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 ORTAK ÖZELLİKLER-1 
• FMF hariç çok nadir görülürler  
• Tipik klinik bulgular, erken çocuklukta başlar 
• Başka sebeplerle açıklanamayan, tekrarlayan ateş ve 

inflamasyon periyodları düşündürmeli 
• Aktivasyon ve remisyonlarla seyrederler 
• Serozit, artralji-artrit, menenjit, üveit, raş, LAP, SM, 

sekonder amiloidoz 
• CRP, ESH, lökosit sayısı aktivasyon ile yükselir 
• Hastalıkların hepsinde erken tanı önemlidir. 
• Tanı, klinik bulgulara dayanır ve genetik testin olumlu 

çıkması ile teyit edilir.  
 
 

  
 
 
 
 



ORTAK ÖZELLİKLER-2 

• Patolojik olay doğal immünitedeki defektir 
• İmmün sistem antijenden bağımsız olarak aktif 

hale gelir 
• Patogenezde  

– IL-1 sekresyon ve sinyallerinde bozukluk (FMF, 
TRAPS, MKE),  

– Tip I IFN sinyalinde defekt (Pannikülit, vaskülit),  
– IL-17 aktivasyonunda disregülasyon (püstülozis 

sendromları) ile görülebiliyorlar 



PATOGENEZ 
• Patogenezde, doğal immüniteyi düzenleyen yollardaki  

– tek gen defekti   
– IL-1 salınımı ve sinyallerini düzenleyen lokustaki 

genlerdeki mutasyonlar  
• Bir kısmında IL-1 inhibisyonuna yanıt değişkendir ve 

bu fenotipler iyi anlaşılamamıştır 
• Son zamanlarda IL-1 blokajına iyi cevap vermeyen 

otoinflamatuvar durumlar da tesbit edilmiştir 
– proteazom ilişkili otoinflamatuvar sendromları 
– IL-10 sinyal yolundaki mutasyonlara bağlı olarak ortaya 

çıkan erken başlangıçlı inflamatuvar barsak hastalıkları 
 



Tekrarlayan ateşle seyreden 
monogenik otoinflamatuvar hastalıklar 

• FMF 
• Tümor nekrozis faktör reseptör-1 ilişkili periyodik 

sendrom (TRAPS) 
• Hiper IgD sendromu (HIDS veya MKE) 
• Kryopirin ilişkili periyodik ateş sendromları 

(CAPS) 
– FCAS 
– MWS 
– NOMID 

• PFAPA: periyodik ateş, Aftöz stomatit, farenjit ve 
adenit 
 



Periyodik ateşle seyretmeyen 
monogenik otoinflamatuvar sendromlar 

• Interlökin-1 reseptör antagonisti yetmezliği 
(DIRA): Osteomyelit, periostit, püstülozis) 

• PAPA sendromu: Pyojenik steril artrit, 
püyoderma gangrenozum, akne ile seyreder  

• Blau sendromu:  Juvenil sistemik 
granülomatozis 

• Lipodistrofi ve atipik nötrofilik dermatit 
• IL-36 reseptör antagonisti yetmezliği (DITRA) 



Sınıflama 
• Herediter Periyodik Ateş  Sendromları 

– FMF 
– TRAPS 
– HIDS 
– PFAPA 

• Nötrofilik Ürtiker  
– Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom,  
– Ailevi Soğuk otoinflamatuvar sendrom 
– Muckle- Wells sendrom 
– Neonatal Başlangıçlı multisistem inflamatuvar hastalık (CINCA veya NOMID) 

• Değişken raşlar, yüksek serum IL-18 ve makrofaj aktivasyon sendromuna predispoze rahatsızlıklar 
– NLRC4- İlişkili Otoinflamatuvar Sendrom 

• Püstüler deri raşları ve epizodik ateşler 
– A- IL-1 aracılıklı steril osteomyelit ve püyojenik rahatsızlıklar (DIRA, Majeed sendromu) 
– B-Kısmi IL-1 aracılı pyojenik hastalıklar  (PAPA, HA20=monogenik BH) 
– C-IL-1 dışı sitokin disregülasyonuna bağlı rahatsızlıklar (DITRA, CARD14 psoriazisi, AP1S3 püstüler psöriazis, erken başlangıçlı 

inflamatuvar barsak hastalığı) 
• Vaskülopati ve Pannikülit/Lipoatrofi Sendromları (Nötrofilik dermatoz proteazom ilişkili otoinflamatuvar sendrom, 

otulin ilişkili otoinflamatuvar sendrom 
• Vaskülopati veya Livedo retikülarisli vaskülit sendromları 

– Süt çocukluğunda başlayan stimulatör IFN gen ilişkili vaskülopati (SAVI) 
– Adenozin deaminaz 2 eksikliği 
– Aicardi- Goutieres sendromu 
– İmmün disregülasyonlu spondiloenkondroplazi 

• Granülomatoz deri hastalıkları ile giden otoinflamatuvar hastalıklar 
– Blau sendromu veya  erken başlangıçlı sarkoidoz (immün yetmezlik yok) 
– PLCG2 ile giden immün yetmezlik 

• Diğer otoinflamatuvar sendromlar 
– LACC1 aracılı monogenik still hastalığı 
– FCAS-2 

• Çok  çeşitli klinik fenotiplerle prezente olan sendromlar  
– Sideroblastik anemi, B hücre yetmezliği, periyodik ateş ve gelişme geriliği sendromu 
– Cherubism:  

 



HİKAYEDE ORTAK ÖZELLİKLER 
• Aile hikayesi 
• Başlama yaşı 
• Genetik defekt veya mutasyonların olması 
• Ateş 
• Cilt bulguları 
• Karın ağrısı, ishal 
• Serozit 
• Artrit-artraljiler 
• Organomegali 
• LAP 
• Genel hastalık hali 
• Göz bulguları 
• Ortak Lab bulguları 

 



Monogenik Sistemik Otoinflamatuvar 
Hastalıklar  

• FMF 
• PFAPA 
• Hiper IgD Sendromu 
• TNF-Reseptörü ile İlişkili Periyodik Sendrom 

(TRAPS)  
• Kriyoprinopatiler 
• IL-36 Reseptör Antagonisti Yetmezliği (DITRA) 
• PAPA sendromu 

 
 
 



PFAPA SENDROMU 
Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit 

• Etyoloji ve genetik defekt bilinmiyor 
• Prevalans? 
• 1-4 yaş arasında başlar. Tipik ataklar 10 

yaşında.  
• İsrail ve İtalyan çalışmalarında  başlama 

yaşı 20-33 bulunmuş 
• Etnik grub yok 
• Otozomal dominant  

 
 
 



KLİNİK BELİRTİLER 
• Rekürren tonsillit, tonsillektomi, farenjit ve aftöz ülserlilere 

dikkat edilmeli 
• Ateş: Anidir, titremeli, 2-8 hafta ara ile gelir, 2-7 gün (0rt:4) 

sürer.  
• Aftöz ülser: dudak içi ve bukkal mukozada (%80 vakada). 

Farinks arkasında ülserasyonlar. BH ülserleri  kadar ağrılı 
değil ve skar bırakmaz. 

• Farenjit: eksudasyon ve tonsilde ülserasyon olabilir (%60-
100) 

• Adenit: servikalde, hassas 
• Abdominal ağrı, diyare 
• Başağrısı 
• Öksürük 
• Raş 
• Artrit 

 







LABORATUVAR 

• Boğaz kültürü: %10 hastada streptokok 
üretilmiş 

• Lökositoz, ESH ve CRP yüksek 
• Prokalsitonin normal  



TANI 
• Diğer hastalıklar ekarte edilmeli 
• Diagnostik kriterler (1989) 

– Erken çocuklukta başlamak 
– Düzenli, tekrarlayan periyodik ateş 
– Alevlenme sırasında klinik bulgulardan biri (aft, 

farenjit, servikal adenit 
– Asemptomatik intervaller 
– Solunum sistemi enfeksiyonu olmaması 
– Diğer hastalıkların olmaması (imm yet, otoimmün 

has, diğer periyodik sendromların olmaması) 
– Steroide kısa sürede yanıt??? 



Hiper IgD Sendromu=Mevalonat 
Kinaz Eksikliği 

• Otozomal resesif geçiş, Cins ayrımı yok 
• Başlangıç yaşı: 1 hf-10 yıl: %78.2 1 yaşta.  Alman ve 

Fransızlarda sık 
• Periyodik ateş: 4-8 hf aralarla 4-7 gün sürer 
• Karın ağrısı: %85 hastada:  kusma, diyare, abdominal 

adezyonlar 
• LAP: servikalde reaktif  
• Artrit artralji: %80 hastada, büyük eklemlerde  
• SM: çocuklarda %50, erişkin sıklığı? 
• Cilt: %80 hastada eritemli makuler raş, extremitelerde fazla 
• Aft: Oral sıklık %48, genital?  BH ile karışabilir 
• Serozit: daha az, 
• Amiloid: nadir 
• IgD yüksek, 
• MVK enzimi atılımı ve aktivitesinde değişiklikler  

 





LABORATUVAR 

• IgD ve IgA yüksek 
• Lökositoz, ESH, CRP yüksek 
• Ferritin yüksek 
• Serum amiloid A yüksek 
• İdrar LTE4 ataklarda yüksek 
• İdrar mevalonik asid atılımı artar 

(MVA/krea>20) 
 





TNF-Reseptörü ile İlişkili 
Periyodik Sendrom (TRAPS)  

•  ilk defa 1982 yılında bildirilmiştir. 
• Prevalans 1/1000000 ve dünyanın her yerinde 
• Otozomal dominant geçişli 
• Genetik defekt TNF R55’i kodlayan gende.  
• TNFRSF1A, (12p13) kromozom bölgesinde, 

mutasyonlar sonucu meydana gelir. 
• Spesifik genetik mutasyonla fenotip arasında 

korelasyon yok.  
• Bazı sistein reziduvlerini etkileyen mutasyonlu 

hastalarda amiloid fazla 
• Patogenez bilinmiyor.  

 
 



KLİNİK BULGULAR 
• İlk 10 yaşta belirti verir (4.3 yıl,158 hastalık seride). %10 hasta 

30 yaş üstünde  
• Stres, travma ve hormonal değişiklikler nöbetlerini tetikler 
• Ateş: 5-6/hf ara ile, 5-15 gün, 38 C ve üstü (%90-100) 
• Gebelikte semptomlar düzelebilir.  
• Raş (%55-63) 
• Konjuktivit (%18-22), periorbital ödem (%9-20) 
• Karakteristik bulgu miyalji ve bacak ağrıları (%59-85)   

– Tipik olarak lokalize bir alanda krampla beraber, kas ağrısı 
vardır. 

– Sıcak ve ağrılıdır ve üzerine basınca solan eritem görülür 
– Kas enzimleri yükselmez, miyozit yoktur 
– MRI’da kas kompartmanlarında ödem görülür 

 



TRAPS (eritematoz makül) 





TRAPS 



 
• Plöritik göğüs ağrısı (%14-25)   
• Karın ağrısı ve/veya peritonit tablosu (%36-74) 
• LAP (%25) 
• Artralji, artrit (%13) 
• HSM (%5-10) 
• Lökositoz 
• ESH ve CRP yüksek 
• Amiloid nadir 



Eurofever/PRINTO Klasifikasyon 
Kriterleri 

• TNFRSF1A genotipi ve aşağıdakilerden biri 
– Atak periyodlarının 7 günden fazla sürmesi 
– Myalji 
– Aile hikayesi 
– Gezici raş 
– Periorbital ödem 

 
• TNFRSF1A genotipi yoksa  

– klinik bulguların en az ikisi 
 

 
 



AYIRICI TANI 

• Bakteriyel ve diğer enfeksiyöz nedenler  
• Neoplastik sebepler 
• Nedeni bilinmeyen ateş  
• Bağ dokusu hastalıkları: SLE, Still 

hastalığı 
• Diğer otoinflamatuar hastalıklar:  

– FMF 
– HIDS 



TEDAVİ 

• NSAIDs  
• Oral glukokortikoid (prednizon) 1 mg/kg’ 7-10 

gün sonra kesilir. 
• Anti-TNF tedavisi:  
• Anakinra 
• Canakinumab 

 



Monogenik IL-1 Yolu Mutasyonlu Sendromlar 
Kriyopirin ilişkili periyodik sendromlar 

Kriyopirinopatiler 

– Ailevi Soğuk Otoinflamatuar Sendrom-1 (Familial 
Cold Autoinflammatory Syndrome) (FCAS-1),  

– Muckle-Wells Sendromu (MWS)  
– Yenidoğan Başlangıclı Multisistem İnflamatuar 

Hastalık (NOMID)/Kronik İnfantil Nörolojik Kutanöz ve 
Artiküler Sendromu (CINCA)  

• NLRP3 (Nacht domain, leucine rich repeat, pyrin 
domain-containing protein 3) mutasyonu var 

• FCAS ve MWS genelde ailesel 
• NOMID sporadik (IL-1 blokajı ile normal yaşam 

süresi) 
 



Genetik 
-NLRP3’ deki GOF mutasyonları (otozomal 

dominant) 
-Mutasyonlar >100 (INFEVERS database) 
-Bazı hastalarda hemopoetik prekürsorlerde 

somatik mutasyonlar da saptanmış 
  -işitme kaybı, aseptik menenjit, kemik deformiteleri yok 

-Kriyopirin formları, multimoleküler kompleksler, 
NLRP3 inflamazomu kaspaz-1 aktivasyonu 

-IL-1 ve IL-18 aktif forma döner 



GENEL DEĞERLENDİRME 
• Ataklar yaşamın ilk birkaç ayı içerisinde başlar 
• Nadir görülür. Fransız çalışmasında 

1:360.000)  
• Atakların şiddet ve süresi, soğuğa maruz 

kalma süresine bağlı değişebilir. 
• Klinik bulguların şiddeti birbirinden farklı  
• Çoğu atak 24 saat içerisinde geçer 
• Biyopside dermal alanlarda perivasküler 

polimorfonükleer infiltratlar  
 
 



FCAS-1: Klinik 
• CAPS’ların en hafifi 
• Erken çocuklukta başlar, ilk semptom ilerde de 

görülebilir 
• Soğukta aktifleşir 
• Ateş (%93) 
• Poliartralji-artrit (%96) 
• Ürtikeryal raş (%100)  (kaşıntısız, ağrılı?) 
• Konjuktivit 
• Aşırı terleme 
• Başağrısı 
• Baş dönmesi 
• Bulantı 
• Sersemlik, göz kararması 
• Ataklar 2 saat içinde başlar, 12-48 saatte sonlanır 

 





Muckle-Wells Sendromu (MWS) 
• Ateş  
• İşitme kaybı (iç kulak inflamasyonuna bağlı, sensörinoral, 20-30 

yaşlarında çıkar) 
• Amiloidoz (daha sık) 
• Baş ağrısı (aseptik menenjite bağlı) 
• Poliartralji  
• Ürtikeryal raş  
• Konjuktivit, nadiren episklerit ve papil ödemi 
• Aşırı terleme 
• Baş dönmesi 
• Bulantı 
• Sersemlik, göz kararması 
• Semptomlar devamlı olmayabilir 
• Her soğuğa maruz kalma tipik olarak hastalığı oluşturmayabilir 

 



MWS 



TANI İÇİN İPUÇLARI 

• CAPS grubu hastalıklar icin soğuğun (bazen enfeksiyon, 
travma) tetiklediği ataklar,  
– ürtikeryal döküntü,  
– kas-iskelet sistemi bulguları,  
– konjuktivit,  
– progresif sağırlık,  
– Kronik aseptik menenjit 
– etnik köken yada ailede benzer özellikte bireylerin 

bulunması  
• Hastalıkların yaşamın ilk birkaç  ayında, erken infantil 

ve bazen adolesan çağda görülmesi tanıda yardımcıdır. 



Eurofever/PRINTO Klasifikasyon 
Kriterleri 

• NLRP3 genotipi varlığında aşağıdakilerden en 
az 1 tanesi 
– Ürtikeryal raş 
– Kırmızı göz (episklerit, üveit, konjuktivit) 
– Sensorinöral işitme kaybı 

 

• NLRP3 genotip yokluğunda en az 2 tanesi 



IL-1 BLOKERLERİ 

• CAPS hastalar icin IL-1’i hedefleyen ajanların klinik 
semptom ve atakları azaltmada, sistemik inflamasyonu 
azaltarak sekonder amiloidozun önlenmesinde etkilidir 

• Anakinra 
• Rilonacept: IL-1 reseptörün ekstrasellüler domaini (IL-

1-R1 ve IL-1RAcP) ile IgG1’in Fc kısmını içeren dimerik 
füzyon proteinidir.  

• Kanakinumab: anti-IL-1β human monoklonal antikor  
• Kaspaz-1 inhibitörleri: VX-765 
• NF-KB inhibisyonu 

 



 
Ailevi Soğuk Otoinflamatuvar 

Sendrom-2(FCAS-2) 
 

                                                    
• Kryopirin proteinini kodlayan NLRP12 genindeki 

mutasyona bağlıdır  
• FCAS-1 ile benzer klinik bulgulara sahiptir  
• Soğukta aktivasyon 
• Ateş, ürtikeryal raş, artralji, myalji, karın ağrısı, kusma, 

başağrısı, oral ülserler, LAP, bilateral nesorinöral işitme 
kaybı 

• Ataklar birkaç saat-15 gün arasında 
• Klinik belirtiler yaşamın ilk günlerinde veya 20 yaşından 

sonra da başlayabilir 

 



TEDAVİ 

• Soğuk maruziyetinin önlenmesi  
• NSAİ 
• Steroidler 
• Kış aylarında profilaktik antihistaminik ve oral 

steroid kullanımı  
• Kolşisin tedavisine yanıt yok  
• Anakinra  



IL-36 Reseptör Antagonisti Yetmezliği 
(DITRA) 

• Yaygın püstüler psöriazis (GPP) 
• Deride IL-1 ailesi proteinlerin aşırı ekspresyonu  
• Bu proteinleri aktive eden sinyal yolağının inhibe 

edilmemesi sonucu ortaya çıkan otoinflamatuvar bir 
hastalıktır 

• Ani başlangıçlı, alevlenmelerle seyreden yüksek ateş 
• Diffüz eritematöz püstüler döküntü  
• Halsizlik  
• Organ tutulumu ile karakterize   
• IL-36Ra kodlayan IL-36RN geninde homozigot 

mutasyon tespit edilmiştir.  
• Otozomal resesif 

 
 
 



• Prevalans Değişken 
-Çocuklukta 
-Kore’de kadınlarda fazla 

• Etyoloji  
– Enfeksiyonlar : Üst SYE (anti streptolizin Ab+ %38), 

EBV, CMV  
– Gebelik  
– İlaçlar:  

• Anti-TNF ilaçlar  
• Siklosporin,  
• Ustekinumab 
• Rituksimab 
• Kodein 
• Amoksilin 
• Seftriakson 
• Steroid 

 



KLİNİK 
• Ateş, üşüme, titreme 
• Halsizlik 
• Ani başlangıçlı, yaygın, ağrılı-eritemli cilt lezyonları 
• Pürülan kolleksiyonlar 
• Artrit-Artralji 
• Alt extremitelerde ödem 
• Konjunktivit 
• Harita dil, oral püstüller 
• Çocuklarda perianal cerahatlı lezyonlar 
• Anuler formunda: sepsis, renal ve hepatik tutulum, nötrofilik 

pnomoni, RDS   
• CRP, ESH artışı ve lökositoz  
• Hipokalsemi 
• Elektrolit imbalansı 
• KCFT bozukluğu 
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Piyojenik Steril Artrit, Piyoderma Gangrenozum, 
Akne (PAPA) Sendromu 

• Otozomal dominant 
• 15. kromozomdaki proline-serine-threonine phosphatase-

interacting protein 1 (PSTPIP1) genini etkileyen bir mutasyon 
sonucu oluşur 

• PSTPIP1: T hücre aktivasyonu, IL-1β aktivitesi ile ilgili 

• Artrit en sık görülen bulgudur  
– Dirsek, diz ve ayak bileğinde oligoartiküler, 

destrüktif artrit  
– Spontan veya küçük bir travma sonrasında ortaya 

cıkmaktadır  
– Sinoviyal sıvının nötrofilden zengin olması septik 

artrit ile benzerlik göstermektedir 
– Fakat sinoviyal sıvı kültürlerinde üreme yok 

 



• Kistik akneler alın, yanak, burun ve çenede 
bulunmaktadır ve komedon şeklindedir 

• Puberte ile birlikte hastaların cilt bulguları 
daha ön plana geçmektedir 

• Piyoderma gangrenozum: genellikle alt 
ekstremitelerde, travma veya cerrahi alanlarda 

• Cilt kültürlerinde bakteri üremez  
• Diğer hastalıklarla 

– IBH 
– İnflamatuvar artrit 
– Maligniteler 
– MDS, MM, P. vera 



AYIRICI TANI 
• Steril piyojenik artrit atakları septik artrit ile karışır 
• Piyoderma gangrenozum 

– inflamatuar barsak hastalığı ( Crohn) seyrinde  
– Romatoid artrit,  
– Behçet hastalığı,  
– Spondiloartropati ve juvenil artritler  
– Kronik aktif hepatit,  
– Hepatit C, 
– Primer bilier siroz,  
– lösemi, lenfoma,  
– Monoklonal gammopatiler,  
– Sistemik lupus eritamatozus,  
– Vaskülitler 



TEDAVİ 

 
• Steroidler 
• Takrolimus, siklosporin  
• Sulfasalazin ve leflunomid tedavi ile remisyon 

sağlanmıştır 
• Anakinra 
• Anti TNF tedavileri   

 



ÖZET 
• Monogenik otoinflamatuvar hastalıklar 

– FMF hariç nadiren görülürler 
– Enfeksiyon hastalıkları benzer klinik vardır 
– En önemli semptom ateş yüksekliğidir 
– Sistemik bazı bulgular ayırt edici olabilir  
– Genetik analiz yapılabiliyorsa hastalık teyit edilmelidir 

• Günümüzde önemli ilerlemeler olmasına 
rağmen, halen tanı ve tedavide güçlükler devam 
etmektedir.  

• Otoinflamatuvar fenotiplerin immün yetmezliğe 
yol açan mutasyonlara sahip olabileceği de 
unutulmamalı  
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