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             ÖZET 

 

Akut Romatizmal Ateş (ARA), çocukluk döneminde edinsel kalp hastalıklarının en önemli 

nedenidir. Gelişmiş ülkelerde ARA ve neden olduğu Romatizmal Kapak Hastalığı (RKH) az 

görülürken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam 

etmektedir. Bu toplumlarda hastalığın erken dönemde tanınıp, tedavi edilmesi ve proflaksinin 

titizlikle uygulanması, hastalığın sekellerini önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 

yaklaşımdan yola çıkarak, kliniğimizde son 10 yılda tanı alan ARA ve RKH olan hastaların klinik 

bulgularını ve karditli hastalarda prognozu etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla bu çalışmayı 

planladık. 

Çalışmamızda 2001-2011 yılları arasında tanı alan ve düzenli olarak kontrollere gelen 198 

ARA'lı hasta değerlendirilmiştir. ARA ve RKH'nın görülme oranının önceki 10 yıldan farklılık 

göstermediği görülmüştür. Hastaların %50.5'inde RKH saptanmış ve hastaların çoğunluğunda 

kardit hafif şiddette bulunmuştur. Karditin bu kadar yüksek oranlarda görülmesi, ekokardiyografık 

incelemenin kardit tanısmdaki önemini göstermesi bakımından da dikkat çekicidir. 

Romatizmal kapak hastalığının prognozuna etki eden faktörler incelendiğinde, hastalığın 

şiddetinin, romatizmal aktivite süresinin, tedaviye başlama zamanının ve düzenli proflaksi 

uygulanmasının prognozda önemli olduğu saptanmıştır. 

Tüm bu bulguların ışığında, erken tanı ve tedavinin yanısıra düzenli proflaksi uygulanması 

ile romatizmal ateşin hayatı tehdit eden komplikasyonlarından korunulabileği kanısına varılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            ABSTRACT 

 

Acute rheumatical fever (ARF), is the most important cause of acquired heart diseases. 

Rheumatical valve disease (RVD), which is caused by ARF, and ARF is rarely seen in developed 

countries, but it still seems to be an important health problem in under-developed and developing 

countries. Prophylaxis, early diagnosis and appropiate therapy carry important weight to prevent 

sequelas. So we studied the ARF, RVD and carditis patients in our clinic’s database in the last 10 

year period to search for the clinical findings of ARF and RVD patients and the prognostic factors 

of carditis patients.  

We evaluated 198 ARF patients whom were on routine control among 2001-2011. We 

observed that the ARF and RVD frequency was not different compared to the previous 10 years’ 

findings. RVD was observed in 50.5% of the ARF patients whereas mild carditis was seen in most 

of the patients. High accompanying rates of carditis also highlights the importance of 

echocardiographic examination in carditis diagnosis.  

Severity of the disease, rheumatical activitiy duration, time to initiate therapy and regular 

prophylaxis are the prognostic factors for RVD. 

We concluded that early diagnosis and therapy in addition to regular prophylaxis may  
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             1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Akut romatizmal ateş bağ dokusu özellikle de eklem, kalp ve beyin gibi yaygın 

sistemik tutulumu olan, konnektif dokunun kollajen liflerinde harabiyete sebep olabilen 

ve genellikle subakut veya kronik seyreden, kalp kapak fibrozisi yaparakta yavaş ilerleyen 

valvüler kalp hastalığına sebep olabilen bir hastalıktır (1). Genellikle A grubu B hemolitik 

streptokoklara (AGBHS) bağlı farengeal enfeksiyonlardan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar ve 

eklemler, kalp, santral sinir sistemi, deri ve subkutan dokuyu etkiler (2,3,4). Hastalık 

kardiyak sekelleri ile önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. ARA, dünya genelinde 

çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen edinsel kalp hastalıklarının en sık 

nedenidir.(5,6,7). 

Gelişmiş olan ülkelerde ARA prevelansı azalmakla birlikte ülkemiz gibi 

gelişmekte olan ülkelerde hala önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Sosyoekonomik 

düzelme,  1940 yılından itibaren penisilin kullanımı son 70 yıldır gelişmiş ülkelerde ARA 

ve RKH insidansının belirgin azalmasında rol oynamıştır.(8) 

Gelişmiş ülkelerde ARA insidansı 0.5-3/100.000, gelişmekte olan ülkelerde 

500/100.000 ve üzeri olarak saptanmıştır. Dünyada tüm yaş grubunda 470.000 yeni vaka , 

5-14 yaş arasında ise 340.000 yeni vaka gözlenmiştir.(8,9,10,11,12) 

Ülkemizde kesin rakamlar olmamakla beraber yaygın bir sağlık problemi olmaya 

devam etmektedir. 1975'de Ankara'daki ilkokul çocuklarında yapılan geniş kapsamlı bir 

çalışmada RKH prevalansı ortalama %0.66 olarak rapor edilmiştir (13,6). Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan bir çalışmada ise 1978-1988 yılları 

arasında çocuk polikliniğine başvuran hastaların %0.35'nin ARA tanısı aldığı ve bunların 

%56.9'nun RKH olduğu(14), 1990-2000 yılları arasında yapılan çalışmada çocuk 

polikliniğine başvuran hastaların %0.29'nun ARA tanısı aldığı ve bunların %69.9'nun 

RKH olduğu saptanmıştır 

Bu çalışma, 2001-2011 yılları arasında hastanemize başvuran hastalarda ARA ve 

RKH sıklığını, klinik özelliklerini, prognoza etki eden faktörleri belirlemek ve buna 

ilişkin alınabilecek koruyucu önlemleri belirlemek amacı ile planlanmıştır . 
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           2. GENEL BİLGİLER 

 

            2.1 AKUT ROMATİZMAL ATEŞ 

 

            Akut romatizmal ateş, A grubu β hemolitik streptokoklara (AGBHS) bağlı üst 

solunum yolu enfeksiyonlarının geç komplikasyonu olarak ortaya çıkan, başlıca kalp, 

eklemler, merkezi sinir sistemi, deri ve deri altı dokuları tutan inflamatuar bir hastalıktır. 

Akut hastalık, önemli morbidite ve bazı ciddi olgularda ölüm sebebi olmasına karşın klinik 

ve toplum sağlığı açısından asıl sorun akut hastalığın sekeli olarak karsımıza çıkan ve 

özellikle genç erişkinleri etkileyen romatizmal kalp hastalığıdır. (15) 

          

            2.1.1 TARİHÇE: 

 

Hastalık yüzyıllardır bilinmektedir. Tarihte ilk kez romatizma artriti terimini 

kullanan Guillaume de Baillou'dur (1538-1616). Thomas Sydenham 1686 yılında 

Sydenham koresini tanımlarken, boğaz enfeksiyonu ve ARA arasındaki ilişkiyi ilk kez 

Cheadle 1889 yılında bildirmiştir. Bindokuz yüzlü yılların başlarında birkaç araştırmacı 

streptokokların hastalıktaki rolüne ve ARA'nın proliferatif ve non-süpüratif karakterine 

dikkat çekmişlerdir.(15,16) Lancini valvuler vejetasyonları keşfederek 1707 yılında 

otopsi bulguları halinde yayınlamıştır. See tarafından korenin romatizma ve kalp hastalığı 

ile ilgisi 19. Yüzyıl ortalarına doğru belirtilmiştir.  

Subkutan nodullerin tarifi 1812'de ilk olarak Wellin tebliğinde rapor edilmiştir ve 

1875 yılında Mavret tarafından etraflı olarak değerlendirilmiştir. Cheadle endokardit, 

plörezi, kore, perikardit, exudatif eritem, subkutan nodul ve tonsillit gibi romatizmanın 

değişik ye farklı belirtilerini ele alarak, bunları bir semptom olarak toplamıştır. 

Cheadlenin bu anlayışı, daha sonra T.Ducket Jones tarafından ARA tanısı için kabul 

edilen major ve minor kriterlerden farklı değildir  

1878 'de West ve 1879 yılında Goodhart çalışmalarında romatizmanın seyrinde 

miyokard tutulumu olduğunu ilk kez ortaya çıkarmışlardır. 1904'de Ludwig Ascoff kendi 

adını verdiği nodulleri tarif etmiş, daha sonra da Kehl ve Romberg gibi Alman patologlar 

kalp yetmezliğinin valvuler lezyonlarından ziyade miyokarddan kaynaklandığını 

desteklemişlerdir. Thelhimer ve Rothschild Aschof nodüllerinin ARA tanısı için 

karakteristik olduğunu daha sonra belirtmişlerdir.(17) 
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Lancefield'in çalışmaları ile 1930 yılında streptokokların subgrupları 

belirlenmiştir. Bindokuz yüz kırk yılında penisilinin bulunması ile ARA'dan etkili olarak 

korunma başlamıştır. Daha sonraları ABD'de dönemsel epidemik artışlarda ve Fransa'daki 

sporadik olgularda streptokoklara ait spesifik romatojenik tipler belirlenmiştir  (16). 

İkinci dünya savaşından sonra Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelerde ARA prevelansı 

giderek artmıştır. Bindokuzyüz elli'li yıllarda ABD'de antibiyotiklerin zor elde edilebildiği 

dönemlerde 15.000 insanın ARA sebebiyle öldüğü bilinmektedir (18,19,20). Bindokuzyüz 

elli-elli bir yıllarında ABD ve İngiltere'de ACTH, kortizon ve aspirinin ARA'nın tedavisinde 

kullanılması ile bu hasta1ıktan ölüm oranında göreceli bir düzelme sağlanmıştır (19). 

 ARA tanısında kullanılan kriterler ilk kez 1944 yılında T. Duckett Jones tarafından ortaya 

konulmuştur. Bu kriterler 1955 yılında değişikliğe uğramış. Son olarak 1992 yılında 

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından ve 2002-2003 yıllarında DSÖ tarafından son 

şekli verilmiştir (21). Son 60 yıl içinde ABD ve Batı Avrupa'da ARA insidansında belirgin 

bir azalma görülmüş ise de gelişmekte olan ülkelerin halen önemli bir sorundur (22). 

 

             2.1.2 EPİDEMİYOLOJİ 

 

Akut romatizmal ateş atağından önce, bu atağı tetikleyen, iyi tedavi edilmemiş A 

grubu streptokoksik farenjit enfeksiyonu vardır. Tedavi edilmemiş (AGBHS) farenjiti ARA 

atağını tetikleyen en önemli faktördür. Akut farenjitin etkin bir şekilde tedavi edilmesi bu 

riski ortadan kaldırır. Epidemiyolojik çalışmalarda, tedavi edilmemiş streptekok farenjitinin 

ardından ARA (ilk atak) insidansı %2-3 olarak bulunmuştur. İlk ataktan sonra yeni atak 

geçirme olasılığı %50'dir. ARA' lı olguların üçte birinde, asemptomatik farenjiti izleyerek 

oluşabilmektedir (22). AGBHS ların vücudun diğer bölgelerinde enfeksiyonlardan, örneğin 

pyodermiden sonra görülmez. Bunun nedeni tam olarak açıklanamamıştır ancak cilt 

enfeksiyonu yapan suşlarla farenkse yerleşen suşlar arasında romatojenik patojenite 

bakımından farklar olduğu öne sürülmektedir (2,3,4).  

Dünya Sağlık Örgütünün 2005 verilerine göre (WHO) dünyada 15.6 milyon romatizmal 

kalp hastasının bulunduğunu, her yıl 500.000 yeni ARA hastasının 300.000’inde RKH 

geliştiğini, yıllık 223.000 kişinin de ARA ya da RKH nedeniyle öldüğünü 

bildirmektedir(23).  

Gelişmiş ülkelerde ARA insidansı 0.5-3/100.000, gelişmekte olan ülkelerde 

500/100.000 ve üzeri olarak saptanmıştır. Dünyada tüm yaş grubunda 470.000 yeni vaka 

5-14 yaş arasında ise 340.000 yeni vaka gözlenmiştir (8,9,10,11,12). 
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Hastalık insidansı ve prevelansı ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir. İsrail 

de insidans 2-3%100.000 iken (24), 2005’te Kuzey Avusturalya da Aborjinlerde 5-20 yaş 

arasındaki ARA insidansı 54/100.000 olarak saptanmıştır (25). İsveç’te insidans oranı 

1955-1964 yılları arasında 4.5/100.000, 1961-1972 arasında Çekoslavakya da 16/100.000 

(26,27), 1993’te Cernay (28) ve ark. Slovakya’da yaptığı çalışmada 0,7/100.000, 

Giannoulia-Karantana ve ark.(29) 2001 de Yunanistan da yaptığı çalışmada 1,1/100.000 

olarak bulunmuştur 

Ülkemizde kesin rakamlar bilinmemekle birlikte yapılan çalışmalarda 

50-100/100.000 arasında olduğu gösterilmiştir. Beyazova ve ark. 1970-1973 yılları 

arasında ARA insidansını 56.6/100.000 saptarken, aynı araştırmacılar 15 yıl sonra 

yaptıkları ikinci bir çalışmada bu oranı 36.7/100.000 olarak saptamışlardır (30). 

Karademir ve ark.(31) tarafından yapılan 1990-92 yıllarını kapsayan çalışmada ise 

insidansı 107.7/100.000 olarak tespit edilmiştir. Olguntürk ve arkadaşlarının 1995 yılında 

okul çağı çocuklarında yaptıkları prevalans çalışmasında ARA'in kümülatif prevalans hızı 

3.7/1000, RKH'nın ise 0.73/1000 olarak belirlenmiştir (32). Ankarada Ocak 1993 – Ocak 

1999 tarihleri arasında yapılan bir çalışmada romatizmal ateş insidansı %0.032 

bulunmuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yapmış olduğu bir çalışmada RKH 

prevalansı 1975'de %0.94, 1985'de %0.56 olarak belirlenmiştir. Total prevalans hızı ise 

%0.66'dır (6). Örün ve ark çalışmasında 1980-1989 yılları arasında ARA inidansı 

37/100.000, 1990-1999 yıllarında 60/100.000, 2000-2009 arasında ise 21/100.000 olarak 

bulunmuş olup, izlemde ARA insidansında anlamlı düşüş saptanmıştır(33). Bu düşüş 

nedeni antibiyotik kullanımının artmasına ev ve okuldaki kalabalığın azalmasına, hijyen 

koşullarının düzeltimesine, sağlık hizmetlerinin düzelmesine ve ayrıca Ankara’da daha 

fazla çocuk kardiyoloji departmanının açılması nedeni ile eskiye oranla aynı merkeze 

başvuran hasta sayısının azalmasına bağlanabilir. Hastanemizde 1990-2001 yılları arsında 

yapılan çalışmada da ara insidansı %0.29 RKH insidansı %0.20 çalışmamızda %0.28 

olarak saptandı. ARA’lı hastaların %89'nun RKH olduğu tespit edilmişdir. 

Akut romatizmal ateş, AGBHS enfeksiyonlarının sık rastlandığı 5-15 yaşları 

arasında görülür. Nadir de olsa, hastalığın ilk atağı 5 yaştan küçük ve 15 yaştan büyüklerde 

de görülebilir.  Tami ve ark.(34) 5 yaşın altındaki çocuklarda karditin daha ağır seyrettiğini 

ve kore sıklığının nisbeten az olduğunu bildirmişlerdir. Ancak Canter ve ark.(35) serisinde 

böyle bir eğilim görülmemiştir 

 Özellikle askeri birlik gibi bazı kapalı topluluklarda ilk atak ileri yaşlarda ortaya çıkabilir. 

Kalabalık ve elverişsiz ev ortamında, üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğu 

kış ve ilkbahar mevsimlerinde hastalığın görülme sıklığı artar. Mevsimsel insidans 
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streptokoksik farenjitin sıklığı ile direk olarak ilişkilidir. Bahar aylarında daha sık 

görülür(22). AGBHS epidemilerinden sonra sıklık %3 olmasına karşın, epidemiler dışında 

%0.3'tür. Cinsiyet ayrımı olmamakla birlikte ailesel yatkınlık, ırk ve etnik faklılıklar 

önemlidir (36). 

Avrupa ülkeleri ve ABD’lerinde ARA’nın pik insidansının ilkbahar aylarında 

olmasına karşın, ülkemizden Özbarlas ve ark.’nın(37) yaptığı çalışmada % 41’inde, Lenk ve 

ark.’nın(38) çalışmasında ise %57.8’inde olgular kış aylarında görüldüğü bildirilmiştir (37). 

Fakat başka bir çalışmada ise en sık başvurunun ilkbaharda olduğu tespit edilmiştir (39).  

Başka bir çalışmada Mart ayı, 6-11 yaş arası çocuklar, erkek cinsiyet, beyaz ırk dışı ırklar, 

özellikle Asya/Pasifik kökenlilerde hastalığın daha sık görüldüğü ileri sürülmektedir (39). 

İnsidans çalışmalarında önemli iki etken; tanının doğruluğu ve lokal sağlık 

kuruluşlarına bildirimidir. ARA, bildirimi zorunlu olan hastalıklar içinde olmadığı için 

ülkemizde insidans çalışmalarında eksiklikler olmaktadır (40). 

   2.1.3 PATOGENEZ 

 

Akut romatizmal ateşin patogenezinde kabul edilen teori; streptokok 

enfeksiyonunun aracı olduğu immünolojik reaksiyonlar sonucunda inflamatuvar yanıtın 

oluşmasıdır (22). 

Akut romatizmal ateş etyolojisinde rol oynayan 3 önemli faktör vardır. 

1. Etken (Grup A beta hemolitik streptokok) organizmanın virulans özelliği 

2. Konakçı (5-15 yaş arası, genetik yatkınlığı olan çocuklar) 

3. Çevre (sosyoekonomik durum, tıbbi yardıma ulaşabilme, kalabalık yaşam 

koşulları) Akut romatizmal ateş, bu üç faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkar 

(2,3,4,41,42,43). 

A grubu beta hemolitik streptokokun moleküler biyolojisi ve bu mikroorganizma 

ile konakçı arasındaki otoimmün yanıtla olan bağlantısı iyi bilinse de, tam olarak 

an1aşı1amamıştır. Beta hemolitik streptokoklardan sadece grup A olanları ARA'ya yol 

açar. Etkili tedavi edilmiş AGBHS farenjiti olgularının yaklaşık %10'nunda AGBHS 

boğazda kalmaktadır. A grubu beta hemolitik streptokok ile oluşan deri enfeksiyonundan 

sonra ARA gelişmediği bilinmektedir (22). Ancak son yıllarda yayınlanan bildirilerde 

ARA prevelansının yüksek olduğu bilinen Aborginlerin %70'inden fazlasında 

AGBHS'ların neden olduğu piyodermi enfeksiyonlarına rastlanmıştır(16).  
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  2.1.4 ETYOLOJİK AJAN: 

 

A grubu beta hemolitik streptokok (sp.Pyogenes) Lancefıeld tarafından 

sınıflandırılan beta hemolitik streptokokların (A'dan T'ye kadar) 20 alt grubundan 

biridir. Sitoplazması, daha çok lipoproteinlerden oluşan üç tabakalı bir membran 

tarafından çevrelenir. Sitoplazmik membranın dışında üç yapısal bölüm içeren hücre 

duvarı vardır (2,3,4,47,48,49). 

1. Peptidoglikan: hücre duvarının sertliğini sağlar ve hücre duvarı polisakkaritleri 

ile birlikte, artrit ve nodüler reaksiyon gelişiminde önemli rol oynar. 

2. Polisakkarit veya grup spesifik karbonhidratlar. Bu bölümün immünokimyasal 

yapısı çeşitli serogrupların serolojik özgünlüğünü belirler. Bu karbonhidratın mitral kapak 

dokusunda bulunan glikoprotein ile antijenik benzerliğinden dolayı kardit gelişiminden 

sorumlu olduğu düşünülür.  

3.M,R,T proteinleri: En önemli olanı grup A streptokokların tipe özgün antijeni 

olan M proteinidir. İmmünokimyasal yapıda yüze yakın M proteini tanımlanmıştır 

AGBHS'ların tipe özgü antijenidir ve mikroorganizmayı fagositozdan korur ve antikorları 

nötralize eder. 100 çeşit M proteini tanımlanmıştır. Akut romatizmal ateşin yüksek oranda 

görüldüğü toplumlarda saptanan ve sıklıkla karşılaşılan tipler; M1, M3, M5, M6, M14, 

M18, MI9, M24, M27 ve M29'dur. Akut glomerulonefritte ise en sıklıkla M1, M4, MI2, 

M49, M55, M57 ve M60 gösterilmiştir. Grup A streptekoklar, hücre dışı enzimler olan iki 

adet hemolizin veya streptolizin (oksijen stabil streptolizin S ve oksijen labil streptolizin 

O) üretirler. Hemoliz eritrositte gerçekleşir. Ayrıca A grubu beta hemolitik 

streptokokların çoğu, streptokoksik pirojenik ekzotoksin (SPE) salgılar. Bu ekzotoksin 

kızıldaki deri reaksiyonundan sorumludur ve beş adet SPE vardır (A,B,C,F ve 

streptokokal süperantijen). Bütün ekzotoksinlerin reaksiyonları süperantijeniktir. İn vitro 

ortamda T hücre proliferasyonunu ve çeşitli sitokinlerin yapımını ve salgılanmasını 

sağlarlar (TNFa, IL1b, IL6). Diğer bir salgılanan enzim streptokinazdır ve fibrinolitik 

sistemin aktivasyonundan sorumludur. Streptokokların farklı türlerinde değişik 

miktarlarda dört tip deoksiribonükleaz enzimi üretilir (A,B,C,D). Nükleotidaz enzim 

organizmanın lökositleri öldürme yeteneği ile ilişkilidir. B izoenzimi en fazla yapılanıdır. 

Streptokok enfeksiyonu anında hasta serumunda bu enzimlere karşı oluşan nötralizan 

antikorlar tesbit edilebilir. Yüksek antikor titrasyonu varlığında veya akut ve konvelasan 

dönem arasında anlamlı düzeyde yükselme olursa grup A streptokok enfeksiyonu 

açısından test (+) demektir (22).  
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AGBHS’lar birçok hücre dışı toksin ve enzim salgılarlar. Bunların hemen hepsi 

antikor oluşumunu uyarmasına karşın immünite sağlamazlar, ancak tanı ve izlem için 

kullanılırlar (2,3,4,7,48,49,50). 

 

  2.1.5 DUYARLI KONAKÇI: 

 

Tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi ARA patogenezinde de konağa ait 

faktörler önemlidir. Klinik çalışmalar bu hastalığın ailesel yatkınlık gösterdiğini ve 

ARA'ya duyarlı genetik faktörlerin var olduğunu düşündürmektedir. Bu yatkınlığın tek 

resesif gen aracılığıyla oluştuğu düşünülmektedir. ARA'nın ne ölçüde akkiz veya genetik 

yatkınlıkla ilgili olduğu kesin olarak belirlenememiştir. Her iki faktör de önemli 

görülmektedir. ARA'ya dirençli veya duyarlı olmaya neden olan ırk veya etnik grup 

farklılığı saptanmamıştır. Bazı çalışmalarda cinsiyet ve yaş farkı izlenmiştir. Sydenham 

koresi puberte öncesi her iki cinste eşit sıklıkta görülürken, daha sonraki dönemlerde 

kızlarda sık görülmektedir (51). 

Akut romatizmal ateş; immün sistemin tam olarak gelişimini tamamlamadığı 

küçük çocuklarda çok nadir görülürken, 10 yaşından sonra artar ve daha sonra da azalır. 

Kardit küçük yaşlarda daha sık ve ağır seyrederken; artrit ise yetişkinlerde sıktır. ARA 

diğer immünolojik hastalıklara göre tek yumurta ikizlerinde daha düşük birliktelik gösterir 

(%20) (43). 

İnsan lenfositlerinin incelenmesi ile özgün B hücre alloantijen varlığı 

gösterilebilmiştir. Monoklonal antikorların ve özgün lenfosit yüzey antijenleri duyarlı 

konakçıyı gösteren bir belirteç olarak kabul görmektedir. Monoklonal antikorların (D8/I7 

ve PG1/MNII gibi) etnik gruplara göre farklı ARA/RKH'nin tanımlanmasında yararlı 

olduğu gösterilmiştir (52). 

D8/17 B hücre alloantijen yüzdesi ABD'de çok yüksek iken, Hindistan'daki 

ARA'lılarda bu oran yüksek düzeyde bulunmamıştır.  

Genetik yatkınlık ise yine insan lökosit antijenleri (HLA) ile yapılan çalışmalarda 

gösterilmiştir. Ayoubin ve ark. HLA DR2 ile siyah ırk ve HLA DR4 ile beyaz ırk arasındaki 

ilişkiyi göstermişlerdir. Brezilya'da DR7 ve DW53, Özbeklerde HLA-B17 ve HLA-B21 

arasında kombine ilişki de saptanmıştır (22,53). Güney Afrikada'ki zencilerde DR1 ve 

DRW6 yüksek bulunmuştur (43). Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise HLA DR3, DR7, 

B16, HLA A10, HLA B35, HLA A2, DR4 ile hastalık arasında ilişki olduğu bildirilmiştir 

(51). 



8 

 

Akut romatizmal ateş gelişim riski daha önce atak geçirmemiş olanlarda %2-3 olup, daha 

önce atak tanımlayanlarda ise %50'ye kadar yükselmektedir. 

  

             2.1.6 ANORMAL İMMÜN YANIT TEORİSİ 

 

Hastalığın patogenezini açıklamaya yönelik günümüzde en popüler görüş, anormal 

immün yanıt teorisidir. Bu teori, bazı streptokok antijenlerinin, insan doku antijenleriyle 

çapraz reaksiyon vermesi esasına dayanır. Bu antijenik benzerlik sonucu, konakçıda gelişen 

immün yanıt hatalı bir şekilde kendi antijenini “yabancı” olarak tanır ve ARA’daki doku 

zedelenmesi ortaya çıkar. Kaplan ve arkadaşları, A grubu streptokokların hücre membranı 

ile miyokard dokusu arasında antijenik benzerlik olduğunu göstermişlerdir. Bu araştırıcılar 

tarafından M-proteini ile miyokardiyal sarkolemma ve kardiyak miyozin proteini arasında 

immünolojik olarak çapraz reaksiyon olduğu belirlenmiştir (54,55). 

Daha sonra yapılan çalışmalar da diğer streptokok komponentlerinin, pek çok insan 

dokusu ile immunolojik reaksiyon verdiğini ortaya koymuştur. Bunlar streptokok 

karbonhidratı ile valvüler glikoprotein, streptokok protoplast membranı ile subtalamik ve 

kaudal nükleusdaki nöronlar, kapsül hyalürinatı ile eklem kartilajı arasındaki immunolojik 

çapraz reaksiyonlardır. Bu immunolojik reaksiyonlar, hastalığın klinik bulgularını oluşturan 

çeşitli organ ve doku zararını açıklar 

ARA'lı hastalarda kalbe karşı antikorların saptanma insidansı %33-85'tir. Bu 

antikorlar diğer bireylerde de (akut glomerulonefrit, diğer ARA gelişmemiş streptokok 

enfeksiyonlarında) olmasına rağmen, ARA'lı hastalara göre düşük titrededir ve konvelesan 

dönemde düşüş gösterir. Hem tanı hem de prognoz açısından önemli nokta; Zabriskie ve 

arkadaşlarının zaman içinde kalbe karşı gelişen antikorlarda düşüş gözlemeleridir. Üç yılın 

sonunda tek atak geçiren hastalarda bunların titresi ölçülemeyecek düzeydedir. Bu veri 

klinik gözlemleri desteklemektedir. ARA rekürrensleri en sık ilk 2-3 yılda gözlenirken, ilk 

ataktan 5 yıl sonra nadir olmaktadır. Titrelerdeki bu seyrin prognostik değeri de vardır. İlk 

atağı takip eden 2-5 yıl süresince kalbe karşı gelişen antikorlarda belirgin düşme saptanır. 

Eğer penisilin proflaksisi kesilirse gelişecek ikinci atakta antikorlar daha yüksek seyreder ve 

ilk atağı takiben 11 yıl yüksek kalabilir (41,43). 

Sonuç olarak; Tam olarak otoimmün temeli olmamasına rağmen ARA'lı hastalarda 

serumda ve eklemlerde yüksek miktarlarda immün kompleksler saptanmıştır. Bu yüksek 

düzeyler ARA'nın etki ettiği dokularda immün kompleks vaskülitine zemin hazırlayacak 

düzeydedir ve vasküler hasar için ilk uyarandır. Bunu otoreaktif antikorların ikincil 



9 

 

penetrasyonu izler. ARA'li hastalarda konak immünglobulini ve komplemanı kardiyak 

dokularda birikir. (41,43). 

Hücresel düzeyde ise; ARA'lı hastaların kalbinde doku hasarının olduğu bölgede 

lenfosit ve makrofajların varlığına ait birçok delil vardır. Hücreler esas olarak CD4(+) 

yardımcı lenfositlerdir. Hastalığın akut döneminde 4:1 olan CD4(+) / CD8(+)  lenfosit oranı, 

kronik kapak örneklerinde 2:1 şeklindedir. Bu hücrelerin birçoğu DR antijeni üretirler. Bir 

diğer önemli bulgu da hasta kapaklarda DR antijeni üreten makrofaj benzeri fıbroblastların 

gözlenmesidir. Bunlar belki de CD4(+) lenfositler için antijen sunucu hücrelerdir. Ayrıca 

ARA'nın patogenezinde çok sayıda inflamatuvar sitokinin yer aldığı bilinmektedir. En fazla 

yer alan sitokinler, interlökin 1a (IL1a),  interlökin 1b (IL1b), interlökin 6 (IL6),  interlökin 8 

(IL8) ve tümör nekroz faktör (TNF)'dür. ARA'lı hastalarda tedavi öncesinde bu sitokinlerin 

yüksek olduğu ve tedavi sonrasında normal düzeylerde olduğu gösterilmiştir. Ayrıca karditli 

olgularda IL8 düzeyleri diğer sitokinlerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (56). 

ANTİJENİK BENZERLİK TEORİSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil1-1 antijenik benzerlik teorisi 

 

 

 2.1.7 PATOLOJİ 

 

Romatizmal ateşte inflamatuvar reaksiyon bağ dokusu veya kollajen dokuda 

gerçekleşir. Hastalık diffüz olmasına ve birçok dokuyu etkilemesine rağmen klinik 

görünüm daha çok kalp, eklemler ve beyinde ortaya çıkar (2). 

Akut romatizmal ateş patolojik açıdan küçük kan damarları ve çevresindeki 

konnektif dokuda iki temel lezyon ile karekterizedir. 
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Erken dönemde gelişen lezyon eksudatif, dejeneratif ve inflamatuvardır. Kollajen liflerde 

parçalanma ve ödem oluşur. Erken dönem lezyonları ARA'nın geçici bulgularını oluşturur, 

iyileşme döneminde tümüyle kaybolur ve anti-inflamatuvar tedaviye iyi yanıt verir (57). Bu 

erken faz 2-3 haftada kaybolur ve bunu 2. faz takip eder. 

Geç dönemde gelişen lezyon ise proliferatiftir. Bu dönemin tipik lezyonu Aschoff 

cisimcikleridir (Resim -1). Aschoff cisimcikleri çevrelerinde yer yer anitschkow hücreleri 

olarak tanımlanan bazofilik sitoplazmalı, veziküler nukleuslu büyük histiyosit içeren kronik 

mononükleer inflamatuvar infiltrasyon, ortalarında fibrinoz nekrozdan oluşur Fibrinoidin 

avasküler merkezinin etrafında basofilik sitoplazmalı rozet formasyonu yer alır (58). 

 

 

 

 

 

 

 

               Resim- 1. Akut romatizmal Karditte Ashoff cisimcikleri (58) 

 

Aschoff cisimcikleri kalbin konnektif dokusunun her yerinde bulunabilir ancak 

eklem ve beyinde bulunmaz. Subakut veya kronik miyokarditin iyileşme döneminde 

karşımıza çıkar (22). Sıklıkla interventriküler septumda, sol ventrikül duvarında ve sol 

atriyumda yer aldığı düşünülmektedir (59). 

 Aschoff cisimcikleri aylarca ya da yıllarca ve anti-inflamatuar tedaviye yanıt vermez.  

 

             2.1.8 KARDİYAK LEZYONLAR 

 

Romatizmal ateşte kardiyak tutulum, kalbin komponenti olan herhangi bir dokuda 

olabilir. Akut kardit sırasındaki inflamatuar süreç, sıklıkla endokard ve miyokard ile 

sınırlıdır. Ağır miyokarditli hastalarda perikard da tutulabilir. Kollajen doku hastalıklarının 

aksine, ARA süresince myokardit ve endokardit olmaksızın perikardit görülmesi nadirdir. 

ARA’lı hastalarda perikardit varlığı, genellikle pankardit varlığının ya da kalp katmanları 

arasındaki inflamatuar sürecin yayıldığını işaret eder.  

Perikarditin eşlik ettiği pankardit vakalarında, fibröz eksuda visseral ve seröz yüzeyi 

çevreler, perikardiyal mesafede serofibrinöz sıvı birikir (22). 
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Akut romatizmal kardite eşlik eden histolojik bulgular spesifik değildir. Histolojik 

değişikliğin derecesi, mutlaka klinik bulguların ağırlığı ile korele olmayabilir.  

İnflamatuar reaksiyonun ilerlemesi ile eksüdatif ve proliferatif reaksiyonlar daha belirgin 

hale gelir. Bu evre, dokuda birkaç granülositle birlikte lenfositler ve plazma hücrelerinden 

oluşan bir selüler infiltrat ile izlenen ödematöz değisiklikler ile karakterizedir. Kapakçıklar 

da ödemlidir ve esas olarak lenfositlerle infiltre olmuştur. Son çalışmalar, CD4+ 

lenfositlerinin, bu infiltratlarda bulunan predominant hücre fenotipi olduğunu 

göstermektedir (60,61). 

 Mitral kapak, diğerlerine göre çok daha fazla sıklıkla tutulmaktadır. Bunu mitral ve 

aort kapaklarının birlikte tutulumu izler, izole aort kapağı tutulumu az görülür. Hastalığın 

akut döneminde valvüler yetmezlik vardır. Kronikleştikçe kalsifiye olmuş stenotik kapak 

görünümü ortaya çıkar (62). 

Romatizmal endokardit için karekteristik bir lezyon olan MacCallum yaması, sol 

atriyumun içerisinde arka mitral yaprakçığın üzerinde dokunun kalınlaştığı bir bölgedir. 

Etkilenen kapağın hiyalen dejenerasyonu, kenarlarında verrü gelişmesine yol açar ve 

yaprakçıkların birbirine yaklaşmasını önler, kapak tam kapanamaz. İnflamasyon devam 

ederse kapakta fibrozis ve kalsifikasyon gelişir. 

Orta ve ağır kardit olguları kalp yetmezliğine neden olabilir, nadiren aktif dönem geçtikten 

sonra cerrahi düzeltme gerektirecek ciddi sekellere yol açabilir. Genellikle valvüler 

yetmezlik ve myokardiyal tutulum birliktedir (63,64). 

 

             2.1.9  EKSTRAKARDİYAK LEZYONLAR 

 

Eklem Tutulumu: Artrit patolojisinde esas olan seröz dokunun inflamasyonudur, 

kartilaj doku tutulmaz. Sinoviyal yüzeyde fibrinoid dejenerasyon vardır. 

               Sydenham Koresi: Santral sinir sisteminde patolojik bulgu vaskulittir. Bazal 

ganglionlar, korteks ve serebellumda lenfositten zengin perivasküler infiltrasyon olmasıdır 

(65). Ayrıca hücresel dejenerasyon, perivasküler infîltrasvon nadiren peteşiyal kanamalarda 

oluşmaktadır. 

Subkutan Nodül: Kemik çıkıntısı üzerinde, tendonların ekstansör yüzeyinde 

kolaylıkla tanınır. Subkutan nodül patolojisinde ise santral fibrinoid nekroz, etrafında 

epitelyal ve mononükleer hücre infiltrasyonu vardır ve bu histolojik yapı Aschoff 

cisimciklerine benzemektedir (66). Subkutan nodüller nadiren görülür. Görüldüğünde ise, 

kronik valvüler hastalığı olan, özellikle mitral stenozlu hastalarda karşımıza çıkma 

eğilimindedirler. 
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Eritema marginatum: Altta yatan patolojik süreç olan vaskülit, ARA’da nadir 

görülen pulmoner ve renal tutulum gibi diğer ekstrakardiyak lezyonlardan da 

sorumludur(67). 

 

            2.1.10 KLİNİK BULGULAR VE MODİFİYE JONES KRİTERLERİ 

 

Akut romatizmal ateşin bulgu ve belirtileri çok değişkenlik göstermektedir. Akut 

romatizmal ateş multisistemik bir hasta1ıktır. Birincil etkisini kalp, beyin, eklem, cilt ve cilt 

altı dokularda gösterir. Klinik bulguları tutulan organa ve tutulumun şiddetine, ayrıca kişiye 

göre değişir. Artrit bazen hafif seyrederken ağır tutulumu olan olgularda poliomyeliti taklit 

eden pseudoparaliziler görülebilir (22). 

 Akut romatizmal ateşin klinik belirtileri, A grubu ß hemolitik streptokoklarla 

meydana gelen bir akut farenjitten 1-5 hafta (ortalama 18-20 gün) sonra ortaya çıkar. İlk kez 

1944 yılında ARA’nın temel klinik özellikleri Jones kriterleri adı altında yayınlanmasından 

sonra 1992 yılında Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından ve 2002-2003 yıllarında 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından son sekli verilmiştir (68,69). 
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Tablo-1 akut Romatizmal Ateş Tanı Kriterleri 

 Akut Romatizmal Ateş Tanısı 

Major Bulgular: 

Kardit 

Artrit 

Kore 

Eritema Marjinatum 

Subkutan Nodüller 

 

Minor Bulgular: 

Ateş 

Artralji 

Akut Faz Reaktanlarında Artma (CRP,ESH) 

EKG’de PR intervalinde uzama 

Streptokok Enfeksiyonu Kanıtı: 

Boğaz kültürü pozitifliği/Hızlı antijen testi pozitifliği 

Artmıs Antistreptokok Antikor Testi 

Modifiye Jones Kriterleri (1992): 

İlk atak: 2 major ya da 1 major +2 minor bulgu ile birlikte streptokok enfeksiyonu 

Kanıtı 

Kore ve sinsi kardit varsa streptokok enfeksiyonu kanıtı aranmaz 

 

Tekrarlayan atak: 1 majör veya birkaç minör kriterle birlikte streptokok 

enfeksiyonu kanıtı bulunmalı 

 

DSÖ Kriterleri (2002-2003): 

Kore ve sinsi kardit varsa streptokok enfeksiyonu kanıtı aranmaz. 

İlk atak: Jones kriterlerindeki gibidir. 

Tekrarlayan ataklar: Hasta daha önce romatizmal kalp hastalığı tanısı almamışsa 

ilk atak gibi kabul edilir. 

Tanı almış romatizmal kalp hastalığı varsa 2 minör kriterle birlikte streptokok 

enfeksiyonu kanıtı gerekir. 

Geçirilmiş kızıl hastalığı öyküsü streptokok enfeksiyonu kanıtı olarak kabul edilir. 
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             2.1.11 MAJÖR KRİTERLER: 

 

             KARDİT: 

Hastalığın erken döneminde mortaliteden, geç dönemde ise cerrahi düzeltmeye 

kadar giden kapak tutulumları ile morbiditeden sorumlu en önemli bulgudur (70). Akut 

romatizmal ateşli hastaların %50'sinde görülür. Son yıllarda insidansında artış olduğu 

bildirilmektedir. Bazı merkezlerde sadece dinleme bulgusu ile yapılan taramalarda %75 

oranında kardit saptanmıştır. Ekokardiyografinin kullanımının artması sonucu sessiz 

karditlerin saptanması ile bu insidans %85·90'lara kadar yükselmiştir. Akut romatizmal 

ateşli olgulardaki morbidite ve mortalitenin en ciddi nedeni kardittir.  

Akut hastalıktan sonra rezidüel kapak zedelenmesi, genellikle cerrahi düzeltme 

gerektirir. Mortalitenin bir diğer nedeni de bu cerrahi işlem sonrası komplikasyonlar veya 

sonraki dönemde gelişen bakteriyel endokardittir. Genç yetişkin ve çocukluk çağındaki 

edinsel mitral yetersizlik nedenlerinin başında ARA gelir. Altı yaşın altında başlayan 

karditler daha sinsi seyirlidir. Kardit izole veya diğer klinik formlarla birlikte olabilir. 

Karditin klinik bulguları ve şiddeti çok değişkenlik gösterir. Hafif mitral yetersizliği olan 

hastalar oskültasyonla farkedilmezse, ilerleme göstererek geç dönemde ağır karditle 

karşımıza çıkabilir. Akut romatizmal ateşli hastaların %l5'inde ağır miyokardit ya da kapak 

yetersizliğinin şiddetli olması nedeniyle kalp yetersizliği oluşur (22). 

Kalbin tüm tabakalarını tutan bir pankardittir. Endokard, miyokard ve perikard 

tutulabilir ve içeriden dışarıya doğru bir tutulum söz konusudur. 

Endokardiyal yapılar tutulmadan perikard ya da miyokard tutulmaz (71). Endokard 

tutulumu kapak yetersizlikleri ile kendini gösterir. Akut hastalık sırasında yetersizlik 

görülürken ilerleyen yıllarda fibrozis nedeni ile stenozlar ortaya çıkar. En sık tutulan kapak 

mitral kapaktır. Klinikte mitral kapağın tutulmasına bağlı olarak apikal pansistolik mitral 

yetersizlik üfürümü ve mitral kapak yapraklarının ödemli olması nedeni ile rölatif darlığa 

bağlı olarak mid-diyastolik Carey-Coombs üfürümü duyulur. Miyokardit, hastaların 

%5-10'unda görülür ve genelde kapak tutulumları ile birliktedir  

İkinci sıklıkta aort kapağı tutulur, aort kapağı erkeklerde kızlara oranla daha sık 

tutulur. Bu kapağın tutulumuna bağlı olarak da sol 3. İnterkostal aralıkta erken diyastolik 

dekreşendo tarzındaki yetersizlik üfürümü duyulur. Ağır aort yetersizliğinde, sol ventrikül 

diyastol sonu basıncın artması ve mitral kapak açılımının kısıtlanması sonucu fonksiyonel 

mitral darlığa bağlı Austin-Flint üfürümü duyulur (2). Triküspid ve pulmoner kapaklar daha 

nadir olarak etkilenirler (72,73). 
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 Miyokardın tutulmasına bağlı olarak sinüs taşikardisi görülür. Ateşle orantısız, dinlenme 

sırasında taşikardi gözlenmesi miyokardit bulgusudur. Bunun dışında kardiyomegali, kalp 

yetersizliği, ritm ve ileti bozuklukları ortaya çıkabilir. Miyokardit ileti sistemini de tutabilir 

ve AV bloklar ve ventriküler aritmiler görülebilir.  

Perikardın tutulmasına bağlı olarak da göğüs ağrısı, kalp seslerinin derinden 

gelmesi, frotman duyulması, telekardiyogramda kardiyomegali ve çadır görünümü 

saptanabilir. Perikardiyal tutulum tipik olarak sekel bırakmaz ve tamponad ve konstriktif 

perikardite yol açmaz, ancak nadir olguda tamponad bildirilmiştir (74) 

Tanımı ve tedavisi hala tartışılan ve netlik kazanmamış olan bir konu da sessiz 

kardit sınıflamasıdır. 2009 da yapılan bir çalışmada klinik bulgu vermeyen ve oskultasyon 

ile üfürüm duyulmayan fakat EKO ile kardit saptanan hastalar subklinik kardit olarak 

nitelendirmiş. Bu hastalara penisilin profilaksisi başlanmış. Hatta bu grubun ekokardit veya 

asemptomatik kardit olarak isimlendirilebileceği belirtilmiş. 2011’de Özdemir ve ark. 

yaptığı bir çalışmada klinik bulgu vermeyen, EKO ile tanı konulan 25 sesiz karditli hastanın 

12 tanesine steroid tedavisi verilmiş. Anderson’da oskültasyon bulgusu olmayan EKG ve 

telekardiografisi normal olan fakat EKO ile karditi saptanan hastalar subklinik kardit olarak 

sınıflandırılmış. 2011’de Kuzey Hindistan’da yapılan bir çalışmada 5-15 yaş arasındaki 

20.000 okul çocuğu EKO ile taranarak klinik semptomu olmayan ve EKO de kardit saptanan 

hastalar subklinik kardit olarak sınıflandırılıp penisilin profilaksisi saptanmış, Vijayalaksmi 

ve ark.’ları (75) kore tanısı alan hastaların %75’inde ekokardiyografik olarak kardit ya da 

valvulit saptamışlardır. Aynı çalışmada artrit tanısı alan hastaların %47’sinde kardit 

görüldüğü bildirilmiştir, bunların sadece %17’si klinik bulgu veren kardit, diğerleri sessiz 

kardittir. 

                Ekokardiyografik görüntüleme yanlış kardit tanısına neden olan masum üfürümler 

ve doğuştan kalp hastalıklarının da ayırdedilmesini sağlamaktadır (75). Sessiz karditlerin 

tanısında önem taşıyan diğer bir konu fizyolojik kapak yetersizliklerinin ayırdedilmesidir. 

 Mitral kapakta yetersizlik akımının pansistolik olması, en az iki farklı kesitte yetersizliğin 

gözlenmesi, jet akımının 1,5 cm’den uzun olması, akım hızının 2,5 m/sn üzerinde ölçülmesi 

patolojik yetersizlik düşündürür (76). Aort kapağında fizyolojik yetersizlikten söz 

edilebilmesi için akımın holodiyastolik olmaması ve jet kalınlığının 1 mm’den geniş 

olmaması gerekir (77). İlk romatizma atağı sırasında kardit bulgusu olan hastalarda 

tekrarlayan ataklar sırasında da kardit geçirme olasılığı daha yüksektir. İlk atakta kardit 

yoksa tekrarlayan ataklar sırasında da kardiyak tutulum nadir görülür. Ataklar en sık ilk beş 

yıl içinde ortaya çıkar. Ülkemizde olguların %8.5’inde yinelediği gösterilmiştir (32,78) 
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Erken lezyonlar kapak yetersizlikleri şeklinde iken, uzun dönem izlem sonrasında fibrozisin 

eklenmesiyle kapak darlıkları, en sık olarak mitral darlık gelişir (79,80). 

 

             POLİARTRİT: 

 

 ARA’lı hastaların yaklaşık %75’inde gözlenir. Sık karşılaşılan bir major belirti 

olmasına karşın spesifitesi azdır. 

Artrit, eklemdeki aktif inflamasyonu gösterir, şiddetli ağrı, şişlik, eritem ve ısı artımıyla 

karakterizedir. Tutulan eklemlerde, pasif ya da aktif hareketlerle ağrının şiddetlenmesi en 

belirgin özelliktir. Ağrının şiddeti psödoparaliziye neden olabilir (81). 

Genellikle dizler (%76), dirsekler, ayak (%50) ve el bilekleri gibi periferik büyük eklemler, 

daha az sıklıkla da küçük eklemler (%7-8) ve aksiyal iskelet sistemi etkilenmektedir. 

ARA’da artritin özelliği asimetrik, birden fazla eklem tutulumu olup gezici (migratuvar) 

tiptedir. Akut romatizmal ateşin %3.5-17 arasında tek eklem tutulumu olabileceği 

bildirilmektedir (82). Ayrıca artriti son derece ağrılıdır, çocuklar etkilenen eklemi örten 

kıyafet ve yatak çarşafını bile genelde tolere edemez. Salisilatlar ve benzeri 

anti-inflamatuvar ilaçlar başlandığında 24-48 saat içinde yanıt alınır (83). Yanıt yok ise 

tanıyı tekrar gözden geçirmek gerekir. 

Bir eklemin inflamasyonu, başlangıçtan birkaç saat sonra spontan olarak 

düzelebilir, bundan kısa bir süre sonra başka bir eklemde artrit ortaya çıkabilir. 

Artrit, genellikle bir haftada düzelir, 2-3 haftadan daha uzun devam etmesi oldukça nadirdir. 

Romatizmal poliartritin başlangıç zamanının, geçirilmiş streptokok enfeksiyonu ile ilişkili 

olduğu kesin bir şekilde tanımlanmıştır. Daima streptokoksik antikor düzeylerinde yükselme 

ya da bir pikle birliktedir. Bu yüzden, romatizmal poliartrit, hemen daima yüksek streptokok 

antikor titreleri ile birliktedir. Bu birliktelik, izole bir poliartrit atağının romatizmal olup 

olmadığını ayırt etmede yararlıdır.  

Artritin salisilatlara hızlı cevap vermesi tipiktir. Antienflamatuar tedaviye erken 

başlanması ile pek çok hastada klasik migratuar poliartrit gelişmez. Bu yüzden, tanıda 

karışıklıklar ortaya çıkabilir. 

Artrit akut romatizmal ateşin tek bulgusu olduğunda, tanı oldukça güçleşir ve 

artraljiden ayırt edilmelidir. Objektif bulguların yokluğunda ya da daha az spesifik 

bulguların varlığında, bu zorluk daha da önem kazanmaktadır. Poliartritin, romatizmal ateş 

tanısında bir kriter olarak kabul edilmesi için, iki veya daha fazla eklemi tutması gereklidir. 

Eklemlerdeki inflamatuar belirtiler herhangi bir deformite oluşturmaz. İkinci ve üçüncü atak 
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bulguları genellikle ilk atak bulgularını taklit eder, ancak her yeni atakta kardiyak tutulum 

riski dramatik olarak artar (81). 

 

             KORE 

Akut romatizmal ateşli hastaların %15'inde görülür. 

Streptokok enfeksiyonu ile Sydenham Koresi arasındaki latent dönem diğerlerine oranla 

daha uzundur (iki hafta- altı ay) (22,84). ARA'nın akut dönemi sırasında görülebildiği gibi 

izole olarak da görülebilir. Patolojik bulgu vaskulittir. Özellikle bazal ganglionlar ve kaudat 

nükleusta inflamasyon vardır. Yapılan çalışmalarda Sydenham Koreli hastaların 

serebrospinal sıvılarında anti-nukleus kaudatus IgG ve anti-subtalamik antikor 

titrasyonlarında artış gösterilmiştir. Kızlarda ve adölesan dönemde biraz daha fazla sıklıkta 

görülür (%73). 3 yaşın altında nadirdir (22,84,85). 

Sydenham koresinde 3 majör klinik bulgu vardır: 

1) İstemsiz hareketler 

2) İstemli kasların inkoordinasyonu 

3) Kas zayıflığı 

 Koreik hareketler başlangıçta parmakları ve elleri tutan, sonrada kol, bacak ve 

gövdeye yayılan, yüz ve dili de etkileyen hızlı, düzensiz, amaçsız, istemsiz, önceden tahmin 

edilemeyen, vücudun bir yarısından diğer yarısına doğru yönelen, nonstereotipik kısa 

amplitüdlü hareketler olarak kabul edilmektedir (86,87). 

 Ekstremitelerdeki etkilenme tek taraflı ya da iki taraflı olabilir (88). Stres altında tetiklenir. 

Giderek artar ve devamlı hale gelir. Uykuda ve sedasyonla kaybolur. 

Artritle aynı anda asla görülmezken, karditle birlikte sık olarak görülmektedir (89). 

Kore kalıcı sekel bırakmaz ancak sessiz kardit olgularının fazla olması nedeniyle 

ileri dönemde romatizmal kapak hastalığı ile karşımıza çıkabilir (11,75) 

Yüksek oranlarda Sydenham Koresi saptanan toplumlardan biri olan Aborginlerde, 

atak sonrasında hastaların %60'ında kronik romatizmal kalp hastalığı geliştiği gözlenmiştir. 

Türkiye, ABD ve Avusturalya Aborginlerinde yüksek oranda görülürken (%30-52); Afrika, 

Güney ve Doğu Asya, Pasifik ve Araplarda daha düşük orandadır (%15 ve altında) 

(84,90,91).  

Sydenham koresinde komplikasyonlar azdır. Nadiren, santral retinal arter 

oklüzyonu ve pseudotümör serebri meydana gelir. Koreli hastalarda tam iyileşme, kural gibi 

kabul ediliyor olsa da minör nörolojik sekeller (tremor, kas koordinasyonunda azalma) 

kalabilir. Kore tek başına görüldüğünde, minör klinik ve laboratuar bulgularından hiçbiri 

bulunmayabilir. Bu olgularda akut faz reaktanları ve streptokok antikor titreleri normale 
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dönmüş olabilir. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü, Sydenham koresinin, tek basına ARA 

tanısının konmasında yeterli olduğu görüsünü benimsemiştir (92,93). 

 

             ERİTEMA MARGİNATUM:  

 

ARA’nın sık gözlenmeyen deri bulgusudur, ancak karakteristik olup görüldüğünde 

tanıda önemli bir bulgudur. Diğer hastalıklarda nadiren görülür. Spesifitesi nedeniyle majör 

belirtiler arasında yer alır. Akut romatizmal ateş seyri sırasında ortaya çıkan gövde ve 

ekstremitelerin proksimal kısımlarında yerleşmiş büyük maküler lezyonlardır. Hastaların 

%5’inde görülmekle beraber karditli hastalarda daha sık ortaya çıkmaktadır (94,95). 

Kaşıntısız, kenarları dantel ya da harita şeklinde girintili çıkıntılı, koyu pembe renkte, ortası 

soluk, basmakla solmayan cilt döküntüleridir (Resim-2,3). Yüzde hiç oluşmaz. Döküntüler 

üzerine ısı ve basınç uygulaması ile daha belirgin hal alır. Çok kısa olarak birkaç saat içinde 

görülebildiği gibi bazen haftalarca kalabilir (96). 

 

Eritema marginatumda gözlenen lezyonlar 

  

   

resim 2 : Eritema marginatum                            resim 3: Eritema marginatum 
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             SUBKUTAN NODÜLLER: 

 

ARA’lı hastaların %7-10’unda gözlenir. Subkutan nodüller, romatizmal ateşin 

majör bulgularından birisi olmakla birlikte, SLE ve romatoid artritte de görüldüğü için 

patognomonik değildir. Sıklıkla, ciddi karditle birliktedir ve romatizmal ateşin izole bir 

bulgusu olarak nadiren görülür. Genellikle ağır olgularda gözlenir. Nodüller, özellikle 

dirsekler, boyun kemikleri, dizler, ayak bileğinde ekstensör yüzeylerde yerleşirler (resim-4). 

Vertebra ve skapula üzerinde de gözlenebilir. Ağrısız, 0.5-2cm çapında hareketli 

oluşumlardır. Üzerlerindeki deri rengi normaldir. Bir taneden birkaç düzineye kadar 

değişebilen sayıda, paketler oluşturabilirler. Romatoid nodüllere göre daha küçük, daha 

farklı ve daha az kalıcı olma eğilimindedir. Nodüller bazen birkaç gün, bazen 1-2 hafta, 

nadiren de 1 ayda kaybolur (89). 

 

Resim-4: Subkutan nodül 

 

          2.1.12 MİNOR KRİTERLER: 

 

            ARTRALJİ: 

 

Büyük eklemlerde ve gezicidir. Poliartritle karıştırılmamalı ve eğer poliartrit varsa 

aynı hastada artralji minör kriter olarak kabul edilmemelidir. Ağrı dışında şişlik, kızarıklık 

ve ısı artışı gibi inflamatuar bulgular yoktur (97,98). 
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             ATEŞ 

 

Olguların %50’sinde görülür. Karakteristik bir özelliği yoktur. 38-40 dereceye 

kadar çıkabilir. Genellikle, antipiretik tedavi uygulanmadan yaklaşık 1 hafta içinde azalır ve 

1-2 hafta kadar düşük düzeyde devam eder. Ateş; koreli hastalarda görülmez (97,98). 

 

             2.1.13 LABARATUAR 

Hastalığın tanısı klinik bulgularla konulmaktadır. Buna karşılık, laboratuar 

metodları; klinik tanıyı destekleyen yardımcı metodlardır. Çünkü ARA’da tek başına kesin 

tanı koydurucu laboratuvar bulgusu yoktur.  

 

            AKUT FAZ REAKTANLARIN ARTIŞI:  

 

Bu amaçla eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), C-reaktif protein (CRP), beyaz küre 

sayısı gibi parametreler kullanılır. Lökosit yüksekliği ARA’da şart değildir, çoğu olguda 

normal sınırlarda olabilir. 

ESR değeri genelde çocukta 10-20 mm/saat arasında değişirken ARA’da bu değer artar. 

Steroidler ve salisilatlara bağlı olarak ESR düşer (11,21,80). Hiç tedavi almayan 

ARA’lılarda, 6-12 haftada normale dönerken, yeterli tedavi gören olgularda ( 

antienflamatuar ajan alanlarda), 2-4 haftada normale döner. Kardiyak bulgularla, eritrosit 

sedimentasyon hızının düzelmesi arasında korelasyon yoktur; tedavi gören olgularda 6-8 

hafta yüksek kalabilir. 

CRP (C reaktif protein) inflamasyonun hassas bir belirtisidir. Tanı için değerlidir, ancak 

spesifik değildir. ARA’lılarda, tedaviye en hızlı yanıt veren parametrelerden biridir. 

ARA’da %90 oranında pozitif bulunur. 2-3 hafta içerisinde normale döner. Sedimentasyon 

hızı normale dönmeden CRP yüksekliğinin kaybolması tipiktir. Özellikle, tedavi kesildikten 

ya da azaltıldıktan sonra, romatizmal olayın hala aktif olup olmadığını gösteren CRP, 

romatizmal olayın rebound açısından izlenmesinde etkilidir (94,99,100). 

CRP ve ESR poliartrit ve karditte artarken koreli hastalarda normal bulunur (2,41). 
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           2.1.14 BAKTERİYOLOJİK VE SEROLOJİK TESTLER 

 

           BOĞAZ KÜLTÜRÜ: 

            Streptokok enfeksiyonunu kanıtlamada altın standarttır. A grubu Beta streptokoklar 

ARA’lı olguların ancak 1/3’ünde üretilebilir. Enfeksiyon ile romatizmal atak arasındaki 

latent period esnasında bakteriler boğazdan temizlenmiş olmaktadır. 

 

            ANTİ STREPTOLİZİN-O TESTLERİ: 

 

Çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Streptokokların salgıladığı 

ekzotoksinlerden, streptolizine karşı oluşan antikorlardır. Normalin üzerinde bulunması 

hastanın daha önceden streptokoksik enfeksiyon geçirdiğini ifade eder. ASO titrasyonunun 

normalin üst sınırı 200 Todd ünitesidir (97,99,100). 

 ASO titresi streptokokkal boğaz enfeksiyonundan bir hafta sonra yükselmeye 

başlar, 3-5. haftalarda tepe noktasına ulaşır ve 6 ay- 1 yıl kadar yüksek kalabilir. ASO titresi 

sağlıklı çocuklarda da mevsime ve streptokok enfeksiyonlarının yaygınlığına göre değişen 

oranlarda yüksek bulunabilmektedir. Sadece ASO titresinin pozitif bulunması klinik 

bulguların yokluğunda romatizma lehine değerlendirilmemelidir (101). 

 

            ANTİ-DNAase B ve ANTİHYALÜRONİDASE ANTİKORLARI:  

 

Kullanılan diğer yardımcı testlerdir. Konsantre edilmiş streptokok antijenleri 

(Streptozim) Streptokoksik antikorların varlığında, bu konsantre ile duyarlılaştırılmış koyun 

eritrositleri, aglütinasyon oluşturarak streptokokal immün cevabın hızlı ve duyarlı bir 

şekilde ölçülmesini sağlar (97,99,100). 

 

             2.1.15 DİĞER TETKİKLER: 

 

Telekardiyografi: Kalbin büyüklüğünün saptanmasında yararlı iken EKG 

inflamatur yanıtın ileti sistemi üzerine olan etkilerini göstermektedir. EKG de PR uzaması 

minor bir kriter olmakla birlikte nonspesifiktir ve fonksiyonel bir bulgudur. Karditli 

hastalarda minor kriter olarak kabul edilmemelidir (2,41,72,102,103). 

 

 

 



22 

 

 

             EKOKARDİOGRAFİK BULGULAR 

 

ARA’lı hastalarda, ekokardiyografi, karditin özellikleri ile bağıntılı önemli 

bulgular sağlar. Miyokarditin ağırlığı, miyokardiyal kontraktilite ve ejeksiyon fraksiyonu 

ölçülerek değerlendirilebilir. Mitral ve aortik regürjitasyonun varlığı da gözlenir. 

Bu teknik kullanılarak ventrikül boyutları ölçümü ve regürjitasyonun derecesi belirlenebilir. 

Perikarditin varlığını doğrulayan ve perikardiyal aralıkta biriken sıvının miktarını 

başlangıçta ve izlemde ortaya koyan kesin bir yöntemdir. Kapak yetmezliklerine ait jet 

alanları, boyları, proksimal çapları ve regürjitasyon fraksiyonu gibi değişik parametreler 

hastalığın tedavisi boyunca belirli aralıklarla yapılan kontrollerde değerlendirilir (104,105). 

 

Ayrıca klinik olarak gözden kaçan ve yineleyen ataklar ile daha ağır RKH olarak 

karşımıza çıkan subklinik karditlerin tanısında son derece önemlidir. Mitral ve aort kapakta 

en az iki eksende renkli dopler ile yetersizlik akımı görülüyorsa, jet uzunluğu 1 cm’den,  jet 

hızı 2.5m/sn den fazla ise patolojiktir. Aort yetersizliğinde diyastolik, mitral yetmezlikte 

pansistolik olan akımın jet yönünün, mitral yetersizliğinde sol ventrikül arka duvarına doğru 

olması önemli kriterdir (2,41,72,102,103). 

 

            2.1.16 AYIRICI TANI 

 

-Juvenil romatoid artrit (JRA) 

-Sistemik lupus eritematozus (SLE) 

-Vaskülitler dahil diğer bağ dokusu hastalıkları 

-İnfektif endokardit (EE) 

-Reaktif artrit 

-Seronegatif spondiloartropatiler 

-Enfeksiyonlar (Lyme, Yersinia) 

-Ailevi akdeniz ateşi 

-Antifosfolipid sendromu 

-Lösemiler 

-Orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler 

-Dejeneratif beyin hastalığı, Wilson hastalığı, beyin tümörleri 
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            2.1.17 ARA'nın REKÜRRENSİ: 

 

Epidemik streptokokal farenjiti takiben genel populasyonda ARA'nın ilk atak oranı 

%2-3'dür. Önceden romatizmal ateş öyküsü olan hastalarda ikinci atak oranı %50-65'e kadar 

yükselir. Rekürrensler en fazla ilk 5 yılda olmaktadır. Romatizmal atak geçirme oranı, son 

ataktan 10 yıl veya daha fazla bir süre sonra %48'lere kadar azalır. İkinci enfeksiyonu 

takiben romatizmal atak ve valvuler kalp hastalığı olasılığı artar. Romatizmal kalp hastalığı 

olan bir kişide ateş varsa, ayrıca streptokok enfeksiyonu mevcut ise hastalığın 

rekurrensinden şüphelenilmelidir (106). 

 

             2.1.18 REBOUND: 

 

Antiinflamatuar tedavi kesildikten sonraki 2-3 hafta içinde sık görülür bazı 

hastalarda sadece laboratuar anormalliği varken klinik olarak rebound gelişenler genellikle 

artralji, ateş bazen de artrit ile gelebilir. Şiddetli kardit belirtileri ile de başvurabilirler. 

Çoğunlukla steroid tedavisinden ASA tedavisine geçilirken oluşur (107,) 

 

 

             2.2. TEDAVİ 

 

Tedavinin amacı; 

 Streptokok enfeksiyon tedavisi 

 Akut karditin tedavisi 

 Kalp dışı bulguların tedavisi 

 Kalp yetersizliğinin tedavisi (40,109) 

 

             2.2.1. STREPTOKOK ENFEKSİYON TEDAVİSİ 

 

ARA tanısı konduğunda, AGBHS saptansın veya saptanmasın, tüm hastalarda 

antibiyotik tedavisi önerilmektedir. Tespit edilmiş A grubu streptokok enfeksiyonlarında en 

iyi tedavi ajanı penisilindir (79,8). Penisilin ya tek doz benzatine penisilin-G im olarak ya da 

10 gün prokain penisilin im yada oral penisilin olarak kullanılır (2,4,40,41,108).  
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           2.2.2. ANTİ İNFLAMATUAR TEDAVİ: 

 

            KARDİT TEDAVİSİ: 

 

ARA’da kardit tedavisi hala tartışmalıdır. Tartışma hangi hastaların aspirinle tedavi 

edileceği ve hangi hastaların steroid tedavisi gerektirdiği konuları üzerinde 

odaklanmaktadır. Pek çok hekimin, kardiyak tutulumu olan tüm hastalarda rutin olarak 

steroid kullanmasına karşın, hafif ya da orta derecede karditli hastaların tedavisinde, steroid 

kullanımının salisilatlara üstün olmadığını gösteren birçok çalışmaya ait veriler 

bulunmaktadır. Pankarditli hastaların tedavisinde steroid kullanımının yaşam kurtarıcı 

olabileceği klinik görüşü vardır (109). Salisilatların, hafif ya da orta dereceli karditli 

hastalarda kullanılması ve ağır karditte steroid kullanımı önerilmekle birlikte Türk 

Kardiyoloji Derneği Romatizmal Ateş Çalışma Grubu, kardit tanısı kesin olan tüm 

hastalarda steroid tedavisi önermektedir (110). 

Tedavide Oral prednizon 2 mg/kg/g(max 60 mg) 4 dozda uygulanır. Steroid 

tedavisi tercihen iki hafta ile sınırlanır. Başlangıçtaki iki haftalık tedavi süresini izleyen 2-3 

hafta içinde kademeli olarak azaltılarak kesilir. Steroid azaltılırken reboundu önlemek için 

son hafta 75-100 mg/kg gün 4 dozda ASA başlanır. 

Ağır karditli ve kalp yetmezlikli olgularda, digital preparatları ve gerekirse diüretik 

kullanılır (111). 

 

             ARTRİT TEDAVİSİ: 

 

 Karditin eşlik etmediği durumlarda, artrit, yalnızca salisilatlar ile tedavi 

edilmelidir. 

Romatizmal artrit, salisilatlara çok duyarlı olduğundan kardit için kullanılandan daha düşük 

bir doz kullanılabilir. Doz 75-100mg/kg/gündür. Hastalara başlangıç dozu olarak, 50-80 

mg/kg/g aspirin 4 doza bölünerek verilir, hasta yanıt vermezse doz 100 mg/kg/g’e çıkılabilir. 

Salisilat tedavisi 2 hafta sürdürülür ve izleyen 2-3 hafta boyunca azaltılarak kesilir (111). 

Salisilatlar ARA'da 12-24 saat içinde artrit bulgularında dramatik bir iyileşme sağlar, öyle ki 

üç gün sonunda artritin düzelmediği olgularda ARA tanısından uzaklaşılır. Salisilat kan 

seviyesi 15-30 mg/dl olacak şekilde verilmelidir (112). 

               Aspirin alan hastalar toksisite açısından yakın takip edilmeli ve kontrollerde 

karaciğer fonksiyonlarına bakılmalıdır. Aspirin tedavisinde en çok beklenen yan etkiler 
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kulak çınlaması, mide irritasyonu, trombosit disfonksiyonuna bağlı kanamalar, metabolik 

asidoz, hiperventilasyon, respiratuar alkaloz ve hipoglisemi olarak sıralanabilir (113). 

 

             KORE TEDAVİSİ 

 

Sydenham koresinin romatizmal kalp hastalıkları ile olan birlikteliği bilindiği gibi, 

bu durumun hastaların daha sonraki yaşamlarında romatizmal kardit açısından bir 

predispozisyon oluşturduğu ve romatizmal ateşe karşı kullanılan profilaktik antibiyotiklerin 

başarılı olduğu da bilinmektedir. Koreyi açıklayabilecek başka bir neden yok ise, 

streptokokal enfeksiyonlara karşı profilaksi uygulanmalıdır. Koreiform belirtiler gösteren 

hastalarda, yatak istirahati ve stresten kaçınma dışında tedaviye gerek yoktur. 

En sık kullanılan iki ajan, fenobarbital 5mg/kg/g ve haloperidol 0.5-2mg/kg/g tedavisidir. 

Haloperidol alan hastalar, ekstrapiramidal aktivite ve tardif diskinezi gibi yan etkiler 

yönünden izlenmelidir. Karbamazepin, dopaminerjik postsinaptik reseptörler seviyesinde 

blokaj yapar. Doz kademeli olarak arttırılmalıdır. 20-30 mg/kg/g dozunda valproatın da 

Sydenham koresi belirtilerinin kontrolünde etkili olduğu bilinmektedir (81). 

 

            2.2.3. PROFİLAKSİ 

 

 

             2.2.3.1. PRİMER PROFİLAKSİ 

 

Streptokok üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi; farenks ve tonsillerden 

streptokokların eradikasyonudur.  

Amaç; duyarlı yaş grubunda AGBHS’lara bağlı üst solunum yolu enfeksiyonlarında erken 

tanı ve tedavi ile streptokoku eradike etmek ve yayılmasını önlemektir. 

Tüm tonsillitlerin % 3-20’si streptokoklarla oluştuğu gözlenmekte ve streptokok tonsilliti 

geçirenlerin % 0,3’ünde romatizma gelişmektedir (80). 

 

            PRİMER PROFİLAKSİ 

 

Benzatin Penisilin G 27 kg↑ 1.200.000 Ü im Tek doz 

                                       27 kg↓ 600.000   Ü im Tek doz 

Penisilin V:                  27 kg↓   250mg/doz                                

                                       27 kg↑ 500 mg/doz(27 kg üzerinde ) günde veya 3 kez oral 10 gün 
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Amoksisilin :              Çocukta      25-50mg/kg/gün 3 -2 dozda oral 10 gün 

                                       Adölasan veya yetişkin 750-1500mg/gün 2 dozda  oral 10 gün 

 

Penisilin alerjisi olanlarda 

 Eritromisin               20-40 mg/kg/gün 2-4 dozda max 1gr/gün oral 10 gün (107). 

 

            2.2.3.2. SEKONDER PROFİLAKSİ: 

 

Romatizmal ateş geçirenlerde, rekürrensleri önlemek amacıyla, uzun süreli 

antibiyotik uygulamasıdır.  

Askeri kesimde yapılan klinik çalışmalarda, streptokoksik farenjitin penisilinle tedavide 

edilmesi ile atak oranının %3’den %0.3’e indiği gösterilmiştir. Yapılan araştırmalar 3 

haftada bir im penisilin uygulamasının, 4 haftada bir uygulamaya göre streptokok 

enfeksiyon oranını ve romatizmal ateş rekürrens riskini azaltmada anlamlı yarar sağladığını 

göstermiştir. 

 İzole artritli hastalarda, profilaksi 20 yaşına kadar veya son ataktan sonra en az 5 

yıl süreyle sürdürülmelidir. Karditli hastalarda akut romatizmal ates rekürrens riski en fazla 

ilk 5 yılda görülür. Karditli hastalarda, rekürrens olduğunda, kardit riski yüksektir ve izleyen 

ataklar kümülatif hasar ile sonuçlanır. Korunma karditlerde cerrahi tedaviden sonrada 

devam edilmelidir. 

 

 

               AKUT ROMATİZMAL ATEŞİN SEKONDER PROFİLAKSİSİ: 

 

Benzatin Penisilin G 27 kg↑    1200000 Ü im 3-4 haftada 1 kez 

                                        27 kg↓    600000 Ü im 

 

Penisilin V                   2x250 mg po/gün 

 

Penisilin alerjisi varsa: 

Sulfadiazine              27 kg↑    0.5gr/gün tek doz po 

                                      27 kg↓    1 gr/gün  

Eritromisin                 2X250 mg po /gün        40mg/kg/gün çocuklarda 

                                                                             400mg/gün(adult veya adölasanlarda) (81). 
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              2.2.3.3. SEKONDER PROFİLAKSİ SÜRELERİ 

 

SINIFLAMA                                                                       SÜRE 

Karditi olmayan hastalar                   son ataktan sonra 5 yıl/21 yaş kadar (hangisi uzunsa) 

 

Kardit olup rezidüel kapak                 son ataktan sonra 10 yıl/25 yaş kadar (hangisi uzunsa) 

lezyonu olmayan 

 

Kardit ve rezidüel kapak                   40 yaşına kadar veya ömür boyu (107). 

lezyonu var 

 

            2.2.3.4. İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFİLAKSİSİ: 

 

Dental girişimler: 

Diş çekimleri 

Cerrahi periodontal prosedurler 

Dental implant yerleştirilmesi ve kaybedilen dişlerin re-implantasyonu 

Endotontik enstrumentasyon 

Antibiyotik lif veya şeritlerin subgingival yerleştirilmesi 

Ortodontik şeritlerin yerleştirilmesi 

İntraligamenter lokal anestezi enjeksiyonları 

Kanamanın eşlik edebileceğinin düşünüldüğü diş ve implantlarını proflaktik 

temizleme işlemleri 

Respiratuvar yol 

Tonsillektomi, adenoidektomi veya her ikisi birden 

Respiratuvar mukozayı içeren cerrahi operasyonlar 

Rijid bronkoskopla yapılan bronkoskopi 

Gastrointestinal yol 

Özefageal varisler için skleroterapi 

Özefageal striktur dilatasyonu 

Biliyer obstruksiyonla birlikte endoskopik retrograt kolanjiyografi 

Biliyer cerrahi 

İntestinal mukozayı içeren cerrahi operasyonlar 

Genitoüriner yol 

Sistoskopi 
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            2.2.3.5. İNFEKTİF ENDOKARDİT İÇİN ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ 

 

DENTAL GİRİŞİMLER VE ÜST SOLUNUM YOLU CERRAHİSİ 

 

Oral amoksisilin  

Çocuk : Girişimden 1 saat önce 50 mg/kg 

Erişkin : Girişimden 1 saat önce 2g 

Oral alamıyorsa: girişimden 30 dk. önce 50 mg/kg İV 

 

Penisilin allerjisi olanlarda 

Klindamisin 

 Çocuk : Girişimden 1 saat once 20 mg/kg 

 Erişkin : Girişimden 1 saat önce 600 mg oral 

Oral alamıyorsa: girişimden 30 dk. önce 20 mg/kg veya 600 mg İV 

Sefalexin  çocuk : Girişimden 1 saat önce 50 mg/kg 

Sefadroksil  erişkin : Girişimden 1 saat önce 2 gr oral 

Azitromisin çocuk : Girişimden 1 saat önce 15 mg/kg 

Klaritromisin erişkin : Girişimden 1 saat önce 500 mgr oral (114). 

 

           2.2.3.6. GASTROİNTESTİNAL VE ÜROGENİTAL SİSTEM CERRAHİSİ  

 

YÜKSEK RİSKLİ HASTALAR 

 

Ampisilin+gentamisin  

Çocuk : Girişimden 30 dk. önce ve 6 h. sonra ampisilin 50 mg/kg+ gentamisin 1.5 mg/kg 

(IM/IV) 

Erişkin : Girişimden 30 dk. önce ve 6 h. sonra ampisilin 2 gr + gentamisin 1.5 mg/kg; 

Penisilin allerjisi varsa: 

Vankomisin + Gentamisin :  

Çocuklarda: 20 mg/kg vankomisin IV (1-2 saatte infüzyon) + 1.5 mg/kg gentamisin, 

girişimden önceki 30 dk içinde enjeksiyon ya da infüzyon tamamlanmalı. 

Erişkin: 1 gr vankomisin IV (1-2 saat infüzyon) + 1.5 mg/kg (max. 120 mg) gentamisin, 

girişimden önceki 30 dk içinde enjeksiyon ya da infüzyon tamamlanmalı. Vankomisin 

yerine 400 mg teikoplanin IV bolus şeklinde verilebilir. 
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             ORTA RİSKLİ HASTALAR: 

 

Amoksisilin veya ampisilin 

 Çocuklarda: 50 mg/kg amoksisilin PO, girişimden 1 saat önce veya 50 mg/kg ampisilin 

IM/IV, işlemden önceki 30 dk içinde :  

Erişkinlerde : 2 gr amoksisilin PO, girişimden 1 saat önce veya 2 gr ampisilin IM/IV 

girişimden önceki 30 dk içinde (117). 

 

             2.2.4. YATAK İSTİRAHATİ: 

 

Yatak istirahatinin amacı kardiyak iş yükünü azaltmak ve etkilenen eklemin 

kullanımını engellemektir  

Sadece poliartriti olanlarda 3 hafta önerilir. Kardit gelişecekse 3 hafta içinde gelişir. Karditi 

olup kardiyomegalisi olmayanlarda 2 hafta mutlak yatak istirahati, devam eden 2 haftada ev 

içi istirahat önerilir (109). 

Kardiyomegalisi olup kalp yetersizliği olmayanlarda 4 hafta mutlak yatak istirahati devam 

eden 2 haftada ev içi istirahat önerilir. Kalp yetersizliği olanlarda ise yetersizlik düzelene 

kadar mutlak yatak istirahati ve anti inflamatuar tedavi tamamlandıktan sonrada 4 hafta ev 

içi istirahat verilir (51,108,110). 

 

             2.2.5. CERRAHİ: 

 

Mitral yetersizliğine bağlı ileri derecede sol ventrikül genişlemesi bulunan, 

semptomatik hastalarda mitral kapak için cerrahi tedavi tavsiye edilmelidir. İlerleyici sol 

ventrikül genişlemesi bulunan veya sol ventrikülü çok geniş olan hastalar yakınmasız olsalar 

da, sol ventrikül sistolik fonksiyonları bozuluyorsa cerrahi tedavi uygulanmalıdır (115). 
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             3. MATERYAL VE METOD: 

 

Bu çalışma Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Kardiyoloji ünitesinde Ocak 2001-Mart 2011 yılları 

arasında 2011/407 nolu etik kurul onayı ile ARA tanısı konulan 198 hasta değerlendirildi 

ARA tanısı alan hastaların 105’i erkek(%53), 93’ü kız (%47) cinsiyetinde idi. Erkek/kız 

oranı 1.12 idi.  

Hastaların yaş dağılımı 3-17 yaş arasında (ortalama 10.6±2.9) idi. 

Hastalar, poliklinik poliklinik kayıtlarından tespit edildi ve dosyaları retrospektif olarak 

incelendi. 

Hastaların yaşları, cinsiyetleri, yaşadıkları yerler, başvuru şikayetleri, aile öyküsü (ARA 

açısından) fizik muayene bulguları, laboratuar bulguları, TELE, EKG ve ekokardiografik 

inceleme sonuçları kaydedildi. 

Güncelleştirilmiş Jones kriterlerine göre 198 hastanın dağılımı yapıldı. ARA ve RKH tanısı 

alan hastalar yıllara, aylara göre dağılımı incelendi. 

 

Kardit hastaları kardit şiddetine göre üç gruba ayrıldı. 

1.GRUB:Hafif şiddetli kardit 

    Fizik muayenede üfürüm var 

    Telekardiyografisi normal 

    EKG si normal 

 

2.GRUB:Orta şiddette kardit 

    Fizik muayenede üfürüm var 

    TELE kardiyomegali var 

    EKG normal /ventrikül hipertrofisi /atrial dilatasyon 

 

3.GRUB:Ağır şiddette kardit 

    Fizik muayenede üfürüm var 

    TELE kardiyomegalisi var 

    EKG normal /ventrikül hipertrofisi /atrial dilatasyon 

    Konjestif kalp yetmezliği var 

Kardiyomegaliyi saptamak amacı ile TELE de kardiyotorasik oran hesabı kullanıldı. Oranın 

0.5 üzerinde olması kardiyomegali olarak değerlendirildi. 
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Muayenede üfürüm duyulmayan akut fazları negatif olup EKO ile karditi saptanan 

hastalar subklinik kardit, üfürüm olup, akut fazları negatif ve EKO ile karditi tespit edilen 

hastalar geçirilmiş ARA kardit olarak sınıflandırıldı. 

Ekokardiyografi ile mitral ve aort kapakta en az iki eksende renkli dopler ile aort 

yetersizliğinde diyastolik, mitral yetmezlikte pansistolik yetersizlik akımı, jet uzunluğu 

1’cm den,  jet hızı 2.5m/sn fazla olduğunda patolojik olarak kabul edildi. Klinik olarak 

gözden kaçan subklinik karditlerin tanısı kondu. 

Hastaların kalp kapak lezyonlarına göre dağılımı yapıldı. RKH seyir ve prognoza etki eden 

kardit şiddeti, romatizmal aktivite süresi, tedaviye başlama zamanı, romatizmal aktivite 

süresi, profilaksi düzeni, tedavi şekli incelendi. İzlemde kapak lezyon düzelmesi, ek kapak 

lezyon gelişimi, cerrahi uygulanması, reaktivasyon gelişimi değerlendirildi. 

Romatizmal aktivite süresi hastanı şikayet başlangıcından itibaren klinik ve laboratuar 

olarak normale dönmesi olarak nitelendirdik. ESH, CRP’ye daha geç yanıt verdiği için 

romatizmal aktivite sürelerini CRP yanıtı için geçen süre olarak belirledik. 

Hastalar uygulanan ASA, steorid ile başlanıp ASA ile devam edilmesi, penisilin profilaksisi 

tedavisine göre gruplandırıldı.  

Şikayet başlangıcından ASA veya steroid tedavisi başlanana kadar geçen süre tedavi 

başlama zamını olarak nitelendirildi. 

Kapak lezyon düzelmesi, RKH tanısı alan hastaların izlemde EKO ile kapak lezyonu 

düzelmesi saptadığımız gruptu. 

İzlemde tanı aldığı zamandaki kapak lezyonuna ek yeni kapak lezyonu eklenenleri, ek kapak 

lezyonu gelişenler sınıfına alındı. 

Cerrahi uygulananlar; RKH olanları hastanemizde veya dış merkezde kapak replasmanı 

yapılması olarak gruplandırıldı. 

Çalışmamızda SPSS 15.0 kullanıldı. Ölçümle elde edilen verilere; kikare testi uygulandı. 

Dağılımı eşit olmayan ve ortanca değer kullandığımız parametrelrin karşılaştırmasında 

Mann Whitney-U istatistiği uygulandı. 
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             4.BULGULAR: 

 

Ocak 2001- Mart 2011 yılları arasındaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Kardiyoloji polikliniğine toplam 69.567 hasta başvurdu. Toplam ARA tanısı alan 

hasta sayısı 198 ( %0.28) ve RKH tanısı alan 176 ( %0.25) hasta vardı (Tablo-1).ARA 

hastalarının yıllara göre dağılımında bir fark saptanmadı ve sayı yüzdeleri düşük olduğu için 

istatistik uygulanmadı. 

 
        Tablo-2:ARA ve RKH Hastaların yıllara göre dağılımı 

 

YIL ARA 

HASTA 

SAYISI 

RKH 

HASTA 

SAYISI 

POLİKLİNİK 

TOPLAM 

HASTA 

SAIYISI 

ARA% RKH% 

2001 12 6 11709 %0.10 %0.05 

2002 17 17 5474 %0.31 %0.31 

2003 18 15 3502 %0.51 %0.42 

2004 27 26 5244 %0.51 %0.49 

2005 27 26 2733 %0.98 %0.95 

2006 14 14 5410 %0.25 %0.25 

2007 18 17 6665 %0.27 %0.25 

2008 16 15 9353 %0.17 %0.16 

2009 30 25 8887 %0.33 %0.28 

2010 15 14 9270 %0.16 %0.15 

2011 4 1 1320 %0.30 %0.07 

YIL 198 176 69567 %0.28 %0.25 

 
 
Şekil-2 ARA hastalarının yıllara göre dağılımı 
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ARA tanısı alan hastaların aylara göre dağılımına baktığımızda; 

  Hastaların %10.6’sı Ocak, %12.1’i Şubat, %10.6’sı Mart, %7.5’i Nisan, %13.1’i Mayıs, 

%8.5’i Haziran, % 6.5’i Temmuz, % 5.5’i Ağustos, % 6.06’sı Eylül, % 2.5’i Ekim,  %7.07’si 

Kasım ve %9.5’i Aralık ayında başvurduğu saptandı. Kış ve ilkbahar aylarında yoğunluk 

dikkati çekti. En fazla yoğunluğun Mayıs ayında olduğu görüldü. (Tablo-3). 

  

 

Tablo-3: Aylara göre ARA’lı hastaların Dağılımı 

AYLAR ARA HASTASI % RKH SAYISI % 

OCAK 21 10.6 16 9.09 

ŞUBAT 24 12.1 22 12.5 

MART 21 10.6 19 10.7 

NİSAN 15 7.5 14 7.9 

MAYIS 26 13.1 22 12.5 

HAZİRAN 17 8.5 16 9.09 

TEMMUZ 13 6.5 12 6.8 

AĞUSTOS 11 5.5 9 5.1 

EYLÜL 12 6.06 11 6.25 

EKİM 5 2.5 3 1.7 

KASIM 14 7.07 13 7.3 

ARALIK 19 9.5 19 10.7 

   TOPLAM 198 100 176 100 

 

 
Şekil-3 ARA’lı hastaların aylara göre dağılımı 
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Hastaların tanı aldıkları mevsime göre dağılımında;  

Kış mevsiminde %32.3, ilkbaharda %31.3, yaz %20.7, sonbaharda %15.6 oranında tanı 

aldığı görüldü. Hastalığın en çok kış ve ilkbahar mevsiminde tanı aldığı saptandı.(Tablo-4) 

 

 

 
Tablo-4: Mevsimlere göre ARA’lı hastaların dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil-4 Mevsimlere göre dağılım 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEVSİM ARA HASTA SAYISI % 

KIŞ 64 32.3 

İLKBAHAR 62 31.3 

YAZ 41 20.7 

SONBAHAR 31 15.6 

TOPLAM 198 100 
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ARA’lı hastaların 105 tanesi (%53) erkek, 93’ü (%47) kız cinsiyetinde idi. Erkek/kız oranı 

1.12 idi.  

176 tane karditi olan hastaların ise 93’ü (%5.8) erkek, 83’ü (%47.2) ise kız hastaydı ve yine 

erkek/kız oranını 1.12 olarak bulduk (Tablo-5).  

 

 

 

 
 

 

Tablo-5:Hastaların cinsiyete göre dağılımı 

 

CİNSİYET ARA SAYISI % KARDİT 

SAYISI 
% 

ERKEK 105 53 93 52.8 

KIZ 93 47 83 47.2 

TOPLAM 198 100 176 100 

 

 

 

 

 

 
Şekil-5 Cinsiyete göre dağılım 
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Hastaların yaş dağılımı 3-17 yaş arasında (ortalama 10.6± 2.9), karditli hastalarımızın yaş 

dağılımı 3-17 yaş (ortalama 10.5 ± 2.9)  idi. ARA ve karditli hastalarda yaş gruplarına göre 

en çok yoğunluğun 11-15 yaş grubunda olduğunu saptadık.(Tablo-6) 

 
 

Tablo-6: Hastaların yaşlara göre dağılımı 

 

YAŞLAR ARA SAYISI % KARDİT SAYISI % 
0-5 YAŞ 11 5.5 11 6.2 

6-10 YAŞ 79 39.8 71 40.3 

11-15 YAŞ 93 46.9 81 46.1 

16-18 YAŞ 15 7.5 13 7.4 

   TOPLAM 198 100 176 100 

 

 
Şekil-5 Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı 

 

 
 

 

 

Hastaların adreslerine göre yaşadıkları yerleri belirledik. Yaşadıkları yeri, il merkezi ve ile 

bağlı ilçe-köy olarak sınıflandırdık. 

 Hastaların %57’si Samsun’dan, %5 Tokat’tan, %5.6  Sinop’tan, %2.6 Giresun’dan, %19.6 

Ordu’dan, %9.6 Amasya’dan, %0.5 Gümüşhane’den, %0.5’i Çorum’dan gelmekte idi. 

Hastaların en fazla Samsun ilinden %57 geldiğini saptadık. Hastaların merkeze oranla daha 

çok ilçe ve köylerden %52.5 geldiğini tespit etti (Tablo-7). 
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Tablo-7  Hastaların yaşadıkları yerlere göre dağılımı 

 

YAŞADIĞI YER MERKEZ İLÇE-KÖY TOPLAM % 
SAMSUN 56 57 113 57 

TOKAT 3 7 10 5 

SİNOP 6 5 11 5.6 

GİRESUN 2 3 5 2.6 

ORDU 17 21 38 19.2 

AMASYA 8 11 19 9.6 

GÜMÜŞHANE 1 0 1 0.5 

ÇORUM 1 0 1 0.5 

TOPLAM 94 104 198 100 

 
 

Şekil-6 Yaşadıkları yerlere göre dağılım 

 

 
 

Çalışmamızda major bulgulardan en sık %50.5 kardit, %40.4 poliartrit, %10.1 kore saptadık. 

10 yıllık izlemde eritema marginatum ve subkutan nodülü olan hastaya rastlamadık 

(Tablo-8) 

 

Tablo-8 Jones kriterlerine göre major bulguların dağılımı  

 

İZOLE MAJOR 

BULGULAR 

HASTA SAYISI % 

POLİARTRİT 80 40.4 

KARDİT 100 50.5 

KORE 20 10.1 

ERİTEMA MARGİNATUM - - 

SUBKUTAN NODUL - - 
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Şekil-7 Major kriterlere göre dağılım 

 

 

Jones kriterlerine göre major bulgulara baktığımızda; hastaların %10.6’sında izole poliartrit, 

%18.1’ inde izole kardit, % 0.5’inde ise izole kore tespit ettik. İzole bulgulardan en sık kardit 

%18.1 kombine bulgulardan en sık artrit +kardit %27.7 birlikteliği saptadık(Tablo-9) 

 
Tablo-9 Jones kriterlerine göre izole ve kombine major bulguların dağılımı 

 

MAJOR BULGU HASTA SAYISI % 
POLİARTRİT 21 10.6 

KARDİT 36 18.1 

KORE 1 0.5 

KARDİT+ARTRİT 55 27.7 

KARDİT+KORE 6 3 

ARTRİT+KARDİT+KORE 3 1.5 

ERİTEMA MARGİNATUM 0 0 

SUBKUTAN NODUL 0 0 

 

Poliartriti olan 80 hastanın 46’sı (%57.5) erkek, 34’ü (%42.5) kız idi. Koresi olan 

20 hastanın 6’sı erkek (%30), 14’ü kız (%70) idi.  Karditi olan 176 hastanın 93’ü erkek 

(%52.8), 83’ü (%47.2)  kız idi. Poliartrit, kardit ve koresi olan tüm hasta gruplarında yaş 

dağılımının en fazla 11-15 yaş grubunda (poliartriti olan 49 hasta( %61.3), kardit olan 81 

hasta (%46), koresi olan 12 hasta (%60) olduğunu saptadık. 

 

Poliartriti olan 80 hastanın eklem tutulumuna göre dağılımına baktığımızda en fazla 

ayak bileği ekleminin tutulduğunu ( %50) gördük. Diğer eklemlerden %34.3 diz eklemi, %6 

el bileği, %3.7 kalça, %3 dirsek, %3 omuz ekleminin tutulduğunu saptadık (Tablo-10). 
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Tablo-10 Poliartriti olan hastalarda eklem tutulumunun dağılımı 

 

TUTULAN 

EKLEM 

TEK EKLEM İKİ EKLEM TOPLAM % 

DİZ 20 26 46 34.3 

AYAK BİLEĞİ 24 43 67 50 

EL BİLEĞİ 5 3 8 6 

DİRSEK 1 3 4 3 

KALÇA 5 0 5 3.7 

OMUZ 3 1 4 3 

 

 
 

Şekil-8 Eklem tutulumuna göre dağılım 

 

 
 

 

Tablo-11 Minör bulguların dağılımı 

 

 ARA SAYISI % 

ATEŞ 50 25.2 

ARTRALJİ 109 55 

PR UZUNLUĞU 19 9.6 

CRP POSİTİFLİĞİ 104 52.5 

ESH YÜKSEKLİĞİ 116 58.5 

 

 

DESTEKLEYİCİ BULGULAR 

ASO YÜKSEKLİĞİ 156 78.7 

BOĞAZ KÜLTÜRÜ+ 2 1.01 

 

 

Tüm ARA tanısı alan hastaların %25.2’sinde 38 C ve üzeri ateş, %55’inde artralji, 

%9.6’sında EKG de PR uzunluğu, %52.5’inde CRP yüksekliği, %58.5’inde sedimantasyon 

artışı vardı. ASO yüksekliği %78.2 hastada, boğaz kültür pozitifliği %1.01 hastada mevcuttu 

(Tablo-11). 
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Ateş ile başvuran hastaların%20’sinde poliartrit, %16’sında kardit, %60’ında kardit +artrit, 

%2’sinde kardit+kore, %2’sinde artrit +kardit+kore vardı. Koreli hiçbir hastanın ateşi yoktu. 

(Tablo12) 

 

Tablo-12 Ateş ile başvuran hastaların major bulgulara göre dağılımı 

 

ATEŞ HASTA SAYISI % 
POLİARTRİT 10 20 

KARDİT 8 16 

KORE 0 0 

KARDİT+ARTRİT 30 60 

KARDİT+KORE 1 2 

ARTRİT+KARDİT+KORE 1 2 

TOPLAM 50 100 

 

 

Artralji ile başvuran hastaların%14.7’sinde poliartrit, %34.9’unda kardit, %46.8’inde kardit 

+artrit, %1.8’inde kardit+kore, %1.8’inde artrit +kardit+kore hastası idi. Koreli hiçbir hastanın 

atraljisi yoktu.(Tablo-13) 

 

Tablo-13 Artralji ile başvuran hastaların major bulgulara göre dağılımı 

 

ARTRALJİ HASTA SAYISI % 
POLİARTRİT 16 14.7 

KARDİT 38 34.9 

KORE 0 0 

KARDİT+ARTRİT 51 46.8 

KARDİT+KORE 2 1.8 

ARTRİT+KARDİT+KORE 2 1.8 

TOPLAM 109 100 

 

 

 

EKG de PR uzunluğu saptanan hastaların %10.5’inde poliartrit, %26.3’ünde kardit, 

%42.1’inde kardit +artrit, %15.8’inde kardit+kore, %5.3’ünde artrit +kardit+kore birlikteliği 

vardı. Koreli hiçbir hastanın EKG’sinde PR uzunluğu yoktu (Tablo-14). 
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Tablo-14 EKG de PR uzunluğu saptanan hastaların major bulgulara göre dağılımı 

 

PR UZUNLUĞU HASTA SAYISI % 
POLİARTRİT 2 10.5 

KARDİT 5 26.3 

KORE 0 0 

KARDİT+ARTRİT 8 42.1 

KARDİT+KORE 3 15.8 

ARTRİT+KARDİT+KORE 1 5.3 

TOPLAM 19 100 

 

 

Diğer EKG bulgularına baktığımızda 4 hastada sol atrial dilatasyon, 2 hastada sağ 

atrial dilatasyon, 1 tanesinde ise atrial ekstra sistol saptandı. 

CRP yüksekliği saptanan hastaların %12.5’inde poliartrit, %31.7’sinde kardit, % 48.1’inde 

kardit + artrit, % 5.8’inde kardit + kore, % 1.9’unda artrit + kardit + kore mevcuttu. Koreli 

hiçbir hastanın CRP yüksekliği yoktu (Tablo-15). 

Aktif karditli hastaların %90’ınında CRP yüksekti diğer %10 aktif karditi olan hastanın dış 

merkezde başvurudan ortalama 10 gün önce ASA tedavisi başlanarak sevk edilmişti. Sessiz 

karditi ve geçirilmiş ARA karditi olan tüm hastaların CRP’si negatif idi 

 
Tablo-15 CRP yüksekliği saptanan hastaların major bulgulara göre dağılımı 

 

CRP HASTA SAYISI % 
POLİARTRİT 13 12.5 

KARDİT 33 31.7 

KORE 0 0 

KARDİT+ARTRİT 50 48.1 

KARDİT+KORE 6 5.8 

ARTRİT+KARDİT+KORE 2 1.9 

TOPLAM 104 100 

 

 

 

ESH yüksekliği saptanan hastaların %12.9’unda poliartrit, % 31.9’unda kardit, % 

47.4’ünde kardit + artrit, %5.2’sinde kardit+kore, %2.6’sında artrit +kardit+kore vardı. 

Koreli hiçbir hastanın ESH yüksekliği yoktu (Tablo-16). 

Tüm aktif karditi olan hastaların ESH yüksekti. Sessiz karditi ve geçirilmiş ARA karditi olan 

hastaların ESH negatifti. 
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Tablo-16 ESH yüksekliği saptanan hastaların major bulgulara göre dağılımı 

 

SEDİM HASTA SAYISI % 
POLİARTRİT 15 12.9 

KARDİT 37 31.9 

KORE 0 0 

KARDİT+ARTRİT 55 47.4 

KARDİT+KORE 6 5.2 

ARTRİT+KARDİT+KORE 3 2.6 

TOPLAM 116 100 

 

 

ASO yüksekliği saptanan hastaların %12.3’ünde poliartrit, %39.7’sinde kardit, 

%0.6’sında kore, %35.3’ünde kardit +artrit, % 10.3’ünde kardit+kore, % 1.9’unda artrit 

+kardit+kore mevcuttu (Tablo-17). 

Tüm aktif karditi olan hastaların ASO değeri yüksekti. Sessiz karditi olanların %60’ında ve 

geçirilmiş ARA karditi olan hastaların %45.4’ünün ASO yüksekliği vardı. 

 

Tablo-17 ASO yüksekliği saptanan hastaların major bulgulara göre dağılımı 

 

ASO YÜKSEKLİĞİ HASTA SAYISI % 
POLİARTRİT 19 12.2 

KARDİT 62 39.7 

KORE 1 0.6 

KARDİT+ARTRİT 55 35.3 

KARDİT+KORE 16 10.3 

ARTRİT+KARDİT+KORE 3 1.9 

TOPLAM 156 100 

 

Toplam 198 ARA hastasının; 141’ inden (%71.2) boğaz kx alınmamış. Boğaz 

kültürü alınan 54 hastanın (%27.2), 2 tanesinde (%3.7) AGBS üremesi saptandı. Üremesi 

olan hastalardan birinin (%1,85)  izole artriti diğer hastanın (%1,85) izole karditi mevcuttu. 

ARA tanısı alan hastaların 3 tanesinin (%1.5)  ailesinde ARA geçirme öyküsü mevcuttu. 2’si 

(%1) izole kardit, diğeri (%0.5) ise izole artriti olan hasta idi. 

Kardit hastalarını aktif kardit ve sessiz kardit ve geçirilmiş ARA kardit olarak 3 gruba 

ayırdık. Başvuru anında klinik olarak semptomu olmayan ve akut fazları negatif olan 

hastalardan üfürüm duyulmayanlar sessiz kardit, üfürüm duyulanları geçirilmiş ARA kardit, 

klinik olarak semptomu olan ve geldiğinde akut fazları yüksek olan kardit hastalarını ise 

aktif kardit olarak sınıflandırdık.  

Karditi olan 176 hastanın 100’ü (%56.8) aktif kardit, 66’sı (%37.5) geçirilmiş ARA 

kardit, 10’nu (%5.7) sessiz kardit hastası idi. Aktif karditi olan hastaların %55’i erkek, 
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%45’i kız hasta iken, sessiz karditi olan hastaların %60’ı erkek, % 40’ı kız, geçirilmiş ARA 

karditli hastaların %48.5’i erkek, % 51.5’i kız hasta idi. 

 Her üç grubun yaş dağılımını değerlendirdiğimizde; aktif karditlerin %61’i en 

yoğun olarak 11-15 yaş arasında iken, sessiz karditlerin %50’si, geçirilmiş ARA karditli 

hastaların %54.5’i 6-10 yaş grubunda idi. 

Aktif karditi olan %40 hastanın 38C ve üzeri ateşi vardı. Sessiz kardit ve geçirilmiş ARA 

karditlerin hiçbirinde ateş şikayeti yoktu. 

Akut faz reaktanlarına baktığımızda; aktif karditi olan hastaların tamamında ESH 

ve %90 CRP yüksekliği mevcuttu. %10 CRP düşük olan aktif karditli hastaya dış merkezde 

antienflamatuar tedavi başlanarak sevk edilmişti. Sessiz karditi ve geçirilmiş ARA karditi 

olan tüm hastaların akut fazları ESH ve CRP’si ise negatif idi. ASO yüksekliği aktif karditi 

olan tüm hastalarda yüksek iken, sessiz karditi olan hastaların %60’ında, geçirilmiş ARA 

karditli hastaların %45.4’ünde yüksek saptandı (Tablo-18). 

Tablo-18 Cinsiyet, yaş ve minör kriterlerin aktif ve sessiz karditli hastalara göre dağılımı 

 

 Aktif 

kardit 

% Sessiz 

kardit 

% Geçirilmiş 

kardit 

% 

ERKEK 55 55 6 60 32 48.5 

KIZ 45 45 4 40 34 51.5 

0-5 yaş 3 3 0 0 8 12.1 

6-10yaş 30 30 5 50 36 54.5 

11-15yaş 61 61 3 30 17 25.8 

16-18yaş 6 6 2 20 5 7.6 

ATEŞ 40 40 0 0 0 0 

CRP 

yüksekliği 

90 90 0 0 0 0 

ESH 

yüksekliği 

100 100 0 0 0 0 

ASO 100 100 6 60 30 45.4 

BOĞAZ Kx+ 1 1 0 0 0 0 

 

 

 Başvuru şikayetine göre değerlendirdiğimizde; tüm hastaların 20’si (%10.1) göğüs 

ağrısı ile başvurdu. Hepsi kardit hastası idi. (11’i aktif kardit, 2’si sessiz kardit, 7’si 

geçirilmiş ARA kardit) 

İstemsiz hareket ile başvuran 20 (%10.1) hastanın tamamı kore tanısı aldı. 9’unun aktif 

kardit, 4’ünün sessiz kardit, 6’sının geçirilmiş ARA kardit ile birlikteliği vardı. 

Çarpıntı şikayeti ile 9 hasta (%4.5) başvurdu. Hepsi kardit hastası idi. 6’sı aktif kardit, 1’i 

sessiz kardit, 2’si geçirilmiş ARA kardit hastası idi. 

Nefes darlığı ile başvuran 6 hastanın (%3), 5’i aktif kardit, 1 tanesi sessiz kardit idi. 
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Çabuk yorulma ile gelen 14 hastanın (%7), 9’unda (%4.5) aktif kardit, 4’ünde sessiz kardit, 

1 hastanın ise artriti vardı. 

Senkop ile 3 hasta (%1.5) başvurdu ve 1’i sessiz kardit 2’si geçirilmiş ARA kardit hastası 

idi. 

Artralji şikayeti ile başvuran 109 hastanın (%55), 16’sının izole artriti vardı. Karditi 

olan hastaların 82’si aktif kardit, 1’i sessiz kardit, 10’u geçirilmiş ARA kardit hastası idi. 

Hastaların en çok artralji şikayeti ile başvurduğu bulundu (Tablo-19). 

 

 

Tablo-19 Başvuru şikayetinin karditi olanlar ve olmayanlara göre dağılımı 

Başvuru 

şikayeti 

Aktif 

kardit 

Sessiz 

kardit 

Geçirilmiş 

kardit 

Kardit 

olmayanlar 

Toplam % 

Göğüs 

ağrısı 

11 2 7 0 20 10.1 

İstemsiz 

hareket 

9 4 6 1 20 10.1 

Çarpıntı 6 1 2 0 9 4.5 

Nefes 

darlığı 

5 1 0 0 6 3 

Çabuk 

yorulma 

9 0 4 1 14 7 

Senkop 0 1 2 0 3 1.5 

Artralji 82 1 10 16 109 55 
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Tablo-20 Sessiz ve geçirilmiş karditli hastaların başvuru şikayeti ve kapak tutulum dağılımı 

 

SESSİZ KARDİT AY MY AY-MY TOPLAM 

Üfürümle sevk 8 21 6 35 

Üfürüm+Artralji 1 1 0 2 

Üfürüm+Artralji+Göğüs 

ağrısı 

0 1 0 1 

Üfürüm+Çabuk 

yorulma 

0 3 0 3 

Artralji sevk 2 3 1 6 

Artralji+ İstemsiz 

hareket 

  1 1 

Göğüs ağrısı 1 4 2 6 

Göğüs ağrısı+Nefes 

darlığı 

0 0 1 1 

Artralji +Çarpıntı 0 1 0 1 

İstemsiz hareket 0 6 3 9 

Çabuk yorulma 0 0 1 1 

Senkop 1 2 0 3 

Artralji+ istemsiz 

hareket 

0 0 1 1 

Çarpıntı 0 1 1 2 

VSD İle takip 0 2 0 2 

SVH takip 0 0 1 1 

PS takip 0 1 0 1 

Toplam 13 46 17 76 
 

 

 

Kardit hastalarına baktığımızda, %12.5’inde AY, %51.7’sinde MY, %35.8’inde 

AY+MY tespit edildi. En fazla kapak tutulumunun MY olduğunu saptadık. 

Aktif karditi olan hastaların %9’unda AY,  %45’inde MY, %46’sında AY+MY,  sessiz 

karditi olan hastaların ise %50’sinde MY, %50’sinde ise A Y+M, geçirilmiş ARA karditi 

olanların %19.7’sinde AY, %62.1’inde MY, %18.2’sinde AY+MY mevcuttu.( Tablo21-22) 

 

Tablo-21 Karditli hastaların kapak tutulumuna göre dağılımı. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPAK 

TUTLUMU 

KARDİT 

SAYISI 

% 

AY           22 12.5 

MY 91 51.7 

AY+MY 63 35.8 

TOPLAM 176 100 
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Tablo-22 Kardit ve aktif karditli hastaların kapak tutulumuna göre dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Şekil-9 Kapak tutuluma  göre dağılım 

 

 

 

 

Kapak tutulumu dışındaki EKO bulgularına baktığımızda hastaların %20.5’inde MVP, 

%3.4’ünde ASD, %1.1’inde VSD, %1.1’inde PFO, %1.1’inde sol atrial dilatasyon, %0.6 

biküspit aorta +AY+AS, %0.6’sında MS+MY, %1.1’inde AY+AS saptandı (Tablo-23). 

 

 

 

Tablo-23 Kapak tutulumu dışındaki EKO bulguları 

 

EKO BULGUSU KARDİT 

HASTALARI 

% 

MVP 36 20.5 

ASD 6 3.4 

VSD 2 1.1 

PFO 2 1.1 

SOL ATRİYAL 

DİLATASYON 

2 1.1 

BİKÜSPİT 

AORTA+AY+AS 

1 0.6 

MS+MY 1 0.6 

AY+AS 2 1.1 

 

KAPAK 

TUTLUMU 

GEÇİRİLMİŞ 

KARDİT 

SAYISI 

% AKTİF 

KARDİT 

SAYISI 

% SESSİZ 

KARDİT 

% 

AY           13 19.7 9 9 0 0 

MY 41 62.1 45 45 5 50 

AY+MY 12 18.2 46 46 5 50 

TOPLAM 66 100 100 100 10 100 



47 

 

Karditi olan hastaların kardit şiddetine göre yaş dağılımına baktığımızda; hafif ve 

ağır derecede karditi olan hastalar en fazla 11-15 yaş grubunda iken, orta derecede karditi 

olan hastaların en çok 6-10 yaş grubunda olduğunu saptadık (Tablo-24). 

 
 Tablo-24 Kardit şiddetinin yaş gruplarına göre dağılımı 

 

KARDİT 

ŞİDDETİ 

0-5 YAŞ 

 

6-10 YAŞ 

 

11-15YAŞ 

 

16-18YAŞ 

 

TOPLAM 

SAYI % SAYI % SAYI % SAYI % SAYI % 

HAFIF 10 6.4 63 40.1 74 47.1 10 6.4 157 100 

ORTA 0 0 5 62.5 2 25 1 12.5 8 100 

AGIR 1 9.1 3 27.2 5 45.5 2 18.2 11 100 

TOPLAM 11 6.3 71 40.3 81 46 13 7.4 176 100 
 

 

 

Karditi olan hastaların; kardit şiddetlerine göre cinsiyeti karşılaştırdığımızda 

istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç saptamadık (p>0.05). Hafif karditi olanların %54.8’i 

erkek, %45.2’si kız, orta şiddette karditi olanların %50’si erkek, %50’si kız idi. Ağır karditi 

olan hastaların ise %27.3’ü erkek, %72.7’si kız idi (Tablo-25). 

 

 

 

Tablo-25 Kardit şiddetinin cinsiyete göre dağılımı 

 

KARDİT 

ŞİDDETİ 
ERKEK 

% 
KIZ 

% 
TOPLAM 

HAFIF 86 54.8 71 45.2 157 

ORTA 4 50 4 50 8 

AGIR 3 27.3 8 72.7 11 

TOPLAM 105 53 93 47 198 

 

 

10 yıllık klinik izlemde, kapak lezyon düzelmesini %29.5 olarak saptadık. Aktif 

karditlerin %23’ünde, geçirilmiş ARA karditlerin %34.8’inde, sessiz karditlerin %60’ında 

kapak lezyon düzelmesi saptandı. Ek kapak lezyon gelişimi %5.1 olarak bulundu. Aktif 

karditlerin %6’sında, geçirilmiş ARA karditlerin %4.5’inde ek kapak lezyon gelişimi 

izlendi. Sessiz karditi olan hastalarda yeni kapak lezyon gelişimi yoktu. Reaktivasyon 

gelişen 6,  perikarditi olan 6 ve cerrahi uygulanan 3 hastanın hepsinin aktif karditli hastalar 

olduğunu saptadık (Tablo-26). 
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Tablo-26 Karditli hastalardaki klinik izlem sonuçları 

 

 Aktif 

kardit 

% Sessiz 

kardit 

% Geçirilmiş 

kardit 

 Karditli 

hasta 

sayısı 

% 

Kapak lezyon 

düzelmesi 

23 23 6 60 23 34.8 52 29.5 

Ek kapak 

lezyon olan 

6 6 0 0 3 4.5 9 5.1 

Reaktivasyon  6 6 0 0 0 0 6 3.4 

Cerrahi  3 6 0 0 0 0 3 1.7 

Perikardit  6 6 0 0 0 0 6 3.4 

 
 

Şekil10-Karditlerin klinik izlem sonuçları 
 

 
 

 

Reaktivasyon gelişimini 6 hastada (%3.4) saptadık.  4 hastanın, tedavisini düzenli 

almadığı için tedavinin ortalama 1. ayında akut faz reaktanları düştükten sonra tekrar 

yükseldi. Diğer 2 hastanın ise steroidi kesip aspirin tedavisine geçtikten 1 hafta sonra tekrar 

akut fazlarının arttığını saptadık.  

 

3 hastaya(%1.7) cerrahi olarak kapak düzeltme işlemi uygulandı. Cerrahi 

uygulanan hastalardan %66.7’sine mitral valv replasmanı, %33.3’üne aort valv replasmanı 

yapıldı. 
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AY’si olan 22 hastanın %36.4’ünde, MY’si olan 91 hastanın %20.9’unda, AY+MY 

saptanan 63 hastanın %39.7’sinde kapak lezyonunda düzelme saptandı (Tablo-27). 

 

Tablo-27 Karditli hastalardaki kapak tutulumuna göre kapak lezyon düzelmesi arasındaki ilişki 

 

KAPAK 

TUTULUMU 

KARDİTLİ 

HASTA 

DÜZELME 

OLANLAR 

% 

AY 22 8 36.4 

MY 91 19 20.9 

AY + MY 63 25 39.7 

TOPLAM 176 52 29.5 
 

 

 

Hafif karditi olan hastaların 50’sinde (%31.8), orta şiddette karditi olan hastaların 

1’inde (%12.5), ağır karditi olan hastaların ise 1’inde (%9.1) kapak lezyon düzelmesi vardı. 

Hafif karditli hastalarda daha fazla kapak düzelmesi vardı fakat istatistiksel ilişki 

kurulamadı.(p>0.05 eğimde x2:0.056) (Tablo-28) Orta ve ağır karditli hasta sayısının az 

olması nedeniyle ilişki saptanmamış olabilir. 

 
Tablo-28 Kardit şiddeti ile kapak lezyon düzelmesi arasındaki ilişki 

 

KARDİT 

ŞİDDETİ 

KAPAK DÜZELMESİ 

YOK 

KAPAK DÜZELMESİ 

VAR 

 

TOPLAM 

 

SAYI % SAYI % SAYI % 

HAFİF 107 68.2 50 31.8 157 100 

ORTA 7 87.5 1 12.5 8 100 

AĞIR 10 90.9 1 9.1 11 100 

TOPLAM 124 70.5 52 29.5 176 100 
 
 
 

Kardit şiddeti ile ek kapak lezyon gelişimi arasındaki ilişki incelendiğinde; kardit 

şiddeti hafif olan 157 hastanın 9 tanesinde (%5.7) ek kapak lezyon gelişimi vardı. Orta ve 

ağır şiddette karditi olan hastalarda ek kapak lezyon gelişimi saptanmadı.  
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Tablo-29 Kardit şiddeti ile ek kapak lezyon gelişimi arasındaki ilişki 

 

KARDİT 

ŞİDDETİ 

EK KAPAK 

LEZYONU YOK 

 

EK KAPAK 

LEZYONU VAR 

 

TOPLAM 

 

SAYI % SAYI % SAYI % 

HAFİF 148 94.3 9 5.7 157 100 

ORTA 8 100 0 0 8 100 

AĞIR 11 100 0 0 11 100 

TOPLAM 167 94.9 9 5.1 176 100 

 

 

9 tane ek kapak lezyonu gelişen karditli hastaların 5’inde (%55.5) ek AY, 4 hastada 

(%44.5) ek MY gelişti. Ek AY gelişen hastaların 3’ü (%60) aktif kardit, 2’si (%40) 

geçirilmiş ARA kardit hastası iken ek MY gelişen hastaların 3’ü (%75) aktif kardit, 1’i 

(%25) geçirilmiş ARA kardit idi. Sessiz karditlerde ek kapak lezyonu görülmedi (Tablo-30). 

 

Tablo-30 Karditli hastalardaki ek kapak lezyon gelişimi arasındaki ilişki 

 

EKKAPAK 

LEZYON GELİŞMİ 

AKTİF 

KARDİT 

GEÇİRİLMİŞ 

ARA KARDİT 

TOPLAM 

SAYI % SAYI % SAYI % 

AY 3 60 2 40 5 100 

MY 3 75 1 25 4 100 

 

 

Romatizmal aktivite süresi inflamasyonun sürdüğü dönemi gösterme bakımından 

önemlidir.  

Karditi olan hastalarda romatizmal aktivite süresi ortalama 5-46 gün ortalama 16.7±9.4 

olarak bulundu. 

Romatizmal aktivite süresi yani inflamasyon süresi ile kapak lezyon düzelmesi 

arasındaki ilişkiye baktığımızda; romatizmal aktivite süresi uzadıkça kapak hasarının 

artması sebebi ile romatizmal aktivite süresi kısa olanlarda kapak lezyon düzelmesinin daha 

fazla olmasının bekleriz. 

Çalışmamızda kapak lezyon düzelmesi olanlarda romatizmal aktivite süresi, 

median:8 gün (max:42-min:5 ), kapak düzelmesi olmayan hastaların romatizmal aktivite 

süresi median: 16 gün (max:46-min:5 gün) idi. 
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 Kapak lezyon düzelmesi olanlarda romatizmal aktivite süresini daha kısa bulduk. 

İstatistiksel olarak anlamlı idi (Mann Whitney-U  p<0.001).  

Aktif karditli hastalarda tedavi başlama zamanını 2-22 gün ortalama (8.2 ± 4.6) 

olarak bulduk. Kapak düzelmesi olan hastaların tedavi başlama zamanı median 3 gün 

(max:12- min:2 ), kapak düzelmesi olmayan karditli hastaların, tedavi başlama zamanı 

median 9 gün (max22-min:2) idi. Tedaviye başlama zamanı ile kapak düzelmesi arasındaki 

ilişkiye baktığımızda anlamlı bir ilişki saptadık  (Mann Whitney-U P<0.001). Başka bir 

deyişle  kapak lezyon düzelmesi olanlarda, tedavi başlama zamanının daha kısa  olduğunu 

bulduk. 

 

Tablo-31 Tedavi başlama zamanı ve romatizmal aktivite süresinin kapak lezyon düzelmesi arasındaki ilişki 

 

 Kapak düzelmesi var Kapak düzelmesi yok  

 Median Max-min Median Max-min P değeri 

Tedavi başlama. 

Zamanı gün 

3 12-2 9 12-2 <0.001 

Romatzimal akt. 

Süresi gün 

8 42-5 16 46-5 <0.001 

 

 

Tedaviye başlama zamanı ile romatizmal aktivite süresini karşılaştırdığımızda; 

tedaviye erken başladığımız grubun romatizmal aktivite süresinin yani inflamasyon 

süresinin daha kısa olduğunu tespit ettik. 

 Tedaviye başlama zamanı ile romatizmal aktivite süresi arasında pozitif yönde kuvvetli 

ilişki belirlendi (non parametrik korelasyon testi   r=0.51, p<0.001). 

 Şekil-5’teki korelasyon tablosunda görüldüğü gibi romatizmal aktivite süresindeki 1 

birimlik artışın, tedavi başlama zamanında 0,51 birimlik artışa neden olduğunu bulduk.  
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Şekil-11 Tedaviye başlama zamanı ve romatizmal aktivite süreleri arasındaki korelasyon tablosu 

 

 
 

 

Karditli hastalarda kardit şiddetine göre verilen tedaviye baktığımızda hafif 

şiddette karditi olanların%37.6’sı aspirin ,%62.4’ü steroid tedavisi aldı. Orta ve ağır şiddette 

karditi olan hastalara sadece steroid tedavisi verildi. Orta ve ağır şiddete karditi olan 

hastalara aspirin verilmediği için tedavi şekli ile kardit şiddeti arasında istatistik yapılmadı. 

(Tablo-32). 

 

  
Tablo-32 Kardit şiddeti ile tedavi şekli arasındaki ilişki 

 

KARDİT 

ŞİDDETİ 

ASPİRİN STEROİD TOPLAM 

SAYI % SAYI % SAYI % 

HAFİF 32 37.6 53 62.4 85 100 

ORTA 0 0 5 100 5 100 

AĞIR 0 0 10 100 10 100 
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Geçirilmiş ARA kardit ve sessiz kardit hastaları penisilin profilaksisine alındı. Ağır 

şiddette karditi olanlarda kliniğine göre dijital ve furosemid tedavisi eklendi. 

 Toplam 198 ARA tanısı alan hastanın 186’sı (%94) düzenli profilaksi aldı. 10 

hasta (%6) düzensiz kullandı. Düzensiz profilaksi kullananların 2’si (%1) kore, 2’si (%1)  

poliartritli, 6’sı (%3) kardit hastası idi. 

Uygulanan tedavi şekli ile kapak lezyon düzelmesi arasındaki ilişkiye bakıldığında; 

aspirin verilen hastaların %12.7’sinde, steroid tedavisi alanların %23.5’inde kapak lezyon 

düzelmesi saptandı. Tedavi verilmeyen sessiz kardit hastalarında kapak lezyon düzelmesi 

%38.7 olarak tespit edildi. İstatistiksel olarak anlamlı saptadık (p<0.05 x2:11.42). Anlamlı 

farkı oluşturanın tedavi verilmeyen sessiz kardit grubu olduğunu saptadık (x2:9.012) 

(Tablo-33 ). 

 
Tablo-33 Tedavi şekli ile kapak lezyon düzelmesi arasındaki ilişki 

 

TEDAVİ 

ŞEKLİ 

KAPAK 

DÜZELMESİ YOK 

KAPAK 

DÜZELMESİ VAR 

TOPLAM 

SAYI % SAYI % SAYI % 

TEDAVİ 

YOK 

46 61.3 29 38.7 75 100 

ASPİRİN 48 87.3 7 12.7 55 100 

STEROİD 52 76.5 16 23.5 68 100 
 

 

Hafif şiddette karditi olan hastalardan aspirin tedavisi alanların %21.9’unda, 

steroid verilen hastaların ise %26.4’ünde kapak lezyon düzelmesi tespit ettik. Hafif şiddettde 

karditi olanlarda tedavi şekli ile kapak düzelmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

kurulamadı  (p>0.05  x2:0.221) (Tablo-34). 

Orta ve ağır şiddette karditi olan hastalara sadece steroid tedavisi verildiği için tedavi şekli 

ile kapak lezyon düzelmesi arasındaki ilişki için istatistik uygulanmadı. 

 

Tablo-34 Hafif karditi olan hastalarda tedavi şekli ile kapak lezyon düzelmesi arasındaki ilişki 

 

TEDAVİ 

ŞEKLİ 

KAPAK 

DÜZELMESİ YOK 

KAPAK 

DÜZELMESİ VAR 

TOPLAM 

SAYI % SAYI % SAYI % 

 

ASPİRİN 25 78.1 7 21.9 32 100 

STEROİD 39 73.6 14 26.4 53 100 
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Aktif karditi olan hastalarda; aspirin alanların %12.5’inde, steroid alanların 

%2.9’unda ek kapak lezyon gelişimi saptandı. Tedavi şekli ile ek kapak lezyon gelişimi 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç saptanmadı (p>0.05 x2: 3.633) (Tablo-35). 

 

 
Tablo-35 Aktif  karditlilerde  tedavi şekli ile ek kapak lezyon gelişimi arasındaki ilişki 

 

TEDAVİ 

ŞEKLİ 

EK KAPAK 

LEZYONU YOK 

EK KAPAK 

LEZYONU VAR 

TOPLAM 

SAYI % SAYI % SAYI % 

 

ASPİRİN 28 87.5 4 12.5 32 100 

STEROİD 66 97.1 2 2.9 68 100 
 

 

Tedavi şekli ile romatizmal aktivite süresini karşılaştırdığımızda; aspirin verilen 

hastaların romatizmal aktivite süresi ortalama 15.8±9.3, steroid tedavisi verilenlerin 

ortalama 17.1±9.6 idi. Tedavi şekli ile romatizmal aktivite süresi arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmadı. (p>0.05). Hafif karditte steroidin aspirine üstünlüğü olamadığı için romatizmal 

aktivite süreleri de benzerdi. 
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             5.TARTIŞMA 

 

Dünyanın her yerinde görülmekte olan ARA, ülkelere ve bölgelere göre farklı 

sıklıkta saptanmakla birlikte ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun olaya 

devam etmektedir. ARA ve sonucunda gelişen RKH hastalığı çocuk ve erişkinlerde önemli 

bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu nedenle hastalığın önlenmesi için primer tedavi 

yanında sekonder profilaksi ve korunma önlemleri gerekmektedir. 

Çalışmamızda 2001 ve 2011 yılları arasında tanı alan 198 hasta dosyasını retrospektif olarak 

inceledik. 

Çalışmamızda 10 yıllık izlemde çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaların 

ARA insidansını 28.4/10.000, RKH insidansını 25/10.000 olarak saptadık. Kliniğimizde 

1978-1988 yılları arasında ARA insidansı 35/10.000, RKH 20/10.000, 1990-2001 yılları 

arasında ARA insidansı 29.5/10.000, RKH 20/10.000 idi.  

 

Tablo-36 Kliniğimizdeki ARA ve RKH insidansının yıllara göre dağılımı 

 

OMÜTF Ç. KADİYOLOJİ ARA İNSİDANSI RKH İNSİDANSI 

   
1978-1888   35/10.000 20/10.000 

1990-2001 29.5/10.000 20/10.000 

2001-2011 28.4/10.000 25/10.000 

   

 

Gelişmiş ülkelerde ARA insidansı 0.5-3/100.000’inin altında iken, gelişmekte olan 

ülkelerde 500/100.000 ve üzeri olduğu bildirilmektedir (8,9,10,11,12). Avrupada daha önce 

yapılan çalışmalarda İsveç’te 1955-1964 ARA insidansı 4,5/100.000,  1952-1961 de 

5/100.000, Çekoslavakya’da 16/100.000 saptanmıştır (26,27). Yunanistan’da 2001 de 

yapılan çalışmada ise, ARA insidansı 1.1/100.000,  Breda ve ark çalışmasında İtalya da 

2000-2009 yılları arasında 4.1/100.000 (116) olarak bulunmuştur. 

1995 yılında ülkemizde Olguntürk ve ark. yaptığı 4086 okul çocuğunu içeren çalışmada 

ARA prevalansı 37/10.000, RKH prevalansı 7.3/10.000 olarak bulunmuştur. Örün ve ark. 

2011’de Orta Anadolu’da yaptığı 30 yıllık çalışmada ARA insidansı 1980-1989 yılları 

arasında 37.6/100.000, 1990-1999 da 60/100.000, 2000-2009 yılları arasında ise 21/100.000 

olarak saptanmıştır.(33). Son 30 yıllık izlemde Kliniğimizde ARA insidansında belirgin bir 

azalma saptamadık.  
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 Olgularımızdan ARA’lı hastaların 105 tanesi (%53) erkek, 93’ü (%47) kız cinsiyetinde ve 

Erkek/kız oranı 1.12 idi.  176 tane karditi olan hastaların ise 93’ü (%52.8) erkek, 83’ü 

(%47.2)  ise kız hastaydı. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Kızlarda 

erkeklere oranla daha sık görüldüğü ifade edilmekle beraber, farklı zamanlarda yapılan 

çalışmalarda erkeklerde de sıklığın değişik oranlarda arttığı yayınlar bildirilmiştir (120,121) 

Kliniğimizde 1978-1988 arasında %62 kız, %38 erkek, 1990-2001 arasında %52.8 kız, 

%47.2 erkek hasta vardı.  Breada ve ark. 2012 çalışmasında ise %42’si kız, %58’si erkek idi 

(116). Olguntürk ve ark.2006(83) çalışmasında erkek/kız 1.0, Örün ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada(33) toplamda %45.8 kız, %54.2’si erkek ve yıllara göre dağılımında ise 

1980-1989 yılları arasında kız %53.6, erkek %46.4, 1990-1999 arasında ise %44.2’si kız 

%55.8’i erkek, 2000-20009 yılları arasında ise %47.3 kız, %52.6’sı erkek olarak saptamıştır. 

İstatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmasa da son yıllarda yapılan çalışmalarda erkek 

cinsiyetinin biraz daha fazla izlendiği görülmektedir.  

 

Tablo-37 Sonuçlarımız ile çeşitli çalışmaların cinsiyet  ve yaş yönünden karşılaştırılması 

 KIZ n% ERKEK n% Yaş n% 

    

Çalışmamız 93  %47    105 %53 3-17 yaş(10.6 ± 2.9) 

Kliniğimiz 1978-1988  57 %62 35 %38. 5-18yaş(10.9±0.18) 

Kliniğimiz 1990-2001    163 %52.8    146 %47.2 4-17 yaş(10.64±2.85) 

Örün ve ak. 2011    510 %45.8    605 %54.2 2-15 y ençok 9-12y 

Örün 1980-1989    %53.6    %46.4  

          1990-1999    %44.2    %55.8  

          2000-2009    %47.3    %52.6  

Breda ve ark 2012 37  %42 51  %58 2.5-17 yaş ( 8.7 ±4 ) 

Olguntürk ve ark.2006     Erkek/Kız :1.0 4-19yaş(11.4±2.9) 
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  Literatürdeki verilerde ARA'dan en çok 5-15 yaş arası okul çağı çocuklarının 

etkilendiğini çünkü streptokoksik boğaz enfeksiyonlarının en sık okul çağı çocukluk yaş 

grubunda görüldüğü, adölesanlarda ise yaş ilerledikçe enfeksiyonların sıklığının ve 

şiddetinin azaldığı bildirilmektedir (117). Polikliniğe başvuran ARA’lı hastaların yaş 

dağılımına baktığımızda 3-17 yaş (ortalama 10.6±2.9), karditli hastalarımızın yaş dağılımı 

3-17 yaş (ortalama 10.5±2.9) arasında idi. ARA ve RKH olan her iki grupta da en çok 

yoğunluğun 11-15 yaş grubunda (%46.9) olduğunu saptadık. Kliniğimiz 1990-2001 yılları 

arasında yaş dağılımı 8-15 yaş ortalama 11.7±0.6 yıl, 1978-1988 yıllarında ise 5-18yaş 

(ortalama 10.9±0.18) en fazla 10-14 yaş (%51.1) olarak saptanmıştır. Olguntürk ve ark. 

2006 (83) çalışmasında yaş dağılımı 4-19 ortalama 11.4±2.9 yıl,  Breda ve ark. (116) 

çalışmasında 2.5-17 yaş ortalama 8.7±4 yıl, Örün ve arkadaşlarının çalışmasında (33) ise yaş 

dağılımı 2-15 yaş arası olup en fazla 9-12 yaş arasında (%50.3) saptamışlardır. 

Yaş ve cinsiyet dağılımını literatür ile uyumlu bulduk. 

Akut romatizmal ateş; streptokok enfeksiyonlarının fazla olduğu kış ve ilkbahar 

aylarında daha sık görülür (79,80). ARA’lı hastalarımızın aylara göre en fazla %13.3 Mayıs, 

%12.5 Şubat, %10.6 Ocak, %10.6 Mart, %9.5 Aralık ayında, mevsimlere göre ise en çok kış 

(%32.3) ve ilkbaharda (%31.3) tanı aldığını saptadık. Kliniğimizde 1990-2001 yılları 

arasında yapılan çalışmada da en fazla %32.4 kış, %29.8 ilkbahar mevsiminde olduğu 

bulunmuştur. Özbarlas ve ark. yaptığı çalışmada %41, Karademir ve ark. yaptığı çalışmada 

%36.8 oranında kış mevsim de bildirilmektedir (31,37). Örün ve ark çalışmasında (33) 

%38.2 kış, %24.9 ilkbahar, Çağtay’ın çalışmasında en sık % 42.2 ile ilkbahar, % 31.1 ile kış 

(118), Bayoğlu’nun çalışmasında ise en sık %36.4 ile ilkbahar, %33.7 ile kış mevsimlerinde 

görülmüştür (17). Sonuçlarımız literatür ile uyumlu idi 

ARA, A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu ÜSYE'den sonra sık görülse de 

literatürde yapılan araştırmalarda hastaların anamnezinde %23-%78 arasında değişik 

oranlarda bir ÜSYE öyküsü bildirilmektedir (119,120,121,122). ARA tanısı alan 

hastalarımızın %72’sinde son 1 ayda geçirilmiş tonsillit –farenjit öyküsü mevcut idi. Dallar 

ve ark. yaptığı çalışmada %72.7, Bayoğlu’nun (17) çalışmasında %54.2 olarak bulunmuştur 

(5). 

ARA tanısı alan hastaların 3 tanesinin (%1.5) ailesinde ARA geçirme öyküsü 

mevcuttu. 2 hasta (%1) izole kardit, diğeri (%0.5) ise izole artriti olan hasta idi. 

Hastaların adreslerine göre yaşadıkları yere baktığımızda %57’si Samsun, %5 

Tokat, %5.6 Sinop, %2.6 Giresun, %19.6 Ordu, %9.6 Amasya, %0.5 Gümüşhane, %0.5 

Çorum ilinden gelmekte idi. Hastaların en fazla Samsun ilinden geldiğini saptadık. 

Kliniğimiz 1990-2001 yılları arasındaki çalışmada gelen hastaların %68’i şehir 
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merkezinden, %32’sinin kırsaldan geldiği saptanmıştır.  Olgularımızın %52.5’inin daha çok 

ilçe ve köylerden geldiğini bulduk. Bunu da şehir merkezinde oturanların sağlık 

hizmetlerine daha kolay ulaşma imkanına sahip olup primer tedavi ile AGBHS 

enfeksiyonunun erken eradike edilmesine, köy ve ilçelerden gelenlerin maddi 

imkansızlıklar, ulaşım sıkıntısı nedeni ile tedavi alamamaları veya tedavide gecikmeleri 

sebebi ile ARA tanısı almalarına bağlayabiliriz.  

Çalışmamızda major bulgulardan en sık %50.5 kardit, %40.4 poliartrit, %10.1 kore 

saptadık. İzole bulgulardan en sık kardit, kombine bulgulardan en sık artrit +kardit 

birlikteliği vardı. 10 yıllık izlemde eritema marginatum ve subkutan nodülü olan hasta 

saptamadık. 

 Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında majör bulguların dağılımı farklı 

serilerde farklı sonuçlar vermiştir. Nesimi ve ark. çalışmasında %69.7 ve Dindar ve ark. 

yaptığı çalışmada ise %51 hastada bizim gibi kardit sayısı daha sık gözlenmiştir. Ülkemizde 

ise Tepecik SSK Eğitim Hastanesi Çocuk kardiyoloji Kliniğinde yapılan 275 vakalık bir 

çalışmada %78.9 kardit, %57 artrit, %7.6 kore (123), Breda ve ark. çalışmasında %48.9 

kardit, %59.1 poliartrit, %5.7 kore, %11.4 eritema marginatum, %4.6 subkutan nodul tespit 

edilmiştir. Olguntürk ve ark. çalışmasında %46.1 kardit, %61.4 artrit,%6.9 kore, %2.5 

eritema marginatum,%0.2 subkutan nodül, Örün ve ark. yaptığı çalışmada ise %64.7 kardit, 

%59.1 artrit, %14.1 kore, %0.8 eritema marginatum, %0.6 subkutan nodul izlemiştir yine 

aynı çalışmada 30 yıllık izlemde karditi olan hastaların önceki yıllara oranla kardit sıklığının 

arttığı ve artrit sıklığının ise anlamlı olarak azaldığı tespit edilmiştir. Kliniğimizde 

1990-2001 yılları arasında yapılan çalışmada %70 kardit,  %78 poliartrit, %4.5 kore, %0.6 

eritema marginatum izlenmiştir. 
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Tablo-38 Sonuçlarımız ile çeşitli çalışmaların major bulgu yönünden karşılaştırılması 

 

 Kardit Artirit Kore  Eritema 

marginatum 

Subkutan 

nodul 

      

Çalışmamızda %50.5 %40.4 %10.1 - - 

1990-2001 kliniğimiz %70 %78.6 %4.5 %0.6 - 

Nesimi ve ark. %69.7 %54 %9.3 %4.1 %1.2 

Dindar ve ark. %83 %51 %5 %7 %1 

Olguntürk ve ark. %46.1 %61.4 %6.9 %2.5 %0.2 

Örün ve ark  %64.7 %59.1 %14.1 %0.8 %0.6 

Breda ve ark. %48.9 %59.1 %5.7 %11.4 %4.6 

Tepecik SSK Eğitim Hast %78.9 %57 %7.6 - - 

      

 

 

 Olgularımızda kardit görülme oranı literatüre benzer iken, artrit oranı literatüre 

göre düşüktü.  Bu durumu poliartriti olan hastaların tedavi yanıtının hızlı olması sebebi ile 

ikinci basamak sağlık kuruluşlarında tedavi edilmelerine bağlayabiliriz 

Anderson’da oskültasyon bulgusu olmayan, EKG ve telekardiografisi normal olan 

fakat EKO ile karditi saptanan hastalar subklinik kardit olarak sınıflandırılmış. 

Olgularımızdan karditi olan 176 hastanın 100’ü (%56.8) aktif kardit, 66’sı (%37.5) 

geçirilmiş ARA kardit, 10’nu (%5.7) sessiz kardit idi. Literatürde sessiz kardit sayısı 

%12-21 olarak belirtilmekle birlikte Özdemir ve ark.(124) yaptığı çalışmada %31.3, 

Olguntürk ve ark.(83) çalışmasında %22.4, Hindistan’da %2, çalışmamızda %5.7 olarak 

düşük saptandı. Ancak ARA’daki kapak yetmezliğinin ilerleyici bir süreç olması nedeni ile 

geçirilmiş ARA kardit tanısı alan hastalarımız daha önce tanı almış olsa idi sessiz kardit 

sayısını daha da artırabilirdi. 10 sessiz kardit hastasının 4’ünde (%40) kardit ve kore 

birlikteliği vardı. Özdemir ve ark. yaptığı çalışmada kore ve sessiz kardit birlikteliği %50 

olarak saptanmıştır.(124) 
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 Poliartritli hastaların en sık % 50 oranında ayak bileği, %34.3 diz, %6 el bileği, %3 

dirsek, %3.7 kalça, %3 oranında omuz ekleminin tutulduğunu saptadık (Tablo-10).  

Poliartriti olan hastaların %43.3’ünde aynı eklemin ikisi birden, %56.7’sinde aynı eklemin 

teki tutulmuş olarak bulundu. Literatürde de en sık diz ve ayak bileği eklem tutulumu 

bildirilmektedir(125). Bizim çalışmamızda literatür ile uyumlu idi. 

Çalışmamızda izole ve diğer bulgularla birliktelik gösteren kore hastasını %10.1 olarak 

saptadık. En sık kardit ile birliktelik gösteriyordu (%3). İzole artrit ile birlikteliği yoktu. 

Literatür ile uyumlu idi. 

Kombine major bulgulardan en sık %27.7 ile artrit ve kardit birlikteliği tespit 

edildi. Kliniğimizde 1990-2001 yılları arası yapılan çalışmada %49, Örün ve ark. 

çalışmasında %16.4 kombine bulgulardan en sık artrit +kardit birlikteliği bulunmuştur. 

Literatürde de en sık bu iki birlikteliğin bulunduğu bildirilmektedir (3,112,118,125). 

10 yıllık izlemde eriteme marginatum ve subkutan nodulü olan hasta izlenmedi 

Poliartrit, kardit ve koresi olan tüm hasta gruplarında yaş dağılımının en fazla 11-15 yaş 

grubunda (poliartriti olan 49 hasta %61.3, kardit olan 81 hasta %46, koresi olan 12 hasta 

%60) olduğunu saptadık. Cinsiyet açısından majör bulgulara göre dağılımında anlamlı bir 

fark yoktu. 

Başvuru şikayetine göre değerlendirdiğimizde tüm hastaların 20 (%10.1) göğüs 

ağrısı ile başvurdu.  

İstemsiz hareket ile başvuran 20 (%10.1) hastanın tamamı kore tanısı aldı. 

 Çarpıntı şikayeti ile 9 (%4.5) hasta, nefes darlığı ile 6 (%3), çabuk yorulma ile 14 

(%7), senkop ile 3 (%1.5), artralji şikayeti ile 109 (%55) hasta başvurdu. Hastaların en çok 

artralji şikayeti ile başvurduğunu saptadık.(Tablo-19). Örün ve ark çalışmasında %82.2,  

Dallar ve ark. yaptığı çalışmada ise %85 ile hastaların en fazla artralji şikayeti ile 

başvurduğu saptanmıştır. 

  Tüm ARA tanısı alan hastalarımızın %25.2’sinde 38 C ve üzeri ateş vardı. Ateş 

yüksekliği ile başvuran hastaların%20’sinde poliartrit, %16’sında kardit, %60’ında kardit 

+artrit, %2’sinde kardit+kore, %2’sinde artrit +kardit+kore birlikteliği vardı. Koreli hiçbir 

hastanın ateşi yoktu. Aktif karditi olan hastaların %40’ının ateşi yüksek iken, sessiz kardit ve 

geçirilmiş ARA karditi olan hastaların ateş yüksekliği yoktu. Ateş yüksekliği görülme oranı 

literatürlerde %47-%61 arasında değişmekte olup ülkemizde de yapılan bir çalışmada ise 

%40-%66 arasında bulunmuştur (126,127,128). Olguntürk ve ark. yaptığı çalışmada  %40, 

Örün ve arkadaşlarının çalışmasında ise %41.5, Breda ve ark. çalışmasında %79.6 vakada 

ateş yüksekliği saptanmıştır. Bizim çalışmamızda %25.2, literatüre göre düşük saptandı. 
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Bunu da ARA ön tanısı ile sevk edilen hastalara dış merkezde antieflamatuar tedavi 

başlanarak gönderilmesine bağladık. 

Akut romatizmal ateş tedavisinin değerlendirilmesinde hassas bir parametre olan 

CRP ve ESH yüksekliği enflamasyonun şiddeti konusunda fikir verir. Literatürde ESR ve 

CRP yüksekliği % 75-%94 arasında bildirilmektedir (119,121,129,130). CRP tanı anında 

hastalığın ne kadar aktif olduğunu, tedaviye cevabın izlemini, tedavi kesildikten sonra 

hastalığın tekrar gelişip gelişmediğini göstermede oldukça yararlıdır. Eritrosit 

sedimentasyon hızına göre daha hızlı normal seviyelere gelir (131). Çalışmamızda ARA’lı 

hastaların %52.5’inde CRP yüksekliği %58.5’inde ESH yüksekliği saptandı. 

 Aktif karditli hastalarımızın tamamında ESH,  %90’ınında CRP yüksek bulundu. CRP’si 

düşük  %10 aktif karditli olan hastaya dış merkezde, başvurudan ortalama 10 gün önce ASA 

tedavisi başlanarak sevk edilmişti. Sessiz karditi ve geçirilmiş ARA karditi olan tüm 

hastaların ESH ve CRP değerleri negatif idi. Ayrıca Kore tanısı alan hiçbir hastada CRP ve 

ESH yüksekliği saptanmadı. 

 Örün ve ark.(33) çalışmasında CRP yüksekliği %71.2, ESH yüksekliği %87.3, 

Lenk ve ark. (38) çalışmasında ESH %95.5, CRP yüksekliği %93.3, Breda ve ark. 

çalışmasında ise olguların %82.9’unda akut faz reaktanlarında artış saptanmıştır.  

 Literatüre göre ESH ve CRP değerlerimizin düşük çıkmasını; artritli hastaların %48’ine, 

aktif karditlerin %10’una dış merkezde anti enflamatur tedavi başlanarak sevk edilmesine 

bağlayabiliriz.  

Geçirilmiş streptokok enfeksiyonunu destekleyen bulgulardan ASO yüksekliği, 

literatürde %75.9-%88.6 olarak bildirilmiştir (132,44). Çalışmamızda ASO yüksekliğini 

%78.7 olarak saptadık.  Ayrıca aktif karditi olan hastaların tamamında, sessiz karditi olan 

hastaların % 60’ında, geçirilmiş ARA kardit tanısı olan hastaların ise %30’unda ASO 

yüksekliği mevcuttu. 

 Boğaz kültürü Streptokok enfeksiyonunu kanıtlamada altın standarttır. A grubu 

Beta streptokoklar ARA’lı olguların ancak 1/3’ünde üretilebilir. Enfeksiyon ile romatizmal 

atak arasındaki latent period esnasında bakteriler boğazdan temizlenmiş olmaktadır 

(97,99,100). 

Toplam 198 ARA hastasının; 141’inden (%71.2) boğaz kx alınmamış. Boğaz 

kültürü alınan 54 hastanın (%27.2), 2 tanesinde (%3.7) AGBS üremesi saptandı. Üremesi 

olan hastalardan 1’inin (%1.85)  izole artriti diğer hastanın (%1.85) izole karditi mevcuttu. 

Literatürde pozitif boğaz kültürü %9-%40.9 arasında bildirilmiştir (83,133,134). 

Büyükmeşe ve ark.(39) yaptığı çalışmada %7 hastada kx de AGBHS üremesi saptanmıştır. 

Çağatay’ın yaptığı çalışmada (118)  hastaların % 4.4’ünde,  Bayoğlu (17) çalışmasında ise 
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%26.2 kx üremesi saptanmıştır. Bizim çalışmamızda literatüre göre kültür üremesinin düşük 

çıkmasını ARA tanısı alan her hastadan rutin boğaz kültürü gönderilmemesine bağladık. 

EKG de PR uzaması ARA’nın minör kriterlerindendir. Karditli hastalarda minör 

kriter olarak kabul edilmez. Çalışmamızda PR uzması ARA tanısı alan hastalarda %9.6 

olarak bulduk. 

Çalışmamızda ARA düşünülen tüm hastalara EKO uygulandı. Karditi olan 

hastalarımızın %12.5’inde AY, %51.7’sinde MY, %35.8’sinde AY+MY tespit edildi.  

Aktif karditi olan hastaların %9’unda AY,  %45’inde MY, %46’sında AY+MY,  sessiz 

karditi olan hastaların ise %50’sinde MY, %50’sinde ise A Y+MY,  geçirilmiş ARA karditi 

olanların %19.7’sinde AY,  %62.1’inde MY, %18.2’sinde AY+MY mevcuttu. (Tablo-22) 

Kliniğimizde 1990-2001 yılları arasında yapılan çalışmada AY %7.1, MY %41.1, diğer 

kapak tutulumu ile birlikte MY %60.7 olarak bulunmuştur. Breda ve ark. çalışmasında(116), 

%42.1 MY , %17.1 AY, Nesimi ve ark. (135) çalışmasında %52.6 MY, %17.4 AY+MY, 

%2.5’inde AY, Örün ve ark.(33) çalışmasında %90.4 MY, %31.2 AY, %35.7 AY+MY 

bulunmuştur. Literatür verilerine göre en sık tutulan kapak mitral kapak olup, en sık görülen 

EKO bulgusu izole mitral yetmezliktir. 2. sıklıkta MY+AY ve sonra AY’dir. Bizim 

sonuçlarımızda literatür verileri ile uyumlu bulundu. 

Nesimi ve ark.(135) 2-7 yıllık izlem süresince hastalarının %46’sında kapak lezyon 

düzelmesi saptanmıştır.  Sanyalve ark.(106)  Hindistan’da yaptıkları çalışmada 5 yıllık izlem 

sonucunda kapak düzelmesini %33, Bilgiç ve ark.(136) çalışmasında ise 1-5 yıllık izlemde 

%10.4 düzelme bulunmuştur. 

Kliniğimiz 1978-1988 yılları arasında yapılan çalışmada kapak düzelmesi %19.5, 

1990-2001 yılları arasında %52.3, çalışmamızda ise karditi olan hastaların 10 yıllık klinik 

izlem sonucunda, %29.5’inde kapak lezyon düzelmesi saptadık. Kapak lezyonunda 

düzelmesi olan hastaların %44.2’si aktif karditli hasta iken, % 34.8’i geçirilmiş ARA kardit 

%60’ı sessiz karditi olan hasta idi. Sessiz karditi olanlarda kapak tutulum şiddeti daha hafif 

olduğu için düzelmesini daha fazla bekleriz ki bizim çalışmamızda da sessiz karditi olan 

hastalarda kapak düzelmesi daha fazla idi 

AY’si olan 22 hastanın %36.4’ünde, MY’si olan 91 karditli hastanın %20.9’unda,  

AY+MY saptanan 63 hastanın %39.7’sinde kapak lezyonunda düzelme saptandı. 

Literatürde yapılan bazı çalışmalarda da en çok AY+MY birlikteliğinde kapak lezyon 

düzelmesi saptanmıştır. 

Olgularımızın 9’unda (%5.1) ek kapak lezyonu gelişti. Ek kapak lezyonu gelişenlerin 5’inde 

(%55.5)  ek AY, 4 hastada (%44.5)  ek MY gelişti. Ek AY gelişen hastaların %60’ı, ek MY 

gelişenlerin %75’i aktif kardit idi. Sessiz karditlilerde ek kapak lezyonu görülmedi. 
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 Romatizmal karditte pankarditin göstergesi olan perikardiyal tutulum tipik olarak 

sekel bırakmaz ve tamponad ve konstriktif perikardite yol açmaz, ancak nadir olguda 

tamponad bildirilmiştir (74). Literatürde ise %2.3-%12 olarak bildirilmiştir.  Çalışmamızda 

6 hastada (%3.4) perikardit saptandı. Hepsinin aktif karditi vardı. Perikarditi olan hastaların 

2’si (%33.3) orta şiddette kardit, 4’ü (%66.7) ağır şiddette karditi olan hastalardı. Olguntürk 

ve ark.(83) çalışmasında ise 1982-1991 yılları arasında %9.6, 1992-2001 yılları arasında 

%16.7, Örün ve ark.(33) çalışmasında %1.1 olarak bulunmuştur. 

 Çalışmamızda 3 (%1.7) hastaya cerrahi olarak kapak replasmanı yapıldı. Cerrahi uygulanan 

hastaların tamamı aktif kardit olup kardit şiddeti ağır olan hastalar idi. Cerrahi uygulanan 

hastalardan 2’sine mitral valv replasmanı, 1’ine aort valv replasmanı yapıldı.  

 Reaktivasyon tedavi bittikten 2-3 hafta sonra veya tedavi esnasında düzenli tedavi 

alınmaması ya da steroidden aspirin tedavisine geçerken olmaktadır. 6 hastada (%3.4) 

reaktivasyon saptadık. Tamamı aktif kardit olup antienflamatuar tedavi başladığımız 

hastalardı. Reaktivasyon saptadığımız 4 hastada, tedavisini düzenli almadığı için tedavinin 

ortalama 1. ayında akut faz reaktanları düştükten sonra tekrar yükseldi. Diğer 2 hastanın ise 

steroidi kesip ASA tedavisine geçtikten 1 hafta sonra tekrar akut fazlarının arttığını saptadık.  

Hiçbir hastamızda enfektif endokardit gelişmedi. 10 yıllık izlemde ölen hastamız olmadı. 

Kliniğimizde 1978-1988 ve 1990-2001 yılları arasında yapılan çalışmalarda kardit 

şiddeti ile kapak lezyon düzelmesi arasında anlamlı bir ilişki vardı. Kardit şiddeti azaldıkça 

kapak lezyon düzelmesinin arttığı saptanmıştır. Çalışmamızda hafif karditi olan hastaların 

50’sinde (%31.8), orta şiddette karditi olan hastaların 1’inde (%12.5), ağır şiddette karditi 

olan hastaların ise 1’inde (%9.1) kapak lezyon düzelmesi vardı. Hafif karditli hastalarda 

daha fazla kapak düzelmesi mevcuttu fakat istatistiksel ilişki kurulamadı.(p>0.05 eğimde 

x2:0.056) (Tablo-28). Orta ve ağır karditli hasta sayısının az olması nedeniyle ilişki 

saptanmamış olabilir. 

 Aktif karditli hastalarda tedavi başlama zamanını 2-22 gün (ortalama 8.2±4.6) 

olarak bulduk. Kapak düzelmesi olan hastaların tedavi başlama zamanı median 3 gün 

(max:12-min:2), kapak düzelmesi olmayan karditli hastaların, tedavi başlama zamanı 

median 9 gün (max22-min:2) idi. Tedaviye başlama zamanı ile kapak düzelmesi arasındaki 

ilişkiye baktığımızda anlamlı bir ilişki saptadık  (Mann Whitney-U P<0.001). 

Başka bir deyişle kapak lezyon düzelmesi olanların tedavi başlama zamanı daha 

kısa idi. Kliniğimiz 1978-1988 ve 1990-2001 yılları arasında yapılan benzer çalışmada da 

aynı sonuçlar elde edilmiş olup hastalığın erken tanı ve tedavisinin prognozdaki önemini 

ortaya koymuştur. 
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Romatizmal aktivite süresi yani enflamasyon süresi ile kapak lezyon düzelmesi 

arasındaki ilişkiye baktığımızda, romatizmal aktivite süresi uzadıkça kapak hasarının 

artması sebebi ile romatizmal aktivite süresi kısa olanlarda kapak lezyon düzelmesinin daha 

fazla olmasının bekleriz. 

Karditi olan hastalarda romatizmal aktivite süresi 5-46 gün (ortalama 16.7±9.4) 

olarak bulundu 

Çalışmamızda kapak lezyon düzelmesi olanlarda romatizmal aktivite süresi median:8 gün 

(max:42-min:5 ), kapak düzelmesi olmayan hastaların romatizmal aktivite süresi median: 16 

gün (max:46-min:5 gün) idi. Romatizmal aktivite süresi kısa olan hastalarda kapak lezyon 

düzelmesinin daha fazla olduğunu saptadık. İstatistiksel olarak da anlamlı idi (Mann 

Whitney-U  p<0,001). Kliniğimiz 1978-1988 ve1990-2001 yılları arasında yapılan benzer 

çalışmalarda da romatizmal aktivite süresi kısaldıkça kapak lezyon düzelmesinin belirgin 

arttığı saptanmıştır. 

Aktif karditli hastalarda tedavi başlama zamanına göre enflamasyon süresini 

karşılaştırdığımızda; tedaviye erken başladığımız grubun romatizmal aktivite süresinin yani 

enflamasyon süresinin daha kısa olduğunu tespit ettik. İstatistiksel olarak da anlamlı idi. 

Tedaviye başlama zamanı ve romatizmal aktivite süreleri arasında pozitif yönde kuvvetli 

ilişki belirlendi.( non parametrik korelasyon testi   r=0.51, p<0.001).(Şekil-11)  

Sonuçta erken tanı ve tedavinin, inflamasyon süresinin kısaltarak, kapak lezyon 

düzelmesinde önemli bir prognostik faktör olduğunu saptadık. 

Toplam 198 ARA hastasının 186’sı (%94) düzenli profilaksi aldı. 10 hasta (%6) 

düzensiz kullandı. Düzensiz kullanan hastaların 2’i (%1) kore, 2’si (%1) poliartritli, 6’sı 

(%3) ise kardit hastası idi 

Karditli hastalarda kardit şiddetine göre verilen tedaviye baktığımızda; hafif 

şiddette karditi olanların%37.6’sı aspirin, %62.4’ü steroid tedavisi aldı. Orta ve ağır şiddette 

karditi olan hastalara sadece steroid tedavisi verildi.  

Bu yüzden sadece hafif şiddette karditi olanlarda tedavi şekli ile kapak lezyon 

düzelmesi arasındaki ilişkiyi inceledik. Aspirin tedavisi verdiğimiz hastaların %21.9’unda, 

steroid tedavisi verdiğimiz hastaların ise %26.4’ünde kapak lezyon düzelmesi tespit ettik. 

İstatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05 x2:0.221) (Tablo-34). Ayrıca hafif şiddette 

karditli hastalarda tedavi şekli ile ek kapak lezyon gelişlimi arasında da anlamlı bir ilişki 

bulamadık (p>0,05). Kliniğimizde 1990-2001 yılları arasında yapılan çalışmada kardit 

şiddeti arttıkça steroid kullanımının arttığı saptanmıştır. Yine aynı çalışmada hafif şiddete 

karditli hastalarda ASA veya steroid tedavisi ile kapak düzelmesi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır.  
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Hafif derecede karditli hastaların tedavisinde, steroid kullanımının salisilatlara 

üstün olmadığını gösteren birçok çalışmaya ait veriler bulunmaktadır. Anderson ve Moss 

and Adam’s da hafif şiddette karditi olan hastalara steroidin ASA’ya üstünlüğü olmadığı 

için ASA tedavisini, ağır şiddette karditi olan hastalara ise steroid tedavisini önermektedir. 

Türk Kardiyoloji Derneği Romatizmal Ateş Çalışma Grubu, kardit tanısı kesin olan tüm 

hastalarda steroid tedavisi önermektedir (111). 

Çalışmaya alınan tüm hastaların tedavi şekli ile kapak lezyon düzelmesi arasındaki 

ilişkisine bakıldığında; aspirin verilen hastaların %12.7’sinde, steroid tedavisi alanların 

%23.5’inde kapak lezyon düzelmesi saptandı. Tedavi verilmeyen sessiz kardit hastalarında 

kapak lezyon düzelmesi %38.7 olarak fazla idi ve anlamlı farkı oluşturuyordu. (Tablo-33). 

Sessiz karditlerde kapak lezyonu hafif olduğu için kapak lezyon düzelmesinin daha fazla 

olması beklenmektedir. 

Tedavi şekli ile romatizmal aktivite süresini karşılaştırdığımızda; aspirin verilen 

hastaların romatizmal aktivite süresi ortalama 15.8 ± 9.3, steroid tedavisi verilenlerde 

ortalama 17.1± 9.6 idi tedavi şekli ile romatizmal aktivite süresi arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmadı. (p>0,05). 

Kliniğimiz 1990-2001 yılları arasında yapılan çalışmada gruplar tek tek ele 

alındığında tedavi şekli ile romatizmal aktivite süresi arasında anlamlı bir fark 

saptanmamıştır.(p>0.05) 
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          6. SONUÇLAR 
 

 Çalışmamızda OMUTF Çocuk Kardiyoloji Polikliniğinde 2001 ve 2011 yılları 

arasında ARA tanısı alan 198 hastanın dosyasını retrospektif olarak inceledik. 

  10 yıllık izlemde çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaların ARA insidansı 

28.4/10.000, RKH insidansı 25/10.000 olarak saptadık. Kliniğimizde 1978-1988 ve 

1990-2001 yılları arasında yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında ARA 

insidansında belirgin değişiklik saptamadık. 

 Olgularımızdan ARA’lı hastaların 105 (%53) tanesi erkek, 93’ü (%47) kız 

cinsiyetinde idi. Erkek/kız oranı 1.12 idi. 

 Hastaların yaş dağılımı 3-17 yaş arasında (ortalama 10.6±2.9), karditli hastalarımızın 

yaş dağılımı 3-17 yaş (ortalama 10.5 ± 2.9)  idi. ARA ve karditli hastalarda yaş 

gruplarına göre yoğunluğun en çok 11-15 yaş grubunda olduğunu saptadık. 

 Hastalığın en çok kış  %32.3 ve ilkbahar %31.3 mevsiminde tanı aldığı, en sık 

Mayıs, Şubat, Ocak, Mart ayların görüldüğü tespit edildi. 

 Hastaların daha çok köy ve ilçelerden (%52.5), il olarak ise en fazla Samsun’dan  

%57 geldiğini bulduk. 

 Jones major kriterlere göre dağılımına baktığımızda en sık kardit %50.5,  ikinci 

sıklıkta poliartrit %40.4 ve %10.1 kore saptadık. İzole bulgulardan en sık kardit, 

kombine bulgulardan en sık %27.7 artrit +kardit  birlikteliği vardı. 10 yıllık izlemde 

eritema marginatum ve subkutan nodülü olan hastamız olmadı. 

 Minör bulguların dağılımına göre ise ARA tanısı alan hastaların %25.2’sinde 38 C 

ve üzeri ateş,  %55’inde artralji, %9.6’sında EKG de PR uzunluğu, %52.5’inde CRP 

yüksekliği, %58.5’inde sedimantasyon artışı vardı. ASO yüksekliği %78.2 hastada, 

boğaz kültür pozitifliği %1.01 hastada mevcuttu 

 Poliartriti olan hastaların en fazla ayak bileği %50, ikinci sıklıkta ise diz ekleminin 

%34.3 tutulduğunu bulduk. 

 ARA tanısı alan hastaların en fazla artralji şikayeti (%55) ile başvurduğunu tespit 

ettik. 

 Olgularımızdan karditi olan 176 hastanın 100’ü (%56.8)  aktif kardit, 66’sı (%37.5) 

geçirilmiş ARA kardit, 10’nu (%5.7 ) sessiz kardit idi. 

 Kardit olan hastalarımızın %12.5’inde AY, %51.7’sinde MY, %35.8’sinde AY+MY 

tespit edildi. Kapak tutulumunda en fazla MY mevcuttu. 
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 Olgularımızın 9’unda  (%5.1) ek kapak lezyonu, 6 hastada (%3.4) perikardit, 6 

hastada (%3.4) reaktivasyon saptadık.  Enfektif endokardit gelişen ve ölen hastamız 

olmadı. 

 Çalışmamızda 10 yıllıkizlemde 3 (%1.7)  hastaya cerrahi olarak kapak replasmanı 

yapıldı. Cerrahi uygulanan hastaların tamamı aktif kardit olup, kardit şiddeti ağır 

olan hastalar idi. Cerrahi uygulanan hastalardan 2’sine MVR, 1’ine AVR yapıldı 

 Perikardit gelişen, reaktivasyon gözlenen ve cerrahi olarak kapak düzeltilmesi 

uygulanan hastaların hepsi aktif kardit idi. 

 Çalışmamızda karditi olan hastaların 10 yıllık klinik izlem sonucunda, %29.5’inde 

kapak lezyon düzelmesi saptadık 

 Aktif karditli hastalarda tedavi başlama zamanını 2-22 gün (ortalama 8.2± 4.6) 

olarak bulduk.  Kapak düzelmesi olan hastaların tedavi başlama zamanı; median 3 

gün (max:12- min:2 ), kapak düzelmesi olmayanların median 9 gün (max22-min:2) 

idi. Prognostik faktörlerden tedaviye erken başlamanın kapak düzelmesini olumlu 

yönde etkilediğini saptadık ve istatistiksel olarak da anlamlı idi. 

( Mann Whitney-U P<0.001) 

 Karditi olan hastalarda romatizmal aktivite süresi 5-46 gün (ortalama 16.7± 9.4) 

olarak bulundu 

 Çalışmamızda kapak lezyon düzelmesi olanlarda romatizmal aktivite süresi 

median:8 gün (max:42-min:5 ), kapak düzelmesi olmayanlarda median: 16 gün 

(max:46-min:5 gün) idi. Romatizmal aktivite süresi kısa olan hastalarda kapak 

lezyon düzelmesinin daha fazla olduğunu saptadık. İstatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki vardı.(Mann Whitney-U  p<0.001) 

 Aktif karditli hastalarda tedavi başlama zamanına göre enflamasyon süresini 

karşılaştırdığımızda; tedaviye erken başladığımız grubun romatizmal aktivite 

süresinin yani inflamasyon süresinin daha kısa olduğunu tespit ettik. İstatistiksel 

olarak anlamlı idi.(nonparametrik korelasyon testi  r=0.51, p<0.001).  

 Karditli hastalarda kardit şiddetine göre verilen tedaviye baktığımızda hafif şiddette 

karditi olanların %37.6’sına aspirin ,%62.4’üne steroid tedavisi verildi. Orta ve ağır 

şiddette karditi olan hastalara sadece steroid tedavisi verildi 

 ARA tanısı alan hastaların %94’ü düzenli profilaksi aldı. 

 Aspirin alan hastaların %12.7’sinde, steroid tedavisi alanların %23.5’inde kapak 

lezyon düzelmesi saptandı. Tedavi verilmeyen sessiz kardit hastalarında kapak 

lezyon düzelmesi %38.7 olarak tespit edildi. İstatistiksel olarak anlamlı 
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saptadık.(p<0.05 x2:11.42) Anlamlı farkı oluşturanın tedavi verilmeyen sessiz kardit 

grubu olduğunu tespit ettik 

 Hafif şiddette karditli hastalarda tedavi şekli ile kapak lezyon düzelmesi arasındaki 

ilişkiyi inceledik. Aspirin tedavisi verdiğimiz hastaların %21.9’unda, steroid tedavisi 

verdiğimiz hastaların ise %26.4’ünde kapak lezyon düzelmesi tespit ettik. 

İstatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05  x2:0.221) 

 Tedavi şekli ile romatizmal aktivite süresini karşılaştırdığımızda; aspirin verilen 

hastaların romatizmal aktivite süresi ortalama 15.8 ± 9.3, steroid tedavisi verilenlerin 

ortalama 17.1± 9.6 idi. Tedavi şekli ile romatizmal aktivite süresi arasında anlamlı 

bir ilişki saptanmadı. (p>0.05). 

 

 

Çalışmamızda gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığını tehdit eden ARA ve RKH’nı klinik, 

epidemiyolojik, laboratuar, tedavi şekli ve prognoza etki eden faktörler yönünden 

değerlendirdik. Öncelikte AGBHS eradikasyonunun önemini,  erken tanı ve tedavinin,  

enflamasyon süresini kısaltıp, kapak lezyon düzelmesinde daha fazla önemli bir prognostik 

faktör olduğunu saptadık.  
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