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§Çocuk romatolojsi alanına giren hastalıklar çeşitli 
enfeksiyöz, endokrin ve malign hastalıklarla benzer
özellikler taşırlar. 

§Çocuklarda romatizmal hastalık varlığını kanıtlayacak 
veya dışlayacak bir test mevcut değildir. 

§Çocuk romatolojisinde tanıya götüren bilgilerin yaklaşık 
%80-85’i iyi bir hastalık öyküsü, %10’u ayrıntılı fizik 
muayene, %5’i ise laboratuvar incelemeleri ile elde edilir. 



Laboratuvar testlerinin istatistiksel özellikleri
§SENSİTİVİTE: Bir testin hastayı tespit etme yeteneğinin 

göstergesidir ve pozitif test sonucu olan hasta insanların oranı ile 
ölçülür ANA

§SPESİFİSITE: Hastalığı olmayan insanları tespit etmekten kaçınma 
yeteneğidir ve negatif test sonucu olan ve hastalık taşımayan 
kişilerin oranı olarak belirlenir.  anti ds-DNA

§POZİTİF PREDİKTİF DEĞER: pozitif test sonucu olup hastalığı 
taşıyan insanların oranı 

§NEGATİF PREDİKTİF DEĞER: negatif test sonucu olan hastaların 
gerçekte ne kadarının hastalığı taşımadığını gösterir.



§Hasta yada hastalıkla ilişkili tüm laboratuvar sonuçlarını yorumlayın.
§Özellikle otoantikor testi için  istenen tüm laboratuvar testlerinin 

klinik mantığı ve potansiyel etkisini göz önünde bulundurun.
§Anormalliklerin yorumlanması için tüm laboratuvar test sonuçlarını 

gözden geçirin
§Laboratuar sonuçlarındaki eğilimler , izole anormalliklerden daha 

önemli olabilir.

GENEL ESASLAR



TAM KAN SAYIMI

Hemoglobin, kırmızı kan hücresi, MCV
§ -Kronik inflamatuvar hastalıkta normositik veya mikrositik anemi
§ -SLE de immün hemolitik anemi
§ -MAS da non immün hemolitik anemi
§ -Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisi (NSAI veya İBH 

yüzünden)
Lökosit sayısı ve formül lökosit
§ -İnfeksiyon, sistemik inflamasyon veya steroid kullanımı yüzünden 

yüksek lökosit sayısı
§ -sistemik inflamasyon veya medikasyon yüzünden nötropeni

ve/veya lenfopeni ile beraber  lökopeni



Trombosit sayısı
§ Aktif inflamasyon trombositoza yol açabilir.(Kawasaki subakut

fazı, sJİA, Takayasu)
§ SLE de aktif inflamasyonu nedeni ile  trombositopeni olabilir

*** Maligniteler için , ayrıca hücre sayısı anormalliklerinde 
düşünülebileceği gibi periferik yaymada hücrenin morfolojisi de 
değerlendirilmelidir.

TAM KAN SAYIMI



AKUT FAZ YANITI

§Akut faz reaktanları karaciğer tarafından üretilen ve inflamasyonda
üretimi artan plazma proteinleridir.

§Akut faz yanıtı IL1, IL6 ve TNF gibi sitokinler aracılığı ile oluşur. 
(Biyolojik ajanların hedefi)

§Enfeksiyonda, travmada, yanıkta, doku enfarktında, kanser ve 
immün hastalıklarda ciddi akut faz yanıtı görülebilir.

§Obezite. gebelik ve aşırı egzersiz de hafif düzeyde olmak üzere bir 
akut faz yanıtı oluşturabilir.

§ Akut faz yanıtını genel etkisi organizmayı hasardan korumaktır 
ancak aşırı ve uzun süren akut faz yanıtı da vücuda zarar verebilir 
(septik şok, MAS)



Akut faz reaktanları

Artanlar

CRP HAPTOGLOBULİN

ESH PROKALSİTONİN

FİBRİNOJEN IL-1R  ANTAGONİSTİ

FERRİTİN SERUM AMİLOİD A

KOMPLEMAN SERRÜLOPLAZMİN

KOAGÜLASYON G-CSF

Azalanlar

ALBÜMİN

IGF-1

TRANSFERRİN



C-reaktif protein (CRP)
§ CRP, Streptococcus pneumoniae'nin C polisakkariti ile reaktivitesi
§ CRP, IL-6, IL-1 ve TNF- gibi sitokinlerin kontrolü altında karaciğerde 

sentezlenir
§ İnflamasyonu doğrudan ölçer, sensitif ancak spesifik değildir.
§ 4 saat içinde artar, 24-72 saate maksimum düzeye ulaşır uygun tedavi ile 

hızla düşer.
§ Hastaya özgü veya hastalığa bağımlı olarak ciddi hastalığı diğer testlere 

göre daha iyi yansıtabilir (SLE’ de aktif hastalıkta normalken, enfeksiyon 
serozit veya MAS’ta çok yüksek değerlere ulaşabilir.)

§ JİA da hastalık aktivitesini ve inflamasyonu ESH dan daha iyi yansıtır. 
ESH genel hastalık şiddetini daha iyi gösterir

§ SLE'li hastalarda CRP genellikle normaldir ve artışı eşlik eden bir 
enfeksiyona işaret edebilir.



Eritrosit Sedimantasyon Hızı (ESH)

§ İnflamasyonu dolaylı olarak ölçer
§CRP den daha yavaş olarak yükselir ve düşer.
§ İnflamasyonun diğer klinik bulguları yoksa 50 mm/h altı sonuçları 

araştırmak gereksiz 
§100 mm/h üzeri inflamasyon malignite ve enfeksiyon düşündürür 

araştırmak gereklidir.
§Juvenil idiopatik artritte (JIA) ESH, pediatrik romatologlar tarafından 

klinik araştırmalardaki tedaviye yanıt olarak iyileşmeyi 
değerlendiren 6 kriterin 1'ini temsil eder Core Outcome Variables



§Hastalık aktivitesini izlemde ve prognostik değerlendirmede
yararlıdır.

§Persistan yükselme 
§Sistemik JİA, Entezit ilişkili artrit, Oligoartriküler JİA (ANA +) da 

agresif ve kötü prognozu gösterir
§Akut faz reaktanları yüksek iken ESH düşmesi MAS düşündürür

Eritrosit Sedimantasyon Hızı (ESH)



Prokalsitonin

§Tiroid bezinin C hücrelerinde üretilen, yeni keşfedilen bir akut faz 
reaktanıdır

§Sağlıklı bireylerde,  seviyeleri 0.10 ng / mL'den düşüktür, ancak 
bakteriyel enfeksiyonlardan sonra hızla 200 kat artar

§Esas olarak ciddi bakteri enfeksiyonlarında üretilir, viral
enfeksiyonlarda, otoimmün hastalıklarda ve graft versus host
hastalığında seviyesinin düşük kaldığı  gösterilmiş

§SLE gibi otoimmün hastalığı olan veya ağır enfeksiyon riski yüksek 
bağışıklık yetersizliği olan hastalarda, bakteri enfeksiyonu ile bir 
hastalık alevlenmesi arasında ayrım yapmada yararlıdır



Ferritin

§Demir homeostazının merkez proteinidir
§ İnflamasyonda düzeyi artar
§Ferritin sentezi, hücre içi demir, sitokinler (TNF, IL-1, IL-1, IL-6), 

oksidatif stres ürünleri, hormonlar ve büyüme faktörleri tarafından 
düzenlenir

§Aşırı yükselmiş ferritin T-hücrelerinin ve makrofajların patolojik pro-
inflamatuar aktivitesi ile karakterize edilen hemofagositik
lenfohistiyositoz (MAS) 'nın laboratuvar bulgusudur



Ferritin

§MAS tanısal kriterlerden 1 tanesi ferritin yüksekliğidir (500 mcg /L). 
10.000 mcg / L'nin üzerindeki ferritin düzeyleri MAS için ,% 90'lık bir 
sensitivite ve % 96'lık bir spesifiteye sahiptir.



Kompleman sistemi

§En sık incelenen C3 ve C4 tür
§Kompleman komponentleri inflamasyonda sıklıkla artar.
§Düşük düzeyler; SLE, postenfeksiyoz glomerülonefrit, 

Membranoproliferatif glomerülonefrit ve karaciğer hastalıklarında 
§Konjenital kompleman eksiklikleri; tekrarlayan enfeksiyonlara 

(çoğunlukla kapsüllü organizmalar),  olağandışı otoimmün hastalığa 
("lupus benzeri" hastalık) neden olur.

§SLE'de, C3 ve C4 seri ölçümleri, hastalık aktivitesini izlemek için 
yararlıdır

§Persistan C3 düşüklüğü lupus nefriti ile ilişkilidir.



Serum amiloid A (SAA)

§Akut faz SAA proteini, kolesterol metabolizmasında yer alan çok 
işlevli bir apolipoproteindir. 

§Sağlıklı kişilerde SAA'nın medyan plazma konsantrasyonu 3 mg / 
L'dir, ancak akut faz yanıtı sırasında 2000 mg'dan fazla artabilir

§SAA, amiloid depozitlerinin ana bileşeni olan amiloid A proteininin 
öncüsüdür

§Otoinflamatuar hastaliklarda subklinik inflamasyonu yansitir



ANA

§Otoantikorlar nükleer ajanlara karşı oluşmuş nükleolar veya  
perinükleer antijenlerdir

§Düşük ANA titresi (1\100) normal sağlıklı popülasyonun %30 unda 
bulunabilir ve zamanla negatifleşebilir

§ANA romatizmal olmayan durumlarda pozitif bulunabilir. (Malignite, 
ilaçlar, enfeksiyon)

§Boyanma paterninin spesifitesi ve sensitivitesi düşük olduğu için alt 
grup testleri daha anlamlidır (ENA paneli)



§JİA’da pozitif ANA erken başlangıçlı hastalık, asimetrik artrit ve 
yüksek üveit riski ile ilişkilidir.

§SLE gibi bağ doku hastalıklarında yüksek ANA titreleri görülür
§Negatif ANA testi buyuk oranda SLE tanısından uzaklaştırır.

ANA



ENA paneli
Spesifik antikorlar                                              Karakteristik hastalıklar
Anti-dsDNA SLE
Anti-Ro/SSA SLE,Neonatal lupus, Sjögren
Anti-La/SSB SLE,Neonatal lupus, Sjögren

Anti-Sm SLE
Anti-RNP MBDH, SLE, SScl
Anti-histon İlacın indükleidği lupus
Anti-Scl70 Diffüz SScl
Anti-Sentromer Sınırlı SScl (CREST)
Anti-Jo1 Polimiyozit (akciğer hastalığı ) JDM
Anti-SRP JDM (derin miyozit ve kardiyak hastalık)
Anti-Mİ JDM (iyi prognoz)



Antifosfolipid antikorlar

§Hücre membranı fosfolipidlerine karşı oluşmuş heterojen bir grup 
otoantikorlardır.

§Lupus antikoagulan, Anti-kardiyolipin, Beta2 glikoprotein I 
antikorlarını içerir.

§Artmış arteriyel ve venöz tromboz riski ile ilişkilidir. Paradoksal 
olarak APTT uzamış bulunur.

§ Primer AFS, veya SLE gibi diğer otoimmün hastalıklar,  ilaçlar veya 
enfeksiyona sekonder olarak oluşabilir



Romatoid Faktör (RF)

§ IgG antikorlarının Fc kısmına tepki veren IgM tipinde otoantikor
§Romatoid artritli erişkinlerin% 85'inde,  JIA'lı çocukların sadece % 5-

10'unda mevcut
§JIA'nın sınıflandırılması ve prognozunda yardımcıdır, ancak artrit 

klinik bir tanı olduğundan tarama testi olarak kullanılmamalıdır.
§Sadece RF (+) hasta gonderilirse enfeksiyonda da artabilecegi

unutulmamali



Anti Siklik Sitrülline Peptid antikor (ACCP)

§ İnflamasyonlu sinovyumda bulunan sitrullinlenmiş peptitlere karşı 
antikorlar.

§Romatoid artrit için oldukça spesifiktir, ancak poliartiküler RF pozitif 
JIA'lı daha büyük çocuklarda da sıklıkla pozitiftir.

§Agresif hastalık ve ilerleyici eklem hasarı riski arttığını gösterir



Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA)

§Nötrofillerin sitoplazmik granüllerinde bulunan antijenleri hedef alır
§Nötrofilleri aktive eder, bu da kronik enflamasyonun devam 

etmesine neden olur
§Primer küçük damar sistemik vaskülitleri için yüksek duyarlılık ve 

özgüllük 
ANCA İmmünfloresan

patern
antijen Hastalık ilişkisi

c-ANCA sitoplazmik Proteinaz 3 
(PR3)

Granulamatozis with polyangiitis

p-ANCA perinükleer Myeloperoksidaz
(MPO)

Mikoroskobik polianjiit, eozinofilik
granulamatöz with polyangiitis, 
Ülseratif Kolit, Primer Sklerozan
Kolanjit, SLE



HLA

§ Major histokompatibilite kompleksinin birçok geni (özellikle HLA 
sınıf I ve II genleri) romatizmal bozukluklarla ilişkilendirilmiştir

§HLA B27: Genel popülasyonun yalnızca% 7-10'unda mevcut olan 
HLA sınıf I geni 

§Ankilozan spondilit ve JIA'lı birçok hasta (özellikle entezit ilişkili artrit 
ve psoriatik artrit), inflamatuar bağırsak hastalığı.

§HLA B27, inflamatuar hastalığın patogenezinde rol oynayabilir
§ Antijenik mimikri

§HLA B51: Behçet hastalığı ile ilişkili olabilir



Diğer testler
Sitokin profili: 
§ Enflamatuar yanıtı nitelendirmek ve tedaviyi yönlendirmek için araştırma amaçlı 

kullanılabilir. Önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale gelebilir
Fekal kalprotektin:
§ Altta yatan gastrointestinal inflamasyonun göstergesi olarak kullanılabilir.
Hepsidin:
§ Demir emilimi ile ilişkili karaciğer proteini
§ immün yanıtın değerlendirilmesinde deneysel olarak kullanılır ve gelecekte 

çalışmaların parçası olabilir



Genetik testler:

§FMF: MEFV (pyrin)
§TRAPS :TNFRSA1A/TNFRS (p55)
§HIDS: MVK (mevolonat kinaz)
§Blau: NOD2
§FCAS: CIAS1 (NRLP3 veya cryopyrin)
§MWS: CIAS1 (NRLP3 veya cryopyrin)
§CINCA(NOMID): CIAS1 (NRLP3 veya cryopyrin)



Sinovyal sıvı incelemesi

§Pediatrik yaş grubunda sinoviyal sıvı analizi nadiren gereklidir. Normal 
sinoviyal sıvı berrak, yüksek viskoz,100 hücre / mm3'den daha az 
miktarda içerir.

§Hücrelerin büyük çoğunluğu küçük lenfosittir; geriye kalanlar nötrofiller
ve mononükleer fagositlerdir

§Başlıca endikasyonu septik artrit şüphesi olmakla birlikte, bu analiz 
inflamatuvar ve noninflamatuar eklem efüzyonlarını ayırt etmede de 
yararlı olabilir.



Çocukluk Çağı Eklem Ağrısına Yaklaşım ve 
Laboratuvar İncelemeler: Tek eklem

§Travmatik: fraktür, yumuşak doku zedelenmesi, yabanci cisim 
sinoviti

§Enfeksiyon ilişkili: septik artrit, osteomyelit, kronik enfeksiyon (Tbc
Lyme, brusella), Reaktif artrit (PSRA ve diğer ) ARA, Toksik sinovit

§ İnflamatuvar: JİA, Kronik non-bakteriyel osteomyelit(CRMO), 
Behçet, İBH, Otoenflamtuvar hastalıklar (FMF, PAPA vs)

§Neoplastik: kas-iskelet tümörleri (osteoid osteoma, osteosarkom)
§Hemartroz: Travma, koagülopatiler (hemofili). Arteriyovenöz

malformasyon)



Çocukluk Çağı Eklem Ağrısına Yaklaşım Ve 
Laboratuvar İncelemeler: Tek eklem

§Hematolojik: orak hücre hastalığı
§Mekanik: aşırı kullanım hasarı, tekrarlayıcı zorlanma hasarı, 

apofizit, Eklem hasarı (örneğin öncesinde travma, enfeksiyon, 
hemartroz veya konjenital anomali)

§Ortopedik: avasküler nekroz, femür başı epifiz kayması, 
osteokondritis dissekans

§Ağrı sendromu: kompleks bölgesel ağrı sendromları (refleks 
sempatik distrofi, kozalji)



Ne isteyelim?

§Direk grafiler
§Tam kan sayımı, periferik yayma, ESH CRP, ASO
§Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı incelemesi ve kültür
§Endikasyon varsa önerilenler

Enfeksiyon testleri :Lyme Serolojisi, Tb deri testi, Brusella serolojisi
Görüntüleme :USG, MR
Otoimmün seroloji : ANA, HLA B27



Çocukluk Çağı Eklem Ağrısına Yaklaşım ve 
Laboratuvar İncelemeler: Birden fazla eklem

§ İnflamatuvar: JİA, SLE, JDM, Skleroderma, MBDH, overlap
sendromlar, sistemik vaskülitler (IgA vasküliti), İBH, Otoinflamatuvar
hastalıklar, sarkoidoz, kronik nonbakteriyel osteomiyelit, serum 
hastalığı.

§Enfeksiyon ilişkili: Akut enfeksiyonlar (parvo B19, EBV, Gonore) 
Kronik enfeksiyonlar, Tbc lyme hastalığı, brusella) subakut
bakteriyel endokardit, reaktif artrit, ARA, multifokal tutulumlu
osteomyelit ve septik artrit

§ İmmünolojik: immün yetmezlikle ilişkili artrit (wiskotch aldrich )
§Neoplastik: lösemi lenfoma, nöroblastom, sistemik tutulum yapan 

kanserler



Çocukluk Çağı Eklem Ağrısına Yaklaşım ve 
Laboratuvar İncelemeler: Birden fazla eklem

§Mekanik: Aşırı kullanma hasarı, tekrarlayıcı stres hasarı, apofizit, 
hipermobilite sendromları (benign yada bağdoku bozuklukları 
yüzünden-Ehlers Danlos), iskelet displazileri

§Metabolik: Raşitizm, Glikojen depo hastalıkları, Mukopolisakkaridozlar)
§Ağrı sendromları: Fibromiyalji



Ne isteyelim?

§Tam kan sayımı, Periferik yayma, ESR, CRP 
§Enfeksiyon testleri: ASO, Boğaz kültürü, Brusella seolojisi, 

ParvoB19 serolojisi, EBV serolojisi
§Endikasyon durumunda önerilenler: 

§ Otoimmün testler ANA, RF, HLA B27
§ Görüntüleme: Direk grafiler, USG, MR
§ İdrar analizi
§ Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsi



Sırt-Bel Ağrısı Olan Çocukta Yaklaşım ve 
Laboratuvar İncelemeler
§ İnflamatuvar: JİA, İBH, Kronik nonbakteriyel osteomyelit,
§Enfeksiyon ilişkili: Akut enfeksiyonlar (osteomyelit, diskit, septik 

artrit, epidural abse) Kronik enfeksiyonlar (tbc, brusella) reaktif artrit 
§Neoplastik: Kas-iskelet tümörleri (osteoid osteoma), lösemi lenfoma, 

nörofibrom
§Mekanik: Spondilolizis, spondilolistezis, skolyoz, Scheurman

hastalığı, disk prolapsusu, dejeneratif disk hastalığı,
§Travma: Fraktür
§Hematolojik: Orak hücre ağrı krizi
§Ağrı sendromu: Fibromiyalji



Ne isteyelim?

§Testler klinik değerlendirmeye bağlı olarak planlanmalıdır.
§Endikasyona göre

Görüntüleme: Direkt grafiler MR
Otoimmün seroloji: ANA, RF, HLA B27
Tam Kan sayımı, Periferik yayma, ESH, CRP 
Enfeksiyon: Tbc taraması, Brusella serolojisi,



Nedeni bilinmeyen ateşte ayırıcı tanı ve laboratuvar 
incelemeler:
§ Enfeksiyoz: Bakteriyel (abse,osteomyelit, infektif endokardit, tifoid ateş, 

tüberküloz, bruselloz) Viral (adenovirüs, CMV, EBV, Enterovirüs, HİV) 
§ Enflamatuvar: Serum hastalığı, Sistemik vaskülit (Kawasaki hastalığı) 

SLE, Sistemik JİA, Behçet hastalığı, İBH, Otoinflamatuvar hastalıklar, 
Castleman sendromu, Hemofagositik lenfohistiyositoz (primer veya 
sekonder HLH/ MAS), sarkoidoz

§ İlaca bağlı: İlaç ateşi veya intoksikasyon
§ Neoplastik: Lösemi, Lenfoma, Langerhans Hücreli Histiyositoz, 

Nöroblastoma
§ Endokrinolojik: Hipertiroidi, Tiroidit, Diabetes insipitus
§ Diğer; Pankreatit, yapay ateş



Ne isteyelim?

§Klinik duruma ve muayene bulguları goz onune alinmalidir
§Başlangıç olarak : Tam kan sayimi, periferik yayma, elektrolitler, üre 

kreatinin, glukoz ESH, CRP, ferritin, transaminazlar, albümin, LDH, 
Tiroid fonksiyon testleri.

§ İdrar tetkiki
§Başlangıç enfeksiyon testleri: kan ve idrar kültürleri, virüsler için 

nazofarengeal sürüntü
§Endikasyona göre;

Görüntüleme: Direk grafiler, abdominal US
İleri enfeksiyon: ASO, Monospot, Brusella, Tb incelemeleri, BOS incelemeleri
İmmünolojik testler: Kompleman, immünglobulin düzeyleri



Tekrarlayan ateşli çocukta ayırıcı tanı 

§Enfeksiyoz: Viral (CMV, EBV, Parvo, Hepatit virüsleri, HIV) 
Bakteriyel (Tifoid ateş, Brusella, dental apseler, endokardit, 
mikobakteri) Diğer enfeksiyonlar ( Sıtma, Yersinia, Borrelia)

§ İnflamatuvar: Otoinflamatuvar hastalıklar (PFAPA, FMF, HIDS, 
PAPA, CAPS) SLE, Sistemik JİA, İBH, Behçet hastalığı, PAN, 
Sarkoidoz, Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH/MAS)



Tekrarlayan ateşli çocukta ayırıcı tanı 

§Hematolojik: Siklik nötropeni
§Neoplastik: Lösemi, Lenfoma
§ İlacın indüklediği: ilaç ateşi veya intoksikasyon
§Diğer: SSS anormallikleri (hipotalamik disfonksiyon), Castleman

hastalığı, IGG4 hastalığı, yapay ateşler



Ne isteyelim?

§Ateşli ve ateşsiz olduğu dönemlerde ayrı  değerlendirilmelidir
§Ateş çizelgesi
§Atak anında: Tam kan sayımı, ESH, CRP, ferritin, transaminazlar, 

albümin, LDH, immünglobulinler (IgD dahil)
§ İdrar incelemesi: 
§Endikasyon halinde istenecekler: 

Enfeksiyon testleri: Kan kültürü, viral seroloji
Otoimmün seroloji (ANA)
Genetik testler: MEFV, MVK, TNFRSA1A, CIAS1,NOD2
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Spondilolizis






