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Olgu 

•  yaş, kız hasta 

 

Yakı a  
• Alt ekstremitelerde yaygı  dökü tü ve kaşı tı 
• Ekle  ağrısı 
• Karı  ağrısı 
• Kusma 



• Bir hafta ö e a aklarda dökü tüsü aşlaya  hasta ı  
ay ı gü  a aklarda ağrı, asa a a, ayak ilekleri de 
şişlik geliş iş. Başvurduğu özel erkezde alerji olduğu 
söylenerek Allerset (setirizin HCl  kre  reçete edil iş. 
 

•  gü  so ra ilaçla şikayetleri de gerile e ol aya  hasta 
aşka ir erkeze aşvur uş. Ayak ilekleri de şişlik ve 

ağrı ola  hastaya Dolven (ibuprofen  aşla ış.  
 

•  gü  so ra kus a ve karı  ağrısı aşlaya  hastaya 
invajinasyon şüphesiyle USG yapıl ış.  

 

Öykü 



• Tü  Abdo e  USG so uçları:  
• 18/11/17:  Karı  içi alt kadra larda arsak a sları arası da 

i i al reaktif sıvı izlendi. 
• 21/11/17:  Karı  içi sol orta-alt kadranlarda ince barsak 

a sları da ödem ile uyumlu olarak diffüz duvar 
kalı laş ası 5  ve ekojenite azal ası izle ektedir. 
Barsak a sları arası da  i i al reaktif sıvı izlendi.                    
1 ’de  küçük multiple mezenter lenf odları mevcuttur. 
İ vaji asyo  izlenmedi. Takip önerilir. 
 

• Flantadin(deflazakort), Rennie(kalsiyum karbonat 
+magnezyum karbonat) ve Zantac(ranitidin  aşla a  
hasta ı  ula tı ve kus a şikayetleri gerile eyi e 

erkezi ize yö le diril iş.  
 

Öykü 



 

• . haftada, g  S/C ile dü yaya gel iş. 
• 10 gün küvözde kal ış. 
• Gebelik süresince takipli. 

• Sürekli kulla dığı ila ı yok. 
• Ameliyat öyküsü yok. 

 

Özgeç iş 



 

• Anne :  yaş, ev ha ı ı, sağ-sağlıklı  
• Baba :  yaş, işçi, sağ-sağlıklı 

 

• A e baba arası da akrabalık ve ge etik hastalık öyküsü yok. 
 

• 1. çocuk : Prematürite sebebiyle 5 günlükken ex. 

• . ço uk : Hasta ız 

Soy geç iş 



Fizik Bakı 
• Ateş: 36°C 

• Na ız: 86/dk 

• Solu u  sayısı: 28/dk  

• Oksijen satürasyonu: Oda havası da  %  

• Kan ası ı: 100/60 mmHg  (50 -90persantil) 

 

• Boy: 107 cm (>97 persantil) 

• Kilo: 16,6 kg (>97 persantil) 

 

 



• Genel Durum:  İyi, ili ç açık, oryante-koopere. 
 

• Cilt:  Turgor, tonus doğal. Alt ekstremitede yaygı  ele 
gelen, basmakla solmayan maküller,  ayak bileklerinde 
ağrı ve  öde  
 

Fizik Bakı 



 

• Baş-Boyun: Orofarenks normal ve postnazal akı tı yok.                                         
 

• KVS: Kalp ritmik, S1,S2 doğal S  yok. Üfürüm yok.                                         
 

• Solunum Sistemi:  Doğal, si etrik, ek ses yok. 
 

• GİS: Karı  hassas, lokalize ağrı yok, defa s-rebound yok, HSM yok 
 

• Nöromotor Sistem: Doğal, kas gü ü or al gelişi i yaşıyla uyu lu 
 

• Genitoüriner Sistem: Görü ü  doğal, hari e  kız. 
 

Fizik Bakı 



Laboratuvar 
Biyokimya    
• Açlık ka  şekeri : 102 mg/dL 
• AST: 25,5 IU/L 
• ALT : 15,9 IU/L 
• GGT 13 IU/L 
• LDH: 402 IU/L 
• T.protein: 6,78 g/dL 
• Albumin: 4,02 g/dL 
• Na: 140,4 mEq/L 
• K: 4,36 mEq/L 
• Kreatinin: 0,26 mg/dL 
• Ürik Asit: 1,43 mg/dL 
• CRP: 0,37 mg/dL 
 

TİT: Normal, Kan – 
GGK: – 

Hemogram 

• Beyaz küre: 12.814/mm3 

• Nötrofil : 9.151/mm3 

• Hemoglobin : 11,62 gr/dl 

• Hemotokrit : 34,48 

• Trombosit sayısı: 418.200/mm3 

• Sedimentasyon: 6 mm/h 
 

 

 

 

Koagülometre 

• PT: 13,2  sn 

• INR: 1,01 

• APTT: 25,7 sn 





ÖN TANILAR 
• ITP, DIC, HÜS 

• Vaskülitler(Wegener,  Churge-
straus, Mikroskopik polianjitis) 

• İlaç Erüpsiyonu 

• Enfeksiyonlar 
– Me i gokok’a ağlı                              

Purpura Fulminans 

– Hepatit virüslere ağlı                    
Gianotti-Crosti Sendromu 

• SLE’ i  vaskülitik doku 
tutulumu 

• Hipersensitivite  vasküliti 

• İ fa tı  Hemorajik ödemi 
daha küçük yaş gru u da  



 

Ço ukluk çağı ı  e  yaygı  vasküliti olup       
cilt, eklem, gastrointestinal kanal ve 
böbrekte bulunan küçük damarlarda 

lökositoklastik vaskülit ve immünoglobulin 
(Ig) A birikimi ile karakterize ir hastalıktır. 

 

Henoch-Schönlein Purpurası 



EPİDEMİYOLOJİ 
• HSP dü ya çapı daki tü  et ik grupları etkiler a ak eyaz ve Asya 

popülasyo ları da daha sık görülür.  
 

• Tahmin edilen i sida sı: Yılda 14-20 / 100,000 
 

• Erkek/Kadı : . -1.8/ 1   
 

• Olguları ı  yaklaşık% 9 'ı  3 ila  yaş arası daki ço uklar -15y)* 
 

• Erişki lerde ise adir; a ak şiddetli ve kro ik ko plikasyo larla 
seyreder.  
 

• Kışı  ve ilk aharda daha sık, yazı  görül esi oldukça adir. 
 

• Birçok HSP vakası ı  ÜSYE so rası olduğu rapor edil iştir. 



PATOLOJİ 
• Deri biyopsileri, dermal kapillerlerin ve postkapiller venüllerin 

vaskülitini gösterir. İ fla atuar infiltrat, nötrofiller ve monositleri içerir.  
• Böbrek histopatolojisi, fokal segmental süreçte  ge iş kresentik 

tutulu a kadar değişe  endokapiller proliferatif glomerülonefriti tipik 
olarak gösterir.  
 
 
 
 

 
• Tüm dokularda, küçük da arları  duvarları da IgA birikimi sıkke ;    

C3, fibrin ve IgM'nin birikimi daha az oranda görülür. İ ü ofloresa  
ile gözlenebilir. 



PATOGENEZ 
• HSP'nin kesin patogenezi bilinmemektedir.  

• HSP'nin evsi selliği ve üst solu u  yolu e feksiyo ları ı  
sıklığı göz ö ü e alı dığı da, A grubu β-hemolitik streptokok, 
Staphylococcus aureus, mikoplazma ve adenovirüs gi i ulaşı ı 
tetikleyi ileri  şüphesi vardır. IgA' ı , özellikle IgA ’i  iriki i i  
ortak ulgu ol ası, HSP'nin IgA ve IgA ağışık ko pleksleri i  
ara ılık ettiği ir hastalık olduğu u düşü dür ektedir.  

• HSP’ i , azı ailelerde kü ele iş gözük esi, ge etik ileşe i i 
olduğu u düşü dür üştür. HLA-B34 ve HLA-DRB1*01 allelleri 
HSP nefriti ile ilişkili ulu uştur.  

• Ailesel Akde iz ateşi, kalıtsal periyodik ateş se dro ları ve 
kompleman eksikliklerine sahip hastalarda, HSP gelişi i açısı da  
yüksek risk mevcuttur. Bu da, genetik olarak belirlenen bir immun 
disregülasyonun, HSP’ye se ep ola ile eği i düşü dür ektedir. 



KLİNİK BULGULAR 
• HSP'nin karakteristik deri bulgusu : Palpable purpura 
• Pembe maküller veya izler olarak aşlar; peteşi, deride  ka arık 

purpura veya  daha ge iş ekimozlara doğru ilerler. Nadire  bül ya 
da ülserasyon gelişir.  

• Deri lezyo ları ge ellikle si etriktir ve yerçeki i e ağlı 
alanlarda (alt ekstremitelerde  veya ası ç oktaları da kalça  
oluşur.  

• Cilt lezyo ları ge ellikle -  gü  süre , gruplar hali de gelişir ve 
aşla gıçta   ay so raya kadar süre ilir.  

• El ve ayakları  dorsal yüzü, periorbital bölge, dudaklar, skrotum 
ya da kafa derisi e yerleşe  subkutan ödem de yaygı dır.  

• Artrit ve artralji dahil olmak üzere kas-iskelet sistemi tutulumu 
yaygı  olup, HSP'li ço ukları % 'i de görülür. Artrit, alt 
ekstremiteler için kendine özgü , oligoartiküler ol a eğili i 
gösterir ve deformitelere yol açmaz. Genellikle 2 hafta içinde 
giderilir; ancak tekrarlanabilir.  



KLİNİK BULGULAR 
• HSP'li ço ukları % 80'inde gastrointestinal bulgular görülür.       

Karı  ağrısı, kus a, diyare, paralitik ileus ve melena sık; 
intussusepsiyon, mezenterik iskemi, ağırsak deli esi adirdir. 
E doskopik değerle dir e ge ellikle gerekli değildir. 

• HSP'li ço ukları  % 50'sinde böbrek tutulumu görülür. Mikroskopik 
hematüri, proteinüri, hipertansiyon, nefrit, nefrotik sendrom ve 
akut veya kro ik ö rek yet ezliği şekli de ke di i gösterir.        
So  dö e  ö rek yet ezliği e ilerle e ço uklarda adir % -2).  

• HSP nedenli hipertansiyon veya SSS vasküliti ol ası duru u da;  
İ trasere ral ka a a, ö etler, aş ağrısı ve davra ış 
değişiklikleri i içere  nörolojik bulgular da görülebilir.   

• HSP, daha az sıkla görüle  ulgu ve ko plikasyo ları; orşit, kardit, 
inflamatuvar göz hastalığı, testiküler torsiyon ve pulmoner 
ka a adır. 
 



LABORATUAR BULGULARI 
• Tek aşı a ta ı koyduru u la oratuar ulgusu yoktur. 
• Yaygı  fakat spesifik ol aya  ulgular: lökositoz, 

trombositoz, hafif anemi, Eritrosit Sedimentasyon Hızı ESR  
ve C-reaktif protei  CRP  artışı. 

• HSP'de trombosit sayısı or aldir.  
• GGK genellikle + 

• Seru  al ü i  seviyeleri ö rek veya ağırsak protei  
kay ı a ağlı olarak düşük ola ilir.  

• Otoantikor testi, diğer hastalıkları dışla ak hari i de 
diagnostik olarak yararlı değildir.  

• Serum IgA değerleri ge ellikle yükselir a ak ruti  olarak 
ölçülmez.  



• Böbrek tutulumu  tansiyon, idrar tahlili ve serum kreatinin  

 

• Bağırsak duvarı öde i veya eşlik ede  intusussepsiyonun  
USG , Baryum enema (intussusepsiyon) 

 

• Atipik veya ağır vakalarda  cilt ve böbrek biyopsileri 

(Dokularda karakteristik olarak IgA birikimini gösterir.) 



TEDAVİ 
• Hafif ve ke di i sı ırlaya  HSP’de hidrasyon, beslenme ve analjezinin 

sağla ası ı içere  destekleyici tedavi uygula ır. 
 

• Steroidler, çoğu lukla ö e li gastrointestinal tutulum veya hayati 
tehlike oluştura  diğer elirtileri tedavi et ek içi  kulla ılır. 
Prednizon (1-  hafta oyu a  g / kg / gü , so rası da azaltılır.  
karı  ve ekle  ağrısı ı azaltır, a ak ge el prognozu değiştir ez 
veya ö rek hastalığı ı ö le ez. Kortikosteroidlerin hızlı ir şekilde 
kesil esi, elirtileri  tekrar ortaya çık ası a ede  ola ilir.  
 

• Etki liği göstere  yeterli veri ulu a ası a rağ e , ağır vakalarda 
intravenöz immünglobulin ve plaz a değişi i kulla ıla ilir.  
 

• Koronik HSP ede li ö rek tutulu u ola  azı vakalarda  
azatioprin, siklofosfamid, siklosporin ve mikofenolat mofetil dahil 
ol ak üzere çeşitli immünsüpresif ajanlar ile tedavi denenmektedir. 



KOMPLİKASYONLAR 

• Bağırsak perforasyonu gibi akut, ciddi gastrointestinal 
tutulu ları  morbidite ve mortalitede ö e li payı 

ulu aktadır.  
• Bö rek hastalığı, HSP’ i  uzun vadede en önemli 

komplikasyonudur.  
• Bö rek hastalığı ta ıda  so ra  aya kadar gelişe ilir;   

ancak ilk idrar tahlili normal olanlarda nadiren görülür.  
 

*HSP‘li ço ukları  efrit gelişi i i  izle ek a a ıyla ta ıda  

itibaren birkaç ay  boyunca ka  ası ı ı ve idrar tahlilleri   
ile tekrarlaya  düze li aralıklı izle i ö eril elidir. 



PROGNOZ 

• Ge el olarak, ço ukluk çağı HSP'sinin prognozu üke eldir. Çoğu ço uk, 
ortala a  hafta süre , ke di ke di i sı ırlaya  akut  ir dö e  geçirir.  
 

• HSP'li ço ukları % - 'ı da tipik olarak -6 ay içinde nüks görür. 
Relapslarda se pto lar daha hafiftir. Başla gı ı şiddetli ola  ço uklarda 
nüksetme riski daha yüksektir.  
 

• Uzun vadeli prognoz genellikle gastrointestinal veya renal tutulumun 
iddiyeti e ve süresi e ağlıdır.  

 

• Kro ik ö rek hastalığı, HSP'li ço ukları % - 'si de gelişir. HSP efriti 
ola ları  yaklaşık % 'i de so  dö e  ö rek hastalığı gelişir. 
 

• Bö rek tra spla tasyo u yapıla  HSP’de tekrarlama ve greft kay ı riski        
 yılı  so u da % .  olarak tah i  edil ektedir. 



Hasta ıza dö ersek; 

• 2mg/kg/gün dozda Prednol  ve mide koruyucu 
tedavisi aşla a  hasta ı  artrit ve karı  ağrısı 
şikayetleri ertesi gü  geriledi. 

• Yatışı ı  .gü ü de  iti are  ula tı ı  
kesil esiyle oral alı ı açılarak, iv sıvı desteği e 
son verildi. 

• Gü lük TİT taki i de hematüri gözlenmedi. 

• GGK  kez egatif,  kez zayıf pozitif izle di. 
 

 



• Servisi izde yattığı ir hafta süresi e g/kg/gü  dozda 
Prednol alan hastaya; 2.hafta 1mg/kg/gün, 3.hafta 

, g/kg/gü  dozda al ası ve so rası da kesil esi tarifle di. 
 

• Hastanemizdeki bir sonraki kontrolüne kadar uygun olan bir 
erkezde ta siyo  ve idrar tahlili e haftalık deva  edil esi 

gerektiği elirtildi. 

•Taki i de deri lezyo ları geriledi. 
Siste ik ulgusu ve yakı ası 
olmayan, vital ulguları sta il, 
genel durumu iyi seyreden hasta, 
Prednol ve Lansor reçete edilerek 
taburcu edildi.  



 


