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Poliarteritis nodoza (PAN)

• Ağırlıklı olarak orta büyüklükteki arterleri etkileyen sistemik 

nekrotizan bir vaskülit

• Kutanöz form         Sistemik form



Epidemiyoloji

• İnsidans: 2-9/milyon

• Çocukluk çağında nadir

• Çocuklarda üçüncü en sık izlenen sistemik vaskülit

üÇocukluk çağı vaskülitlerinin %5.6’sını oluşturmakta

• Ortalama başlangıç yaşı: 9-10 yaş

• E=K 

Ozen et al, Clin Rheumatol, 2007
Ele5heriou D, et al. Arthri:s Rheum, 2013



Ozen S, Nat Rev Rheumatol, 2017



Etiyoloji

• Enfeksiyonlar (Parvovirus B19, CMV, HCV, HIV)

• Streptokok enfeksiyonu

• Hepatit B (sekonder vaskülit)

• Genetik yatkınlık

ü Monogenik hastalıklarla ilişkili PAN



Monogenik hastalıklarla ilişkili Poliarteritis Nodoza

• Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)

• Adenozin Deaminaz-2 Eksikliği

• SAVI

• RAG1 ve RAG2 eksikliği

• TAP eksikliği



FMF ilişkili PAN

• PAN ile ilişkili bildirilen monogenik hastalıklardan en sık görüleni

• Vaskülit gelişim riskini arttırdığı düşünülmekte

üArtmış IL-1,IL-18 ve IL-6 gibi proinflamatuar sitokinlerin rolü

• Olguların büyük çoğunluğunda M694V homozigot veya heterozigot

mutasyon 



• Türkiye ve İsrail’den toplam 7 merkez, FMF tanılı olup PAN gelişen 17 hasta

• FMF+PAN vs PAN; FMF’i olanlarda 

üDaha genç yaşta PAN tanısı 

üDaha sık perirenal hematom

üDaha iyi bir prognoza sahip olma eğilimi



• 19 PAN hastası (13 erkek/altı kız), ortalama yaşı 10.37 ± 3.6 yıl 

• 8 hastada (%42,1) eşlik eden FMF
üM694V homozigot (n=5)
üM694V/V726A (n=1)
üM694V/M680I (n=1)
üM694V heterozygous (n=1)



Adenozin Deaminaz-2 Eksikliği



Kendall et al, Current Rheumatology Reports, 2020
N Engl J Med 2014



• DADA2 histopatolojisi Ağırlıklı olarak orta çaplı damarların tutulduğu nekrotizan vaskülit

• Anjiografik veya histopatolojik olarak DADA2 ve PAN ayrımı yapmak mümkün değil 

Pui Lee, Fron:ers in Pediatrics, 2018



34 PAN vs 18 DADA2 hastası

PAN hastaları

• Trombositoz
• Pannikülit

DADA2 hastaları

• Daha genç hastalık başlangıç 
yaşı 

• Akraba evliliği
• Livedo re?külaris
• Nörolojik tutulum (özellikle 

inme)
• Lenfopeni
• Hipogamaglobulinemi daha sık





• PAN (n = 118) ve GPA veya MPA'lı hastaları (n = 1,107) DNA dizileme 

yöntemleri kullanılarak ADA2 varyantları için tarama

• Bazı serum örneklerinde ADA-2 enzim aktivitesi değerlendirmesi



PAN grubu

• 118 hastanın dokuzunda (%7,6) ADA2’de non-sinonim varyant
ü4 hasta (%3.4) patojenik veya olası patojenik varyantlar için bialelik
ü5 hasta (%4.2) önemi belirsiz varyant (n=3) ve olası patojenik varyant (n=2) için 

monoalelik taşıyıcı

• Bialelik varyantları olan PAN'lı 2 hastadan alınan serum örneklerinde belirgin şekilde 

azalmış ADA-2 enzim aktivitesi 

GPA/MPA grubu

• 27 hastada (%2,4) monoallelik mutasyon

• Tanımlanan 27 varyanttan sadece 3'ü (%11,1) olası patojenik



STING- ilişkili erken başlangıçlı vaskülopati (SAVI)

• Otozomal dominant gain-of-func`on TMEM173 mutasyonu

• Sistemik inflamasyon, akral siyanoz, ekstremite uçlarında 
doku kaybı ve inters`syel akciğer hastalığı ile seyreden bir 
hastalık

• Genellikle yaşamın ilk 2 ayında hastalık bulguları 

• Hasarlı cilfen yapılan biyopsilerde mikrotrombozların da 
eşlik edebildiği belirgin vasküler inflamasyon



Başlangıç 
yaşı

Genetik Genel 
semptomlar

Nörolojik 
sistem

Kas-
iskelet 
sistemi

Cilt Diğer Tedavi

PAN Herhangi 
bir yaş

Sporadik Halsizlik, ateş Fokal
defektler, 
hemipleji, 
mononöritis
multipleks

Artrit, 
myalji, 
artralji

Palpable purpura, cilt 
nekrozu, liveoid plaklar, 
subkutan nodüller, 
kutanöz ülserasyon

İskemik kalp, 
hematüri, 
proteinüri ve 
hipertansiyon

Siklofosfamid, 
azatioprin, 
mikofenolat mofetil, 
kortikosteroid

SAVI Erken 
çocukluk 
dönemi

Otozomal
dominant, 
gain-of-
function
TMEM173 
mutasyonu

Tekrarlayan 
düşük 
dereceli 
ateşler

- Miyozit, 
artrit

Eskar oluşumu ve doku 
enfarktüsü, ülseratif
lezyonlar, kulak 
kıkırdağında skarlaşma, 
nazal septum
perforasyonu, livedo
retikülaris

İnterstisyel
akciğer hastalığı, 
büyüme geriliği, 
anemi, 
trombositoz

Janus kinaz
inhibisyonu, 
kortikosteroidler



RAG1/RAG2 eksikliği

• Ağır kombine immün yetmezlik sendromu

• RAG1/2 genlerinin hem T hem de B hücre an?jen reseptörlerinin 
oluşumunda rolleri vardır.

• Null mutasyonlar, T ve B lenfositlerin yokluğuyla birlikte ciddi kombine 
immün yetmezlik ile sonuçlanırken, rezidüel protein fonksiyonuna izin 
veren hipomorfik mutasyonlarda klinik heterojen

• Vaskülopa?





• 62 parsiyel RAG eksikliği olan hasta

• Vaskülit (n=8)      4. En sık klinik prezentasyon (12.9%)

ü 5 hastada küçük damar tutulumu

ü 2 hastada orta çaplı damarlarda tutulum



TAP eksikliği sendromu

• Transport ile ilişkili proteini kodlayan (TAP) 

gendeki defekt nedeniyle MHC 
moleküllerinin eksprese edilememesi

• Lökositoklas`k vaskülit ve nekro`zan
granülomatöz lezyonlarla karakterize, 

GPA'ya benzeyen nekro`zan bir vaskülit
sergileyebilirler

Gadola SD et al, Clin Exp Immunol, 2000



Ozen S, Nat Rev Rheumatol, 2017



Patogenez

• Patogenezindeki temel mekanizma tam olarak bilinmemekte
• Klasik PAN'ın patogenezi HBV ile ilişkili PAN'ınkinden farklı

üHBV ile ilişkili PAN     Virüs replikasyonunun damar duvarına direk hasarı

İmmunkomplekslere bağlı vasküler hasar 

üKlasik PAN      Glomerülonefrit gibi ?pik immun-kompleks aracılı 

lezyonların olmaması ve kompleman tüke?minin eşlik etmemesi immun

kompleks ilişkili olmadığını desteklemektedir.



Endotel hücre aktivasyonu

IFN-γ, IL-1, TNF-α, IL-8, IL-2 gibi proinflamatuar kemokinlerin ve 
sitokinlerin salınımı

ICAM-1 ve 2, VCAM-1, PECAM-1 ve E-selektin gibi endotelyal hücre 
yapışma moleküllerinin up regülasyonu

IFN-γ ve TNF-α artışı ile MHC sınıf 1 antijenlerinin ekspresyonunun 
arttırılması ve MHC sınıf II ekspresyonunun uyarılması  T hücrelerine 

antijen sunumu

Coll-Vinent B, et al, Br J Rheumatol 1997



• Kas ve sinir biyopsi örneklerindeki inflamatuar hücrelerin immünohistokimyasal

çalışmasında, inflamatuar infiltratların büyük kısmının makrofaj (%41) ve T 

hücrelerden (%41) özellikle CD4+ T hücrelerden oluştuğu gösterilmiş 



• 14 PAN, 9 GPA, 11 sağlıklı kontrol



• Periferik kandan yapılan flow sitometrik

analizlerde GPA ile karşılaştırıldığında PAN 

hastalarında;

üTh1 hücre ekspresyonunda artış

üTh17 sayısında azalma

üRegülatuar T hücre sayısında artma



• İmmunsupresif tedavi sonrası Th1 hücre yanınnda düzelme mevcut 
Treg fonksiyonlarında düzelme olmamış

Patogenezde T 

hücrelerin rolü



Klinik Bulgular

• Ateş, halsizlik, kilo kaybı

• Yaygın myalji, artrit, artralji

• Karın ağrısı (mesenterik arter ya da diğer 

intraabdominal arter iskemisi)

• Cilt bulguları
• Ağrılı subkutan nodüller
• Purpura
• Ülserasyonlar
• Livedo reEkularis
• NekroEk lezyonlar

• Hipertansiyon

• Renal tutulum (hematüri, proteinüri, 
böbrek yetmezliği)

• TesEküler tutulum (skrotal ödem, ağrı)

• Nörolojik bulgular (mononöriEs
mülEpleks, fokal defektler, hemipleji, 

görme kayıpları ve organik psikozlar)

• İskemik kalp bulguları

Noe MH, Inpa:ent Dermatology, 2018



• Akut faz reaktanlarında yükseklik (Artmış ESH ve CRP değerleri)

• Hafif anemi, lökositoz, trombositoz

• Proteinüri, hematüri

• Böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk

• ANA ve ANCA negatif

Laboratuvar bulguları



Görüntüleme

• Konvansiyonel anjiografi (DSA)

ü Tanıda altın standart

üMikroanevrizmaları saptamada 

sensitivitesi en yüksek 

• BT anjiografi

üDaha yüksek duyarlılık ve özgüllük

• MR anjiografi

ü Anevrizmatik değişiklikler

ü Damarlarda stenoz

ü Damar duvarında düzensizlik

ü Ani arteryal sonlanmalar

ü Kollateral arterlerin varlığı

ü Arterlerin geç boşalması

Miloslavsky EM and Stone JH, Inflammatory Diseases of Blood Vessels, 2012



Histopatolojik Değerlendirme

• Damar duvarı çevresinde veya içinde 

şiddetli inflamatuar yanıt ve damar 

duvarında fibrinoid nekroz

• Punch biyopsi yeterli değil      Derin 

deri biyopsisi

Morimoto A and Chen KR, J Cutan Pathol, 2016



Tanı- EULAR/PRINTO/PRES - Ankara 2008 kriterleri

Zorunlu kriter: Orta veya küçük çaplı arterlerde nekrotizan vaskülit veya anjiyografik anormallik 

(anevrizma, stenoz, oklüzyon) ve aşağıdaki beş kriterden birinin varlığı 

Deri tutulumu (livedo retikularis, deride nodüller, yüzeyel veya enfarktlar) 

Miyalji veya kas hassasiyeti 

Hipertansiyon 

Periferik nöropati (duyusal periferik nöropati veya motor mononeuritis multiplex)

Böbrek tutulumu (Proteinüri, hematüri, veya bozulmuş böbrek fonksiyonları)



Tedavi

• İndüksiyon ve idame tedavisi

• Amaç sistemik inflamasyonu baskılamak

Øİndüksiyon tedavi     pulse veya yüksek doz steroid , CYC

Øİdame tedavi     AZA ,MMF, MTX







TEŞEKKÜRLER


