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SUMMARY: Güven H, Aydoðdu A, Levent E, Özyürek AR, Parlar A. (Department
of Pediatrics, Ege University Faculty of Medicine, Ýzmir, Turkey). A case of
acute rheumatic fever presenting with acute abdomen. Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 119-121.
Acute rheumatic fever is the most common acquired heart disease worldwide
in the pediatric age group. Since this disease has no specific symptoms or signs,
its diagnosis is based primarily on modified Jones criteria. In this report we
present a 10-year-old boy who admitted to our pediatric surgery clinic due to acute
abdomen and who was diagnosed as acute rheumatic fever on his follow-up.
This case illustrates that acute rheumatic fever may present with acute abdomen
and that there are still handicaps in its diagnosis, especially if the patient has
only one major criterion. We also want to point to the importance of silent
carditis, which is diagnosed by color Doppler echocardiography, in the differential
diagnosis of acute rheumatic fever.
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ÖZET: Akut romatizmal ateþ tüm dünyada çocuklardaki edinsel kalp hastalýðýnýn
en sýk nedeni olarak önemini sürdürmektedir. Hastalýðýn özgün bulgusu
olmadýðýndan tanýda modifiye Jones kriterleri kullanýlmaktadýr. Bu yazýda, akut
karýn tablosunda gelip operasyon için çocuk cerrahi servisinde izleme alýnan,
ancak izlemde akut romatizmal ateþ tanýsý alan on yaþýnda bir vaka sunulmuþtur.
Bu vaka dolayýsýyla akut romatizmal ateþin akut karýn tablosunda gelebileceði,
baþlangýçta tek major bulgu veren vakalarda taný güçlükleri ve sessiz karditin
renkli Doppler ekokardiyografi ile belirlenmesinin ayýrýcý tanýdaki önemi
vurgulanmýþtýr.
Anahtar kelimeler: akut romatizmal ateþ, akut karýn.

Akut romatizmal ateþ (ARA) kalp, deri, eklem
ve santral sinir sistemini tutabilen temelinde
immünolojik olaylarýn yer aldýðý bir hastalýktýr.
Tek baþýna kesin taný koydurucu laboratuvar
bulgusu yoktur, taný klinik bulgulara dayanýr.
Özellikle kardit gibi tek major bulgu ile
seyreden vakalarda taný koymak güç olmaktadýr.
Hastalýðýn özgün bulgusu olmadýðýndan tanýda
modifiye Jones kriterleri kullanýlmaktadýr1,2. Bu
yazýda þiddetli karýn aðrýsý ile acil servise
getirilen, akut karýn tanýsýyla çocuk cerrahi
servisine yatýrýlan izlemlerinde ARA tanýsý alan
bir vaka sunulmuþtur.
Vaka Takdimi
Ýlk olarak bir hafta önce 39°C dereceye varan
ateþ yüksekliði, karýn aðrýsý, yarý þekilli dýþkýlama ve kusma yakýnmalarý ile Ege Üniversitesi

Týp Fakültesi acil servisine getirilen on
yaþýndaki hasta, karýnda hassasiyet ve defans
saptanmasý üzerine incelemeye alýndý. Acil
servisteki incelemelerinde; lökosit sayýsý 14500/
ml, eritrosit sedimentasyon hýzý (ESR) 105 mm/
saat bulundu. Karýnda hassasiyet ve defans
saptanmasý, ayakta direkt karýn grafisinde
hava-sývý düzeyleri, karýn ultrasonografisinde
serbest sývý izlenmesi üzerine akut karýn (akut
apandisit?) ön tanýsýyla çocuk cerrahisi kliniðine
yatýþý yapýldý.
Yapýlan periferik kan yaymasýnda; %80
polimorfonükleer lökosit, %12 lenfosit, %8
çomak görüldü. Ýdrar incelemesi normaldi. SGOT
127 iü/l, SGPT 116 IU/L bulundu. Dýþký
mikroskopisinde her alanda 4-5 eritrosit ve 1-2
lökosit vardý. Dýþký kültür ve antibiyogramýnda
patojen bakteri üremedi. Salmonella ve brusella
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grup aglütinasyon ve Rose Bengal testleri negatif
bulundu. Tekrarlanan karýn ultra-sonografisinde
bilateral plevral sývý izlendi. Karýnda mezenter
lenfadenopati saptandý. Fibrinojen 13.3 gr/L,
kanda amilaz 90 IU/L, antistreptolyzin O (ASO)
524 IU/L, romatoid faktör (RF) 3 IU/L bulundu.
Atipik bulgularý; karýn aðrýsý yakýnmasý ve defans
bulgularýnda azalma, rebound bulgularýnýn
olmamasý sedimentasyon yüksekliði nedeniyle
çocuk cerrahi servisinde ameliyat edilmeden
izlenen vakaya tetkikleri yapýlarak pediatri
konsültasyonu istendi.
Karýn aðrýsýndan bir hafta sonra, önce dizler ve
ayak bileklerinde, daha sonra el ve ayakta küçük
eklemlerde gezici eklem aðrýlarý geliþen hasta,
ailevi Akdeniz ateþi, kollajen doku hastalýðý, ARA
ön tanýlarýyla çocuk saðlýðý ve hastalýklarý kliniðine yatýrýldý. Hastanýn öyküsünde geçirilmiþ
üst solunum yolu enfeksiyonu yoktu. Fizik
muayenesinde büyüme geriliði yoktu; kan
basýncý 120/70 mmHg, kalp hýzý 100/dakika,
ateþ 37°C bulundu. Karýnda yaygýn hassasiyet
saptandý, defans, rebound ve organomegali
yoktu. Sað el metakarpofalangeal ve sað ayak
metatarsofalangeal eklemlerde aðrý vardý, þiþlik ve
kýzarýklýk gözlenmedi. Kardiyovasküler sistem
muayenesinde apikal I/VI þiddetinde, fonksiyonel
karakterde sistolik ejeksiyon üfü-rümü
alýnýyordu.
Çocuk saðlýðý ve hastalýklarý kliniðinde yapýlan
incelemelerinde lökosit sayýsý 19700/ml,
hemoglobin 9,8 gr/dl, hematokrit %30,
trombosit sayýsý 548.000/mm3, SGOT 28 IU/L,
SGPT 75 IU/L, CPK ve CK-MB normal bulundu.
ESR 100 mm/saat, C-reaktif protein (CRP) 10.7
mg/dl, fibrinojen 5,6 gr/l olup, antinükleer
antikor, anti-DNA antikor, Anti-HAV IgM ve
Anti-HBc IgM negatif olarak saptandý. Karýn
ultrasonografisinde sað internal iliak artere
komþu 16 x 5 mm boyutunda lenfadenopati
saptandý. Karýn tomografisinde reaktif mezanterik lenfadenopati dýþýnda patoloji bulunmadý.
Çift kontrast kolon grafisi ve telekardiyografisi
normal bulundu. EKGde PR uzamasý (0.18 sn)
vardý. Renkli Doppler ekokardiyografi (RDE)
incelemesinde, birinci derece aort yetmezliði,
hafif derecede mitral yetmezliði belirlendi.
Vakada ateþ ve karýn aðrýsý, karýnda hassasiyet ve
serbest sývý olmasý, minimal plevral sývý
saptanmasý, gezici eklem aðrýlarý, akut faz
reaktanlarýnýn güçlü pozitif olmasý, fibrinojen
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yüksekliði bulgularý ile öncelikle ailevi Akdeniz
ateþi ataðý düþünülerek kolþisin 1 mg/gün
baþlanmýþtý. Eklem aðrýlarý için asetil salisilik
asit verilmesi düþünüldü. Sistemik lupus
eritematosus ve diðer kollajen doku hastalýklarý
yönünden incelenmesi, karýnda lenfadenopati
saptandýðý için malignite yönünden incelenmesi
planlandý. Malignite saptanmayan vakanýn EKG
ve RDE bulgularý ARAyý destekledi. Hastaneye
baþvuruþunun onuncu gününde sol ayak
bileðinde ve sol el bileðinde artrit, sað ayak
bileðinde artraljisi oldu. Hastaya artrit, kardit,
ESR ve CRP yüksekliði, EKGde PR mesafesi
uzamasý ve ASO yüksekliði bulgularýyla modifiye
Jones kriterlerine göre ARA tanýsý kondu.
Kolþisin kesilerek prednizolon günde 2 mg/kg
baþlandý; prokain penisilin yapýldý. Hastanýn
yakýnmalarý hýzla düzeldi. Bir hafta sonraki
kontrolde ESR 54 mm/saat, CRP negatif
bulundu; dört hafta sonunda ESR 18 mm/saat'e
düþtü. Steroid tedavisi kesildikten altý ay sonra
yapýlan RDE incelemesinde hafif derecede aort ve
mitral yetersizliði dýþýnda bulgu saptanmadý.
Tartýþma
Akut romatizmal ateþ geliþmekte olan ülkelerde
halen edinsel kalp hastalýklarýnýn en önemli
sebeplerindendir. Hastalýðýn spesifik bir bulgusu
olmadýðýndan taný güçlükleri sürmektedir.
Geçirilmiþ streptokok enfeksiyonu kanýtlarýný
göstermedeki sorunlar, artritin kýsa süreli
olabilmesi veya erken baþlanan antienflamatuar
tedaviyle baskýlanmasý, karditin sessiz olabilmesi
taný güçlüðüne yol açabilmektedir 3 . ARA
ülkemizde de sýklýðýnda azalma eðilimi olsa bile
halen önemli bir toplum saðlýðý sorunu olmayý
sürdürmektedir.
Olguntürk ve arkadaþlarýnýn 2 1995 yýlýnda
Ankarada 4086 okul çocuðunda yaptýklarý bir
taramada kümülatif prevalans 3.7/1000
bulunmuþtur. Modifiye Jones kriterleri arasýnda
bulunmayan, ancak ARAnýn iyi bilinen belirtilerinden olan karýn aðrýsý diðer bulgulardan
önce geliþebilir3. Bazý vakalarda karýn aðrýsý
ARAnýn ilk belirtisi olabilir4. Seyrek de olsa
þiddetli karýn aðrýsý ile baþvuran hatta cerrahi
giriþim uygulanmýþ vakalar bildirilmiþtir5. Bizim
vakamýz da ateþle birlikte ilk geliþ yakýnmalarý
arasýnda olan karýn aðrýsý ve seyrek olarak
geliþtiði bildirilen plevral efüzyon ayýrýcý taný
güçlüðüne yol açtý. Ýzlemlerde eklem bulgularýnýn ortaya çýkmasý, akut faz reaktanlarýnýn
çok yüksek bulunmasý, karýndaki hassasiyetin
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azalmasý, defansýn kaybolmasý ve rebound
bulgusunun olmamasý nedeniyle akut karýn
(akut apandisit?) tanýsýndan uzaklaþýldý. Bu
nedenle vakamýzda olduðu gibi akut karýn
tablosunda deðerlendirilen vakalarda, ARA ve
ailevi Akdeniz ateþi gibi seröz dokularý tutan
hastalýklar ayýrýcý tanýda düþünülmeli; karýn
aðrýsý cerrahi açýdan deðerlendirilirken diðer
bulgular, özellikle eklem bulgularý ve akut faz
reaktanlarý dikkatle incelenmelidir.
Klasik olarak kardit tanýsýnda; kapak tutuluþlarýný gösteren üfürümler, konjestif kalp
yetmezliði ve perikardiyal frotman kullanýlmaktadýr. Ancak son yýllarda modifiye Jones
kriterleri ile ARA tanýsý konan ve karditin klasik
bulgularýný taþýmayan vakalarda, RDE ile deðiþik
oranlarda mitral ve aort yetmezlikleri saptanarak
sessiz kardit tanýsý konmaktadýr6-8.

121

profilaksi süresi üzerine etkisine dikkat çekilmek
istemiþtir.
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