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ÖZET
Bu yaz›da, genç bir olguda gut artriti ve ailesel nefropati sunulmakta, ailesel gutun ay›r›c› tan›s› gözde
n
geçirilmekte ve allopurinol tedavisi ile karfl›lafl›labilecek sorunlara çözüm önerilmektedir
.
SUMMARY
In this paper a young female patient with hereditary nephropathy and gout is presented. Differential diagnosi
s
of female familial gout is reviewed and approach to problems with allopurinol therapy is suggested
.

G‹R‹fi
Gut, monosodyum ürat kristallerinin eklem ve
dokularda depolanmas› sonucu oluflan, tekrarlayan akut sinovit ataklar› ve hiperürisemi
ile karakterize metabolik bir hastal›kt›r. Olgular›n sadece %5’i kad›nd›r ve %90’› ilk atak
s›ras›nda postmenapozal dönemdedirler. Premenapozal kad›nlarda gut artriti görülmesi halinde primer nedenler araflt›r›lmal›d›r (1-4).
Bu makalede ilk artrit ata¤› 27 yafl›nda bafllayan, uzun süre yanl›fl tan› ve tedavi ile izlenen, ailesinde nefropati öyküsü olan bir kad›n
kronik gut olgusu sunulmaktad›r.
OLGU
Otuzbefl yafl›ndaki kad›n hasta 1998'de,
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lerindeki fliflli¤e ba¤l› yürüyememe yak›nmas›
ile baflvurdu. Hasta ayak ve diz eklemlerindeki flifllik ve a¤r› nedeniyle son üç ayd›r ancak
iki kiflinin deste¤i ile mobilize olabiliyordu.
Öyküsünden; ilk artrit ata¤›n›n 27 yafl›nda sa¤
ayak baflparma¤›nda bafllad›¤›; zaman içinde
ataklar›n s›klaflt›¤›, diz ve dirsek eklemlerinde
de tutulum oldu¤u ö¤renildi. Yak›nmalar›n›n
ilk bafllad›¤› dönemde akut eklem romatizmas›
tan›s›yla penisilin tedavisi önerilmifl, olay›n
kronikleflmeye bafllad›¤› dönemde ise romatoid artrit tan›s›yla çeflitli nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ve aral›kl› olarak oral kortikosteroid preparatlar› kullanm›flt›. Daha önce
herhangi bir diüretik, allopurinol veya kolflisin
kullanmam›flt›. Ailenin tek çocu¤u olan hastan›n babas› 26 yafl›ndayken tan› konmam›fl
bir romatizmal hastal›ktan, amcas› ise 52
yafl›nda kronik böbrek yetmezli¤inden (KBY)
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ölmüfltü. Babaannesinin ilk evlili¤inden olan
yedi çocu¤unun iki tanesi (hastan›n üvey amcalar›) hemodializ program›ndayd› ve bir
di¤eri KBY sonucu ölmüfltü.
Hastan›n fizik muayenesinde arteryel kan
bas›nc› 120/70 mmHg olup genel sistemik
muayenesi normal s›n›rlardayd›. Abdomende
yayg›n strialar izleniyordu ve sa¤ aksiller
bölgede 5X6 cm’lik, sol aksiller bölgede 2X3
cm’lik yumuflak doku fliflli¤i mevcuttu. Bilateral birinci metatarsofalangial eklemlerde
lokal ›s› art›fl›, hiperemi ve tofüs formasyonu
mevcuttu, sa¤ tofüs kendili¤inden drene olmufltu ve beyaz tebeflirimsi bir ak›nt› mevcuttu. Ayak bilekleri, el bilekleri ve sa¤ dirsek ekleminde hareketle hassasiyet saptand›. Sa¤
diz fleksiyonu 100° idi ve 20°’lik ekstansiyon
k›s›tl›l›¤› saptand›. Steinbrocker fonksiyonel
evrelendirmesine göre olgu evre IV'te yer almaktayd›.
Yap›lan laboratuvar incelemesinde: hematokrit %27.3, beyaz küre 11.6 103/uL, eritrosit
sedimantasyon h›z› 78 mm/saat, BUN 30 mg/
dl (8-25), serum kreatinin 1.8 mg/dl, ürik asit
14.1 mg/dl (2.5-7) idi. 24 saatlik idrarda ürik
asit at›l›m› 290 mg/gün (normal 800 mg'›n
üzeri) idi ve fraksiyonel ürik asit ekskresyonu
%5.67 fleklinde düflük olarak bulundu. [Fraksiyonel ürik asit ekskresyonu: Ürik asit klirens/ kreatinin klirens X100, premenapozal
kad›nlarda ortalama %12.2 olarak bildirilmifltir, %7’nin alt›ndaki de¤erler at›l›m azl›¤›n›
gösterir (5)]. Serum trigliserid (TG) 291 mg/dl
(35-165), total lipid 1281 mg/dl (350-750),
HDL kolesterol 49 mg/dl (35-65), LDL kolesterol 61 mg/dl (80-150) idi. Karaci¤er fonksiyon testleri, serum kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz de¤erleri normal s›n›rlardayd›.
Kreatinin klirensi 37 ml/dak idi. Sa¤ tofüsten
drene olan eksudada polarize ›fl›k mikroskobu
alt›nda ürik asit kristalleri izlendi ve kültürde
üreme saptanmad›. Bat›n ultrasonografi (USG)
ve intravenöz pyelografide ürolitiyazis saptanmad›. Renal Doppler USG'de; her iki böbrekte
intrarenal arterlerde normal form ve h›zda
ak›m saptand› ve renal venöz yap›lar do¤al
olarak de¤erlendirildi. Aksiller bölgede tan›mlanan flifllikler USG’de ya¤ dokusu ekojenite
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sinde izlenmifl olup lipomatozis ile uyumlu
olarak tan›mlanm›flt›r.
Hastada azalm›fl at›l›m tipi gut oluflturan herediter familial hiperürisemik nefropati düflünüldü ve 14 ile 17 yafl›ndaki sa¤l›kl› iki çocu¤u
hastaneye davet edilerek incelemeler yap›ld›.
Çocuklar›n renal fonksiyonlar› ile serum ve
idrar ürik asit seviyeleri normal s›n›rlardayd›.
Akut artrite yönelik bafllanan 100 mg/gün
dozunda indometazin tedavisine iki gün içinde
çok iyi yan›t veren hastan›n tedavisine daha
sonra 150 mg/gün allopurinol eklendi ve purinden k›s›tl›, düflük kalorili diyet önerildi. Bu
tedavi ile on gün içinde ürik asit seviyesi 7.8
mg/dl’ye inen hastan›n allopurinol dozu 300
mg/gün’e artt›r›ld›. Doz artt›r›m›n› takiben
fliddetli makülopapüler döküntülerin ortaya
ç›kmas› üzerine allopurinol tamamen kesildi
ve hasta desensitizasyon amac› ile hospitalize
edildi. 25 mg ile bafllayan günlük allopurinol
dozu herhangi bir allerjik reaksiyon gözlenmeden 10 günde tedrici olarak 300 mg/güne
ç›k›ld›. Desensitizasyon sonras›nda 300 mg/
gün allopurinol ve 0.5 mg koruyucu kolflisin
tedavisi ile dört ay içinde ürik asit seviyesi 5.7
mg/dl’ye inen hastan›n bu tedavisi sürdürülürken oral aftöz lezyonlar› saptand›. fiüpheli
bir genital ülser öyküsü de olan hastaya bu
dönemde uygulanan Paterji testi negatifti.
HLA B27’si pozitif olarak saptanan olgunun
oftalmolojik muayenesi normal s›n›rlardayd›.
Oral aftöz lezyonlar allopurinol dozunun 150
mg’a indirilmesiyle kayboldu. Bu dönemde hiperlipidemisine yönelik olarak fenofibrat 250
mg/gün ve gemfibrozil 600 mg/gün baflland›.
Yaklafl›k 9 ay kadar kolflisin ve allopurinol
tedavisi ile yeni atak görülmemesi üzerine
kolflisin kesilerek sadece allopurinol ile tedaviye devam edildi.
Hastan›n yak›nmalar›n›n ilk bafllad›¤› döneme
ait grafide metatarsofalangial eklem normal
izlenirken (Resim 1), 8 y›l sonra poliklini¤imize baflvuru yapt›¤› dönemde, yumuflak dokuda
tofüs ve bilateral birinci metatarslar ve falankslarda lizis izlenmekteydi (Resim 2). Tedavinin
ikinci y›l›nda çekilen grafilerde ise tofüs tamamen resorbe olmufltu (Resim 3).
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Hastan›n süregelen izleminde, serum lipid seviyeleri diyet ve antihiperlipidemik tedavi ile
normal s›n›rlarda seyretmektedir. Renal fonksiyonlar›nda ve kan bas›nc›nda kötüleflme olmam›flt›r, döküntü veya oral ülserleri tekrarlamam›flt›r. Yeni artrit ataklar› gözlenmemifl
olup fonksiyonel durumu Steinbrocker evre
II’ye inmifltir.

Resim 3. Tedavinin ikinci y›l›nda tofüsün rezorbe oldu¤unu
gösteren grafi (2001).

TARTIfiMA

Resim 1. Hastan›n yak›nmalar›n›n ilk bafllad›¤› döneme
ait grafi (1990).

Gut hastal›¤›nda hiperürisemi, ya ürik asitin
afl›r› yap›m›na veya at›l›m›n›n az olmas›na
ba¤l›d›r. Ürik asitin afl›r› yap›m›na sebep olan
dört spesifik enzim defekti vard›r. Bunlardan
hipoksantin guanidin fosforibozil transferaz
eksikli¤inde klinik belirtiler daha çok hastal›¤a yakalanan erkeklerde görülür. Fosforibozilpirofosfat sentetaz›n afl›r› aktivitesi olan ailelerde ise tofüs formasyonu gözlenmemifltir.
Glukoz 6 fosfataz eksikli¤i ve fruktoz 1 fosfat
aldolaz eksikli¤i ise ürik asitin afl›r› yap›m›na
neden olmalar›n›n yan› s›ra ek metabolik ve
biyokimyasal de¤iflikliklerle birliktedir (1). Olgumuzun kad›n olmas› ve gutla iliflkili semptomlar haricinde ek bir sistemik bulgusu olmamas›n›n yan›s›ra serum ürik asit seviyeleri çok
yüksekken bile idrarda ürik asit at›l›m›n›n az
olmas› bizi bu tan›lardan uzaklaflt›rm›flt›r.
Menapoz öncesi gut gelifltiren kad›nlar›n büyük
ço¤unlu¤unda hipertansiyon ile birlikte renal
yetmezlik vard›r ve diüretik kullan›m öyküsü
yoktur. Premenapozal dönemdeki olgular›n
otozomal geçiflli familial hiperürisemi nefropatisi veya daha da nadir gözlenen pürin metabolizmas›nda X’e ba¤l› olmayan bozukluklar
aç›s›ndan araflt›r›lmalar› gerekti¤i önerilmektedir (2). Herediter nefropatide artm›fl serum
ürat konsantrasyonlar› ve gut, ürik asit ekskresyonundaki bozulmaya ba¤l›d›r (5,6).

Resim 2.Hastan›n poliklini¤imize ilk baflvuru yapt›¤› döneme
ait grafi (1998).
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Ailesel juvenil hiperürisemik nefropati azalm›fl at›l›m tipi hiperürisemiyle beraber, gut ve
kronik böbrek yetmezli¤i ile karakterize bir
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bozukluktur. Son y›llarda gen lokalizasyonu
ile ilgili çal›flmalar yap›lmaktad›r. Bu hastal›kta hiperürisemi ve gut genelde adolesan
dönem sonras›nda gözlenir ve renal fonksiyonlar tedrici olarak bozulur (7). Olgumuzda
renal fonksiyonlarda orta dereceli bir bozulma
mevcut olup aile öyküsünün de pozitif olmas›
bizi bu tan›ya daha yaklaflt›rm›flt›r ve bu aç›dan çocuklar› aral›kl› kontrollerle izlenmektedir.

tir. Hipertrigliseridemik- hiperürisemik hastalarda düflük kalorili diyet ile serum trigliserid
seviyeleri azalmakta ve ürat›n renal ekskresyonunda artma ile ürisemi azalmaktad›r. Benzer etki normolipidemik ve hiperürisemik hastalarda gözlenmemektedir (12,13).

Olguda izlem s›ras›nda meydana gelen oral
aftöz lezyonlar Behçet Hastal›¤› yönünden
araflt›r›l›rken, HLA-B27 pozitifli¤i saptanm›flt›r. Literatürde ankilozan spondilitle birlikte
atipik gut olan bir olguda HLA-B27 mevcudiyeti bildirilmifl (8) olsa da, gut hastalar›nda
yap›lan genetik çal›flmalarda HLA-B27 den
ziyade klinik aç›dan önemi aç›klanamam›fl bir
HLA-B14 iliflkisi öne sürülmüfltür (9-11). Olgumuzda spondiloartropati ile ilgili klinik ve
radyolojik bulgular olmamas› üzerine bu birlikteli¤in rastlant›sal oldu¤u düflünülmüfltür.
Gut hastalar›n›n %25-50'sinde hipertansiyon
vard›r. Serum ürat konsantrasyonu periferal
ve renal vasküler dirençle direkt ba¤lant›l› oldu¤u için, hipertansiyon ve hiperürisemi aras›ndaki iliflki azalan renal kan ak›m›na ba¤l› olabilir (2). Olgumuzun renal kan ak›m h›zlar› normal olarak saptanm›fl ve izlemi s›ras›nda kan
bas›nc› normal s›n›rlarda seyretmifltir. Sunulan olguda da izlendi¤i gibi gut hastalar›n›n
%80'inde serum TG’leri artm›flt›r. Serum trigliserid konsantrasyonlar›n›n fraksiyonel ürat
ekskresyonu ile z›t korelasyon gösterdi¤i bulunmufltur. Olgumuzda da fraksiyonel ürat
ekskresyonu düflük ve TG seviyeleri yüksek-

Gut tedavisinde allopurinolün genelde kullan›lan dozu 300 mg/gündür ve yan etkileri
%5-20 aras›nda gözlenir (14). En s›k rastlanan lezyon makülopapüler eritem fleklinde
döküntüdür, ancak eksfoliyatif dermatit ve
toksik epidermal nekroliz vakalar› da bildirilmifltir. Pruritik ve eritemli döküntü, ilaç kullan›m›n› engeller ve düflük dozlarla desensitizasyon gerekebilir (15,16). Bu olguda da meydana gelen döküntü ilaç kullan›m›n› engelleyecek düzeydeydi ve uygun bir desensitizasyon
sonras›nda 300 mg/gün allopurinol ile tedavi
sürdürüldü. Ancak dört ay sonras›nda meydana gelen oral aftöz lezyonlar› aç›klayacak ek
bir patoloji bulunmamas› üzerine allopurinol
150 mg/gün dozuna indirildi. Bu dozda yeni
bir reaksiyon gözlenmeden hastan›n halen
tedavisi sürmektedir.
Premenapozal dönemdeki kad›nlarda gut hastal›¤›n›n çok nadir olmas› nedeniyle genç yaflta
yak›nmalar› bafllayan bu olguda tan› oldukça
gecikmifl ve tedavi edilebilecek bir hastal›k olmas›na ra¤men hastan›n fonksiyonlar› k›s›tlanm›flt›r. Benzer flekilde Gündüz ve arkadafllar›n›n sundu¤u 23 yafl›nda bir erkek olguda da gut tan›s› ilk ata¤›n bafllamas›ndan 8
y›l sonra konabilmifltir (17). Bu hastalarda,
yeni kristal oluflumunun engellenebilmesi ve
renal fonksiyonlar›n korunabilmesi için erken
tan› ile üriseminin düzenli olarak kontrolü
hayat kurtar›c› olacakt›r.
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