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ÖNSÖZ

Uzmanlık eğitimim boyunca ve tezimin hazırlanması süresince bilgi ve becerilerimin

gelişmesinde emeği geçen tüm hocalarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Hayatımın her evresinde sevgi ve desteklerini hiç esirgemeyen başta kızlarım olmak

üzere eşime ve aileme şükranlarımı sunarım.
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KISALTMALAR

ABSU: Absorbans Ünitesi

ACB: Albümin Kobalt Bağlama

ACEİ: Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor

AGBHS: A grubu Beta Hemolitik Streptokok

ANA: Antinükleer Antikor

ANP:AtriyalNatriüretikPeptid

Anti-Dnaz B: Anti Deoksiribonükleaz B

ASOT: Antistreptolizin T Titresi

ARA: Akut Romatizmal Ateş

ASO:Antistreptolizin O Titresi

AY: Aort Yetmezliği

BNP: Brain NatriüretikPeptid

CNP: C Tipi Natriüretik Peptit

CRP: C Reaktif Protein

DNP: Dendroaspis Natriüretik Peptit

DTT: Ditiotreitol

ECLIA: Nonkompetetif Elektrokemiluminesan

EF: Ejeksiyon Fraksiyonu

EKG: Elektrokardiyografi

EKO: Ekokardiyografi

GAS: Grup A Streptokok

HLA: Human Lökosit Antijen

IL: İnterlökin

IM: İntramuskuler

IU: İnternational Ünite

İMA: İskemi Modifiye Albümin

JİA: Juvenil İdiyopatik Artrit

MY: Mitral Yetmezlik

NPR: Natriüretik Peptit Reseptör

NSAİ: Non Steroid Antiinflamatuar

NT Pro-BNP: N-Terminal Pro-Brain NatriüretikPeptid

PCR: Polymerase Chain Reaction
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SS: Standart Sapma

SED: Eritrosit Sedimentasyon Hızı

SLE: Sistemik Lupus Eritematozis

PANDAS: Pediatric Autoimmüne Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcus

Pyogenes

TNF: Tümör Nekrozis Faktör
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Amaç: Tedavi süreci boyunca Akut Romatizmal Ateş (ARA) olan çocuklarda iskemi
modifiye albumin (IMA) ve N-terminal pro-beyin natriüretik peptit (NT-proBNP) düzeylerini
araştırmak.

Yöntem: Çalışmaya Akut Romatizmal Ateş tanısı alan 35 hasta ile, aynı yaş ve
cinsiyet ile uyumlu olarak 30 sağlıklı çocuk dahil edildi. Akut Romatizmal Ateş tanısı Jones
Kriterlerine göre belirlendi. Akut faz reaktanlarına (eritrosit sedimantasyon hızı ve CRP),
hastalığın başlangıcında ve kan değerleri normal düzeye geldiğinde bakıldı. İskemi modifiye
albümin ve NT-proBNP düzeyleri için de eş zamanlı kan örnekleri alındı.

Bulgular: Tüm bu parametrelerin kan düzeyleri başvuru sırasında kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında Akut Romatizmal Ateş grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu.
Tedaviden sonra ise anlamlı olarak azalmış olarak tespit edildi. Tedavi sonrası grup ile
kontrol grubu arasında anlamlı fark yoktu. NT-proBNP düzeyleri ile iskemi modifiye albümin
düzeyleri arasınada pozitif korelasyon serumlar çalışıldıktan sonra gösterilecektir.

Sonuç: Bu çalışmada; ARA tanılı hastalarda tanı anında akut faz reaktanları, eritrosit
sedimantasyon hızı ve CRP seviyeleri, artmış inflamasyonun bir işareti olarak yüksek olduğu
gösterilmiştir. Akut Romatizmal Ateş hastalarında tedavinin etkinliğini değerlendirmek için
serum IMA ve NT-proBNP düzeyleri, eritrosit sedimantasyon hızı ve CRP gibi takip
göstergesi olarak kullanılabileceği, serum örnekleri çalışıldıktan sonra ortaya çıkacaktır.

Anahtar Sözcükler: Akut Romatizmal Ateş; Çocuklar; İskemi Modifiye Albümin;
NT-proBNP.
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Objective: To investigate ischemia modified albumin (IMA) and N-terminal pro-
Brain Natruetic Peptide (NT-proBNP) levels in children with acute rheumatic fever (ARF)
during therapy.

Study design: Thirty five patients with ARF and 30 healthy, age and sex matched
children were included in the study. The diagnosis of ARF was established according to the
modified Jones criteria. Acute phase reactants [erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-
reactive protein (CRP)] are analyzed when the initial of the diseases and blood levels are
normal levels returned normal. Blood samples were collected for the IMA and NT-proBNP
simultaneously.

Results: Blood levels of the all of the parameters were significantly higher in ARF
group compared with controls at the time on admission. After treatment, statistically
important decrements were determined in the levels of ESR, CRP, IMA and NT-proBNP
levels. There was no significant difference between after treatment and control group. After
serums studied, that will be displayed the positive correlation between levels of IMA and NT-
proBNP.

Conclusions: The present study shows that increased erythrocyte sedimentation rate
(ESR) and C-reactive protein (CRP) levels in patients with ARF at the time of diagnosis is a
sign of increased inflamation. After the serum samples studied, serum IMA and NT-proBNP
levels may be used as a follow-up marker like CRP and ESR for evaluating the efficacy of
treatment in ARF.

Key Words: Acute Rheumatic Fever; Children; Ischemia modified albumin; NT-

proBNP.
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1. GİRİŞ VE AMAÇ

Akut Romatizmal Ateş (ARA), grup A beta hemolitik streptokok (AGBHS)’lara bağlı üst

solunum yolu enfeksiyonundanyaklaşık 2-3 hafta sonrasındameydana gelen inflamatuar bir

cevaptır (Webb ve ark 2015). Dünyada senede 500 000 yeni akut romatizmal ateş hastası

tanımlanmaktadır. Onbeş milyon civarında da kronik romatizmal kalp hastalığı tanısı olan

hastamevcuttur (Saltık 2007).

     Akut romatizmal ateş, daha çok klinik olarak tanısı konulabilen bir hastalıktır. Eklem

ağrısı ve kardit klinikte daha çok karşılaşılan majör semptomlardır (Webb ve ark 2015). Bu

semptomlar içinde yaklaşık %80 oranında kardit görülürken, en sık mitral ve aort

kapağıtutularak kapak yetmezliklerine neden olur.Daha az sıklıkta ise kore, ciltaltınodülleri ve

eritema marjinatum görülür (Carapetis ve ark 2005a, Zuhlke ve ark 2013). Minör kriterler

arasında ise ateş, artralji, elektrokardiyografi (EKG)’de PR aralığında uzama, eritrosit

sedimentasyon hızı ve C reaktif protein (CRP) düzeylerinde artış görülmektedir. Bunların

dışında ise destekleyici bulgular olarak tanımlanan; Antistreptolizin O (ASO) yüksekliği, hızlı

streptokok antijen testi pozitifliği ve boğaz kültürü sayılır.

     Brain natriuretıc peptid (BNP), ventriküllerde genişleme ve basınç artışı sonrasında

ventrikül miyokardından salınan bir hormondur. Az bir miktarda da beyinden ve atriumlardan

da salınır (Mukoyama ve ark 1991, Nir ve ark 2005). Diüretik, natriüretik ve vasodilatatör

etkisi vardır(Yoshimura ve ark 1991).Brain natriuretıc peptid’in daha çok sol ventrikül

yetmezliği ya da genişlemesi gibi yetmezliği gösteren durumlarda arttığı bildirilmiştir

(Nishikimi ve ark 1996). Daha önce yapılan çalışmalarda NT-proBNP’nin, sol atrium

genişlemesindeönemli bir gösterge olduğu belirtilmiştir (Esen ve ark 2015).

     Albüminin biyokimyasal olarak son aminoasitinin terminal kısmının, ağır metalleri

(kobalt, bakır, nikel vb.) bağlama özelliği bulunur.Vücutta oluşan iskemi sırasında meydana

gelen serbest radikal hasarı, hipoksi ve asidoz gibi nedenler, bu ağır metallerin, albümin

yapısındaki N-terminal bölgesine bağlanmalarını azaltır. Bunun sonucunda albüminin

yapısında oluşan bu değişikliğe “iskemi modifiye albümin (IMA)" denilmektedir (Karagöl ve

ark 2012). Bakır ve serbest demir etkisi sonrasında enerji bağımlı membran bozulması,



2

asidoz, hipoksi ve süperoksit radikal hasarı gibi bir takım etkenler IMA oluşumuna sebebiyet

verir  (Sbarouni ve ark 2011).İskemi esnasında IMA oluşumuna neden olan bazı reaktif

oksijen metabolitleri belirtilmiştir. Bu sebepten dolayı, IMA oksidatif stresin bir yansıması

olarak kabul edilir (Roy ve ark 2006).

     Bu çalışmada IMA ve NT-proBNP’nin birlikte akut romatizmal ateşte inflamasyonun

bir belirteci olup olamayacağının gösterilmesi planlanmıştır.
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2. GENEL BİLGİLER

2.1. Tanım

Akut romatizmal ateş’in, grup A streptokok (GAS) farenjitinden yaklaşık üç hafta

sonra gelişen, süpüratif olmayan, inflamatuar bir bağ doku hastalığı olduğu ve eklem, kalp ve

beyin gibi yaygın sistemik tutulum, bağ dokunun kollajen liflerinde harabiyet ve kapak

fibrozisi yaparak kalp hastalığına yol açabildiği belirtilmiştir(Saltık 2007).Sağlıklı yaşam

şartlarının sağlanamadığı, sosyoekonomik düzeyin düşük olduğu ve nüfus artış hızının fazla

olduğu gelişmekte olan ülkelerde ARA halen morbidite ve ölümün en önemli sebepleri

arasında sayılmaktadır. Sosyoekonomik seviyesi yüksek olan gelişmekte olan ülkelerde dahi

henüz tamamen ortadan kaldırılamamıştır (Gerber2009). İnflamatuar olaylar sırasında daha

çok eklemler, kalp, ciltaltı dokular ve merkezi sinir sistemi etkilenmektedir. Kalp tutulumu

yaşam boyu görülebilirken bu durum hastalığın en önemli ve ciddi sekelidir (Stockheim ve

Shulman 2013).

2.2. Epidemiyoloji

Akut Romatizmal Ateş, çocukluk yaş grubundaki sonradan kazanılan kalp hastalıkları

içinde en sık görülen durumdur. Yetersiz düzeyde tedavi edilen ya da tedavi edilmeyen

streptokoklara bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında hastaların yaklaşık %3’ünde

görülmektedir. Daha çok 5-15 yaş arasında görülmekle beraber 2 ile 62 yaş arasında ilk kez

atak görülen çok nadir vakalar da bildirilmiştir (Ertuğrul 2010). Mevsimsel olarak daha sık

streptokokların fazla olarak görüldüğü ilkbahar ve kış aylarında ARA sıklığı artmaktadır

(Anita 2007).

Irk, etnik yapı ve cinsiyetanlamındaherhangi bir farklılıkbelirtilmemiştir (Braunwald

1992). Belirlenen risk faktörleri arasında en önemlisinin yoksulluk olduğu bilinmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde hastalığın görülme oranı yaklaşık 50/100000 olarak

bildirilmektedir.

Dünya genelinde yaklaşık 15 600 000 civarında romatizmal kalp hastası (RKH)

olduğu bilinmektedir. Ayrıca her sene ortalama 300 000 yeni olgu görülmekte ve yaklaşık 233

000 hastaRKH veya ARAnedeniyle hayatını kaybetmektedir (Carapetis ve ark 2005a).

Gelişmiş ülkelerde okul dönemindeki çocuklarda klinik bulgu veren Grup
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AStreptokokfarenjiti görülme sıklığı yıldayaklaşık %15 civarında iken gelişmekte olan

ülkelerde bu oranın 5-10 kat daha fazla olduğu öne sürülmektedir (Carapetis ve ark 2005b).

Türkiye genelinde ARA sıklığını belirlemeye yönelik çalışmalar yoktur. Yapılan

çalışmalar ise yerel verileri göstermektedir. Ankara’da 1970-1973 yılları arasında ilkokul

çocukları üzerinde yapılan bir çalışmada ARA’nın yıllık görülme oranı 100 000’de 56,6 iken,

15 yıl sonra aynı bölgede yapılan çalışmada 100 000’de 36,7 olarak bulunmuştur (Karademir

ve ark 1994).Akut Romatizmal Ateş sıklığında 1980 yılı sonrasındatüm dünyada olduğu gibi

Türkiye’de de artış görülmüştür. Ankara’da 1980 ve 2000 yılları arasındaki 30 yıllık sürede

ARA hastalarının değerlendirildiği bir çalışmada 1980-1989 yılları arasında 37/100 000

olarak görülmüşken, 1990-1999 yılları arasında 60/100000 olarak belirtilmiştir. Daha sonraki

yıllarda ise 2000-2009 yılları arasında ARA sıklığında azalma görülmüş ve 21/100000 olarak

yayınlanmıştır (Orün ve ark 2012).

Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerde ARA sıklığının çok daha yüksek olduğu

yönünde yayınlar bildirilmiştir (Shulman2016). Sosyoekonomik düzeyleri yüksek olan

ülkelerde ise yeni vaka sayısı belirgin oranda azalmıştır (0,5-2/100000). Ancak ülkemiz gibi

gelişmekte olan diğer ülkelerde hastalık, bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaya

devam etmektedir (Ertuğrul 2010).

Son yayınlanan makalelerde romatizmal kalp hastalığının toplumlara göre risk

düzeyleri belirlenmiştir. Okul çağında ARA sıklığı <2/100 000 iken, tüm yaşlara bakıldığında

RKH görülme sıklığı <1/1 000 olan topluluklar düşük riskli; diğerleri ise orta ve yüksek riskli

olarak sınıflandırılmıştır (Eroğlu 2015). Son olarak düzenlenen Jones Kriterlerine göre

Türkiye, orta ve yüksek riskli grupta yer almaktadır.

Akut Romatizmal Ateş’in genetik açıdan, özgül insan lökosit antijenleri (HLA) ya da

diğer genetik belirteçler ile yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Asyalı/pasifik bölgesinde

yaşayan çocuklar, son yıllarda muhtemel artmış ailevi duyarlılık için genetik bir

popülasyonolarak tanımlanmıştır.

Akut Romatizal Ateş’li hastalar AGBHS ile tekrar enfekte olduklarında, hastalığın

nüks etme olasılığı da artmaktadır; ancak bu yatkınlık yaşın ilerlemesi ve son atağın üzerinden

geçen zamanın artışı ile azalır.
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A grubu streptokokların serotipleri arasındaki antijenik farklılıklar, bakterinin hücre

duvarındaki M proteini ile ilişkilidir. Son 40 yılda Amerika Birleşik Devletlerinde bu

dönemdeki akut romatizmal ateş görülme oranındaki düşüş ile, son yıllardaki veriler, birçok

romatojenik M tipi dağılımının romatojenik olmayan M tiplerine dönüştüğünü göstermiştir

(Stockheim ve Shulman 2013).

2.3. Etiyoloji

Etiyolojiden sorumlu olan AGBHS (S.pyogenes), kanlı jelöz besi yerinde eritrositleri

tam olarak hemolize ederler. Bu grup streptokoklar, Lancefield tarafından A’dan V’ye (I ve J

hariç) kadarsınıflandırılan 20 serolojik gruptan biridir (Ertuğrul 2010). C ve G grubu

streptokoklar da boğaz enfeksiyonunaneden olurlar, ancak yalnızca A grubu Streptokoklara

bağlı gelişen boğaz enfeksiyonları sonrasındaki bağışıklık yanıtı ile ARA görülmektedir

(Owlia ve Mirza 2013). Grup A Streptokok olarak bilinen Streptococcus pyogenes çocukluk

yaş gurubunda bakteriyel enfeksiyonların yaklaşık %90’ına neden olmaktadır (Galal ve ark

1998).

Sınıf I streptokoklar, serum opasite faktörleri olmayıp boğaz enfeksiyonu yaparak

ARA’ya neden olurken, serum opasite faktörü pozitif olan sınıf II streptokoklar ise

fibronektine bağlanıpderi enfeksiyonu ve böbrekler üzerinde akut glomerulonefrit tablosuna

sebep olurlar. Bakterilerin bu tiplendirilmesi genomlarında bulunanM proteini genlerinin

sekanslarının çalışılması ile yapılabilir (Martin ve Barbadora 2006).

Beta hemolitik streptokoklardan sadece Grup AStreptokoklar ARA’ya yol açmaktadır.

Tam anlamıyla tedavi edildiklerinde dahiA grubu Streptokok farenjiti olgularının yaklaşık

%10’unda GAS’lar boğazda kalmaktadır (Quinn ve ark 2001).

A grubu beta hemolitik streptokoklar,yapısında bulunan M proteinlerine göre 80’den

fazla serotipe ayrılır (Ertuğrul 2010). Bunların çoğu romatojenik tipte görülmektedir. Akut

Romatizmal Ateş tanılı hastalarda daha çok 1,3,5,6, 18 ve 29 tipi M proteinleri

gösterilmektedir (Shulman2016). Bu serotipler arasında ise en sık görülen M5 tipidir (Owlia

ve Mirza 2013). Piyoderma, impetigo gibi streptokoksik cilt enfeksiyonları olarak görülen

piyoderma ve impetigo sonrasında ARA geliştiği gösterilmemiştir (Ertuğrul 2010).
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2.4. Patogenez

Hastalığın etkeni olarak bilinen AGBHS’ların biyolojik yapılarına ilişkin birçok

bilgiye rağmen, hastalığın patogenezi henüz tam anlamıyla açıklanamamıştır. Ortaya atılan

hipotezler içinde günümüzde en yaygın olanı anormal immun cevap teorisidir. Bu teoriye

göre, bazı streptokok antijenleri insan doku antijenleri ile çapraz reaksiyona girer. Bunun

sonucunda gelişen yanlış immün yanıt nedeni ile hasta, kendi antijenlerini yabancı olarak tanır

ve doku hasarı başlar (Ertuğrul 2010).

Yapılan çalışmalar sonucunda, hastalığın genetik yatkınlığı, ARA’ya duyarlı

faktörlerinolduğunu ve bu yatkınlığın da tek resesif gen aracılığıyla meydana geldiğini

düşündürmektedir. Özellikle kalp tutulumunun olduğu hastalarda özgün lenfosit yüzey

antijenleri ve özgün monoklonal antikorların duyarlı konakçıyı göstermede bir belirteç olduğu

kabul edilir ve bu antijen ve antikorlar, hastalarda yaklaşık %75-90 oranında gösterilmiştir.

Ayrıca ARA’dan kuşku duyulan durumlarda, ayırıcı tanıdaki önemi yapılan bazı çalışmalarda

vurgulanmaktadır (Narula ve ark 1993, Akalın ve ark 2001, Quinn ve ark 2001). ARA ve

RKH’nın farklı etnik kökenlerini belirlemede monoklonal antikorların (D8/17 ve PG1/MNII

gibi) öneminin olduğu gösterilmiştir.Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalarda

D8/17 B hücre alloantijenleri yüksek iken, Hindistan’da yapılan çalışmalarda ARA’da bu

oran yüksek düzeyde bulunmamıştır (Harrington ve ark 2006). Bunların dışında da IL1a,IL1b,

IL6, IL8ve TNF gibi birçok inflamatuar sitokinin, ARA patogenezinde rol aldığı

bilinmektedir (Polat ve ark 2006). Ayrıca CD4/CD8 oranının ARA vakalarında arttığı

gösterilmiştir (Quinn ve ark 2001, Bryant ve ark 2009).

Literatürde ARA patogenezinde virüslerin de rol oynadığını ileri süren bazı

yayınlarbulunmaktadır. Buna paralel olarak Li ve arkadaşları,kardiyak tutulum sonrası opere

edilen hastaların miyokard dokularında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi ile

Herpes simplex virüsü izole etmişlerdir. Ancak bunun, patogenezdeki yeri tam olarak

bilinmemektedir (Li ve ark 2009).

Streptokokların sitoplazmik membranı ile çapraz reaksiyon gösteren vücuttaki bazı

dokular (sarkolemmal antijen ve glomerul bazal membranı) lipoprotein yapısındadır. Hücre

duvarının yapısındaki peptidoglikan tabakasının, artrit gelişiminde rol oynadığı

düşünülmektedir (Owlia ve Mirza 2013). Akut Romatizmal Ateş’li hastalarda bazal
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gangliyonlardaki nöronlar, kalp, düz kas, iskelet kası, timus, lenositler ve fibroblastlarakarşı

birtakım otoantikorlar saptanmıştır (Veasy 1995).

A grubu beta hemolitik streptokok ile farenksin kolonizasyonu sonucu başlayan

bağışıklık yanıt sonrasında streptokokal antijenler tarafından B lenfositler duyarlı hale gelir.

Antistreptokokal antikorlar oluşur, sonrasında da immün kompleksler ve kardiyak

sarkolemmal antijenler arasında çapraz reaksiyon oluşur. Bunun sonucunda da kardiyak ve

valvüler iltihabi cevap meydana gelir (Gerber 2009).

Sitotoksisite teorisine göre; AGBHS’nin toksinlerinin, RKH ve ARA‘nın

patogenezinde etkili olduğu belirtilmektedir. A grubu streptokoklar,streptolizin O gibi bir çok

enzim üretir. Bu enzim, doku kültüründe memeli kalp hücreleri üzerinde direkt olarak

sitotoksik bir etki gösterir. Sitotoksisite teorisini destekleyenler bu enzim üzerinde

çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Ancak, bu teorideki en büyük sorun; A grubu streptokok

farenjiti ile ARA başlangıcı arasındaki sürenin (yaklaşık 2-4 hafta), hastalığı açıklamak için

yetersiz olduğudur (Shulman2016).

Spesifik memeli dokuları (örneğin;beyin, kalp kapakçığı, eklem, sarkomer vb.) ile A

grubu streptokokokların bazı yapıları (M proteini, kapsül hyaluronatı, hücre zarı, A grubu

hücre duvarı karbonhidratı)arasında benzerlik bulunmaktadır. Örneğin, bazı insan

miyokardiyal proteinleri (tropomyozin ve miyozin) ile bir takım romatojenik M tipi

proteinleri (M1, M5, M6 ve M19) arasında ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, ARA patogenezinde,

A grubu streptokokların pirojenik ekzotoksinlerinin de öneminin olduğundan bahsedilmiştir.

Özellikle de, kalp kapakları ve miyokard gibi subendotelyal bölgedeki tip 4 kollajene, M

proteininin N-terminal bölgesinin bağlanması sonucunda iltihabi yanıt gelişir (Shulman2016).

Grup A streptokokların hücre duvarında bulunan M proteini ile miyokard dokusu; yine

hücre duvarındaki karbonhidrat tabakası ile valvüler glikoprotein; kapsül hiyalürinatı ile

eklem kıkırdağı ve streptokok protoplast membranı ile subtalamus ve kaudal nükleustaki

nöronlar arasındaki immünolojik çapraz reaksiyonlar, hastalığın patogenezindeki çeşitli organ

ve doku hasarlarına neden olur (Ertuğrul 2010). Şekil 1’de A grubu streptokok doku

antijenleri ile konak arasındaki immünolojik çapraz reaksiyonları gösterilmektedir.
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Şekil 1: A grubu streptokok doku antijenleri ile konak arasındaki immünolojik çapraz reaksiyonlar
(Çimen ve ark 2010)

Akut Romatizmal Ateş’li hastalarda, bağ dokusunda lenfositler, fibrinoid değişiklikler,

histiyositler ve plazma hücrelerini içeren ağrısız nodüler bir lezyon olan patognomonik

‘’Aschoff cisimciği’’ görülmektedir.

Akut Romatizmal Ateş’in kalp tutulumu arasında en sık endokard ve miyokard

etkilenir. Endokard ve miyokard dışında, miyokarddaki inflamasyon sonucu yada serozitin bir

etkisi olarak perikard tutulumu da görülebilir. Kapak tutulumu sonrasında değişik derecelerde

kalp yetersizliği görülür. Görülen kapak darlıkları daha çok kronik süreçte karşımıza çıkar.

Kapak tutulumu olarak en sık mitral ve aort kapakları etkilenirken, triküspit kapak daha az,

pulmoner kapak ise çok nadir olarak etkilenir.

Eklemlerde ise birçok patolojik değişiklik meydana gelir. Eklem kapsülünün fokal

nekrozu, eklem zarlarındaki ödemin eksüdasyonu, periartiküler dokudaki ödem, inflmasyon

ve eklem effüzyonu görülebilir. Bu değişikliklerin hiçbiri kalıcı hasar bırakmaz. Hastalığın

akut döneminde görülen ciltaltı nodülleri ile Aschoff nodülleri birbirine benzer özellik

gösterir.
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Akut Romatizmal Ateşli hastalarda görülen kore kliniğindeki patolojik değişiklikler

farklıdır ve aktif koresi olan hastalarda genellikle ölüm görüldüğünden dolayı postmortem

veriler sınırlıdır (Stockheim ve Shulman 2013).

Daha önce ARA geçiren hastalarda streptokoklara bağlı gelişen farenjit sonrasında

ARA’nın tekrar etme riski sağlıklı çocuklara göre çok daha yüksektir (%50-70). Bu durum

ise, bazı ailelerde genetik faktörlerin etkisiyle bir yatkınlık olduğunu düşündürür. Spesifik B

alloantijenleri, ARA geçirenlerde araştırıldığında, %70-90 oranında insan lenfositleri

monoklonal antikor yöntemleri ile belirlenmiştir. Bu antijenlerin de genetik açıdan bir

belirleyici olduğu gösterilmiştir.

Sonuç olarak, ARA patogenezinden birçok etken sorumludur. Hastalığa ailesel

yatkınlığı olan bir kişide, AGBHS’ların romatojenik suşu ile geçirilen boğaz enfeksiyonu

sonrasında, hücresel ve humoral immün mekanizmalar uyarılır. Bunun sonucunda da eklem,

bağ dokusu, kalp, beyin ve vasküler yapılar gibi çeşitli doku ve organlarda inflamasyon gelişir

ve ARA klinik bulguları ortaya çıkar (Ertuğrul 2010).

2.5. Klinik

Akut romatizmal ateşin klinikte yansımaları birçok sistemi ilgilendirmektedir.

Streptokoklara bağlı üst solunum yolu enfeksiyonlarından 2-3 hafta sonra gelişir. Akut

romatizmal ateş tanısını koyduracak henüz spesifik bir klinik bulgu ve laboratuvar tetkiki

bulunmamakla birlikte bazı semptomlar ve tetkikler birleştirilerek tanı konulabilir. İlk ARA

atağının tanısında majör ve minör Jones kriterlerinin yanı sıra bazı tanıyı destekleyici

bulgulardan da yararlanılır. Tanı koymak için en az iki majör veya bir majör ve iki minör

kriter ile streptokok enfeksiyonunu gösteren destekleyici bulgu gerekir. Klinikte karşımıza

daha çok kardit veya artrit şeklinde çıkar (Ertuğrul 2010). Bunların dışında nadir de olsa

sessiz kardit ve kore bulguları da görülebilir ve bu iki bulgudan birinin olması, akut

romatizmal ateş tanısını düşündürür (Stockheim ve Shulman 2013). Bu kriterler dışında

özellikle orta ve yüksek riskli popülasyonlarda yineleyen ARA tanısı koymak için A grubu

streptokok enfeksiyonu kanıtı ile birlikte 3 tane minör kriterin olması gerekmektedir.

Bazı durumlarda ise Jones Kriterlerine bağlı kalmadan da şu 3 durumda da ARA tanısı

konulabilir:
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1) Kore kliniğinin tek başına ARA’nın majör kriteriolduğu durumda,

2) Akut romatizmal ateş başladıktan aylar sonra ilk kez kardit ile başvuranlarda,

3) Özellikle yüksek riskli popülasyonlarda ARA’nın yinelediğibelirli sayıdaki

hastalarda, ARA tanısı konulabilir (Shulman2016).
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Tablo 1’de 2015 yılında Yeni Zelanda, Avustralya ve Amerikan Kalp Derneği

tarafından güncellenen Jones Kriterlerine göre ARA’nın majör ve minör bulguları

gösterilmiştir.

Tablo 1:Güncellenen Jones Kriterlerine Göre Akut Romatizmal Ateşin Majör ve Minör Bulguları (Webb
ve ark 2015)

Jones Kriterleri

Kriterler Düşük Riskli
Popülasyon

Orta ve Yüksek
Riskli

Popülasyon

Yeni Zelanda
Kaynakları

Avustralya
Kaynakları

Klinik Kardit Majör Majör Majör Majör

Subklinik (EKO)
Kardit

Majör Majör Majör Majör

Poliartrit Majör Majör Majör Majör

Monoartrtit - Majör Majör Majör

Poliartralji Minör Majör Minör Majör

Monoartralji - Minör - Minör

Kore Majör Majör Majör Majör

Eritema
Marjinatum

Majör Majör Majör Majör

Subkutan
Nodüller

Majör Majör Majör Majör

EKG’de PR
aralığında uzama

Minör Minör Minör Minör

Akut Faz
Reaktanlarında

Yükselme

Minör Minör Minör Minör

Ateş Minör Minör Minör Minör
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2.5.1. Major Bulgular

Artrit

Akut romatizmal ateş kliniğinde en sık görülen majör kriterdir. Prognozu en iyi

olmakla birlikte özellikle ayırıcı tanı durumunda birçok hastalık ile karışabilmektedir.

Olguların yaklaşık %75’inde artrit görülmektedir. Büyük çocuklarda artrit ve ateş genellikle

ilk bulgular olmasına rağmen, küçük yaştaki çocuklarda ise klinikte daha çok kardit karşımıza

çıkmaktadır. Vücutta daha çok el bileği, ayak bileği, dizler ve dirsekler gibi büyük eklemleri

etkilemektedir. Buralardaki iltihabi yanıta bağlı olarak şişlik, ısı artışı, kızarıklık, hareket

kısıtlılığı ve ağrı görülür. Tutulan eklemlerdeki pasif ve aktif hareket sırasında ağrı artar. Bu

sebepten dolayı özellikle hareket kısıtlılığı, önemli bir bulgudur. Vücutta asimetrik, birden

çok eklemin tutulduğu, gezici karakterde artrit görülür. Bununla birlikte özellikle artrit kliniği

ile gelen hastalarda, erken dönemde başlanan asetilsalisilik asit tedavisi sonrasında tanı için

önemli olan gezici karakter kaybolabilir. Bundan dolayı da tanıdan şüphelenilen vakalarda

asetilsalisilik asit tedavisine hemen başlamamak gerekmektedir. Eklemlerde çok nadir de olası

effüzyon gelişebilmekte ancak hiçbir zaman şekil bozukluğu yapmamaktadır. Başlanan

asetilsalisilik asit tedavisine 2 gün içinde cevap alınır ve semptomlar geriler. Hatta, tedavi

edilmeyen hastalarda dahi artrit ile ilgili şikayetler birkaç haftayı geçmez (Ertuğrul 2010).

Akut romatizmal ateş görülme sıklığının yüksek olduğu toplumlarda özellikle kalça

eklemini tutan monoartritin ve diğer nedenler ekarte edildikten sonra poliartraljinin de majör

kriter olarak kabul edildiği son yayınlarda anlatılmıştır (Webb ve ark 2015).

Akut romatizmal ateşli hastaların eklem sıvısından yapılan tetkikler sonucunda 10 000

- 100 000 civarında nötrofil ağırlıklı hücre görülmüştür. Ayrıca yaklaşık 4 g/dL protein

seviyesi varken, glikoz normal düzeylerdedir. Az bir miktarda da müsin pıhtısı mevcuttur.

Artrit ile kardit kliniğinin şiddeti arasında ters bir ilişki vardır (Shulman2016).

Kardit

     Akut romatizmal ateş’in majör kriterleri içinde en önemli bulgularından birisidir. İlk

atakta karşılaşılma sıklığı %40-90 arasında değişir (ortalama %70). Akut romatizmal ateş için

ciddi morbidite ve mortaliteye neden olur. Romatizmal karditte kalbin perikard, miyokard ve

endokard gibi üç tabakası da farklı derecelerede etkilenir. Klinikte bu üç tabakanın da

tutulmasına ‘’pankardit’’ denilmektedir (Ertuğrul 2010). Kardiyak tutulum önce en iç
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tabakadan başlar. Endokardiyal yapılar tutulduktan sonra miyokard ve perikard tutulumu olur

(Narula ve ark 1999). Endokard etkilendiğinde dinlemekle patolojik üfürüm duyulur. Bu

üfürüm ve endokard tutulumu akut romatizmal ateşin en önemli kardiyak özelliğidir

(Stockheim ve Shulman2013). Akut romatizmal ateş tanısından şüphelenilen bir hastada kalp

yetmezliği gelişsin veya gelişmesin teleradyografide kardiyomegalinin belirlenmesi, daha

önce duyulmayan yeni bir üfürümün olması, ve/veya frotman duyulması, karditi

düşündürmelidir. Akut romatizmal ateşli hastalarda kalp tutulumu olarak en sık mitral kapak

etkilenir. Buna paralel olarak da ilk gelişen patoloji mitral kapak yetmezliğidir (Ertuğrul

2010).

Mitral darlık ise, ilk ataktan sonra ortalama 5-10 yıl içinde daha az olarak rastlanır.

Buna bağlı olarak da mitral darlık erişkin yaş grubunda daha sık görülmektedir (Gerber 2009).

Klinikte mitral yetersizlik tek başına görülmekle birlikte başka kapak patolojileri ile

beraber de görülebilir. Romatizmal kalp hastalarının büyük çoğunluğunda mitral kapak

yetmezliği varken, sadece %20’lik bir kısmında tek başına aort kapağı yetmezliği görüldüğü

bildirilir. Bununla birlikte aort yetmezliği daha çok erkek hastalarda görülür.

Aort yetmezliği saptanan hastalarda genellikle mitral kapak yetmezliği de

görülmüştür. Tek başına aort yetmezliği vakaların %5 gibi az bir kısmında ortaya çıkar.

Pulmoner kapak ve triküspit kapak tutulumu ise çok daha nadir görülür. Kapaklarda etkilenme

görülmediği durumlarda kardit tanısından şüphe duyulmalıdır.

 Mitral kapak yetmezliği için en özellikli dinleme bulgusu kalbin apeksinde, emici

karakterde, tüm sistol boyunca duyulan ve koltuk altına yayılan üfürümdür. Ayrıca kapak

yetmezliği belirginleştiğinde de ‘’Carey Coombs’’ adı verilen apikal mid-diyastolik üfürüm

de duyulabilir.

Aort kapak yetmezliğinde de daha çok sol 2-3’üncü interkostal aralıkta, yüksek

frekanslı, erken diyastolik üfürüm duyulur. Bunun dışında apekste mid-diyastolik ‘’Austin

Flint’’ üfürümü de duyulabilir (Ertuğrul 2010). Geniş çaplı yapılan bir araştırmada

romatizmal kalp hastalığına sekonder dominant aort kapak darlığının gelişmesi için en az 20

yıl geçmesi gerektiği bulunmuştur (Gerber 2009).
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     Kardit, akut olarak ortalama 6 hafta-6 ay civarında bir sürede gelişir. Aritmiler,

disritmiler, ateşin şiddeti ile uyumsuz olan ve istirahatte de süren taşikardi varlığı, hızlı

gelişen kardiyomegali ve hastalığın en ciddi komplikasyonu olan konjestif kalp yetmezliği

varlığı miyokard tutulumunu gösterir. Kapak tutulumu genellikle miyokardite eşlik eder. İlk

atak sırasında hastaların sadece %5-10’luk bir kısmında miyokardit görülmektedir. Yineleyen

ataklarda ise sıklığı artar.

Perikardit ise romatizmal karditli hastaların yaklaşık %5-10’unda görülür. Frotman,

perikarditli hastalarda duyulan bir dinleme bulgusudur. Ancak effüzyon genellikle çok az

olduğundan duyulması tanı açısından çok önemlidir (Ertuğrul 2010).

Bunların dışında %30’luk bir grupta ise sessiz kardit görülür. Bunlarda da tanı için

ekokardiyografi yönteminden yararlanılır.Buna bağlı olarak da klinik olarak tanı konulan

kardit dışında ekokardiyografik yöntemle de sessiz kardit tanısı konulabilmektedir. Bu durum

da son yayınlanan Jones kriterlerinde özellikle yüksek riskli toplumlarda yaşayanlarda ayrı

ayrı majör kriter olarak kabul edilmiştir (Webb ve ark 2015). Subklinik kardit ile ilgili yapılan

bir metaanaliz çalışmasında ARA’lı hastalarda %0-53, ortalama %16,8 oranında sessiz kardit

saptandığı bildirilmiştir (Tubridy Clark ve Carapedis 2007). Bununla birlikte hastalığın ilk 1

aylık döneminde yapılan ekokardiyografi normal olsa bile yineleyen ekokardiyografik

incelemelerde kardit varlığı belirlenebilir (Webb ve ark 2015).

     Sağlıklı bireylerdeki fizyolojik kapak yetersizliği ile subklinik karditteki hafif kapak

yetersizliğini birbirinden ayırmak için birçok çalışma yapılmış ve birtakım ölçütler

koyulmuştur (Wilson ve Neutze 1995, Tubridy-Clark ve Carapedis 2007, Bec ve Sadik 2008,

Remenyi ve ark 2012).Son yayınlanan Jones ölçütlerinde sessiz karditteki hafif kapak

yetersizliği ile sağlıklı bireylerdeki fizyolojik kapak yetersizliğini birbirinden ayırmak için

2012 yılında Dünya Kalp Federasyonu bir bildiri yayınlamıştır. Romatizmal kalp hastalığına

bağlı kapak tutulumunu saptamada kullanılan kılavuza uyulması şartı ileri sürülmüştür

(Remenyi ve ark 2012, Gewitz ve ark 2015).

     Kronik kapak hastalıklarında saptanan bulgular, akut kapak tutulumunda

görülmeyebilir. Ayrıca ARA’nındaha nadir olarak 5 yaşın altında da görülebileceği

düşünüldüğünde, özellikle renkli doppler ile kapak yetmezliğinin derecelerini belirlemede

kilosu az olan ve küçükyaştaki hastalar için uygun olmadığı belirtilmektedir. Bunun dışında

kan basıncı ile kapak yetmezliği akım hızı arasında yakın bir ilişki vardır. Bu durum da
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preload ve yaşile yakından ilgilidir. Sağlıklı çocuklarda mitral kapak, triküspit kapak ve

pulmoner kapakta fizyolojik yetmezlikler görülebilir. Ancak aort kapağında fizyolojik

yetmezlik görülmez. Çocukluklarda aort kapak yetmezliği görüldüğünde ya konjenital ya da

sonradan kalp kapaklarına bağlı sorunlardan dolayı geliştiği düşünülür.

Burada önemli olan ARA’ya bağlı görülen mitral yetmezlik ile fizyolojik mitral

yetmezliği ayırt etmektir. Sessiz valvülite bağlı hafif mitral yetersizliğini, sağlıklı

çocuklardaki fizyolojik mitral yetersizliğinden ayırt etmek için yaşa ve/veya kiloya göre

belirlenen yeni kriterlere ihtiyaç vardır (Eroğlu 2015).

     Tablo 2’de Romatizmal Kapak Hastalıklarında Ekokardiyografik bulgulardan

bahsedilmiştir.

Tablo 2:Romatizmal Kapak Hastalıklarının Ekokardiyografik Bulguları (Shulman 2016).

Patolojik Mitral Yetmezlik Patolojik Aort Yetmezliği

1) En az 2 kez görülen 1) En az 2 kez görülen

2) En az 1 görüntülemede jet
uzunluğu≥2cm

2) En az 1 görüntülemede jet uzunluğu≥1cm

3) Tepe hızı>3m/sn 3) Tepe hızı>3m/sn

4) En az 1 pansistolik jet 4) En az 1 pandiastolik jet

Kore

     Majör bulgular içerisinde yaklaşık %10-15 oranında görülen bir durumdur. Bazı

durumlarda romatizmal ateşin tek bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Bu tablo Sydenham

koresi olarak isimlendirilir. A grubu streptokok enfeksiyonlarından yaklaşık 3-6 ay sonra

görülür. Bu sebepten dolayı da kore kliniği görüldüğünde ARA tanısı koymak için diğer

majör ve minör bulgular aranmaz. Daha sık tek başına görülürken, son yıllarda yayınlanan

vakalarda kardit ile birlikteliğinden bahsedilmiştir.
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Kore, ellerde ve ayaklarda istemsiz, amaçsız ve hızlı hareketler şeklinde, kaslarda

zayıflığın eşlik ettiği bir klinik tablodur (Ertuğrul 2010). Karakteristik olarak, eller, kollar ve

parmaklar ekstansiyona getirildiğinde, metakarpofalengeal eklemler hiperekstansiyona

geçerken, bilekler fleksiyon hareketi yapar (Stockheim ve Shulman 2013). Hasta stres altında

veya uyanıkken daha sık görülür. Genelde uykudayken veya istirahat halinde hareketler

kaybolur (Ertuğrul 2010). Üç aydan daha uzun süre devam edebilir (Gerber 2009). Sydenham

koreli hastaların %60’lık bir kısmında sekel kalan kalp hastalıkları görülebilmektedir (Webb

ve ark 2015). Hastaların büyük bir kısmında eşlik eden psikiyatrik ve ruhsal sorunlar

bulunmaktadır. Özellikle ayırıcı tanıda ergenlik öncesinde ani başlayan ve streptokok

enfeksiyonu sonrası otoimmünite ile ilişkili olan Pediatric Autoimmüne Neuropsychiatric

Disorders Associated with Streptococcus  Pyogenes (PANDAS) adı altında toplanan bir grup

nöropsikiyatrik hastalık düşünülmelidir. Bunun dışında bu hastalarda ayrıca bazı tikler ve

obsesif kompülsif hareketler de görülür (Ertuğrul 2010).

Eritema Marginatum

     Majör kriterler içinde daha az sıklıkta görülür. Hastaların yaklaşık %3’ünden azında

rastlanır. Ancak bununla birlikte hastalık için çok karakteristik bir cilt lezyonudur. Vücutta

ekstremitelerin proksimal kısımlarında ve gövdede ağırlıklı olmak üzere kaşıntısız, ortası

soluk, etrafı koyu pembe, harita şeklinde, maküler tarzda döküntülerdir. Yüz bölgesinde hiç

görülmez. Üstüne bası uygulandığında rengi solmaz. Sıcak ortamda döküntüler daha belirgin

hal alır. Kısa sürede kaybolur (Ertuğrul 2010).

Subkutan Nodüller

Akut romatizmal ateş vakalarının en nadir rastlanan majör bulgusudur. Hastaların

sadece %1’inde görülür. Hasta sayısı olarak yayınlanan en büyük serilerde dahi hastaların en

çok %10’unda bildirilmiştir. Cilt altında hareket edebilen, sert kıvamlı, ağrısız nodüllerdir

(Ertuğrul 2010). Büyüklükleri birkaç milimetreden 2 cm’ye kadar değişebilir (Gerber 2009).

Daha çok vücutta el bileği, ayak bileği, diz ve dirsek gibi eklemlerin ekstansör yüzlerinde,

oksipital bölgedeki saçlı deride, torakal ve lumbar vertebralar üzerinde muayene edilir.

Bulunduğu bölgede renk değişikliği yoktur. Kısa sürede kaybolabildikleri gibi bazen haftalar

ve aylarca da sürebilirler. Akut romatizmal ateş dışında da bazı hastalıklarda

görülebilmektedir. Sistemik Lupus Eritematozis (SLE) ve Juvenil İdiyopatik Artrit (JİA)’da
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dakarşımıza çıkabilir. Bu sebepten dolayı da ARA için patognomonik bir lezyon değildir.

Bunun dışındaklinikte görüldüğünde kardit eşlik etme ihtimali yüksektir (Ertuğrul 2010).

2.5.2. Minör Bulgular

Ateş

Akut romatizmal ateşin düşük riskli olduğu popülasyonlarda ateş sınırı 38,5°C olarak

tanımlanmıştır. Orta ve yüksek riskli toplumlarda ise 38,0°C ateş sınırı olarak belirlenmiştir

(Shulman2016). Ateş genellikle hastalığın erken dönemlerinde görülür. Karakteristik bir

seyiri yoktur. Kore kliniği geliştiği dönemde ateş beklenmez (Ertuğrul 2010). Non steroid

antiinflamatuar (NSAİ) ve parasetamol kullanımı sonrasında ateş kısa sürede düşer (Webb ve

ark 2015).

Artralji

Bir ya da daha çok eklemde inflamasyon leyhine objektif bir artrit bulgusu olmadan

görülen ağrıdır. Genellikle hafif şiddetli olmakla birlikte, bazen eklem hareketlerini

kısıtlayacak düzeyde şiddetli olabilir. Artrit ile karıştırılmamalıdır (Ertuğrul 2010). Artraljiyi

monoartralji ve poliartralji olarak ayırdığımızda son yayınlarda monoartraljinin düşük riskli

popülasyonlarda minör kriter olmadığı, orta ve yüksek riskli popülasyonlarda ise minör kriter

olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Poliartraljinin ise düşük riskli popülasyonlarda minör

kriter, orta ve yüksek riskli toplumlarda ise majör kriter olduğu kabul edilmiştir (Webb ve ark

2015).

Akut faz reaktanlarında yükselme

  C- Reaktif Protein yüksekliği ve eritrosit sedimantasyon hızında artış olması objektif

bir bulgudur. Ancak bu durum enflamasyon varlığını göstermekle birlikte ARA’ya özgül bir

durum değildir (Ertuğrul 2010). Son yayınlanan derlemede, düşük riskli populasyonlarda

eritrosit sedimentasyon hızının >60 mm/h ve/veya CRP>3 mg/dL olması anlamlı iken; orta ve

yüksek riskli populasyonlarda eritrosit sedimentasyon hızı >30 mm/h ve/veya CRP>3 mg/dL

ise anlamlı kabul edilir (Webb ve ark 2015).



18

Elektrokardiyografi bulguları

Akut romatizmal ateşin diğer bir minör bulgusu da EKG’de PR aralığında uzama

olmasıdır. Elektrokardiyografideki PR aralığındaki bu uzama, karditin majör bulgu olmadığı

durumlarda minör kriter olarak kabul edilir (Ertuğrul 2010). Çocuklarda PR aralığının normal

değerlerinin üst sınırı 12 yaşın altındaki hastalar için 0,16 saniye, 12 yaşın üstündeki hastalar

için ise 0,18 saniye olarak belirlenir (Webb ve ark 2015).

2.5.3. Destekleyici Bulgular

Geçirilmiş Grup A Streptokok Enfeksiyonu

A grubu beta hemolitik streptokokların sahip olduğu antikorlar, antistreptolizin T

titresi (ASOT) ve antideoksiribonükleaz B (anti-DNAz B)’dir. Bu antikor titreleri birkaç hafta

içinde yükselir. Sonrasında birkaç aylık dönemde düşmeye başlar. Streptokok enfeksiyonu

tanısını göstermede, antikor titrelerindekiyaklaşık dört-beş kat artış veya düşmeolması

önemlidir (Webb ve ark 2015). Serumda streptokok antikor titresinin yükselmiş olduğunun

gösterilmesi, AGBHS’ların boğaz kültüründe üremesi yada hızlı streptokok antijen testleri

ve/veya ile önceden streptokok enfeksiyonunun geçirilmiş veya geçirilmekte olduğu

belirlenir. Böylece de mevcut majör ve minör bulgular ile ARA tanısı desteklenmiş

olur.Kronik kardit ve kore hastaları haricinde, bu destekleyici bulgular olmadan akut

romatizmal ateş tanısı konulamaz (Ertuğrul 2010).

2.6. Tanı ve Ayırıcı Tanı

Akut romatizmal ateş tanısını kesinleştirecek tek başına laboratuvar tetkiki ve klinik

bulgu yoktur. Tanı için 1992 yılından beri ilk kezdeğiştirilip güncellenen ve 2015 yılında

yayınlanan Jones kriterleri kullanılmaktadır. Buna göre iki majör kriter ya da bir majör ve iki

minör kritere ek olarak en son geçirilmiş A grubu streptokok enfeksiyonunun laboratuvar

kanıtı, akut romatizmal ateşin ilk atak tanısını kesinleştirmek için gereklidir. Buna göre hasta

grupları düşük riskli ile orta ve yüksek riskli popülasyonlar şeklinde sınıflandırılmıştır. Son

yayınlanan rapora göre orta ve yüksek riskli toplumlarda poliartralji ve monoartrit majör

kriter olarak belirlenirken, monoartralji ise minör kriter olarak kabul edilmiştir. Bunun dışında

kardit de klinik kardit ve ekokardiyografi ile belirlenen sessiz kardit olarak ayrı ayrı majör
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kriter olarak kabul edilmiştir. Bunların amacı; tanı kriterlerinin duyarlılığını artırıp, özellikle

orta ve yüksek riskli toplumlarda gözden kaçan hastaların tanısını belirlemek için yapılmıştır

(Webb ve ark 2015).

Ayırıcı tanı açısından poliartrit bulgusu olanlarda başta Juvenil İdiyopatik Artrit (JİA)

olmak üzere, SLE ve tüm kollajen doku hastalıkları, enfeksiyöz artritler, poststreptokoksik

reaktif artritler düşünülmelidir (Ertuğrul 2010). Akut romatizmal ateş, SLE’den antinükleer

antikor (ANA) negatifliği ile ayırt edilir (Shulman2016). Ayrıca gastrointestinal enfeksiyonlar

(şigella, salmonella, yersinia, vb) ile ilgili reaktif artritler, septik artrit (gonokok vb.), serum

hastalığı, orak hücre anemisi, malignite, Lyme hastalığı, gibi artrite neden olan diğer

hastalıklar da ayırıcı tanıda düşünülmelidir (Ertuğrul 2010). Akut romatizmal ateşin ayırıcı

tanısında özellikle JİA akla gelmelidir.

Romatoid artrit yaş itibariyle daha sık genç çocukluk yaş grubunda görülür ve

genellikle akut romatizmal ateşegöre eklem ağrısı daha hafiftir. Yine ateşin aniden

yükselmesi, lenfadenopati, splenomegali, gezici karakterde olmayan artrit bulgusu ve

asetilsalisilik asit tedavisine yanıtının daha az olması romatoid artriti

düşündürmektedir(Shulman2016).

Klinikte tek başına kardit ile karşılaşıldığında mutlaka ayırıcı tanıda, viral kökenli

miyokardit, viral perikardit, enfektif endokardit ve Kawasaki hastalığı düşünülmelidir

(Ertuğrul 2010). Enfektif endokarditli hastalar,kalp ve eklembulguları görülmekle birlikte,

genelliklekalp dışı bulguların olması (hematüri, splenomegali, splinter hemoraji)ve kan

kültürleri ile akut romatizmal ateşli hastalardan ayırt edilebilir(Shulman2016).

Koreik hareketlerin de hiperkinezi, tik ve atetozdan ayırt edilmesi gerekir. Bunların

dışında PANDAS, Huntington koresi, SLE, Wilson hastalığı ve ilaç reaksiyonları da ayırıcı

tanıda düşünülmesi gereken hastalık ve durumlardır (Ertuğrul 2010).

Tablo 3’de Akut Romatizmal Ateşin ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken hastalıklar

belirtilmiştir.
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Tablo 3:Akut Romatizmal Ateşin Ayırıcı Tanısı (Shulman 2016).

Artrit Kardit Kore

Juvenil idiopatik artrit Viral miyokardit Huntington koresi

Reaktif artrit (shigella,
salmonella, yersinia) Viral perikardit Wilson hastalığı

Serum hastalığı İnfektif endokardit SLE

Orak hücreli anemi Kawasaki hastalığı Serebral palsi

Malignite Konjenital kalp hastalığı Tik bozuklukları

SLE Mitral kapak prolapsusu Hiperaktivite

Lyme Hastalığı Masum üfürümler

Pyojenik artrit

2.6.1. Ekokardiyografi, Elektrokardiyografi ve Radyolojik İnceleme

Akut romatizmal ateş hastalarında karditi göstermek için çekilen teleradyografide

kardiyomegali saptanır. Ancak kardiyomegalinin görülmemesi kesin şekilde kardit olmadığı

anlamına gelmemektedir. Elektrokardiyografide kardiyak ritim bozuklukları ve PR aralığında

uzama görülebilir. Ekokardiyografik inceleme ile de kalp boşluklarının büyüklüğü, kapak

yetersizlikleri ve derecesi, miyokardın kasılma gücü ve perikard effüzyonunun varlığı

konusunda daha doğru veriler elde edilir (Ertuğrul 2010).
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2.6.2. Laboratuvar İncelemeleri

Akut romatizmal ateş tanısını doğrulama amacıyla tek bir laboratuvar

yöntemibulunmamaktadır. Fakat,A grubu streptokok enfeksiyonunun kanıtlanmasına yönelik

olarak, akut inflamasyonun göstergesi şeklinde ve karditin varlığına işaret eden birtakım

serolojik ve bakteriyolojik tetkiklerden faydalanılır. C Reaktif Protein yüksekliği ve eritrosit

sedimantasyon hızındaki artış akut inflamasyonun bir göstergesi olarak kabul edilir. Boğaz

kültüründe AGBHS üremesi, hızlı streptokok antijen testleri ve antikor düzeylerinin ölçülmesi

de streptokok  enfeksiyonu geçirildiğine yönelik testlerdir. Hastaların sadece %25’lik bir

kısmında boğaz kültüründe etken üretilir. Çünkü, klinik belirtiler streptokok

enfeksiyonlarından ortalama 2 hafta sonra başlar. Hızlı streptokok antijen testlerinin

spesifikliği yüksek olmakla birlikte, duyarlılığı yeterince yüksek değildir. Buna göre; testin

negatif olması farenkste streptokok olmadığını tam anlamıyla dışlamaz. Buna bağlı olarak

streptokok enfeksiyonunun geçirildiğini gösteren güvenilirliği ve doğruluğu en yüksek olan

yöntem antikorların saptanmasıdır. Bu anlamda en yaygın kullanılan test ise ASO titresi

ölçümüdür (Ertuğrul 2010). Beş farklı A grubu streptokok antijenlerine karşı antikorların

belirlenmesi amacıyla aglütinasyon testi (streptozyme) yapılır (Shulman2016).

Antistreptolizin O titreleri streptokok enfeksiyonunu takiben ortalama 1 hafta içinde yükselir.

Yaklaşık 1 ay sonrasında da en yüksek seviyeye ulaşır. Sonrasında ise normal düzeylere

inmesi için 6 ila 12 ay gibi bir süre gerekir. Bu süre, bu dönemde antibiyotik kullanımına

bağlı olarak antikor cevabının baskılanmasıyla normal seviyelere inme açısından kısalır.

Gerek duyulduğunda da, anti-hiyalüronidaz ve anti-streptokinaz ve anti-deoksiribonükleaz B

gibi diğer antikor testlerinden de faydalanılır (Ertuğrul 2010).

2.7. Tedavi

Akut romatizmal ateşin tedavi yönetiminde 3 temel yaklaşım bulunur. Bunlar;

antiinflamatuar tedavi, antibiyotik tedavisi ve yatak istirahati şeklindedir. Özellikle farenks ve

tonsillerdeki streptokokların ortadan kaldırılması için antibiyotik kullanımı gereklidir. A

grubu streptokoklar hastalığın etiyolojisinden sorumlu olup, penisiline duyarlıdır. Bu sebeple

ARA tanısı konulan tüm hastalarda boğaz kültüründe streptokok pozitifliği olmasa bile

penisilin başlanır. Benzatin penisilin önerilir. 1 200 000 IU tek doz şeklinde intramuskuler

yoldan uygulanır (Ertuğrul 2010). Bu tedavilerin dışında alternatif olarak, penisilin V, 250-

500 mg dozunda günde 2-3 kez oral yoldan 10 gün kullanılır. Ayrıca amoksisilin 50 mg/kg

(maksimum 1 gram) günde tek doz, 10 gün süre ile kullanılabilir (Gerber 2009).
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Penisilin allerjisi olan hastalarda 10 gün süreyle eritromisin 40 mg/kg/gün dört doza

bölünerek oral yoldan verilir. Günlük maksimum 1 gr olmalıdır (Ertuğrul 2010). Bunun

dışında azitromisin (5 gün) ya da klindamisin de yine penisilin allerjisi olanlarda verilebilir

(Shulman2016).

Antiinflamatuar tedavi amacıyla artritli hastalarda asetilsalisilik asit, karditi olan

vakalarda ise kortikosteroid kullanılır (Ertuğrul 2010). Asetilsalisilik asit 3-5 gün süreyle 50-

75 mg/kg/gün dozunda, günde 4 kez oral yoldan başlanır. Sonrasında 50 mg/kg/gün dozunda

günde 4 kez, 3 hafta süreyle devam edilir ve 2-4 hafta süreyle de dozu yarıya düşürülür

(Shulman2016). Günde maksimum doz 3,5 gr’ı geçmemelidir. Terapötik etkinlik için

asetilsalisilik asit seviyelerinin 15-25 mg/dL arasında olması önerilir. Tedavi sonrası oralama

2-3 gün içinde artrit kliniği düzelmeye başlar. Bu durum sonucunda da özellikle tanıdan şüphe

edilen hastalarda romatoid artrit ile ayırıcı tanı yapılmış olur. Laboratuvar ve klinik bulguları

düzeldiğinde ise üç hafta içinde ilaç kesilir. Böylece toplamda 6 hafta süreyle asetilsalisik asit

kullanılmış olur. Aspirin kullanımı sırasında özellikle transaminaz düzeyleri belirli aralıklarla

kontrol edilmelidir. Aspirine bağlı tinnitus, kanama olması, mide rahatsızlıkları, kan şekeri

düşüklüğü, hızlı solunum, metabolik asidoz, respiratuvar alkaloz ve özgün duyarlılık gibi yan

etkiler açısından dikkatli olunmalıdır (Ertuğrul 2010).

Antiinflamatuar tedavi yöntemlerinden diğeri de naproksen kullanımıdır. 10-20

mg/kg/gün dozunda günde iki kez verilebilmektedir. Yapılan küçük randomize kontrollü

çalışmalarda artrit tedavisi amacıyla naproksenin,asetilsalisilik asit yerine kullanılabileceği

gösterilmiştir. Ayrıca transaminaz düzeylerine etkisi aspirinden daha azdır. Bu iki ilaç dışında

ibuprofen de antiinflamatuar amaçlı kullanılabilir ancak naproksen ile karşılaştırıldığında

terapötik aralığı ve etkinliğiaçısından yeterli veri bulunmamaktadır (Webb ve ark 2015).

Kortikosteroidler ise kalp yetmezliği olsun ya da olmasın belirgin karditi olan

hastalarda kullanılmaktadır. Bu amaçla daha çok prednizolon 2 mg/kg/gün dozunda günde iki

kez, 3 hafta süre ile oral yoldan verilir. Sonrasında doz yavaş yavaş azaltılarak 3 hafta daha

ilaca devam edilir. Günlük en fazla 60 mg olmalıdır. Rebaund fenomenini engellemek

amacıyla tedavinin son haftasında asetilsalisilik asit, 90-100 mg/kg/gün dozunda tedaviye

eklenir ve 3 hafta süreyle kullanılır (Ertuğrul 2010).

Akut romatizmal ateş tedavisinin diğer bir ayağı da yatak istirahati ve aktivite

kısıtlamasıdır. Artritli hastalarda, hastalığın daha çok akut, ateşli safhasında yaklaşık 1 hafta

süreyle önerilir. Karditli hastalarda ise klinik belirtiler düzelene kadar, ortalama 3 hafta
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süreyle istirahat önerilir. Bu süre sonunda da hareketler, genelde çocuğu çok fazla

yormayacak şekilde olmalıdır. Poliartritli hastalarda klinik bulgular başladıktan 6 hafta sonra,

karditli hastalarda ise ortalama 2-3 ay sonra okula gitmesine izin verilir. Artritli hastalarda

sadece o sene, karditi olan hastalarda ise yaşam boyu aktif olarak spor yapılmasına müsaade

edilmez. Kapak yetmezliği belirgin olan ve/veya miyokard hasarı nedeniyle konjestif kalp

yetmezliği bulguları olan hastalara kardit tedavisine ek olarak kalp yetmezliği tedavisi de

uygulanır (Ertuğrul 2010). Ağır düzeyde miyokarditi olan hastalarda dijital tedavisinin etkisi

yoktur. Dijital tedavisi daha çok kapak yetmezlikli olgularda kalp yetmezliğinin önlenmesinde

faydalıdır (Stockheim ve Shulman 2013). Damar genişleticiler ve diüretikler ciddi karditte

kullanılabilir. Diüretik tedavi amacıyla, konjestif kalp yetmezliğinin ağır olmayan formlarında

furosemid kullanılabilir. Hayatı tehdit eden aort kapak yetmezliğinde ardyükü azaltmak için

Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEİ) de kullanılmaktadır (Webb ve ark

2015). Mitral kapak ve/veya aort kapak yetersizliği ağır derecede olan hastalarda yeterli

medikal tedaviye rağmen kalp yetmezliği tablosu düzelmeyebilir. Bu durumda akut dönem

dahi olsa valvüloplasti ve kapak replasmanı açısından operasyon planlanmalıdır (Ertuğrul

2010). Mitral kapağın onarımı için daha çok mekanik düzeltmeler önerilmektedir. Düzeltme

operasyonları sonrasında (%90 hayatta kalma ve sonraki 10 yıllık sürede %75 oranında tekrar

operasyona ihtiyaç olmadığı) yüz güldüren sonuçlar bildirilmiştir. Böylece de aynı zamanda,

uzun vadede antikoagülan tedavi ihtiyacı da kalmamaktadır. Tekrarlayan ekokardiyografik

incelemeler ile de kalp boşlukları ve fonksiyonları ölçülür. Sonuçta da kapak operasyonuna

ihtiyaç olup olmadığı belirlenir (Webb ve ark 2015).

Diğer bir majör bulgu olan kore kliniğindeki vakalarda tedaviye başlarken öncelikle

benzatin penisilin uygulanır. Böylece de ikincil korumaya alınmış olunur. Bunun dışında

antiinflamatuar tedavi gereksinimi ise henüz netlik kazanmamıştır. Ancak eğer, kore kliniği

olan hastada kardit veya artrit bulguları eşlik etmezse ve beraberinde akut faz reaktanları

normal ise antiinflamatuar tedaviye ihtiyaç olmadığı yönünde değerlendirmeler

bulunmaktadır. Kore tedavisinde valproik asit, diazepam ve fenobarbital gibi ilaçlar

kullanılabilir. Ancak kore tedavisinde kliniği düzeltmek amacıyla kullanılan en etkili ilaç

haloperidol olup 0,01-0,03 mg/kg/gün, iki doza bölünerek oral yoldan verilir. Özellikle

ekstrapiramidal yan etkileri olabilir. Valproat (10-20 mg/kg/gün, iki dozda oral) veya

klorpromazin (0,5 mg/kg/doz, günde dört kez, oral) de verilebilir. Kore kliniği düzeldikten

sonra tedavi kesilir. İlaç kesildikten sonra bazen koreik hareketler yineleyebilir. Kore genelde

ortalama 2 aylık bir sürede hasar bırakmadan iyileşir (Ertuğrul 2010).
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Bu tedavi rejimleri dışında, plazma değişimi, kısa süreli kortikosteroid kullanımı ve

intravenöz immunoglobulin tedavilerinin karşılaştırıldığı küçük bir randomize çalışma

yapılmıştır. Bu üç tedavi rejiminde de iyileşme süreleri ortalama bir ayda yanıt vermiştir.

Böylece de intravenöz immünglobulin,kortikosteroid ve plazma değişimi karşılaştırıldığında

büyük gelişmeler kaydedildiği raporlanmıştır(Webb ve ark 2015).

2.8. Komplikasyon

Artrit ve kore hasar bırakmadan iyileşir(Shulman2016). Kapak tutulumunun

derecesine göre tanı sonrası ilk bir yılda hafif veya orta derecede kardit görülebilir.

Romatizmal ateş sonrasında ayrıca, aritmiler, enfektif endokardit, değişik derecelerde kalp

yetmezliği, gebeliğebağlı komplikasyonlar, stroke ile ilişkili ciddi kronik romatizmal kalp

hastalıkları ve erken yaşta ölüm görülebilir (Webb ve ark 2015). Artık romatizmal kalp

hastalığı olanlarda Amerikan Kalp Akademisinin önerilerine göre rutin koruyucu tedavi

önerilmektedir. Bunun dışında da ağız ve diş sağlığı önerileri de genel sağlık programının

önemli bir bileşeni olmaya devam etmektedir(Shulman2016).

2.9. Prognoz

Akut romatizmal ateşin klinikte seyrini ve prognozunu etkileyen en önemli bulgu

kardittir. Artrit ve kore gibi majör bulguları olan hastalarda prognoz daha iyidir ve hasar

bırakmadan iyileşir. Karditli olan hastalarda ise birtakım hasarlar kalabilir. Karditli

çocuklarda yaşın azalması ile karditin ortaya çıkma riski artar. Bu sebepten dolayı da ilk

atağın geçirilme yaşı hastalığın seyrini yakından etkiler. Buna göre de, eğer romatizmal ateşin

ilk atağında kardit görülürse tekrarlama durumunda da kardit gelişme sıklığı artar. Kalp

tutulumunun şekli ve derecesi de hastalığın seyrini etkileyen en önemli faktördür. Perikardit

tutulumu, karditli hastalarda %5-10 oranında görülür. Yeterli süre ve dozda alınan tedavi

sonrasında hastalığın seyri iyidir ve herhangi bir hasar bırakmadan iyileşmektedir. Miyokardit

tutulumu ise perikardite nazaran özellikle kalp yetmezliğine sebep olursa daha ağır seyreder.

Valvüliti olan endokardit hastalarında kapak tutulumunun derecesi, atak sırasında verilen

medikal tedavi ve tekrarlama durumunda koruyucu ilaçların verilmesi hastalığın seyrini

önemli ölçüde etkiler.
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Akut romatizmal ateşli hastalarda mitral kapak tutulumu en sık görülür. Buna bağlı

olarak da en sık gelişen klinik tablo mitral kapak yetmezliğidir. Mitral yetmezlikli hastalarda

düzenli koruyucu tedavi verilmesi sonucunda tekrarlamalar önlendiğinde ortalama 10 yıl

içinde iyileşme olasılığı yetmezliğin düzeyine göre %30-90 arasında değişmektedir. Genelde

mitral yetmezlik ile birlikte bulunan aort kapak yetmezliğinde ilk 2 yıllık dönemde düzelme

oranı, mitral yetmezlikten daha yüksektir. Ancak 2 yıldan sonraki dönemde düzelmeyen aort

yetmezliğinin düzelme olasılığı azalmaktadır. Akut romatizmal ateş geçiren hastalar mutlaka

yakından takip edilmelidir. Tekrarlamaları önlemek için dikkatle ikincil koruyucu tedaviler

uygulanmalıdır (Ertuğrul 2010). Kapak tutulumu ciddi düzeyde olan hastalarda atak sırasında

kalp yetmezliği tedavisi ve kapak tamiri gereksinimi olabilir. Önceleri hasar bırakan kalp

kapak bozuklukları olan hastalarda infektif endokarditi önlemek amacıyla koruyucu

antibiyotik kullanılmaktayken 2007’den itibaren yenilenen enfektif endokarditten korunma

kriterlerine göre rutin profilaksi sadece prostetik kapak takılan hastalar için tavsiye edilmiştir

(Gerber 2009).

2.10. Korunma

Akut romatizmal ateşin önlenmesi için ilk planda birincil koruyucu önlemler

alınmalıdır. Bu anlamda grup A beta hemolitik streptokoklara bağlı boğaz enfeksiyonları,

temizlik, eğitim gibi yöntemlerle önlenmeli ve boğaz enfeksiyonu olanlar erken dönemde

farkedilip tedaviye alınmalıdır. Akut romatizmal ateş açısından yatkın olan çocuklar

streptokok taşıyıcıları ile yakın temasta bulunmamalıdır. Birincil koruyucu tedavi açısından

streptokok enfeksiyonlarına yönelik olarak aşı geliştirilmeye çalışılmakta olup henüz başarılı

olunamamıştır. Romatizmal ateş ataklarının tekrarlamasını engellemek için ARA tanısı

konulan her hasta uygun şekilde tedavi edilmelidir. Sonrasında da mutlaka sekonder koruyucu

tedavi başlanmalıdır. Böylece rekürrensler önlenmiş olur (Ertuğrul 2010).

A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarına bağlı bulguların başlamasından

sonraki ilk 10 gün içinde uygun doz ve sürede antibiyotik kullanılmasıyla oldukça etkili bir

biçimde ARA’nın ilk atağı önlenmiş olur (Shulman2016). İkincil koruyucu tedavi amacıyla

benzatin penislin 1 200 000 IU IM yoldan, üç haftada bir düzenli olarak uygulanır. Uyumlu

hastalarda koruyucu tedavi oral penisilin (penisilin V) ile de yapılabilir. Penisilin alerjisi

durumunda ise günde iki kez eritromisin 250 mg olarak hergün oral yoldan verilir. Karditi
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olanlarda ömür boyu koruyucu tedavi gerekirken, diğer majör bulguları olanlarda 21 yaşına

kadar devam edilir (Ertuğrul 2010).

Tablo 5’de Akut romatizmal ateş rekürrensinde kemoprofilakside kullanılan ilaçlar,

dozları ve veriliş yolları gösterilmiştir.

Tablo 5:Akut romatizmal ateş rekürrensinde kemoprofilaksi (Sekonder profilaksi) (Shulman 2016)

İLAÇ DOZ VERİLİŞ YOLU

Penisilin G – Benzatin <60 kg ise 600000 IU

>60 kg ise 1,2 milyon IU

4 haftada bir

İntramuskuler

Penisilin V 250 mg günde iki kez Oral

Sulfadiazin yada Sulfisoksazol <60 kg ise 0,5 gr günde bir kez

>60 kg ise 1 gr günde bir kez

Oral

Penisilin ve Sulfonamid İlaç Allerjisi Olanlarda Kemoprofilaksi

Makrolid veya  Azalid Değişken Oral
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Tablo 6’da Akut romatizmal ateşli hastalarda profilaksinin süresi ile ilgili

bahsedilmiştir.

Tablo 6: Akut Romatizmal Ateşli Hastalarda Profilaksi Süresi (Shulman 2016)

KATEGORİ SÜRE

Karditsiz romatizmal ateş 5 yıl yada 21 yaşa kadar

Rezidüel kalp hastalığı olmayan karditli

romatizmal ateş

10 yıl yada 21 yaşa kadar

Rezidüel kalp  hastalığı olan karditli romatizmal

ateş

10 yıl yada 40 yaşa kadar

Bazen ömür boyu profilaksi

2.11. Natriüretik Peptitler

Atrial/A tipi natriüretik peptid (ANP)

Asıl sentezlendiği yer kalbin atriyumlarıdır. Bunun dışında ventriküler hipertrofi ve

sol ventrikül disfonksiyonu gibi durumlarda ventriküllerde de üretilir ve sonrasında da

atriyum kardiyomiyositlerindeki granüllerde depolanır. Atrial natriüretik peptit salgısını asıl

uyaran faktör, damar içi hacminin artmasının göstergesi olarak atriumdaki duvar gerginliğinin

artmasıdır. Hormon salgılandıktan sonra 126 aminoasitten oluşan proatriyal natriüretik

peptid(pro-ANP) membrana bağlı serin proteaz enzimi aracılığıyla 98 aminoasit içeren

amino-terminal ve fizyolojik olarak aktif olan 28 aminoasit içeren karboksiterminal (C-

terminal) ANP’ye parçalanır (Ruskoaho 2003, Kimmenade ve Januzzi 2006). Vücutta

kardiyovasküler sistem dışında merkezi sinir sistemi, düz kaslar, böbrekler, renin-anjiotensin-

aldosteron sistemi ve endokrin sistem gibi birçok sistem üzerinde etkisi bulunmaktadır. Kalp

yetmezliği olan hastalarda ANP uygulamasının hem ön hem de ard yükü azaltarak, sol
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ventrikül fonksiyonunu düzelttiğini ve ANP’nin kalp yetmezliğinin kompansatuvar

mekanizmasında önemli rol oynadığı gösterilmiştir (Morita ve ark 1993).

Brain/B tipi natriüretik peptid (BNP)

Ventrikül miyokardından, ventriküllerdeki volüm ve basınç artışı sonucu salgılanır. Az

bir miktarda da atriumlar ve beyinden de sekrete edilir (Mukoyama ve ark 1991, Nir ve

Nasser 2005). Granüllerin içinde depolanması, ANP’ye kıyasla daha azdır (Ruskoaho 2003).

İdrar miktarını artrıcı etkisinin yanı sıra, idrarda sodyum miktarını artırma ve vasodilatatör

etkisi de bulunmaktadır (Yoshimura ve ark 1991). Bunların dışında sol ventrikül yetmezliği

ya da sol ventrikül genişlemesi gibi yetmezlik bulgularının olduğu durumlarda da yükseldiği

belirtilmiştir (Nishikimi ve ark 1996).

Brain natriüretik peptit 32 aminoasitten oluşan bir nörohormon olup sentezi için

önce,132 aminoasitten oluşan prepro-BNP üretilir. Sonra prepro-BNP’den de 108 aminoasit

içeren pro-BNP sentezlenir. Pro-BNP proteoliz ile aktif form olan BNP’ye ve 76 aminoasit

içeren inaktif form olan N-terminal proBNP (NT-proBNP)’ye dönüşür. Ventriküllerdeki

gerilim artışı ve çeşitli nörohormonal faktörlerin etkisiyleBNP ve NT-proBNP, daha çok

miyositlerden, bir miktar da direkt olarak perimiyokardiyal fibroblastlardan, koroner

sinüslerin aracılığıyla pulsatil olarak dolaşıma salgılanır. Brain Natriüretik Peptit’in yarılanma

süresi kısadır (yaklaşık 20 dakika). Natriüretik Peptit Reseptör (NPR) aracılı endositoz ile

dolaşımda nötral endopeptidaz ile ve muhtemelen pasif renal atılım ile metabolize olur. Buna

karşın NT-proBNP’nin yarılanmasüresi ise daha uzundur (yaklaşık 90 dakika); pasif renal

atılım ve retiküloendotelyal sistem gibi yollarla yavaş ve pasif olarak metabolize

olur(İlerigelen 2008). Daha önce yapılan çalışmalarda NT-proBNP’nin, sol atrium

hipertrofisinin bir belirteci olduğu gösterilmiştir (Esen ve ark 2015).

C tipi natriüretik peptid (CNP)

Yirmi iki aminoasitten oluşanve vasküler endotelyal hücrelerden salınan bir

hormondur.Vasküler yapılar için vasodilatatör ve lokal antiproliferatif etkisi bulunmaktadır.

Kalp yetmezliğindeki fizyopatolojik rolü ise net olarak bilinmemektedir (Ruskoaho 2003).
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D tipi natriüretik peptid (DNP)

Dendroaspis angusticeps adlı yeşil ağaç mambası zehirinden elde edilmiştir. En son

keşfedilen natriüretik peptid ailesi üyesidir. Yapısal özellikleri açısından insan kardiak

natriüretik peptidi ile benzerlikler göstermektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda DNP

benzeri bir peptit, insan plazma ve atriyumunda bulunmuştur. Ancak bunun insanlardaki

fizyolojik rolü henüz bilinmemektedir (Kimmenade ve Januzzi 2006).

Natriüretik peptidlerin yapısında 17 aminoasit ortaktır. Bunların her biri iki sistein

aminoasiti arasındaki disülfit bağı içeren ortak yüzük yapısına sahiptir (Ruskoaho 2003).

Natriüretik peptitlerin şekil 2’de ortak yüzük yapıları gösterilmiştir.

Şekil 2:Natriüretik peptitlerin ortak moleküler yüzük yapıları (Çimen ve ark 2010)

Şekil 3’de BNP ve N-Terminal proBNP’nin sentezi ve aminoasit yapısı gösterilmiştir.
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Şekil 3: BNP ve NT-pro BNP’nin sentezi ve aminoasit yapısı (Çimen ve ark 2010)

Tablo 4’de Nir ve arkadaşları 2009 yılında sağlıklı bebek ve çocuklardaki NT-proBNP

düzeyini aynı yöntemle ölçen dört çalışmayı derlemişler ve bu anlamda en geniş seriyi

yayınlamışlardır. Bu rapora göre, nonkompetetif ECLIA (Nonkompetetif

Elektrokemiluminesan) yöntemini kullanan dört çalışmadaki veriler toplanmış ve yaş grubu

doğumdan 18 yaşına kadar dağılım gösteren 690 olgunun farklı yaş grupları için NT-proBNP

ortanca değerleri, dağılımı, alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Sonuçlara göre, NT-proBNP

düzeyleri özellikle doğumdan sonra çok yüksek seviyelerde görülmüştür. Doğumu takip eden

birkaç günde ise bariz bir şekilde azalmaktadır. 1 ay ile 18 yaş arasında ise kademeli olarak

düşmektedir. NT-proBNP seviyeleri için, yaşa göre persantili %95 değerleri üst sınır olarak

kabul edilmiştir (Nir ve ark 2009).
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Tablo 4:0-18 Yaş Arası normal çocuklardaki NT-proBNP düzeyleri (Nir ve ark 2009)

Yaş Aralığı n Median*
(pg/mL)

Dağılım*
(pg/mL)

%5 %95 %97

0-2 gün 43 3183 260-13224 321 11987 13222

3-11 gün 84 2210 28-7250 263 5918 6502

>1 ile ≤1 yıl 50 141 5-1121 37 646 1000

>1 ile ≤2 yıl 38 129 31-675 39 413 675

>2 ile ≤6 yıl 81 70 5-391 23 289 327

>6 ile ≤14 yıl 278 52 5-391 10 157 242

>14 ile ≤18
yıl

116 34 5-363 6 158 207

* pg/mL

2.12. İskemi Modifiye Albümin

Albüminin yapısındaki son aminoasit terminalinin özellikle, bakır, nikel, kobalt gibi

ağır metalleribağlama özelliği bulunmaktadır.Vücuttaki iskemi sırasında gelişen asidoz,

hipoksi ve serbest radikal hasarı gibi olaylar, bu ağır metallerin albüminin yapısındaki N-

terminal kısmına bağlanmalarını azaltır. Böylece yapısında değişiklik meydana gelen bu

albümine “iskemi modifiye albumin (IMA)" denilmektedir (Karagöl ve ark 2012).

İskemi modifiye albümin seviyeleri spektrofotometrik yöntemlerle, albüminin kobalt

bağlama  (ACB)  testi  ile  ölçülür  (Gaze  2009).  Bu  testte,  serumdaki  albüminin,  kobaltı

bağlayabilme kapasitesi ölçülür. Serumun içine bilinen bir miktar kobalt eklenir.

Bağlanmayan kobalt ise, ditiotreitol (DTT) ile bağlanarak kolorimetrik yöntem ile ölçülür.

Böylece de ölçülen değer, absorbans ünitesi (ABSU) veya U/mL olarak ifade edilir. Albümine

bağlanan kobalt miktarı ile renk değişimi arasında ters ilişki vardır (Piwowar ve ark 2008).

İskemi modifiye albümin’in dengelenmesi için +4°C ve  +20°C’de 2 saat süreyle

kalması gerekmektedir. Ölçüm yapıldığı sırada seyreltme yapılmamalıdır. Numuneler -
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20°C’de muhafaza edildiğinde, değerler sabit olmakla birlikte, serum ile karşılaştırıldığında

bir miktar yüksektir (Gaze 2009). Bar-Or ve arkadaşları, 2000’li yılların başında albümin

kobalt bağlama testini bulmuşlardır (Eom ve ark 2014).

İskemi modifiye albümin düzeyleri yaş ve cinsiyetten bağımsızdır. Fizyolojik

koşullarda IMA miktarı, total albümin miktarının yaklaşık % 1-2’si civarında iken, iskemik

olaylarda bu oran % 6-8 civarına yükselir. IMA’nın normal değerleri için yapılan çalışmalarda

52,76-116,56 U/mL arasındaki değerler normal aralık olarak belirlenmiştir (Sbarouni ve ark

2011).

Hipoksi, asidoz, serbest demir ve bakır etkisi, süperoksit radikal hasarı, enerji bağımlı

membran bozulması gibi birçok faktör, IMA oluşumuna neden olabilir  (Sbarouni ve ark

2011).İskemik olaylar sırasında üretilen reaktif oksijen metabolitleri de, IMA oluşumuna

neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı da, IMA oksidatif stresin bir göstergesi olarak kabul

edilmektedir (Roy ve ark 2006). IMA seviyelerinin aynı zamanda, şişmanlık, polikistik over

sendromu, diyabet mellitus ve kolesterol yüksekliği gibi oksidatif stres ile ilişkili bazı

hastalıklarda da arttığını gösteren bir çok çalışma gösterilmiştir (Duarte ve ark 2009, Piva ve

ark 2011, Sbarouni ve ark 2011).
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3.GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Çalışma Grupları

Çalışmamızda, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 02 Şubat 2016 tarih

ve 2016/33 sayılı onam kararı sonrası, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi

Bilim Dalı polikliniğinde Şubat 2016 ile Haziran 2016 tarihleri arasında Akut Romatizmal

Ateş tanısı alan 35 hasta incelendi. Eşlik eden akut ve kronik ek hastalığı olanlar ve yaş grubu

5-15 arasında olmayanlar çalışmadan çıkarıldı. Aynı tarihler arasında enfeksiyon dışı

nedenlerle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

polikliniklerine başvuran ve fizik muayenede patolojik bulgu saptanmayan, hasta grubu ile

benzer yaş ve cinsiyetlerdeki sağlıklı 30 çocuk ise kontrol grubunu oluşturdu.

Hasta ve kontrol gruplarındaki tüm çocukların kontrolleri sırasında rutin değerlendime

sırasında istenilen hemogram, Eritrosit Sedimentasyon Hızı ve CRP için alınan kanların arta

kalan kısmından ayrılan serum örneği ile Serum iskemimodifiye albümin (IMA) ve N-

Terminal pro-BNP düzeyleri çalışıldı. Kontrol grubunda ise teknik sebeplerden dolayı IMA

düzeyleri çalışılamadı. Hastaların tedaviden 1-3 ay sonrasında ise iyileşme dönemindeki

numuneleri alındı.

Hastalar kalp tutulumu olmayanlar ve olanlar olarak ikiye ayrıldı. Kalp tutulumu olan

hastalar ayrıca tek kapak tutulumu ve iki kapak tutulumu olarak da gruplandırıldı. Ayrıca tüm

hastalar eritrosit sedimentasyon hızı <50 mm/h ve ≥50 mm/h, CRP <50 mg/dL ve ≥50

mg/dL, ASO <1000 mg/L ve ≥1000 mg/L olarak da gruplandırıldı.

Alınan kan numuneleri rutin 1500g de 15 dakika süre ile santrifüj edilip ve serum

numuneleri, IMA seviyelerinin ölçümü öncesinde -40°C'de saklandı. Tüm analizler Senkron

LX20 Klinik sistemleri (Beckman Coulter, İrlanda) standart yöntemler kullanılarak klinik

kimya analizörü ile yapıldı. Serum IMA daha önce tarif edilen kolorimetrik kobalt albumin

bağlanma testi ile ölçülmektedir. N-terminal pro-BNP için alınan kan numuneleri 10 dakika

süreyle 3000 rpm’de santrifüj edildi. Numuneler toplandıktan sonra, NT-proBNP (ug/ml),

modüler analitik E170 kemilüminesans bağışıklık denemesi sistemi (Hitachi-High

Technologies Corporation, Tokyo, Japonya), Cobas test kitleri kullanılarak analiz edildi.
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3.2. İstatistiksel Analiz

Çalışmamızda istatistiksel analizler için Statistical Package for Social Sciences (SPSS)

for Windows 16.0 programı kullanıldı. Tüm veriler tablo ve grafiklerle desteklenerek

özetlendi. Cinsiyet, fizik muayene bulguları gibi kategorik değişkenler için sayı ve yüzde

ölçütleri verildi. Tüm analizlerde istatistiksel önem düzeyi p<0,05 alındı.

Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov-Simirnor testi yapılarak

kontrol edildi. Normal dağılıma uymayan parametrelerin ikili karşılaştırması Mann-Whitney

U testi ile yapıldı. Tekrarlayan ölçümlerin analizi, parametrik şartların (normal dağılım)

sağlanabildiği durumlarda Pairet-t testi ile yapıldı. Sağlanamadığı durumlarda ise Wilcoxon

testi kullanıldı.Testlerin tümünde p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi.
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4.BULGULAR

Çalışmamıza toplam 65 çocuk alındı. Bu çocukların 35’i hasta grubunda, 30’u kontrol

grubunda idi. Çocukların sosyodemografik özellikleri karşılaştırıldığında;  hasta grubunda

ortanca yaş değeri 11,  kontrol grubunda 11,5 yıldı. Gruplar arasındaki cinsiyet dağılımı

incelendiğinde ise hasta grubu 24 (%69) erkek ve 11 (%31) kızdan oluşmaktaydı. Kontrol

grubunda ise 15 (%50) kız, 15 (%50) erkek mevcuttu. Hasta ve kontrol grubunun

epidemiyolojik özellikleri tablo 7’de gösterilmektedir.

   Tablo 7: Hasta ve kontrol grubunun epidemiyolojik özellikleri

HastaGrubu Kontrol Grubu

YAŞ
Ortanca (min - max)           11 (7-17) 11,5 (6-16)

CİNSİYET
Erkek
Kız

24 (%69)
11 (%31)

15 (%50)
15(%50)

Hasta grubundaki 35 çocuğu kalp tutulumları açısından incelediğimizde 10 (%28,5)

hastanın kapak tutulumunun olmadığı, 12 (%34,2) hastada tek kapak tutulumu olduğu ve 13

(%37,1) hastada ise iki kapak tutulumu olduğu görülmüştür. Tablo 8’de hasta grubunun kapak

tutulumları açısından tiplendirilmeleri gösterilmiştir.
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Tablo 8: Hasta grubunda kapak tutulumlarına göre sayısal dağılım

Hasta Sayısı %

Kalp Tutulumu Yok 10 28,5

Kalp Tutulumu Var 25 71,5

Tek Kapak Tutulumu Olanlar 12 34,2

İki Kapak Tutulumu Olanlar 13 37,1

Hasta grubunda NT-proBNP değerleri ortalaması 252,54 pg/mL iken, sağlıklı grupta

56,53 pg/mL olarak görüldü. Hasta grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak

anlamlı fark saptandı (p=0,0001). Tablo 9’da hasta ve kontrol grubunun NT-proBNP

değerlerinin sayısal verileri gösterilmiştir.

Tablo 9: Hasta ve kontrol grubunun NT-proBNP değerleri

Hasta grubu Kontrol Grubu p

NT-proBNP

(pg/mL)

252,54 56,53 0,0001
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Çalışmamızda hasta grubunun NT-proBNP değerlerinin tedavi öncesindeki ortalaması

252,54 ± 292,99 pg/mL, tedavi sonrası ortalaması ise 73,37 ± 75,87 pg/mL olarak hesaplandı.

Gruplar arasında NT-proBNP değerleri arasında anlamlı fark saptandı (p=0,001). Tablo 10’da

hasta grubunun tedavi öncesi ve sonrasında NT-proBNP değerlerinin sayısal dağılımı

gösterilmiştir.

Tablo 10: Hasta grubunda tedavi öncesi ve sonrası NT-proBNP düzeyleri

Hasta Grubu

Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası p

NT-proBNP

(pg/mL)
252,54±292,99 73,37±75,87       0,001

Şekil 4’de hasta grubunun tedavi öncesi ve sonrasında NT-proBNP değerlerinin

sayısal dağılımı ile ilgili grafik gösterilmiştir.

NT-proBNP (pg/mL)

Şekil 4: Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası NT-proBNP değerleri
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Kalp tutulumu olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında, kalp tutulumu olan

hastaların NT-proBNP düzeylerinin ortalaması 278,7 ± 270,83 pg/mL iken, kalp tutulumu

olmayan hastaların NT-proBNP düzeylerinin ortalaması 82,23 ± 79,87 pg/mL olarak

hesaplanmıştır. Gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0,004). Şekil 5’de kalp

tutulumu olan ve olmayan hastalarda NT-proBNP düzeyleri ortalaması gösterilmiştir.

Şekil 5: Kalp tutulumu olan ve olmayan hastalarda NT-proBNP düzeyleri

Kalp tutulumu olmayan hastalar ile tek kapak tutulumu olan hastalar arasında NT-

proBNP düzeyleri karşılaştırıldığında, kalp tutulumu olmayanlarda NT-proBNP düzeyleri

82,23 ± 79,87 pg/mL iken, tek kapak tutulumu olanlarda 279,8 ± 327,38 pg/mL olarak

hesaplanmıştır. Gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).

Çalışmamızda kalp tutulumu olmayan hastalar ile iki kapak tutulumu olan hastaların

NT-proBNP düzeyleri karşılaştırıldığında, kalp tutulumu olmayan hastalarda NT-proBNP

değerlerinin ortalaması 82,23 ± 79,87 pg/mL iken, iki kapak tutulumu olan hastalarda 289,75

± 238,74 pg/mL olarak hesaplanmıştır. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark

bulunmuştur (p=0,015). Şekil 6’da kalp tutulumu olmayan hastalar ile iki kapak tutulumu olan

hastalar arasındaki NT-proBNP düzeyleri gösterilmiştir.
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Şekil 6: Kalp tutulumu olmayan hastalar ile iki kapak tutulumu olan hastalardaki NT-proBNP düzeyleri

Kapak tutulumları açısından hastalar incelendiğinde, tek kapak tutulumu olan

hastalarda NT-proBNP düzeylerinin ortalaması 279,8 ± 327,38 pg/mL iken, iki kapak

tutulumu olan hastalarda NT-proBNP düzeylerinin ortalaması 289,75 ± 238,74 pg/mL olarak

hesaplanmıştır. Gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).

Çalışmamızdaki hasta grubunun tedavi öncesi ve sonrasındaki IMA değerleri

karşılaştırıldığında, tedavi öncesinde IMA ortalamaları 1,92 ± 0,68 U/mL, tedavi sonrasında

ise 1,52 ± 0,48 U/mL olarak hesaplanmıştır. Gruplar arasında IMA değerleri açısından

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Tablo 11’de hasta grubunun

tedavi öncesi ve sonrasındaki IMA değerlerinin sayısal dağılımı gösterilmiştir.
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Tablo 11: Hasta grubunun tedavi öncesi ve sonrası IMA düzeyleri

HASTA GRUBU

Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası
p

IMA

(U/mL)
1,92 ± 0,68 1,52 ± 0,48 0,22

Şekil 7’de hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası IMA değerlerinin düzeyleri

gösterilmiştir.

         IMA ( U/mL)

Şekil 7: Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası IMA değerleri
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Çalışmamızda kalp tutulumu olan ve olmayan hastaların IMA düzeyleri

karşılaştırıldığında, kalp tutulumu olan hastaların IMA ortalaması 2,09 ± 0,72 U/mL iken,

kalp tutulumu olmayan hastaların IMA düzeylerinin ortalaması 1,36 ± 0,3 U/mL olarak

hesaplanmıştır. Gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0,003). Şekil 8’de kalp

tutulumları olan ve olmayan hastalarda IMA düzeyleri gösterilmiştir.

Şekil 8: Kalp tutulumları olan ve olmayan hastalarda IMA düzeyleri

Kalp tutulumu olmayan hastalar ile tek kapak tutulumu olan hastalar arasında IMA

düzeyleri karşılaştırıldığında, kalp tutulumu olmayanlarda IMA düzeyleri 1,36 ± 0,3 U/mL

iken, tek kapak tutulumu olanlarda 1,82 ± 0,44 U/mL olarak hesaplanmıştır. Gruplar arasında

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).

Kalp tutulumu olmayan hastalar ile iki kapak tutulumu olan hastalar arasındaki IMA

değerleri karşılaştırıldığında, kalp tutulumu olmayanlarda IMA değerlerinin ortalaması 1,36 ±

0,3 U/mL iken, iki kapak tutulumu olan hastalarda IMA değerlerinin ortalaması 2,17 ± 0,83

U/mL olarak hesaplanmıştır. Gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).
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Çalışmamızda kapak tutulumları açısından hastalar incelendiğinde, tek kapak tutulumu

olan hastalarda IMA düzeylerinin ortalaması 1,82 ± 0,44 U/mL iken, iki kapak tutulumu olan

hastalarda IMA düzeylerinin ortalaması 2,17 ± 0,83 U/mL olarak hesaplanmıştır. Gruplar

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).

Tablo 12‘de hastaların alt gruplarına göre NT-proBNP ve IMA değerlerinin sayısal

dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 12: Hastaların alt gruplarına göre NT-proBNP ve IMA değerlerinin sayısal dağılımı

NT-proBNP*

(pg/mL)

IMA**

(U/mL)

Kalp Tutulumu Var 278,7±270,83 2,09±0,72

Kalp Tutulumu

Yok
82,23±79,87 1,36±0,3

Tek Kapak

Tutulumu Var
279,87±327,38 1,82±0,44

İki Kapak

Tutulumu Var
289,75±238,74 2,17±0,83

*Kalp tutulumu olanlar ile olmayan hastalardakiNT-proBNP düzeyleri için p=0,004
*Kalp tutulumu olmayanlar ile tek kapak tutulumu olan hastalardaki NT-proBNP düzeyleri p=0,08
*Kalp tutulumu olmayanlar ile iki kapak tutulumu olan hastalardaki NT-proBNP düzeyleri p=0,015
*Tek kapak tutulumu olanlar ile iki kapak tutulumu olan hastalardaki NT-proBNP düzeyleri p=0,93
**Kalp tutulumu olanlar ile olmayan hastalardaki IMA düzeyleri p=0,003
**Kalp tutulumu olmayanlar ile tek kapak tutulumu olan hastalardaki IMA düzeyleri p=0,38
**Kalp tutulumu olmayanlar ile iki kapak tutulumu olan hastalardaki IMA düzeyleri p=0,09
**Tek kapak tutulumu olanlar ile iki kapak tutulumu olan hastalardaki IMA düzeyleri p=0,31

Çalışmamızda hasta grupları içinde ASO değerleri 1000 mg/L’nin altında olanlardaki

NT-proBNP değerlerinin ortalaması 346,85 ± 328,09 pg/mL iken, ASO değerleri 1000 mg/L

ve üzerindeki hastalarda ise 137,69 ± 127,94 pg/mL olarak hesaplanmıştır. Gruplar arasında

anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,04). Tablo 13’de hasta grupları arasındaki ASO ile NT-

proBNP değerleri arasındaki sayısal dağılım gösterilmiştir.
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Tablo 13: Hastalar arasında ASO ile NT-proBNP değerlerinin ortalamasının sayısal dağılımı

HASTA GRUBU

ASO < 1000 ASO ≥ 1000 p

NT-proBNP

(pg/mL)
346,85 ± 328,09 137,69 ± 127,94 0,04

Şekil 9’da hasta grupları arasındaki ASO ile NT-proBNP değerleri arasındaki sayısal

dağılımı grafiksel olarak gösterilmiştir.

Şekil 9: Hasta grubunda ASO ile NT-proBNP değerlerinin karşılaştırılması

Çalışmamızda hasta grupları içinde CRP ile NT-proBNP değerleri karşılaştırıldığında,

CRP değerleri 50 mg/dL’nin altında olanlarda NT-proBNP değerlerinin ortalaması 135,85 ±

122,59 pg/mL iken, CRP değerleri 50 mg/dL ve üzerinde olanlarda 276,00 ± 290,35 pg/mL

olarak bulunmuştur. Gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Tablo 14’de

hasta grupları içinde CRP ile NT-proBNP değerlerinin ortalamasına ait veriler gösterilmiştir.
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Tablo 14: Hastalar arasında CRP ile NT-proBNP değerlerinin ortalamasının sayısal dağılımı

HASTA GRUBU

CRP < 50 CRP ≥ 50 p

NT-proBNP

(pg/mL)
135,85 ± 122,59 276,00 ± 290,35 0,06

Çalışmamızda hasta grupları içinde eritrosit sedimentasyon hızı (SED) ile NT-proBNP

değerleri karşılaştırıldığında, eritrosit sedimentasyon hızı 50 mm/h’in altında olanlarda NT-

proBNP değerlerinin ortalaması 108,74 ± 105,61 pg/mL iken, eritrosit sedimentasyon hızı 50

mm/h ve üzerinde olanlarda 261,68 ± 271,54 pg/mL olarak bulunmuştur. Gruplar arasında

anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0,03). Tablo 15’de hasta grupları içinde eritrosit

sedimentasyon hızı ile NT-proBNP değerlerinin ortalamasına ait veriler gösterilmiştir.

Tablo 15: Hastalar arasında SED ile NT-proBNP değerlerinin ortalamasının sayısal dağılımı

HASTA GRUBU

SED < 50 SED ≥ 50 p

NT-proBNP

(pg/mL)
108,74 ± 105,61 261,68 ± 271,54 0,03
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Şekil 10’da hasta grubunda sedim ile NT-proBNP değerlerinin karşılaştırılması

gösterilmiştir.

Şekil 10: Hasta grubunda sedim ile NT-proBNP değerlerinin karşılaştırılması

Çalışmamızda hasta grupları içinde ASO değerleri 1000 mg/L’nin altında olanlardaki

IMA değerlerinin ortalaması 1,82 ± 0,62 U/mL iken, ASO değerleri 1000 mg/L ve üzerindeki

hastalarda ise 1,96 ± 0,78 U/mL olarak hesaplanmıştır. Gruplar arasında anlamlı bir fark

bulunmamıştır (p>0,05). Tablo 16’da hasta grupları arasındaki ASO değerleri ile IMA

değerleri arasındaki sayısal dağılım gösterilmiştir.

Tablo 16: Hastalar arasında ASO ile IMA değerlerinin ortalamasının sayısal dağılımı

HASTA GRUBU

ASO < 1000 ASO ≥ 1000 p

IMA

(U/mL)
1,82 ± 0,62 1,96 ± 0,78 0,65
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Çalışmamızda hasta grupları içinde C Reaktif Protein (CRP) ile IMA değerleri

karşılaştırıldığında, CRP değerleri 50 mg/dL’nin altında olanlarda IMA değerlerinin

ortalaması 2,22 ± 0,9 U/mL iken, CRP değerleri 50 mg/dL ve üzerinde olanlarda 1,74 ± 0,53

U/mL olarak bulunmuştur. Gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Tablo

17’de hasta grupları içinde CRP ile IMA değerlerinin ortalamasına ait veriler gösterilmiştir.

Tablo 17: Hastalar arasında CRP ile IMA değerlerinin ortalamasının sayısal dağılımı

HASTA GRUBU

CRP < 50 CRP ≥ 50 p Değeri

IMA

(U/mL)
2,22 ± 0,9 1,74 ± 0,53 0,25

Çalışmamızda hasta grupları içinde eritrosit sedimentasyon hızı (SED) ile IMA

değerleri karşılaştırıldığında, eritrosit sedimentasyon hızı 50 mm/h’in altında olanlarda IMA

değerlerinin ortalaması 1,7 ± 0,39 U/mL iken, eritrosit sedimentasyon hızı 50 mm/h ve

üzerinde olanlarda 1,95 ± 0,78 U/mL olarak bulunmuştur. Gruplar arasında anlamlı bir fark

saptanmamıştır (p>0,05). Tablo 18’de hasta grupları içinde eritrosit sedimentasyon hızı ile

IMA değerlerinin ortalamasına ait veriler gösterilmiştir.

Tablo 18: Hastalar arasında SED ile IMA değerlerinin ortalamasının sayısal dağılımı

HASTA GRUBU

SED < 50 SED ≥ 50 p

IMA

(U/mL)
1,7 ± 0,39 1,95 ± 0,78 0,34
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5. TARTIŞMA

Akut romatizmal ateş ve buna bağlı gelişen kapak hastalıkları, gelişmiş ülkelerdenadir

görülmesine rağmen az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde kazanılmışkalp

hastalıklarının en önemli sebebidir (Ayoub2001). Bugün dünya üzerinde 15 600 000 RKH

bulunmakta, her yıl 500 000 kadar yeni olgu görülmekte, 300 000 yeni RKH ortaya çıkmakta

ve yılda 233 000 kişi bu nedenle kaybedilmektedir (Carapetis ve ark 2005a).

Bir çalışmada ARA’lı 137 hastanın yaş ortalaması 12,9±2,8 olarak bulunmuştur

(Karaaslan ve ark 2000). Bir diğer çalışmada ise 68 akut romatizmalkarditli hastanın yaş

ortalaması 11,9±2,7 olarak belirtilmiştir (Özer ve ark 2005). Bizim çalışmamızda ise akut

romatizmal ateşi olan hastaların yaş ortancası 11 yıl olarak bulunmuştur.

Nir ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada plazma NT-proBNP düzeylerinin

yaşamın ilk günlerinde yüksekolduğunu, 4 ay ile 15 yaş arasında ise anlamlı fark olmadığını

bildirmişlerdir (Nir ve ark 2004).

Mir ve arkadaşları ise yaşları 11 gün ile 17 yaş arasında değişen 109 sağlıklı çocuğun

NT-proBNPdüzeylerini ölçmüşler ve plazma NT-proBNP düzeylerinde yaşla ve cinsiyetle

ilişkilianlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir (Mir ve ark 2000).

Akut romatizmal kardit tanısı olan 24 çocuk ile sağlıklı aynı yaş ve cinsiyete sahip 23

çocuktan oluşan ve NT- proBNP düzeylerinin tanı anında ve tedavi sonrasındaki düzeyleri

karşılaştırılmıştır. Buna göre tanı anında NT-proBNP düzeyleri hasta grupta kontrol grubuna

göre anlamlı düzeyde yüksek görülmüştür. Diğer bir sonuç ise artan plazma prohormon

seviyeleri gibi romatizmal karditin de geri dönüşümlü olduğudur (Çimen ve ark 2010). Akut

romatizmal ateş tanısı olan 35 hasta ile aynı yaş ve cinsiyete sahip 30 hasta arasında

yaptığımız çalışmamızda da, NT-proBNP düzeylerinin tanı anında hasta grubunda kontrol

grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu gösterilmiştir. Tedavi sonrası hastaların plazma

NT-proBNP düzeyleri tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında anlamlı belirgin düşüş olduğu

gösterilmiştir.
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İlk kardit atağı sırasında en sık mitral kapak tutulur ve ilk gelişen bulgu da

mitralyetmezliğidir (%70-90). Çoğu olguda ya izole mitral kapak hastalığı ya da aort vemitral

kapak hastalığı birlikte bildirilmiştir (Neyzi ve Ertuğrul 2002, Gerber 2007). Hastalarımızın

kapak tutulumları incelendiğinde %31,3’ünde kapak tutulumu yok iken, % 31,3’ündetek

kapak tutulumu, %37,4’ünde ise iki kapak tutulumu görülmüştür.

Akut romatizmalkarditli hastaların incelendiği bir çalışmada;hastaların %64’ünde

izolemitral yetmezliği, %32’sinde mitral ve aort yetmezliği tespit edilmişdir (Özer ve ark

2005). Diğer bir çalışmada ise 137 karditli hastanın %57,5’de MY, %35,9’da MY ve AY

saptamışlardır (Karaaslan ve ark 2000).

Çok sayıda olgunun belirtildiği serilerde karditli hastaların %72’sinde mitral yetmezlik

saptanmıştır (Çalışkan ve ark 1984). Yapılan bir uzmanlık tez çalışmasında da 23 olgunun

%88’inde mitral yetmezlik saptanmıştır (Atabek 1998).

Mayer ve arkadaşları kalp yetmezliği olanhastalarda MY ve BNP düzeyleri arasındaki

ilişkiyi incelemiş, orta ve ağır MY’siolanların sol atriyum boyutlarını ve BNP düzeylerini

MY’si olmayanlara göre anlamlıderecede yüksek bulmuşlardır (Mayer ve ark 2004).

Detaint ve arkadaşları organik MY’si olan hastalarınBNP düzeylerini karşılaştırmışlar,

BNP düzeyleri yüksek olan hastaların sol atriyumhacminin de daha yüksek olduğunu

göstermişlerdir (Detaint ve ark 2005).

Kula ve arkadaşları romatizmalkardite bağlı MY’si olan hastalarda ANP düzeylerini

yüksek bulmuşlar, nedenini demitral yetmezliğe bağlı artmış sol atriyumvolümü sonucu

gelişen atriyal gerilimebağlamışlardır (Kula ve ark 2003).

ANP primer olarak atriyummyositleri tarafından salgılanırken,BNP’nin

özellikleventriküllerde yapılmakla birlikte, atriyumlardan da sentezlendiği gösterilmiştir

(Ruskoaho 2003). İmmünohistokimyasal çalışmalarda, cerrahi girişimler ve otopsisırasında

alınan kalp doku örneklerinde atriyum ve ventrikülmiyositlerindeki sekretuar granüllerde

BNP ve ANP’nin birlikte bulunduğu gösterilmiştir (Nakamura ve ark 1991).
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Atriyumve ventrikül duvar gerilimi BNP yapımını uyaran en önemli etkendir

(Ruskoaho 2003). Murakami ve arkadaşları sol ventrikülhipertrofisi olup sistolik

fonksiyonları normal olan hastalardaatriyum kaynaklı BNP’nin sol atriyum genişliği ile korele

olarak arttığınıgöstermişlerdir ( Murakami ve ark 2002).

Sutton ve arkadaşları EF’si normal olan mitral yetmezlikli,semptomatik ve

asemptomatik hastalarda ANP, BNP ve NT-proBNP düzeylerinikarşılaştırmışlar ve bu

hastalarda her üçününde mitral yetmezliğinin şiddeti ve solatriyum boyutlarının artışı ile

orantılı olarak arttığını göstermişler, sol ventrikülsistolikfoksiyonlarının normal olsa bile

mitral yetmezliğin derecesine paralel olarak NT-proBNP düzeylerinin artacağını

vurgulamışlar ve bunu atriyalmiyositlerin sol atriyumdakiuzun süreli volüm ve basınç artışına

bağlı olarak ANP gibi BNP de sentez etmesinebağlamışlardır (Sutton ve ark 2003).

Ülkemizde yapılan bir çalışmada Akut Romatizmal Karditi olan 20 hasta çocuk ile 20

sağlıklı çocuk arasında tanı anında ve tedavi sonrasında NT-proBNP düzeyleri ve

ekokardiyograik bulguları karşılaştırılmıştır. Buna göre romatizmal karditli hastalarda sol

atrium çapında genişleme görülmüştür. Tanı anında kontrol grubuna göre hasta grupta NT-

proBNP düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ekokardiyografik bulgular ile NT-

proBNP düzeyleri arasında da anlamlı bir ilişki gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre de; NT-

proBNP düzeylerinin sol atrium genişlemesinin bir göstergesi olarak kullanılabileceği ve

kardiyak inflamasyon ile hemodinaminin önemli bir göstergesi olabileceği belirtilmiştir (Esen

ve ark 2015).

Çalışmamızda kalp tutulumu olan ve olmayan hastalar arasında baktığımız NT-

proBNP düzeyleri sonucuna göre, kalp tutulumu olan hastaların plazma NT-proBNP

düzeylerinin kalp tutulumu olmayan hastalara göre anlamlı olarak yüksek olduğu

gösterilmiştir.

Çalışmamızda kapak tutulumları incelendiğinde, kalp tutulumu olmayan hastalar ile

tek kapak tutulumu olan hastalarda NT-proBNP düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark

olmadığı gösterilmiştir.
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Ancak kalp tutulumu olmayan hastalar ile iki kapak tutulumu olan hastaların plazma

NT-proBNP düzeyleri karşılaştırıldığında, iki kapak tutulumu olan hastalarda plazma NT-

proBNP düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmüştür.

Ayrıca tek kapak tutulumu olan hastaların plazma NT-proBNP düzeyleri ile iki kapak

tutulumu olan hastaların NT-proBNP düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tüm

bu sonuçların ışığında NT-proBNP’nin, kardiyak inflamasyonun ve özellikle de

hemodinaminin değerlendirilmesinde rolü olduğunu düşünmekteyiz.

Ayrıca yaptığımız çalışmada ASO değerleri NT-proBNP değerleri karşılaştırıldığında

anlamlı bir korelasyon olduğu ortaya konulmuştur.

Eritrosit sedimantasyonhızının kalp yetmezliği olan karditli olgular dışında, tüm diğer

olgularda yüksek olmasıbeklenir. Hastalığın tedavisi ve seyrini göstermesi bakımından önemli

bir kriter olaneritrosit sedimentasyon hızının haftalık kontrol edilmesi önerilmektedir (Fyler

1992, Özyürek 2003). Bizim çalışmamızda da hasta grubunda eritrosit sedimentasyon hızı ile

NT-proBNP değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterilmiştir. Eritrosit

sedimentasyon hızı yüksekliği ile NT-proBNP arasında ilişkinin olması, NT-proBNP’nin

inflamasyonun bir göstergesi olduğunu düşündürmektedir.

C-reaktif protein akut inflamasyonu göstermede oldukça duyarlı bir testtir.Anemi ve

kalp yetmezliğinden etkilenmez, bu tür hastalarda %90 oranında pozitifbulunur, tedaviye en

hızlı cevap veren parametrelerden biridir ve eritrositsedimentasyon hızına göre normal

seviyelere daha erken gelmesi önemlidir (Fyler 1992, Özyürek 2003). Çalışmamızda bir olgu

dışında tüm hastaların CRP düzeyi yüksekti. Hasta grupları içinde bakılan değerlerde ise CRP

ile NT-proBNP değerleri arasında anlamlı bir ilişki gösterilemedi. Eritrosit sedimentasyon

hızı ile NT-proBNP arasındaki ilişki CRP≥50 mg/dL olan hasta grubunda daha yüksek

olmasına karşın aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu da muhtemelen hasta

sayısının azlığı ile ilişkili olduğunu düşündürmüştür.

Diğer yandan çalışmamızda kalp tutulumu olmayan hastalar ile kalp tutulumu olan

hastalar karşılaştırıldığında, kalp tutulumunun olduğu gruptaki hastaların plazma IMA

değerleri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
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Buna karşın kalp tutulumu olmayan hastaların plazma IMA düzeyleri ile tek kapak

tutulumu olan hastaların IMA düzeyleri arasında anlamlı bir fark gösterilememiştir.

Ayrıca kalp tutulumu olmayan hastalar ile iki kapak tutulumu olan hastalar arasındaki

plazma IMA değerleri incelendiğinde anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Bununla birlikte tek kapak tutulumu olan hastalar ile iki kapak tutulumu olan hastalar

karşılaştırıldığında da IMA düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Ayrıca yaptığımız çalışmada hasta grubunda ASO değerleri ile IMA değerleri

karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki bulunmadığı gösterilmiştir.

Yapılan bir çalışmada 27 ARA’lı ve 18 sağlıklı çocuk üzerinde tedavi öncesi ve

sonrasında IMA düzeyleri karşılaştırılmıştır. Buna göre; tanı anında bakılan IMA

düzeylerinin, tedavi sonrasında ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunduğu

bildirilmiştir. Ayrıca IMA düzeylerinin tanı anında ve tedavi sonrasında eritrosit

sedimentasyon hızı ve CRP ile pozitif korele olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre de IMA

düzeylerinin eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP gibi bir takip marker’ı olarak

kullanılabileceği belirtilmiştir (Toker ve ark 2014).

İskemi Modifiye Albümin’in kalp kapak hastalığı olan çocuklardaki seviyelerini ve

ARA’lı çocuklarda tanıdaki rolünü belirleme üzerine yapılan bir çalışmada yaşları 5-18

arasında değişen 40’ı ARA, 35’i konjenital kalp kapak hastalığı olan, 33’ü kronik romatizmal

kalp hastalığı olan ve 20’si de sağlıklı çocuk olmak üzere toplamda 128 kişi çalışmaya

alınmıştır. Yapılan değerlendirmelerde; Akut Romatizmal Ateş grubundaki eritrosit

sedimentasyon hızı, CRP ve IMA düzeyleri, kronik romatizmal kalp hastalığı, konjenital kalp

kapak hastalığı ve kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Akut Romatizmal Ateş

grubundaki izole artrit ve izole kardit alt gruplarında da kontrol grubu ile karşılaştırıldığında

IMA düzeylerinin yüksek olduğu gösterilmiştir. Ancak kontrol grubu ile kore kliniği olan

grup arasında IMA düzeyleri açısından anlamlı bir fark gösterilememiştir. Buna ek olarak

akut romatizmal ateşli hastalar ile kontrol grubu arasında eritrosit sedimentasyon hızı, CRP ve

IMA düzeyleri açısından pozitif korelasyon bulunmuştur. Kronik romatizmal kalp hastalığı,

konjenital kalp kapak hastalığı ve kontrol grubu arasında IMA düzeyleri açısından benzer

sonuçlar görüldü. Sonuç olarak da ARA’lı çocuklarda IMA seviyelerindeki artışın



52

inflamasyon ile ilişkili olduğu ancak güçlü kanıtlar sağlamak için daha ileri çalışmalara

ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir (Karataş ve ark 2014).

Çalışmamızda bir olgu dışında tüm hastaların CRP düzeyi yüksekti. Hasta grupları

içinde bakılan değerlerde ise CRP ile IMA değerleri arasında anlamlı bir ilişki gösterilemedi.

Çalışmamızda ayrıca hasta grubunda eritrosit sedimentasyon hızı ile IMA değerleri

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Mayer ve arkadaşları ile Sutton ve arkadaşları MY’li hastalarda plazma BNP

düzeyleriniMY’nin derecesi ile korele olarak yüksek bulmuşlardır.Bu konuyla ilişkili diğer bir

çalışmada da, Kawamura ve arkadaşları bu konununbaşka bir açıdan değerlendirmesini

yapmışlar ve 32 Kawasaki hastasının akut veiyileşme dönemlerindeki BNP düzeylerini

değerlendirmişlerdir. Kontrol grubunu daviralenfeksiyonlarda görülen taşikardi ve

dehidratasyonunun olası BNP salınımınaetkilerini de düşünerek viral enfeksiyonu olan

hastalardan oluşturmuşlardır. Sonuçolarak hastaların akut dönemdeki BNP düzeylerinin

kontrol gruplarına göre veiyileşme dönemindeki hastalara göre arttığını göstermişlerdir. Sol

ventrikülsistolikfonksiyon parametrelerinin normal olmasına rağmen, BNP düzeylerindeki bu

artışınsebebinin de; Kawasaki hastalığının akut fazındaki miyokardinflamasyonuna

veyalokaliskemik alanlara bağlı olarak ventrikülmiyositlerinin artmış stresine

bağlıolabileceğini düşünmüşlerdir (Kawamura ve ark 2000).

Akut romatizmalkardit varlığında yüksek plazma NT-proBNP düzeyleriniaçıklayacak

bir görüş de sitokinlerin etkileridir. Literatürde hastalığın aktifdöneminde ve inflamatuar yanıt

boyunca sitokinlerin rollerinin araştırıldığı çalışmalar da vardır (Miller ve ark 1989, Yeğin ve

ark 1997, Sallakci ve ark 2005).

Bir çalışmada romatizmal ateşli 71 hastanın TNF-alfa düzeylerininkontrollere göre

arttığını göstermişlerdir (Sallakci ve ark 2005).

Yeğin ve arkadaşları ise, ARA’lı hastaların TNF-alfa, IL-6, IL-8düzeylerini tedavi

öncesi, tedavi süresinde ve tedavi sonunda değerlendirdikleri çalışmalarında; TNF-alfa, IL-6,

IL-8 düzeylerini tedavinin başında yüksek bulmuşlarve tedavi ile azaldığını göstermişlerdir.
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Aynı çalışmada TNF-alfa ve IL-6 düzeyleri ileeritrosit sedimentasyon hızı ve CRP arasında

pozitif korelasyon olduğunu da göstermişlerdir (Yeğin ve ark 1997).

Weisensee ve arkadaşları TNF-alfa’nın kültür ortamındaki

kalpmiyositlerininkontraktilitesiniinhibe ettiğini göstermişlerdir (Weisensee ve ark 1993).

Literatürde TNF-alfa ve IL-1 beta gibi sitokinlerin kalp miyositlerinden BNP salınımını

arttırdığı çalışmalarla gösterilmiştir (Yoshimura ve Yasue 1997, He ve LaPointe 1999,

Passino ve ark 2008).

Bir hayvan çalışmasında IL-1 beta’nın BNPpromoter gen aktivitesini, ilgili genin

transkripsiyonu düzeyinde etkileyerek BNPsalınımını uyardığı gösterilmiştir (He ve LaPointe

1999). Akut romatizmalkarditli hastaların yükselmişakut faz reaktanlarının işaret ettiği bir

inflamasyon sürecinin olması ve o bölgedenalınan kalp doku örneklerinde lenfosit ve plazma

hücre infiltrasyonu gibi inflamatuarsüreci gösteren kanıtların olması hastalığın seyrindeki

inflamatuarsitokinlerinvarlığının kanıtlarıdır (Özyürek 2003).

Gelecekte akut romatizmal karditli hastalarda, plazma NT-proBNP düzeyleri ile

sitokin düzeylerinin birlikte değerlendirildiği, kardit olan ve olmayan hasta grubunu birlikte

içeren çalışmaların bu konuyu daha iyi aydınlatabileceği anlaşılmaktadır.

Akut romatizmalkarditte, inflamasyon kalbin tüm tabakalarını tutmakla birlikte daha

çok endokard ve miyokard ile sınırlıdır (Ayoub 2001, Özyürek 2003). Aktif kardit döneminde

budokularda ödem, lenfosit ve plazma hücrelerinin infiltrasyonu ile birlikte olan eksüdatifbir

inflamatuar reaksiyon olduğu bilinmektedir (Özyürek 2003). Daha çok

erişkinlerdekiromatizmal kapak hastalarında ve hastalığın inaktif döneminde yapılmış çok

sayıdaçalışma olmakla birlikte, aktif karditte NT-proBNP düzeyleri ile ilgili, ne erişkin

yaşgrubunda ve ne de çocuklarda yapılmış bir çalışma halen literatürde mevcut değildir.

Literatürde akut romatizmal ateşli hastalarda plazma NT-proBNP ve IMA düzeyleri ile

ilgili yeterli sayıda çalışma bulunmaması çalışmamızı bu açıdan değerli kılmaktadır. Ancak

bu konuda, kardit olan ve olmayan hasta gruplarıyla birlikte yapılacak daha kapsamlı ve çok

merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmamızda;

1. Hastalarda NT-proBNP düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulundu.

2. Hasta grubunda NT-proBNP düzeyleri kalp tutulumu olan hastalarda daha yüksekti.

3. Kalp tutulumu olmayan hastalar ile iki kapak tutulumu olan hastalar

karşılaştırıldığında, iki kapak tutulumu olan hastalarda NT-proBNP düzeyleri daha

yüksek bulundu.

4. Hem ASO hem de ESH yüksekliği olan hastalarda NT-proBNP düzeyleri daha

yüksekti.

5. Hasta grubunda tedavi öncesi ve sonrası NT-proBNP düzeyleri karşılaştırıldığında

tedavi öncesinde belirgin yüksek bulundu.

6. Hasta grubunda IMA düzeyleri kalp tutulumu olan hastalarda daha yüksek bulundu.
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