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Laboratuvar Testlerinin Rolü

• Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarında tanı esas olarak hikaye 
ve fizik muayene ile konulur. 

• Laboratuvar testleri:

• Tanı

• Tedaviye cevap

• Hastalık aktivitesinin izlenmesi,

• Prognoz ve sekel riskinin değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.

• Laboratuvar testleri rastgele romatolojik bir tarama aracı şeklinde 
değil, hikaye ve fizik muayene bulgularına göre istenmelidir.



Çocuk 
romatolojisi
pratiğinde en 
sık kullanılan 
laboratuvar 
testleri

TKS

CRP

ESH

ANA



Uygun klinik durumlarda faydalı testler 
olmakla birlikte, özgünlükleri düşüktür.

Sağlıklı bir çocukta anormal değerler tespit 
edilebilir.



TAM KAN SAYIMI:  eritrosit-lökosit-trombosit

1. Eritrosit Değişiklikleri:

Romatolojik hastalıklarda genellikle anemi şeklinde olur. 

Çoğunlukla kronik hastalık anemisi

Daha nadir hemolitik anemi





Otoimmun 
hemolitik anemi 

• SLE, Sjögren sendromu ve miks bağ dokusu 
hastalığında görülebilir.

• Tanı Direkt Coombs testi pozitifliği,

• Hemoliz bulgularının varlığı (retikülosit
sayısında artış, serum LDH’sında artış, 
indirekt hiperbilirubinemi, haptoglobulinde
azalma ve hemoglobinüri) ile konur.

• Nadiren nonimmun hemolitik anemi de 
Makrofaj aktivasyon sendromunun bir 
parçası olarak karşımıza çıkar.



Beyaz küre sayısında değişiklikler: 

• Romatizmal hastalıklarda beyaz küre sayısı artabilir veya azalabilir.

• SLE ve ilişkili hastalıklarda sıklıkla lökopeni, 

• Sistemik juvenil idiopatik artrit (JİA) gibi inflamatuar hastalıklarda lökositoz

• Malignitelerde beyaz küre sayısı artmış veya azalmış olabilir

• Beyaz küre sayısında anormallik saptanan her hastanın ayırıcı tanısında malignite
düşünülmeli



Trombosit sayısındaki değişiklikler:

• Trombositler akut faz reaktanı oldukları için, romatizmal hastalıklarda 
sıklıkla yükselir. 

• Sistemik JİA, Kawasaki hastalığı veya Takayasu arteritinde 1.000.000/ 
mm3’ü geçen ciddi artışlar olabilir.

• Ancak SLE ta trombositopeni sık 

• Sistemik inflamasyon veya artrit bulguları ile karşılaşıldığında trombosit
sayısı azalmış ise bu tür hastalıklar veya malignensi şüphesi artar. 

• Trombositopeni sistemik JİA’nın bir komplikasyonu olan makrofaj
aktivasyon sendromunda da görülebilir.



AKUT FAZ REAKTANLARI 

• İnflamasyonun spesifik olmayan belirteçleridir.

• 1. Eritrosit Sedimantasyon Hızı (ESH):

• Obezite, anemi, artan yaş ve gebelik

• Lokalize veya sistemik inflamasyon belirti ve bulguları olmadan ESH’da hafif artış (ESH<50 
mm/saat) belirlendiğinde ileri araştırmaya gerek yoktur.

• Ancak 100 mm/saat veya üzerindeki ESH değerleri sıklıkla enfeksiyon, malignensi veya 
inflamatuar hastalıkla ilişkilidir ve ileri araştırma gerektirir





ESH

• SPESİFİK DEĞİL ANCAK, ESH hastalık aktivitesini, tedaviye cevabı izlemek ve 
prognozu belirlemek için değerlidir.

• İnatçı bir şekilde yüksek seyreden ESH sistemik JİA, entezit ilişkili artrit ve 
oligoartiküler JİA’da daha ağır bir seyir veya daha kötü bir prognozun belirteci 
olabilir.

Jüvenil idiopatik artritte

• ESH yüksekliği: aktif sinovitle

• normal ESH: inaktif hastalık 

• Lupusta ESH yüksekliği: hastalık aktivitesi ve hasarda artışla ilişkili 

• Makrofaj aktivasyon sendromunda yoğun bir sistemik inflamasyon görülür 
ve muhtemelen hem karaciğer disfonksiyonu hem de koagülopatiden dolayı 
fibrinojen tüketimi nedeniyle hipofibrinojenemi ortaya çıkar. Bu durum 
ESH’da paradoksal bir azalmaya yol açar.

• Klinik ve laboratuvar olarak aktif romatolojik hastalıklı bir hastada ESH 
azalması MAS’ı akla getirmelidir. 



C-Reaktif Protein

• (CRP) akut faz reaktanı olarak karaciğerde üretilen bir proteindir ve doğal 
savunma sisteminde rol oynar. 

• İnflamasyon ve doku hasarı olan durumlarda yükselir.

• Duyarlı ama spesifik olmayan bir inflamasyon belirtecidir

• Plazma yarılanma ömrü 19 saat olduğu için, CRP akut faz reaksiyonuna 
cevabın izlenmesinde ESH’ya göre daha üstündür

• CRP  JİA’da hastalık seyrinin göstergesidir.

• Normale dönmesi JİA’da hastalık inaktivitesi için bir kriterdir. 



Crp – SLE

Romatolojide CRP’nin özel bir faydası SLE’ta hastalık aktivitesi ile 
enfeksiyon ayırımında kullanılmasıdır. 

ESH hem enfeksiyonda hem de hastalık aktivitesinde artabilirken, CRP 
serözit varlığı hariç hastalık alevlenmesinde artmaz ama aktif 
enfeksiyon varlığında artar

Erişkin SLE’lilerde yapılan yeni bir çalışmada 5 mg/ dl’den yüksek CRP 
Enfeksiyon için %80 spesifik bulunmuştur.



FERRİTİN

• Sistemik JİA’da ferritin seviyesi, hastalık aktivitesi ile 
yükselir ve hastalığın sönmesi ile normale döner. JİA’da
rutin taramaların bir parçasıdır ve tedaviye rehberlik 
eder.

• Ferritin seviyesi SLE’de de hastalık aktivitesi ile ilişkilidir 
ama hastalık aktivitesinin izlenmesinde kullanılmaz. 

• Makrofaj aktivasyon sendromunda ferritin seviyesi 
sıklıkla artmıştır.

• Hepatosellüler hastalık, böbrek yetmezliği ve 
malignitelerde de artar.



ROMATİZMAL 
HASTALIKLARDA 
ÖZEL TESTLER

• 1. Antinükleer Antikor ANA

• SLE ve diğer romatizmal hastalıkların tanısında 
serolojik bir belirteç 

• Otoimmun hastalıklar yanında bazı enfeksiyonlar
veya malignensilerde de ANA pozitifliği belirlenebilir. 

• Sağlıklı çocukların % 5-18’inde ANA pozitif

• Bu nedenle klinik bulgularla birlikte 
değerlendirilmelidir. 

• Antinükleer antikor pozitifliği ile başvuran ama 
otoimmun klinik bir bulgusu olmayan birçok çocukta 
pozitifliğin devamlılığına rağmen herhangi bir 
otoimmun hastalık gelişmez.





ANA

• Belirgin SLE bulguları, sabah katılığı ya da eklem şişliği gibi şikayeti olan 
hastalar dışında ANA tarama testi olarak kullanılmamalıdır. 

• Negatif ANA testi SLE, miks bağ dokusu hastalığı gibi hastalıklar için kuvvetli 
bir negatif prediktif değere sahiptir

• Antinükleer antikor pozitifliği JİA’da üveit riskini üç kat fazla artırır. 

• Bu nedenle ANA pozitifliği olan JİA hastaları kronik üveit açısından daha sık 
taranmalıdır. 



Antinükleer 
antikor şu 
durumlarda 
çalışılmalıdır:

SLE’ye işaret eden belirti ve 
bulguların varlığı 

JİA’lı hastalarda üveit riskinin 
belirlenmesi 

Raynaud fenomenli hastalarda 
altta yatan bağ dokusu hastalığı 
riskinin belirlenmesi



Spesifik Antinükleer Antikorlar

• 1.Romatoid Faktör (RF)
• IgG’nin Fc kısmına karşı gelişmiş IgM yapısında bir antikordur.

• Pediatrik romatolojide esas faydası RF pozitif ve RF negatif olarak iki poliartiküler JİA tipinin ayrımında 
kullanılmasıdır.

• Erişkin romatoid artritin aksine JİA’lı çocukların büyük kısmı RF negatiftir.

• Romatoid faktör pozitif poliartritli hastalarda daha agresif seyreder.



Çocuklarda RF’nin pozitif olduğu diğer romatolojik durumlar

• SLE 

• Sistemik skleroz 

• Miks bağ dokusu hastalığı 

• Sjögren sendromu 

• Sarkoidoz



• Antisiklik Sitrülline Peptid Antikorları (anti-CCP)

• Esas olarak poliartiküler JİA’lı çocuklarda bulunur ve daha şiddetli hastalıkla ilişkili

• Antinötrofil Stoplazmik Antikorlar (ANCA)
• Wegener granülomatozis (granülomatöz polianjitis), 

• Mikroskopik polianjiitis ve

• Churg-Straus sendromu ile çok yakından ilişkilidir.



ANCA testinin çalışılması şu durumlarda tavsiye edilmektedir: 

• 1. İki haftadan uzun süren sebebi açıklanamayan ateş 

• 2. Çoklu organ hastalığı (özellikle akciğer, böbrek ve nörolojik hastalık)

• 3. Peteşial veya purpurik döküntü 

• 4. Açıklanamayan sistemik inflamatuar bulguların olması (CRP ve ESH’de artış, kronik 
hastalık anemisi, trombositoz)



ANCA pozitifliği bulunan diğer durumlar



Antifosfolipid Antikorlar (APLs)



• Antifosfolipid antikor pozitifliği başka bulgu olmayan hastalar veya SLE gibi altta 
yatan romatolojik bir hastalığı bulunan hastalarda var olabilir.

• Antifosfolipid antikorları şu klinik ve laboratuvar kriterleri olan hastalarda 
istenmelidir. Antifosfolpid sendromuna işaret eden nontrombotik klinik bulgular 
şunlardır:



Kas enzimleri

• Pediatrik romatolojide en sık jüvenil dermatomyozit tanı ve tedavi 
izleminde kullanılır. 

• Hastalık seyri sırasında yükselebileceği için kreatin kinaz (CK), ALT 
AST, LDH ve aldolaz’ın seri olarak birlikte çalışılması önerilmektedir.

• Bunların normal olması jüvenil dermatomyoziti dışlatmaz.

• LDH’nın en kullanışlı kas enzimi olduğu çünkü uzun süreli hastalarda 
genel hastalık aktivitesinin en iyi göstergesi olduğu öne sürülmüştür.

• Bu enzimler kas dışında diğer kaynaklardan da köken alabilir ve başka 
durumlarda da yükselebilirler





Serum Kompleman Seviyeleri

• C3 ve C4 seviyeleri SLE’li hastaların klinik tanı ve izleminde sıklıkla kullanılır

• Azalmış C3 veya C4 seviyeleri ile SLE’nin renal veya ekstrarenal hastalık aktivitesi veya 
alevlenmelerinin ilişkili olduğu, kompleman seviyelerinin normale dönmesi ile hastalığın 
düzelmesinin birliktelik gösterdiği bildirilmiştir. 

• Ancak alevlenmeler her zaman C3 ve C4’te azalmaya eşlik etmez ve bazı hastalarda inaktif hastalığa 
rağmen inatçı bir şekilde düşük kompleman seviyeleri bulunabilir. 

• Bu nedenle tedavi kararı verilirken klinik bulgular ve hastalık aktivitesinin diğer belirteçleri de göz 
önünde tutulmalı



• Bazı kompleman komponentlerinin kalıtımsal veya kazanılmış eksiklikleri (C1, C2, C3, C4, mannoz
bağlayıcı lectin ve C1 inhibitör) SLE veya SLE benzeri hastalıklara eşlik eder.

• Klasik kompleman yolunun homozigot eksiklikleri için CH50 güvenilir bir tarama aracıdır. 

• C9 eksikliği hariç klasik kompleman yolunun herhangi bir basamağında homozigot eksiklik 
olduğunda CH50 tespit edilemez. C9 eksikliğinde ise CH50 düzeyi azalmış olabilir.



İdrar Analizi

• Böbrek SLE ve ANCA ilişkili vaskülitlerde birincil olarak etkilenen organ olmakla birlikte, sistemik JİA ve 
periyodik ateş sendromlarında amiloidoza ikincil olarak da böbrek bozuklukları ortaya çıkabilir

• SLE de renal tutulum kriteri:

• 0.5 g/gün’den (veya 3+ albümin) fazla inatçı proteinüri veya her tip hücresel silendirin varlığıdır

• Proteinüri lupus nefritinin her tipinde görülürken, 

• Eritrosit silendirlerinin varlığı tipik olarak sadece:

• diffüz proliferatif (Tip IV),

• ilerlemiş sklerotik (Tip VI) veya 

• trombotik mikroanjiopatiyi gösterir



Streptokokkal 
antikor 
testleri :

• Akut romatizmal ateş (ARA) veya 

• Poststreptokokkal reaktif artrit tanısında yardımcı 
olur.

• En yaygın antistreptolisin O (ASO), anti-DNase B 
(ADB) 

• Grup A streptokoklara karşı gelişen antikorlar akut 
enfeksiyondan 3 hafta sonra pik yapar

• ARA’lı hastaların %92’sinde en az biri pozitif 
bulunmuştur.



Anjiotensin Konverting Enzim ve Lizozim

• (ACE) seviyesi sarkoidozda sıklıkla artmıştır ve klinik olarak hastalık aktivitesi ile paralellik 
gösterir. 

• Sarkoidozda ACE artışının kaynağı alveolar makrofajlar ve granülomatöz epiteloid 
hücrelerdir

• Sarkoidozda uyarılmış mononükleer fagositler lizozim salgılar ve lizozim seviyelerinde 
artış görülür

• Sarkoidoz şüphesi olan hastalarda, hem ACE hem de lizozim ölçümü tavsiye edilmektedir.



ROMATOLOJİDE 
KULLANILAN 
GENETİK 
TESTLER

HLA-B27

• Çocuk ve erişkinlerde ankilozan spondilit ile HLA-B27 
arasında iyi tanımlanmış bir ilişki vardır. 

HLA-B27 çalışma endikasyonları şunlardır: 

• Sekiz yaş üzeri bir erkek çocukta artrit

• Reaktif artrit

• İnflamatuar sırt ağrısı 

• Sakroiliak eklemde hassasiyet 

• Entezit

• Ailesinde Ankilozan spondilit, Entezit ilişkili artrit, 
Psöriatik artrit, Reaktif artrit, Akut üveit, veya 
inflamatuar bağırsak hastalığı olan bir hastada artrit

• Akut üveit







MAKROFAJ 
AKTİVASYON 
SENDROMU

• Hemofagositik sendromun otoimmün
hastalıklarla oluşan şekline Makrofaj Aktivasyon 
sendromu (MAS) da denir.

• Sistemik hiperenflamasyonun görüldüğü, 

• Histiyosit proliferasyonunun kontrol 
edilemediği, 

• İnflamatuvar sitokinlerde anormal artışla
karakterize klinik tablodur.

• MAS yüksek düzeyde proenflamatuvar
sitokinlerin üretimine neden olan yoğun makrofaj
ve T hücre çoğalmasının olduğu, artmış ama 
etkili olmayan bir bağışıklık cevabının görüldüğü 
sistemik hastalıktır.

• Prognoz erken tanı ve hızlı tedavi ile ilişkilidir.



• MAS özellikle sistemik Jüvenil idiyopatik artritte (JİA) araya giren enfeksiyonlarla, 
tedavideki değişiklerle ya da tedavilerin yan etkileri ile tetiklenebilen ve iyi diferansiye
monositlerin aktivasyonu ve enfiltrasyonu ile karakterize bir sendromdur.

• Erişkin Still hastalığı   vb. romatizmal hastalıklar
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