





RP-Survival & Prezentasyon 

Hematolojik fenotip,  
 
 Kötü prognozlu, 

mortalite ilişkili 
 

 Refrakter hastalık ile 
ilişkili 
 

 MDS-ilişkili RP 
paraneoplastik? 

 



RP & VEXAS 

 RP (n=92);  (n=7, %7.6) UBA1 mutasyonu (periferik kan) saptandı (VEXAS-RP)&&& 

 

 
           VEXAS-RP hastalarının özellikleri; 
 

  ≥45 yaş üstü E, ateş, aurikuler kondrit, cilt tutulumu, DVT ve pulmoner infiltrat var 
 

  AFR yüksekliği ve hematolojik anomaliler daha sık (makrositik anemi, trombositopeni, 
lenfopeni, MDS) 
 

  Mortalite izole RP hastalarına göre daha sık (% 23, % 4; P = 0.029)  
 

   Erkek cinsiyet, MCV >100 fl  ve trombosit <200 ×103/μl varlığı; VEXAS-RP & RP ayrımında 100% 
sensitif ve  96% spesifiktir 
 

 
 

 UBA1 erkek RP hastaların % 73 (8/11) (+), sistemik semptomlar ve cilt bulguları varyant 
ilişkili *** 

Ferrada MA, et al. Somatic Mutations in UBA1 Define a Distinct Subset of Relapsing Polychondritis Patients with 
VEXAS Syndrome. Arthritis Rheumatol 2021&&& 

Tsuchida N, et al. Pathogenic UBA1 variants associated with VEXAS syndrome in Japanese patients with 
relapsing polychondritis. Ann Rheum Dis 2021*** 



VEXAS & Tedavi 

 UBA1 varyant (+) RP (n=8), MDS birliteliği (n=6), herbiri MTX, AZA, CyP deneyimli, > 
20 mg/g P bağımlı; sitopeni nedeni ile TNFi kaçınılmış, Tocilizumab başarılı…  

 
 

Kirino Y, et al. Tocilizumab in VEXAS relapsing polychondritis: a single-center pilot study in Japan. 
 Ann Rheum Dis 2021.  

 



 
 Relapsing polikondrit, ileri yaş, erkek hastalarda ortaya çıktığında eşlik edebilecek 

Myelodisplastik Sendrom veya hematolojik maligniteler akla getirilmelidir.  
 
 

 Hematolojik fenotipte prognoz kötü, mortalite yüksektir. 
 
 

 Patognomonik olmasa da ki myeloid öncüllerde vakuolizasyon ve displazi bulguları 
olan,  ileri yaş otoimmün özellikler taşıyan erkek hastalarda VEXAS sendromu akla 
getirilmelidir. 

 
 

 Somatik UBA1 mutasyonları için genetik tarama yapılmalıdır. 
 
 

Eve götürülecek mesajlar 



Dinlediğiniz ve sabrınız için teşekkür ederim… 


