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AMAÇ 

Romatoid artritin Afrika ve Ort adoğu ülkelerinde Batılı ülkelere 

göre daha hafif seyrettiğini düşündüren çeşitli çalışmalar vardır . Kliniği

mizde daha önce yapılan bir çalışmada 67 Türk ve 67 İngiliz hasta romato

id artritin klinik, se.r oloj ik ve genetik özellikleri bakımından karşılaştırıl

d ı. İngiliz hastalarda HLA DR4, has talarımızda ise HLA DR4 ve ve HLA 

B27 alleli artmıştı. Hastalarımızda subkütan nodül ve tırnak yatağı vasküli

t i İngiliz hastalardakinden daha azdı, dirsek ve bilek sinoviti ise daha çok

tu. 

RomatOid a rtritin diğer eklem dışı bulgu larının da daha az oldu

ğunu göstermek için ileriye dönük kontrollu bir çalışma ile hastalarımızda 

kardiyopulmoner sisteme ait eklem dışı bulguların (plörezi, interstisyel 

akciğer fibrozisi, pulmoner romatoid nodül, perikardit) sıklığı araştırıldı. 

Sonuçlar literatür bulgularıyla karşılaştırıldı. 
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GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER 

Romatoid artrit alevlenme ve remisyonlarla seyreden başlıca 

periferek eklemleri simet rik biçimde tutan, subakut ya da kronik noninfek

siyöz inflamatuar artritle karakterize sistemik bi r hastalıktır(62). 

Etiyoloji ve pa togenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. İmmuno

genetik duyarlığı olan kimselerin uygun antijenle karşılaşmasının hastalığı 

başlattığı dü şünülür. Etiyoloj ide eksojen (T hücresi lenfot rofik vi rus tip 1, 

rubella virusu, sitomegalovirus, herpes virus, mycoplasma, Ebstein Barr 

virusu, .parvovir uslar, m.tuberculosis) ve endojen (kollagen, Ig G) çeşitli 

antijenlerin rol oynadığı öne sürülür(62) . Patolojik süreç sorumlu antije

nin makrofajlarca işlenip T hücresine sunulmasıyla başlar . Hücresel 

immun cevabın başlattığı poliklonal B lenfosit proliferasyonu sitokinlerin 

de katkısıyla sinoviyal proliferasyon ve artiküler kıkırdak hasarına yol 

açar(62). 

Bütün dünyada görülebilen, çeşitli coğrafi bölgeler ve etnik grup

larda değişik epidemiyolojik öz~llikler gösteren bir hastalıktır( 48,26 ) . Kli

nik gidişi de çeşitli toplumlarda farklıdır. Afrika ve Asya ülkelerine ait az 

sayıdaki çalışma bu ülkelerde hastalığın daha hafif seyrettiğini düşündür

mektedir. Greenwood 1969'da Batı Nijerya 'da 71 ola sı-kesin(8) romatoid 

artritlinin yalnız birinde sübkütan nodül buldu , vaskülit görmedi. Romato

id faktör % 13 oranında pozitifti ancak pozitiflik bulunan titreler sağlıklı 

kontrollerdekinden farklı değildi. 3 ay-1 O yıl arasında değişen sürelerde 
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izlenen 24 olgunun prognozu İskoçya'daki benzer hastaların prognozundan 

daha iyiydi( 19). Kanyerezi 1970'de Uganda'da Roma kriterleriyle tanı 

koyulan 75 romatoid artritlide nodül oranını % 9,22, seropozitivite oranı

nı % 54 buldu(22). Kliniğimizde yapılan bir çalışmada · 67 klasik ve kesin 

romatoid artritli Türk hasta yaş, cins, hastalık süresi bakımından benzer 

özellikler taşıyan 67 İngiliz hastayla karşılaştırıldı. Hastalarımızda subkü

tan nodül (9:21) ve tırnak yatağı vaskuliti( 1 :5) daha az, dirsek ve bilek 

sinoviti daha çoktu. Romatoid faktör % 63,5 oranında pozitif bulun

du(56). 

Romatoid artrite duyarlık klas II major histokompa tibilite komp

leks !okusu ile yakından ilişkilidir. Batılı toplumlarda roma toid artritli 

hastalarda HLA DR4 , HLA DRı sıklığı artmış bulunur(62) . HLA DR4 

!okusu hastalığın ağırlığıyla da ilişkilidir(52 , 53 ,57 ,58,61,62) . Yaki.ma 

Kızılderililerinde, Eskenazilerde ve diğer Yahudilerde romatoid artrit 

gelişmesi HLA DR4 ile ilişkili değildir(54 ). Finlandiya ' da romatoid artrit

li hastalarda HLA B27 prevalansı yüksek bulunmuştur(34 ). Kliniğimizde 

yapılan bir çalışmada hastalarımızda HLA B27 sıklığı % 13 (kontrolde % 

6), HLA DR4 sıklığı % 44 (kontrolde % 22) bulundu. Aynı çalışmada yaş 

cins ve hastalık süresi hastalarımızınkJne benzeyen İngiliz hastalarda. yal

nızca HLA DR4 sıklığı(% 60) artmıştı(56). 

Romatoid faktör romatoid artritte % 70-80 oranında bulunur, 

varlığı hastalık morbiditesini artırır(62). Bir deneysel çalışmada İV veri

len romatoid faktörün ak.ciğerde önceden bulunan inflamatuar süreci ağır

laştırdığı gösterilmiştir(23 ). Prevalansı çeşitli toplumlarda farklılıklar gös

terir( 4 7) . IgG K zincirinin sabit bölgesini belirleyen bazı polimorfik genle

ri taşıyanlarda romatoid artrit relatif riski artmış bulunur(62). Bu çalışma

lar MHC dışındaki başka bazı genetik faktörlerin hastalığa duyarlığı ve 

hastalık ağırlığını etkilediğini düşündürmektedir. 

Romatoid artritte eklemlerin yanı sıra eklem dışı pek çok doku 

ve organ da hastalığa katılır. Romatoid artrililerde kalp ve akciğerde çeşit

li lezyonlar tanımlanmıştır (Tablo 1, 2)(43,46). İlk kez 1948'de Ellman ve 

Ball üç romatoid artritli hastada diffüz interstisyel akciğer fibrosisini 
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tanımladılar(3 ). Sonraki yıllarda hastalığın plöropulmoner sisteme ait 

diğer lezyonları (pJörezi , nekrobiotik pulmoner nodül, romatoid pnomo

konyoz, pulmoner arterit , üst ve alt hava yolu obstrüksiyonu) tanımlanıp 

irde1endi(46) . Nekropsİ çalışmalarında en sık karşıla.şılan %28( 18) -% 

62(7) pulmoner bulgu effüzyonlu ya da effüzyonsuz plörezidir. Klinik çalış

malarda sıklığı % 3,3(16) -% 8,16(60) dır. En sık görülen parankim lezyo

nu ise interstisyel akciğer fibrozisidir. Sıklığı otopsi çalışmalarında % 

5( 11) -% 21, 6( 13 ) ; klinik çalışmalarda % 33 ,S (25) -% 4 7 ,4 (3 7) ara sında 

d eğişir. Diğer parankim lezyonu pulmoner romatoid nodül klinik çalışma

larda % 0,39(21) - % 6( 44) arasında bulunur (Tablo 3 ). Bildirilen sıklıkla 

rın hepsi Avrupa ve Amerika'da yapılan çalışmaların sonuçlarıdır . Litera

türde rom atoid artritin plöropulmoner lezyonları hakkında Afrika ve Asya 

ülkelerinde yapılmış bir çalışmaya rastla nılmadı. 

Romatoid art ritte kalbe ai t bü tün yap ıl a r (p erikard, myokard, 

en dokard, ilet im sistemi, koroner arterler) has talığa katılabilir( 49 ). Nek

r opsi çalışma l a rında % 30-50 oranın da kalbe ai t bütün yapılarda spesifik 

( romatoid gr anulom) ve nonspesifik (hücresel infilt r asyon, fi brozis) lez

yonlar gör0lür(5,6,9, 11, 18,20). Ensık görülen lezyon perikardit t ir . Avrupa 

ve Amerika literatüründe sıklığı otopsi çalışmalarında % 11(1) - % 50(2); 

klinik çalışmalarda % 2(28) - % 10(20) oranında değişir. Ekokardiyogra

fik çalışmalarda % 15 (Houston, ABD){38) - % 50 (Londra-İngiltere )(31) 

oranında görülür. Afrika'ya ait tek çalışmada ek~kardiyografi ile perikar

dit sıklığı % 6 bulunmuştur(55)(Tablo 3 ). 

Bu çalışmada Türk romatoid artritlilerinde romatoid artritin 

Batılı ülkelerde sık görülen perikard ve akciğere ait (plörezi, pulmoner 

romatoid nodül, interstisyel akciğer fibrozisi) eklem dışı bulgularının sıklı

ğı araştırıldı. Sonuçlar literatür bulgularıyla · karşılaştırıldı. 
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Romatoid artritte bulunan ploröpulmoner lezyonlar (Tablo 1): 

1- Plörezi ( effüzyonlu yada effüzyonsuz) 

2- Nekrobiotik nodül 

3- Romatoid pnomokonyoz (Kaplan sendromu) 

4- Diffüz interstisyel hastalık 

5- Pulmoner arteritis (puJmoner hipertansiyonlu yada puJmoner hiper

tansiyonsuz) 

6- Hava yolu obstrüksiyonu 

a) Üst hava yolu obstrüksiyonu (Iarinks) 

b) Alt hava yolu obstrüksiyonu 

i' Akut obliteratif bronşiolit 

ii ' Kronik hava yolu obstrüksiyonu 

Romatoid ar t ritte bulunan kalp l ezyonları (Tablo 2): 

1- Perikardiyal ha.s t alık 

2- Myokardial hastalık 

a ) Fokal nonsp esifik 

b) Diffüz n ekr otizan 

c) Granülomatöz 

d) Amiloid infiltrasyonu 

3- İletim yolları hastalığı 

4- Koroner arteritis 

5- Valvül hastalığı 

Batı toplumlarında romatoid artritte perikard ve akciğer tutulumu (Tablo 3): 

Perikardit sıklığı - nekropsi çalışmalarında % 20-50; klinik çalışmalarda 

% 2-10; ekokardiyografik çalışmalarda % 25-SO'dir. 

Plörezi sıklığı - nekropsi çalışmalarda % 28-62; klinik çalışmalarda % 

3,3-8, 16'dır. 

İnterstisyel akciğer fibrozisi sıklığı - nekropsi çalışmalarda % 15-21,6; kli

nik çalışmalarda % 33,5-47,4'dir. 

Pulmoner romatoid nodül sıklığı - klinik çalışmalarda % % 0 .33-6 ' dır. 

Asya-Afrika toplumlarına ait tek çalışmada ekokardiyografi ile perikardit 

sıklığı % 6. 
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MATERYAL ve METOD 

1- Hastalar 

Çalışma Mayıs 1988-Eylül 1989 tarihleri arasında Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği Romatoloji Polikliniğinde izlenen 

ardışık 93 klasik ve kesin romatoid artritli hastada ileriye dönük olarak 

yapıldı. 

Kontrol grubu aynı tarihlerde lokal romatolojik hastalık ya da 

dejeneratif eklem hastalığıyla başvuran benzer yaş ve cinsteki 60 kişiden 

oluşturuldu. 

Romatoid artritli hastaların 17'si erkek, 76'sı kadın, yaş ortala

ması 46.85± 12.58 yıldı. Kontrol grubunun 50'si kadın, lO'u erkek yaş orta

laması 45.81±8.7'ydi. 

2- Romatolojik değerlendirme 

Bütün hastaların hastalık süresi, sabah sertliği süresi, kullandık

ları antiromatizmal ilaçlara yönelik anamnezleri alındı. Hepsine klasik 

fizik muayene ve tam bir romatolojik muayene yapıldı. Artritin ağırlık 

derecesi Ritchie indeksle( 17) sayısal olarak belirtildi. Hastaların fonksiyo

nel kapasiteleri (ARA'ya göre)(4), varolan deformiteler ve eklem dışı bul

gular kaydedildi. Periferik nöropati düŞünüJen olgularda EMG ile, göz 
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komplikasyonu düşünülen olgularda oftalmolojik muayene ile, amiloidoz 

düşünülen olgularda rektum biyopsisiyle tanı doğrulandı. Çalışma boyunca 

birden çok kez muayenesi yapılanlarda sonraki muayenelerde bulunan 

eklem dışı bulgular da değerlendirmeye alındı. 

3- Solunum sistemi değerlendirilmesi 

Bütün hastaların ve kontrol grubunun meslek, zararlı tozlarla 

karşılaşma, sigara kullanımı, geçirilmiş akciğer hastalıkları, ailesel ve kişi

sel allerji, dispne,öksürük, balgam bakımından anamnezleri alındı. Muaye

ne tarihinden en az 1 yıl önce sigara içmeyi bırakanlar sigarayı bırakmış, 

1 O yıl önce sigara içmeyi bırakanlar ise sigara içmemiş kabul edildi. Solu

num sistemi fizik muayenesi ve genel değerlendirmesi deneklerin hangi 

gruba ait olduğunu bilmeyen bir- göğüs hastalıkları uzmanınca yapıldı. 

Bütün deneklerin PA akciğer grafisi çekildi. Gene_l durum bozukluğu nede

niyle testi uygulayamayan üç kişi dışında tüm deneklere akciğer fonksiyon 

testi yapıldı, bu olgular değerlendirmeye alınmadı. Spirometrik ölçüm 

Godart ekspirograf 9 lt.lik sulu spirometre ile yapıldı. Akım volurri halka

sı Pulmorex (Fenyes ve Gut) basınç sabiteli, volüm değişkenli vücut pletis

mografı ile ölçüldü. Denekler muayene odasına alındı. Yapılacak işlem 

anlatılıp bir süre dinlendirildikten sonra ölçümler yapıldı. Spirometrik 

muayenede zorlu vital kapasite (FVC, ml), 1. saniyedeki zorlu vital kapasi

te (FEV 1 ml), 1.' saniyedeki zorlu vital kapasitenin vital kapasiteye oranı 

(FEV ıfFVC), maksimal ekspirasyon ortası akım hızı (MMFR, lt/ sn) ölçül

dü. Her bir deneğe en az üç vital kapasite örneği yaptırıldı. Akım volum 

halkasında ise zorlu vital kapasite (FVC, mi) ve ekspirasyon akım hızları 

(V max 1/s, V max 75 .1/s, V max 50 i/s, V max 25 1/s) ölçüldü. Her bir 

deneğe en az üç volum halkası örneği yaptırıldı. Spirometrik parametrele

rin normal değerleri Bates ve Maclerm'in normal değerler tablosundan, 

akım voh.ım halkasındaki parametrelerin norm-al değerleri ise Higgins ve 

Keller;in normal değ.erler tablosundan alındı. 

4- Kardiyolojik değerlendirme 

Bütün hastalar ve kontrol grupları anamnez (romatizma! ateş, 
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hipertansiyon, nefes darlığı, plöretik ya da anginal göğüs ağrı s ı), fizik 

muayene, 12 derivasyonlu elektrokardiyografi, teleradyografi, Mmode ve 

iki boyutlu ekokardiyografi ile kardiyolojik yönden değerlendirildi. Hiper

tansiyon birleşik komite krite rlerine göre sınıflandırıldı(45). Mmode ince

lemede _göğüs yapısı nedeniyle sol ventrikül arka duvar endokardı myo

kard ve perikardın ayırd edilmesini .sağlayacak kalitede görüntü elde edile

meyen iki olgu ekokardiyogtafik değerlendirmeye alınmadı. Bir diğer olgu 

daha önce tbc perikarditi nedeniyle perikardiektomi yapıldığından değer

lendirilmedi. 

Hasta grubundan 85 olgu ve kontrol grubundan 35 olgu İ.Ü . Kar

diyoloji Enstitüsünde, hasta grubundan 7 olgu ve kontrol grubundan 25 

olgu ise Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde ekokardiyorgrafik ola

r ak değerlendirild i. Ekokardiyografi yapan k i ş il er h astanın han gi olgu gru

bundan olduğunu bilmiyordu. 1. Ü. Kardiyoloji Enst it üsünde yapıla n değer

lendirmede perikard sıvısı bulunan 3 olgu ve normal bulunan 2 olgu Koşu

yolu Kalp ve Araştırma Hasta nesinde yeniden değer l endirildi, bulgular 

a rasında fark yoktu . 

Ekokardiyografik inceleme içi n İ. Ü.Kardiyoloji Enstitüsünde 

Diasonics DS 20 (seri no 6045, mod nq 51) ve Diasonics CV 400 (seri no 

8604 p840, mod no 51) ekokardiyografi cihaz ve 3,5 mHz' lik odak uzaklığı 

21 cm olan transducer ile Mitsubuhi video copy processor (model p 61E) 

kayıt cihazı kullanıldı. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde ise eko

kardiyografik inceleme 3,3 mHz phased array transducerli General Elec

tricks marka M mode, iki boyutlu ve Dopplerli ekokardiyografi ile yapıldı. 

Sonuçlar video kasete kaydediJdi: 

Hastalar sırtı hafif kald ınlm1ş ve hafif sola dönük durumda ince

lendi. Strenum sol kenarında ve 3. ve 4. interkostal aralıklardan geçen 

perasternal uzun eksen ve parasternal kısa eksen görünümlerinde ve apeks

den apikal 4 boşluk görünümde ekokardiyogramlar elde edile.rek perikard 

sıvıs ı arandı. Parasternal uz.un eksen görünümünden Mmode incelemeye 

geçildi. Kordo tendinea düzeyinden geçen görüntülerde perikard sıvısı 

arandı. Perika rd s ıvısı Horowitz(33) ve arkadaşlarının kriterlerine göre 
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değerlendirildi.Epikard ve paryetal perikardın yalnız sistolde birbirinden 

ayrıldığı, paryetal perikardın epikardın hareketlerine uygun hareketlerde 

bulunduğu kimselerde 15 ml'in altında fizyolojik sayıl~ bilecek mi.ktarda 

sıvının varlığı kabul edildi. Tüm olgularda kalp boşlukları, duvar kalınlık

ları ve kapaklarla ilgili genel değerlendirme yapıldı . 

5- Laboratuvar inceJemeleri 

Bütün hastaların tam kan sayımı , idrar tahlili yapıldı , e ritrosit, 

sedimentasyon hızı (Westergren) ölçüldü. CRP immünodiffuzyon yöntemiy-

. le (Behring partigen immünodifüıyon plakları) kantitatif olarak ölçüldü. 

CRP bu yöntemle ölçü.lemeyecek kadar yüksekse deney mikroeliza yönte

miyle tekrarlandı. Romatoid fak tör polyestr ene parti külü süspansiyonuyla 

(Behr ing, Rapitex RF) semika nt ita tif olarak ölçüld ü. 

6- İ st a t i stik yöntemleri 

Süreksiz verile r Fishe r 'in kesin ki kare analizi ya da ki kare ana

lizi (Ya tes modifikasyon uyla ) sürekli veriler ise student's-t testi ile karşı

laştırıldı. 0 .05'den küçük p değerleri anlamlı · sayıldı . 



10 

BULGULAR 

R omatolojik değerlendirme 

Ha sta ve kontrol gruplarının yaş ve cins dağılımı t ablo 4'de gös-

ter ildi. 

Tablo 4. Hasta ve kontrol gruplarının yaş ve cins dağılımları 

~ Yaş 

Romatoid artritli hastalar 93 46.8 ± 12.6 

Cins 
(kadın/ erkek) 

76/17 

*Kontrol grubu 60 45.8 ± 8. 7 50/10 

*Lokal romatolojik hastalık, dejeneratif eklem · hastalığı 

Hastaların 48'i (% 51.61) klasik romatoid artritliydi. Ağır seyir

li olgu sayısı (Amerika Romatizma Birliğine göre 111. ve IV. fonksiyonel 

kapasite) 30 (% 32.26)'du. 62 olgu seropozitfiti (% 66.31) . 55 olguda el 

ve el bileği radyografisinde erozyon saptandı (% 62.5) . Hastalık süresi 

ortalama 7 .87±6.28 yıldı. Tablo 5'de romatoid artritli hastaların klinik 

özellikleri gö stedldi . 

91 kişi nonsteroidal antienflamatuar ilaç, 21 kişi oral steroid, 88 

kişi hastalık modifiye eden ilaç kullanıyordu. Bunlar sıklık sırasıyla sala"' 
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zoprin, antimalaryal ilaçlar, altın tuzu, azothioprin. methotreksat, d peni

silamin ve siklofosfamiddi. 

46 olguda(% 49.96) romatoid artrite ait en az.bfr eklem dışı bul

gu vardı. 11 kişide subk Otan romatoid nodül, 3 kişide vaskülit (2 olguda 

kütanöz,1 olguda tırnak yatağı vasküliti) 4 kişide periferik nöropati bulun

du (Tablo 5). Eklem dışı bulgular erkeklerde daha sıktı. Eklem dışı bulgu

su olanlarda sedimentasyon daha .hızlı, CRP değeri daha yüksekti. 

Hasta grubunda belirgin anemi vardı. Sedimantasyon daha hızlı, 

CRP değeri daha yüksekti. Proteinüri daha sıktı. 

Tablo 5. Romatoid artritli hastaların klinik özellikleri 

Hastalık süresi (ortalama ±SD, yıl) 
Klasik romatoid artrit oranı (%) 
ili. ve iV. fonksiyonel kapasitedeki olguların oranı(%) 
Seropozitif olgu oranı (%) 
Erozif olgu oranı (o/o) 
Sabah sertliği süresi (ortalama ±SD saat) 
Ritchie index (ortalama ±SD) 
Steroid kullananların oranı (%) 
Subkütan romatoid nodül oranı (%) 
VaskOlit oranı (%) 
Periferik nöropati (%) 
Episklerit (o/o) 
Skleromalasi (%) 
Splenomegali (%) 
Hepatomegali (%) 
Lenfadenomegali (%) 

Solunum sistemi değerlendirmesi 

7.2 ± 6.3 
51.61 
32.26 
66.31 
62.5 
1.55±1.91 
24.89 ± 23.9 
22.58 
11.82 
3.22 
4.3 
1.07 
1.07 
4.3 
8.6 
18.28 

Hasta grubundan 90, kontrol grubundan 60 kişide solunum s.iste

mi değerlendirildi. İki grup sigara içme özelliği, zararlı tozlarla karşılaş

ma, geçirilmiş plöropulmoner hastalıklar, solunum sistemine ait yakınma

lar bakımından benzer özellikteydi (Tablo 6). 
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Tablo 6. Solunum sistemine ait anamnez özellikleri 

Sigara içenler 

Tüberküloz pnömoni geçirenler 

Hasta (n=90) 

24 (% 26.66) , 

12 (% 13.33) 

8 (% 8.88) Nonspesifik pnömoni geçirenler 

Plörezi· geçirenler 4 (% 4.44) 

33 (% 36.66) 

28 (% 31.11) 

2 (% 2.22) 
degeneratif eklem hastalığı 

Dispnesi olanlar 

ProdOktif öksürüğü olanlar 

Yan ağrısı olanlar 
*Lokal romatolojik hastalık, 

*Kontrol (n=60) 

20 (% 33.33) 

4 (% 6.67) 

4 (% 6.67) 

2 (% 3.33) 

14 (% 23.33) 

15 (% 25) 

Hasta grubunda 15 olguda akciğer tabanlarında inspiryum sonun

da bilateral ya da unilateral yaş ral, 4 olguda ekspiryumda kuru ra l duyul

du. İki olguda bir kostofrenik sinus kapalıydı (Tablo 7) . 

Tablo 7. Solunum sistemine ait fizik muayene bulguları 

Yaş ral duyulanlar 

Kuru ral duyulanlar 

Ko~tofrenik sinüsü kapalı olanla·r 

Hasta (n=90) 

ıs {% 16.66) 

4 (% 4.44) 

2 (% 2.22). 

* Lokal romatolojik hastalık, degeneratif eklem hastalığı 

*Kontrol (n=60) 

3 (% 5) 

2 (% 3.3) 

Radyolojik incelemede 3 olguda pnömoni, 2 olguda plörezi, 3 

olguda plevra sekeli, 17 olguda retiküler, retikülonodüler ya da nodüler 

görünüm vardı. Pulmoner romatoid nodül görülmedi (Tablo 8). 

Tablo 8. Solunum sistemine ait radyolojik bulgular 

Pnömonik infiltrasyon 

Plörezi 

Retiküler, retikülonodüler ya da nodüler 
in fil trasyon 

Plevra sekeli 

Hasta (n=90) 

3 (% 3.33) 

2 (% 2.22) 

17 (% 18.88) 

9 (% 10) 

* Lokal romatolojik hastalık, degeneratif eklem hastalığı 

*Kontrol (n=60) 

3 (% 5) 

3 (% 5) 

7 (% 11.66) 
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Hasta ve kontrol grupları arasında fizik muayene bulguları ve 

radyolojik bulgular bakımından fark yoktu. 

FEVıfFVC dışındaki bütün spirometrik parametreler hasta gru

bunda anlamlı olarak düşüktü. 17 olguda restriksiyon (FVC < % 80, 

FEVı/FVC> 0,7), 8 olguda obstrüksiyon (FEV1 < % 75)~ 20 olguda küçük 

· hava yolu obstrüksiyonu (MM FR < % 80) saptandı (Tablo 9). Restriksi

yon sıklığı hasta grubunda artmıştı (p =O.O 1 ), obstrüksiyon sıklığı hasta ve 

kontrol grubunda benzerdi. 

Tablo 9. Fonksiyonel değerlendirme sonuçları 

FVC (ortalama ± SD) 
FEVl (ortalama ±SD) 
l'vMFR (ortalama ±SD) 
FEVl/fVC 
Restriksiyonu olanlar 
Obstrüksiyonu olanlar 

p 

<o.02 
<0.02 
<o.02 

=O.Ol 

Hasta (n=90} 

2883. 72±746. 73 
2342.13±6540.9 
.2.58 ±1.030 
0.815 :!0.087 
17(% 18.88) 
8(% 8.68) 

Küçük hava yolu obstrüksiyonu 
olanlar 20(% 22.22) 

*Lokal romatolojik hastalık, degeneratif eklem hastalığı 

*Kontrol (n=60} 

3196. 725±86031· 
2608.83±725.32 
3.03±1.20 
0.818±0.079 
3(% 5) 
4(% 6.66) 

14(% 23.3) 

Yalnızca sigara içmeyen denekler ele alındığında (66 hasta ve 40 

kontrol hastası) hasta grubunda obstrüksiyonun daha sık olduğu (% 9 .09) 

görüldü (6 vs O, p == 0.053 ). Sigara içmeyen ve obstrüksiyon saptanan 6 

olgunun hepsi kadındı. Biri dışında hepsi I. ve il. fonksiyonel kapasitedey

di. Hiçbiri penisilamin ya da altın tuzu kullanmıyordu. 

Restriksiyon sıklığı · sigara içmeyenlerde de ana gruptaki gibiydi 

(% 19.7). 

Solunum sistemi bakımından değerlendirilen ağır seyirli 28 olgu 

(Amerikan Romatizma Birliğine göre III. ve iV. fonksiyonel kapasiteler) 

literatürdeki diğer çalışmalarla çalışmamız arasında hasta seçiminden 

doğan farklılıkları ortadan kaldırmak amacıyla ayrı bir grup olarak ele 

alındı. Olguların 25'i kadındı, ortalama hastalık süresi 9 .. 18±7.33 yıldı. 5 

olguda subkütan nodül (% 23), 21 olguda el ve el bileği grafisinde erozyon 
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(% 89) vardı. 26 olgu ( % 93) seropozitifti. Bu grupta fizik mu ayene bulgu

su (yaş ral), radyolojik bulgu (retiküler, retikülonodüler ya da nodüler 

görünüm), restriktif fonksiyon bozukluğu kontrol gnıbundakinden daha 

sıktı. Olguların yalnızca biri sigara içiyordu (Tablo 10). · 

Tablo 1 O. Ağır seyirli olgularda solunum sistemi değerlendirmesi 

Ağır seyirli hasta Kontrol n==60 

Fizik muayene bulguı::u (yaş ral) 
Radyolojik bulgu (ret ikoler, 
nodUler, retikülonodüler} 
Restriksiyon (FVC < % 80 
fEVl/FVC >O. 7) 

n=28 
7 (% 25) 

8 (% 28.57} 

9 (% 32.14} 

* Lokal romatolojik hastalık, degeneratif eklem hastalığı 

3 (% 5) 

3 (% 5) 

3 (% 5) 

p 

:: o.o 1 

= 0.0037 

= 0.001 

Pulm oner romatoi d nodül hiç b ir olgu d a görülmedi. P lö rezi, has

t a grubund a 2 olguda sa ptan dı ( % 2 .2). Ko nt rol g rubund a ve ağır seyirli 

hasta grubunda yoktu. Olguların biri p erifer ik nöropatisi d e olan seronega

t if , kesin r om a toid artri t l i 34 yaşında bir erkek, diğeri kla sik seropozitif, 

e rozif ro m a to id a rtritl i 40 yaşında bir ka dındı. 

Radyoloj ik b u lgus u (ret iküler, retikülonodüler ya d a nodüler 

infiltrasyon) ve buna eşlik eden fizik muayene bulgusu (yaş ral) veya fonk

siyon bulgusu (FVC < %80, FEV 1/FVC >O, 71) olanlarda interstisyel akci

ğer fibrozisi olduğu kabul edildi. 

İnterstisyel akciğer fibrozisi hasta grubunda 12 olguda (% 

13.33) bulundu. Olguların hepsinde radyolojik 'bulgu (retiküler, retikülono

düler ya da nodüler infiltrasyon ), onunda fizik muayene bulgusu (yaş ral) 

yedisinde fonksiyonel bulgu (restriksiyon) vardı. İki olguda fizik muayene 

normaldi. 4 olguda fonksiyonel bozukluk yoktu, bir olguda obstrüksiyon 

saptandı. Olguların beşi sigara içiyordu . 

İnterstisyel akciğer fibrozi s i tanısı koyulan hastaların 6'sı erkek, 

6'sı kadın , yaş ortalaması, 54.08± 11.25 yıldı. 5 kişi III. ya da IV. fonksiyo

nel kapasitedeydi. Ortalama ha stalık süresi 5. 79±4.32 yıldı . 8 olguda en 

az bir eklem dışı bulgu daha _vardı (iki kişide perikardit, 3 kişi de subkü

tan romatoid nodül, 1 kişide hepatospJenomegali, 1 kişide subkütan nodül 
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ve periferik nöropati, 1 kişide subkütan nodül, kütanöz vasküJjt, periferik 

nöropati ve skleromalasi). 11 olgu seropozitifti (% 91.66 ) . 9 olguda eroz

yon vardı(% 81.68). İnterstisyel akciğer fibrozisi olan hastalar diğerlerin

den daha yaşlıydı. Erkek hasta sayısı daha çoktu, sedimentasyon daha hız

lıydı. Seropozitif olgu sayısı grubun kalan bölümüne benzemekle birlikte 

romatoid faktörün ( + + + ), ( + + + +) bulunduğu olguların sayısı artmıştı 

(p=0.03). 

Ağır seyirli hasta grubunda 5 (% 17.86), kontrol grubunda 2 (% 

3.33) olguda interstisyel akciğer fibrozisi vardı. Sıklık ağır seyirli hasta 

grubunda artmıştı (p=0.03) (Tablo 11). 

Tablo 11. Solunum sistemine ait eklem dışı bulgular 

lnterstisyel akciğer fibrozisi 

Plörezi 

Pulmoner romatoid nodal 

Hasta n=90 *Kontrol n=60 Ağır seyirli 
hasta n=28 

12 (% 1_3.33) 3(% 3.33) 

2 (% 2.22) Yok 

Yok Yok 

5(% 17. 66) p=0.03 

Yok 

Yok 

*Lokal romatolojik hastalık~ degeneratif eklem hastalığı 

Kardiyolojik değerlendirme 

30 hasta ve 60 kontrol hastası perikardit .bakımından değerlendi-

rildi. 

Olguların hiçbiri plöretik karakterde göğüs ağrısı tanımlamadı 

(Tablo 12). 

Fizik muayenede 49 hastada (% 54.44) hiper!ansiyon bulundu . 

Oskültasyonda 6 olguda apekste 1-2/6 şiddetinde kısa sistolik üfürüm, 1 

olguda mezokardiak odakta 1/6 şiddetinde erken diastolik üfürüm, 5 olgu

da S4, 1 olguda perikardiyal vuru duyuldu. Perikard frotrnanı yoktu. Peri

kardiyal vuru duyulan olgunun ekokardiyografisinde perikard sıvısı bulun

du. Kontrol grubunun fizik muayene bulguları benzer nitelikteydi. Bu grup

ta fizik muayenede perikardiyal vuru ya da frotman duyulmadı (Tablo 12). 
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Değerlendirilebilecek nitelikte (inspirasyon filmi) teleröntgenog

rafisi olan 81 hastanın 53'ünde (% 34.57) kardiyomegali vardı. Bunların 

birinde ekokardiyografik tetkikte perikard sıvısı bulundu.Kontrol grubun

da değerlendirilen 53 olgunun 15'inde (% 28.30) kardiyomegali vardı. 

Birinde ekokardiyografide perikard sıvısı görüldü (Tablo 12). 

Tablo 12. Kardiyolojik değerlendirme sonuçları 

Göğüs ağrısı (plöretik) 
angina pektoris 

Perikard frotmanı 
Perikardiyal vuru 
Sistolik üfürüm 
Diastolik üfürüm 
S4 
Hipertansiyon 
Kardiyomegali 
EKG değişikliği 

ST segment değişikliği 
T dalgası değişikliği 

İskemik kalp hastalığı 

Hasta n=90 

Yok 
8 (% 8.88) 
Yok 
1 (% 1.11) 
6 (% ·6.66) 
1 (% 1.11) 
5 {% 5.55) 
49 (% 54.44) 

28/81 (% 34.57) 
30 (% 33.33) 
13 (% 14.44) 
12 (% 13.33) 
8 (% 8.88) 

*Lokal romatolojik hastalık, degeneratif eklem hastalığı 

*Kontrol n=60 

Yok 
10 (% 16.67) 
Yok 
Yok 
4 (% 6.66) 
Yok 
2 (% 3. 33) 
31 (%' 51.66) 

15/53 (% 28.30) 
15 (% 25) 
5 (% 8.33) 
4 (% 6.67) 

10 (% 16.67) 

Hasta grubunda 30 olguda EKG değişikliği vardı(% 33.33) (Tab

lo 12). Hiçbir olguda perikardit için özgün ST, T değişikliği yoktu. Düşük 

QRS gerilimi bulunan bir olgunun ekokardiyografisi normaldi. 13 olguda 

ST segment değişiklikleri, 12 olguda T dalgası değişiklikleri görüldü. Bun

lardan yalnızca birinde (Vl, V2'de bifazik T dalgası) ekokardiyografide 

perikard sıvısı vardı. 5 olguda ST segmenti, 4 olguda T dalgasına ait deği

şik görüldü. ST segmentinde iskemik nitelikte çökme bulunan bir olgunun 

ekokardiyografisinde perikard sıvısı vardı. 

Hasta ve kontrol grupları anam nez özellikleri, fizik muayene .bul

guları, hipertansiyon ve iskemik kalp hastalığı sıklıkları, kardiyomegali 

sıklığı ve EKG bulgUları bakımından benzerdi. Ayrı bir grup olarak ele alı

nan ağır seyirli (Amerika Romatizma Birliğine göre III., IV. fonksiyonel 

kapasiteler) olguların 29'u kardiyolojik bakımdan değerlendirildi. Bu grup

ta dakikadaki ortalama nabız sayısı daha hızlı, ortalama K/T oranı daha 

büyüktü. 
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Ekokardiyografik incelemede hasta grubunda 4 olguda Horowitz 

kriterlerine göre fizyolojik olabilecek miktarda (sol ventrikül arkasında 

epikard ve paryetal perikard yalnız sistolde birbirinden ayrılıyordu, parye

tal perikard hareketleri epikard hareketlerine uygundu) perikard sıvısı 

bulundu. 1 olguda ise daha fazla miktarda (sol ventrikül arkasında parye

tel perikardın hem sistolde hem diastolde hareketleri epikard hareketleri

ne uygun olacak şekilde epikarddan ayrıldığı görüldü) sıvı vardı. Hiçbir 

olguda perikard kalınlaşması saptanmadı. Perikard sıvısı olanların dördü 

hipertandüydü, birinde fizik muayenede perikardiyal vuru duyuldu. Bir 

olguda kardiyomegali, bir olguda V ı ve Vz'de bifazik T dalgası görüldü. 

Bu grupta· perikardiyal vuru diğer hastalardan daha sık duyuldu. 

Perikard sıvısı saptanan olguların 3 ' ü erkek, ikisi kadın , yaş orta

laması 49.50± 1O.70 yıldı. Olguların yalnızca biri ağır seyirliydi. 3 olgu 

seropozitifti, 3 olguda el ve el bileği grafisinde erozyon bulundu. Ortala

ma hastalık süresi 5.0±3 .94 yıldı. İki olguda bir başka eklem dışı bulgu (in

terstisyel akciğer fibro'zisi) daha vardı, hiçbir olguda subkü tan nodül 

bulunmadı. Bu grupta romatoid artritin klinik ve laboratuva r özellikleri 

diğer hastalardan farklı değildi. 

Kontrol grubunda 4 kadında fizyolQjik olabilecek miktarda peri

kard sıvısı bulundu. Olguların hiçbirinde fizik muayene bulgusu yoktu . 3 

olguda kardiyomegali, bir olguda EKG de ST segmentinde plan d.epresyon 

bulundu, 3 olgu h·ipertandüydü. Bir olguda pnomoni de bulundu. 

Perikard sıvısı sıklığı hasta grubunda % 5.55, kontr,ol grubunda 

% 6.66'ydı, gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Ağır seyirli 29 olgunun 

yalnız birinde perikard sıvısı bulundu (% 3.45)(Tablo 13). 

Tablo 13. Ekokardiyografik değerlendirme sonucu 

Perikard sıvısı 

Hasta. n=90 *Kontrol n::;:6Q Ağır seyirli 
hasta n=29 

5 (% 5.55) 4 (% 6.67) 1 (% 3.45) 

* Lokal romatolojik hastalık, degeneratif eklem hastalığı 
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TARTIŞMA 

Nekropsi çalışmalarında romatoid artritlilerde en sık karşılaşı· 

lan akciğer lezyonu effüzyonlu ya da effüzyonsuz plörezidir(7,11,13,18}. 

Bu çalışmalarda plevra} effüzyon ve fibrozis sıklığı % 28(18)-% 64.2(7) 

arasında değişir. Klinik çalışmalarda bulunan plörezi sıklığı ise nekropsi 

çalışmalarındaki rakamların bir hayli altındadır. Aranoff 130 yatırılarak 

izlenen romatoid artritlide fizik muayene ve radyolojik incelemeyle plöre

zi sıklığını % 2.3, plevra! fibroz sıklığını % 6.15 buldu. Sonuçlar kontrol 

grubundakinden farklı değildi(7) . Bu çalışmada yalnız fizik muayene bulgu

su olanlarda radyolojik inceleme yapıldığından bulunan rakam gerçek sıklı 

ğın altında olabilir. Walker ve Wright 516 hastada radyolojik inceleme ve 

plevra biopsisiyle plörezi sıklığını % 3.3 buldular (kadınlarda % 1.3, 

erkeklerde % 7.9). Hast a ve kontrol grupları arasında plörezi sıklığı bakı

mından fark yoktu. Bu çalışmada olguların % 73'ü kadındı, nodül sıklığı 

kadınlarda %29 erkeklerde% 44'tü(16). 

Kirk, 100 ardışık hastanın 6'sında radyolojik inceleme ve fiz ik 

muayeneyle plörezi buldu. Olgularının % 85'i seropozitifti, % 42'sinde 

nodül vardı(20). Hyland 155 hastanın hiçbirinde plörezi' bulmadı. Akciğer 

grafisinde plevra! fibroz bulu.nan hasta sayısı (% 11) kontrol grubundakin

den çoktu( 44 ). Hakala interstisyel akciğer fibrozisi tanısıyla yatırılan · 49 

hastada radyolojik incelemeyle % 8.16 oranında plörezi buJdu(60). Litera

türde Asya ve Afrika ülkelerine ait bir çalışmaya rastlanmadı. 
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Bu çalışmada yalnızca iki hastada fizik muayene ve radyolojik 

incelemeyle plörezi bulundu (% 2.2). I. ve II. fonksiyonel kapasitelerde 

olan olguların biri erkek diğeri kadındı. İkisind~ de subkütan romatoid 

nodül yoktu . Bir olgu seropozitifti. Radyolojik incelemede bulunan plevra] 

fibroz sıklığı ( % 1 O) kontrol grubundakinden farklı değildi. 

Sonucumuz akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılan hasta 

larda yapılan klinik çalışma(60) ve otopsi çalışmaları(?, 11, 13) bir yana 

bırakılırsa, literatürde bildirilen rakamlara yakındı. Aradaki fark hasta 

grubunda erkek hasta sayısının Wright'ın çalışması dışında diğer bütün 

çalışmalardakinden az olmasıyla açıklanabilir . 

Nekropsi çalışmalarında romatoid artritli hastaların akciğerlerin

de mikroskopik romatoid granulom sık bulunur(?, 11, 13, 18). Ancak radyo

lojik bulgu da verebilecek nodüler yapıların · sıklığı hakkında kesin bir 

rakam yoktur. Walker ve Wright'ın 516 olguluk çalışmalarında radyolojik 

yolla saptanan nodül sıklığı % 0.39'du(16). Hyland 155 olguda radyolojik 

incelemeyle nodül sıklığını % 6 buldu( 44 ) . Bizim çalışmamızda hiç bir 

olguda pulmoner romatoid nodül görülmedi. Çalışın<\ grubumuzun büyüklü

ğü sonucumuzu diğer çahşmaların sonuçlarıyla karşılaştırabilmek için 

yeterli olmayabilir. 

Romatoid artritte interstisyel akciğer fibrozisi sıklığı nekropsi 

çalışmalarında % 15(11)-% 21.6(13) dır. Klinik çalışmalarda bulunan sık

lık kullanılan tanı yöntemlerine ve seçilen hasta grubunun özelliklerine 

göre % L61(21) ile % 47.4(37) arasında değişir. 

Walker ve Wright ileriye dönük bir çalışmada 516 hastada bilate

ral diffüz retikülonodüler görünüm ve diffüzyon kapasitesi kısıtlanması 

olanların oranını % 1.6 buldular(21 ). Torna si fizik muayene ve radyolojik 

incelemeyle romatoid faktörün yüksek titrede pozitif olduğu 14 hastada 

interstisyel akciğer fibrozisi sıklığını % 64.30 buldu; romatoid faktörün 

yüksek titrede pozitif olduğu 14 hastada diffüz interstisyel akciğer fibrozi

si yoktu(lO). Patterson retrospektif. bir çalışmada 702 hastanın akciğer 

radyografisini değerlendirdi. Diffüz interstisyel akciğer fibrozisi sıklığını 
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% 1.28 buldu, bu çalışmada lokal radyolojik değişiklikler dikkate ahnma

dı(l 4 ). Popper prospektif kontrollu bir çalışmada 30 hastanın onunda 

interstisyel akciğer fibrozisine bağlı radyolojik bulgu veya fonksiyonel bul

gu ( diffüzyon kapasitesinde kı sıtlanma) buldu (25) . Frank ardışık 41 hasta

nın % 41.4 'ünde (kadınların % 33 .3 'ü,erkeklerin % 57 .O'si) diffüzyon 

kapasitesinin kısıtlandığını gördü . Bu çahşmada biopsi yapılan olgularda 

interstisyel akciğer fibrozisi sıklığı % 25 idi(27). Davidson ileriye dönük 

bir çalışmada 42 ha stanın % 23.8'in·de diffüzyon kapasitesinde kısıtlanma 

buldu(32) . Whorweell ' in benzer yöntemle 85 hastada bulduğu sıklık % 

44. 7 idi(36 ) . Laitenen ileriye dönük kontrollu bir çalışmada 84 hastanın 

% 18'inde interstisyel akciğer fibro zisine özgü radyolojik bulgu, % 22 ' sin

de restriksiyon (FVC'de kısıtlanma), % 13'ünde diffüzyon kapasitesinde 

kısıtfanma buldu. Bu üç özellikten birin i t aş ıya nlarda interst isyel akciğer 

fibrozisi olduğunu kabul ed·erek bu lduğu sıklık % 35 id i(35 ). Scherthaner 

43 olgunun % 4 7 .4 'ü nde d iffü zyon kap asit esinde kısı tlanma, % 20'sinde 

r estriksiyon (F VC' d e k ısı tlanm a) buldu(37). Garcia 24 ardışık hastada 

b ronkoalve ol er lavaj s ıv ı sın ı inceled i. Olgul arın % 37.S 'inde in terstisyel 

a kciğer fibr ozisin e özgü değişiklik sapta dı( 51 ). 

Bu çalışmada hastalarımızın % 18.88 ' inde interstisyel akciğer 

fibrozisine özgü radyolojik bulgu (lokal ya da diffüz retiküler, retikülono

düler ya da nodü]ergörünüm),_ % 16.66 ' sında · fizik muayene bulgusu (yaş 

ral), % 18.88'inde ise fonksiyonel bulgu (restriksiyon , FVC< % 80 , 

FEV ıf FVC >O. 7) bulduk. Radyolojik bulgusu ve buna eşlik eden fizik 

muayene bulgusu veya FVC kısıtlanması olanlarda interstisyel akciğer fib

rozisi olduğunu kabul ettik. 12 hastamızda (% 13.3) interstisyel akciğer 

fibrozisi vardı , sıklık kontrol grubundakinden farklı değildi. 

Bulduğumuz interstisyel akciğer fibrozisi sıklığı literatür de bildi

rilen rakamların altınçJadır. Diğer bazı çalışmalarda olduğu 

gibi(2,7,35,37,51) anemisi, kalp ha stalığı , akciğer hastalığı olanlar çalışma

ya alınmasaydı , belki daha da az bulunacaktı. Ancak uyguladığımız yöntem 

ve hasta grubumuzun özellikleri söz edilen çalışmalardakinden oldukça 

farklıdır . 
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Frank, Whorweell, Davidson, Scherthaner çalışmalarında CO dif

füzyon kapasitesinde kasıtlanma olanlarda (radyolojik bulg:u, fizik muaye

ne bulgusu olsun olmasın) interstisyel akciğer fibrozisi olduğunu varsaydı

lar(27,32,36,37). CO diffüzyon kapasitesi interstisyel akciğer fibrozisinde 

erken evrelerde bozulan duyarlı bir yöntemdir. Ancak interstisyel infla

masyondan başka ventilasyon perfüzyon eşitsizliğinden de etkilenir(59). 

Romatoid artritte var olduğu bilinen (40,43 ,58) bronşiyol hastalığı venti

lasyon perfüzyon eşitsizliğine yol açarak diffüzyon kapasitesinin kısıtlan

masına katkıda bulunabilir. Belki de bu nedenle CO diffüzyon kapasitesin

deki kısıtlanmanın interstisyel akciğer fibrozisinin göstergesi olduğu varsa

yılan çalışmalarda bulunan sıklık nekropsi çalışmalarında( 11, 12, 13) bulu

nan sıklıktan çoktur. İnterstisyel akciğer fibrozisinin radyolojik, klinik ve 

patolojik bulguları arasında koreiasyon olmadığı bilinmektedir(42,50). 

Laitenen ve Popper ise hastalığa özgü radyolojik bulgusu veya fonksiyonel 

bulgusu (DLCO de kısıtlanma Popper(25), DLCO veya FVC de kısıtlanma 

Laitinen(35)) olanlarda intestisyel akciğer fibrozisi olduğunu kabul etti

ler{25 ,35 ). 

Biz çalışmamızda interstisyel akciğer fibrozisinin fonksiyonel 

bulgusunun FVC kısıtlanması (FVC < % 80, FEVıfFVC >O . 70) olduğunu 

kabul ettik. FVC plevra kompliyansı, akciğer parankim değişiklikleri ve 

genel kas kuvvetinden etkilenir( 44 ). İnterstisyel akciğer fibrozisi tanısın

da DLCO kapasitesinden daha az duyarlı bir yöntemdir. Yalnızca fonksiyo

nel. bulgusu olanlarda interstisyel akciğer fibrozisi olduğunu varsaysaydık 

bulduğumuz interstisyel akciğer fibrozisi sıklığı % 18.8 olacaktı. DLCO 

kısıtlanması kriterleriyle sıklığın % 47 ile bulunduğu bir çalışmada(37) 

FVC kısıtlanması bulunanların oranı % 20'dir. Bu bizim bulgumuza çok 

yakın bir rakamdır. 

Laitenen(35) ve Poper(25)'in çalışmalarındaki gibi tanı ölçütü

müz radyolojik değişiklik veya fonksiyonel değişiklik olsaydı bulduğumuz 

sıklık % 27.7 olacaktı, bu sözkonusu çalışmaların sonuçlarına (% 35, % 

33.8) oldukça yakındır. 

Hasta grubumuzda sıgara içenlerin oranı, seropozitif olgu oranı 
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diğer çalışmaJardakinden az, kadın erkek oranı diğer çatışmalardakinden 

fazladır. Ağır seyirli olgu sayısı (Scherthaner(37)'inki dışında) diğer çalış

malarda ki gibidir. Sigara içenlerde(21,3 6,44,53 ), erkekler

de( 12,21,36,53, 60) ve yüksek titrede romatoid faktör pozitifliği olanJar

da(l0,21,52) foterstisyel akciğer fibrozisinin sık olduğu bilinmektedir. 

Hasta seçiminden doğan farklılıkları ortadan kaldırmak amacıyla solunum 

sistemi bakımından değerlendirilen ağır seyirli 28 olguyu ayrı bir grup ola

rak ele aldık. Bunların % 93'ü seropozitifti, % 18'inde subkütan nodül, % 

91 'inde el ve el bileği grafisinde erozyon vardı. Erkek hastaların sayısı 

(kadın erkek 25:3) ve sigara içenlerin sayısı ( 1 olgu) bu grupta da diğer 

çalışmalardakinden azdı. İnter~tisyel akciğer fibrozisi sıklığı ( % 17. 86) 

artmıştı. Diğer çalışmalarda (25,35) kullanılan tanı ölçütleri kullanılsaydı 

bulunan sıklık % 43 . 1 olacaktı. 

Hastalarımızın klinik özellikleri ve kullandığımız yöntemlerdeki 

farklılıklar göz önünde bulundurulursa en azından ağır seyirli olgularımız

da interstisyeJ akciğer fibrozisi sıklığının literatürdeki sonuçlara benzedi

ği söylenebilir. 

İnterstisyel akciğer fibrozisi bulduğumuz hastalar grubu kalan 

bölümünden daha yaşlıydı (Yaş ortalaması 54.08± 11.25) . . Erkek hasta sayı

sı daha fazlaydı (kadın/ erkek 1: 1 ), sedimentasyon daha hızlıydı 

(61±38.03).Seropozitive oranı (% 91) grubun kalan bölümüne benzemekle 

birlikte romatoid faktörün yüksek titrede ( + + + ), ( + + + +) pozitif bulun

duğu olguların sayısı daha çoktu. Diğer klinik ve laboratuvar özellikleri 

interstisyel akciğer fibrozisi olmayanlarınkinden farksızdı. Bulgularımız 

literatür bilgilerine uygundu(lO, 12,16,21,52,60). 

Perikardit romatoid artritte en sık görülen kalp lezyonudur. 

Otopsi serilerinde sıklığı % 11-50 arasında değişir(l,2,6, 11, 18). Kirk lite

ratürde bildirilen 8 majör otopsi serisindeki 400 hastada perikardit sıklığı

nı % 30 buldu. Olguların 1/4'ü akut fibrinöz perikardit, 3/4 'ü obliteratif 

perikardit niteliğindeydi(20). Genellikle klinik belirti vermez. Klinik çalış

malarda sıklığı% 2(28) -% 10(20)'dur. Erkeklerde(15,24,29), yüksek titre

de roma toid faktör pozitifliği olanlarda (24 ), nodüler hastalıkta(31) ağır 
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seyirli olgularda(18,39), diğer göğüs içi eklem dışı bulguları olanlar

da(15,20,21,60) sık olduğu bildirilmiştir. 

Ekokardiyografik çalışmalarda bulunan sıklık otopsi serilerinin 

sonuçlarına benzer. Bacon 22 nodüler romatoid artritJide perikard sıvısı 

. sıklığını % 50 buldu, nodülü olmayan 22 hastada sıklık % 18 idi. Perikard 

sıvısı varlığıyla hastalık süresi ve aktivitesi arasında ilişki bulmadı(31 ). 

Prakash'ın çalışmasında perikard sıvısı sıklığı % 44'dü. Olgularının % 

94'ü erkekti, % 69'ünde subkütan romatoid nodül vardı(39). Mac Donald 

II ve III fonksiyonel kapasitedeki 51 hastanın 16'sında perikard sıvısı (% 

31), ?'sinde perikard kalınlaşması (% 3,92) buldu. Perikard sıvısı bulunan

larda hastalık süresi daha uzundu, perikard sıvısının varlığıyla hastalı

ğın ağırlığı, seropozitivite, diğer eklem dışı bulgular arasında ilişki yok

tu(39). Hernandez Lopez bilinen kalp hastalığı olmayan 23'ü erkek 26 has

tanın dördünde (% 15) perikardiyal sıvı ya da kalınlaşma buldu(38). Nomi

er 30 klasik romatoid artritlinin % 44'ünde (7 olguda perikard kalınlaşma

sı, 7 olguda perikard sıvısı) perikard patolojisi buldu. Perikard sıvısının 

varlığıyla subkütan nodül ve romatoid faktör arasındaki ilişki yoktu(29). 

29 olgunun 4 yıllık takibinde perikard sıvısının % 20, perikard kalınlaşma

sının % 86 oranında kalıcı olduğunu gördü. Bulguları düzelmeyen olgular

da sedimentasyon daha hızlı, nodül daha çoktu( 41 ). Afrika ülkelerine ait 

tek yayında Mody 77 negro-beyazda perikard sıvısı sıklığını % 6 buldu. 

Perikard kalınlaşması görmedi. Olgularının % 14.3'ü lII. ve IV. fonksiyo

nel kapasitedeydi, kadın erkek oranı 3.1 'di, % 54.S'i seropozitifti, % 29. 7 

oranında subkütan romatoid nodül vardı. Hastalarında daha az perikard 

sıvısı bulunmasını etnik farklılıklarla açıkladı(55). 

Çalışmamızda ekokardiyografi ile saptanan perikard sıvısı sıklığı 

% 5.5'di'. Perikard kalınlaşması bulunmadı. Perikard sıvısının varlığıyla 

hastalığın klinik ve Jabora·tuvar özeJJikleri arasında ilişki yoktu . Ekokardi

yografi az miktardaki perikard sıvısının saptanmasında bile son derece 

duyarlı bir yöntemdir(33,63). Hastalarımızda perikard sıvısının Avrupa ve 

Amerika ülkelerine ait çalışmalardaki sonuçlara göre çok az bulunması 

ekokardiyografi araç ve yöntemindeki farklılıklarla açıklanamaz. 
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Hasta grubumuzda seropozitif olgu. sayısı ve erkek hasta sayısı 

biri dışında(55) diğer ekokardiyografik çalışmalardakinden azdı. Nodüllü 

olgu sayısı sözkonusu çalışmaların hepsine göre azdı. Hasta seçiminden 

doğan farklılıkları ortadan kaldırmak için ağır seyirli olgular ayrı bir grup 

olarak ele alındı. Bu grupta seropozitivite (% 93) ve erozyon (% 95) oranı 

diğer çalışma guruplarında kinden fazla, subkütan nodül oranı ( % 1 O) _ve 

erkek hasta sayısı (kadın erkek 8: 1) diğer çalışma gruplarındakinden azdı. 

Ekokardiyografisi yapılan 29 ağır seyirli olgunun yalnızca birinde ( % 3 .4) 

perikard sıvısı bulundu. Bu grupta da perikard sıvısı sıklığı erkek hasta 

sayısının az olmasıyla açıklanamayacak kadar düşüktü. Sonuç toplumumuz

da romatoid artritin daha az eklem dışı bulgu ile seyrettiği görüşümüzü 

destekledi. 
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ÖZET 

Gelişmekte olan ülkelerde romatoid artritin gelişmiş ülkelerdeki

ne kıyasla daha selim seyrettiğine dair veriler vardır. Bundan önce kliniği

mizde yapılan bir çalışmada Türk romatoid artritlilerinde .İngiliz romatoid 

artritlilerine kıyasla daha az sıklıkta sübkütan nodül ve deri vaskülitine 

rastlanmıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Romatoloji Polikli

niğine başvuran 93 ardışık romatoid artritli (kesin/klasik) hastanın (yaş 

ortalaması 46.8±12.6 kadın erkek oranı 76:17) bulguları yaş, cins ve siga

ra içme özelliği eşleştirilmiş yine ardışık 60 kişilik lokal romatolojik hasta

lıkları veya osteaortrozu olan hastanın bulgularıyla karşılaştırıldı. Klinik 

ve serolojik değerlendirme yanında tüm olgularda ekokardiyografi telekar

diyo,grafi ve akciğer fonksiyon testleri kör olarak değerlendirildi. 

Romatoid artritlilerin % 12'sinde romatoid nodül, % 3 olguda 

deri vasküliti bulundu. Romatoid artritlilerin hiç birinde akciğer nodülü 

saptanmadı. Ekokardiyografide perikardit sıklığı romatoid artritlilerde % 

6, lokal romatolojik hastalık/osteoartroz grubunda % 7 bulundu. İnterstis

yel akciğer hastalığı oranı romatoid artritli grupta % 13, lokal romatolo

jik hastalık/ osteoartroz grubunda % 3 olarak saptandı (p =O, 13 ). Plörezi 

sıklığı romatoid artritli grupta % 2 idi, lokal romatolojik hastalık/osteo

artroz grubunda plörezi bulunmadı. 

Ülkemizde romatoid artrit, perikardit sıklığı yönüyle de Batı 

ülkelerinde bilinenlere kıyasla daha hafif seyretmektedir. 
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