
Geç Tanı Alan Granülomatöz 
Polianjitis Vaka Sunumu 

Dr.Derya Akarken 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

İç Hastalıkları AD,Romatoloji BD 



• H.B 

• 44 Yaş, kadın 

• Evli 

• Ev hanımı 

• Doğum yeri: Muğla 

• Yaşadığı yer: Muğla  



şikayeti 

 

• El, el bileği, dirsekler, dizde bilateral ağrı (son 2 aydır), 

 

• El bileği ,piflerde, dizlerde bilateral şişme, hareket kısıtlılığı (son 2 
aydır) 

 



Özgeçmiş 

 

• Tip 2 dm (5 yıldır) 

• Oral antidiyabetik tedavi 
kullanıyor 

• Alışkanlık yok 

• Allerji yok 

 

Soy geçmiş 

 

• Baba hipertansiyon 

• Romatolojik özellik yok  



Öykü 

• 2015 yılı şubat ayında başlayan ve 2 ay süren el, el bileği, dizlerde 
bilateral ağrı sonrası el bilekleri, el pif lerinde ve dizlerde şişlik ve 
hareket kısıtlılığı ile sağlık kuruluşuna başvurmuş 

• Hasta nsaid tedaviler başlanmış, 3 ay kullanmış, 

• Klinik yanıt almayınca tekrar sağlık kuruluşuna başvurmuş, 

• Hasta tetkiklerinde romatoid faktör pozitifliği saptanınınca romatoid 
artrit ön tanısı düşünülerek romatoloji kliniğine yönlendirilmiş. 

 



Öykü 

• Dış merkez romatoloji kliniğinde tetkik edilen hastanın; 

• Bilateral küçük eklemlerde artrit; 

• Sabah tutukluğu olması , 

• Romatoid faktör pozitifliği nedenli ileri tetkikleri istenerek romatoid 
artrit tedavisi planlanmış 

• Hasta bir süre kullanıp şikayetleri gerilemediği için tedaviyi ve takibi 
bırakmış 



Öykü 

• 2015-2016 yılları arası; 

• Hastanın ara ara artritleri alevlenip gerilemiş, artraljileri devam etmiş, 

• 2016 yılı haziran ayında kuru öksürüğü başlamış 

• 2 hafta içinde düzelmemiş ve göğüs hastalıkları kliniğine başvurmuş 

• Hastaya solunum fonksiyon testi yapılmış 

• Obstriktif paternde olması nedenli astım ön tanısıyla inhaler tedavi 
başlanmış 

• Tedaviye 2 ay devam etmiş 

 

 



Öykü 

• 2 ay sonra kuru öksürüğü düzelmemiş ve göğüs hastalıkları 
polkliniğine başvurmuş, 

• İnhaler tedavisi değiştirilmiş, 

• 2 ay daha yeni inhaler tedavisine devam etmiş, 

• 2 ay sonunda  kanlı balgam ve sonrasında burun kanaması başlamiş, 

• Tekrar göğüs hastalıkları polkliniğine başvurmuş ve toraks bt çekilmiş 



2016 yılı toraks B.T  



Öykü 

• Göğüs hastalıkları kliniğinde hastada pulmoner enfeksiyon 

düşünülerek  antibiyoterapi başlanmış, 

• Hastanın takiplerinde artraljileri devam ettiği için romatoloji kliniğine 

konsülte edildi 

• Tarafımızca tetkik amaçlı devir alındı. 

 



Yatış öyküsü  

• 2 yıl boyunca süren ve alevlenlenmelerle seyreden el küçük eklemlerinde 

ve dizlerde bilateral artrit, 

• 4 aydır süren kuru öksürük, 

• Son 2 haftadır devam eden hemoptizi, 

• Son 2 haftadır kanlı pürülan burun akıntısı, 

• Sert damakta tekrarlayan ülserler, 

• Kronik sinüzit 

 



Sistem sorgusu 

Ateş: -  
Halsizlik: +  
Yorgunluk: + 
Kilo kaybı: +  
Gece terlemesi : -  
Ağız kuruluğu:-  
Göz kuruluğu: -  
Oral aft:+ 
Genital aft:-  
Eritema nodosum: -  
Deri bulguları: - 

Öksürük: + 
 

Fotosensivite: -  
Malar rash: -  
Raynoud fenomeni: -  
Spontan abortus: + 
Yutma güçlüğü: -  
Bel ağrısı: - 

Ürogenital akıntı: -  
Karın ağrısı: -  
İshal, kabızlık: - 

Nörolojik bulgu: -  
Üveit:-  
OKS kullanımı: - 



Fizik muayene 

• Ateş:36,3, Nabız: 68/dk, TA:Sağ kol: 135/80 Sol kol: 130/80 mmHg  

 
•Baş-boyun muayene: Tiroid nonpalpable. Palpable lenf nodu yok, ağız 

içinde sert damakta ağrılı ülser 

  
•Kardiyak muayene: S1-S2 ritmik, ek ses, üfürüm yok 

  
•Vasküler üfürüm yok, periferik nabazan açık  

 
•Pulmoner muayene: HIHTSEK, bilateral bazallerde krepitan raller mevcut 

 
•Batın muayene: Defans, rebound yok, HSMG yok, traube açık, kollateral  
yok  



Fizik muayene 

• Kas iskelet sistemi muayenesi: bilateral el bilekleri ve pif’lerde 

hassasiyet+ mkf sıkma+ bilateral dizlerde hassasiyet mevcut. 

• nörolojik sistem muayenesi:bilinç açık, oryante, koopere,prtolojik 

refleks yok, kas gücü bilateral alt ve üst extremite 5/5 

 



Laboratuvar  

• Hemogram 

       -wbc:17,47 /mm3 

       -neut.:13,2  

       -lymph:2,69  

       -hgb:8,7 gr/dl 

       -plt:510.000/ mm3 

• ESR: 8 

• CRP: 1,19 mg/l 

 

• Biyokimya 

       -üre: 47mg/dl 

       -kreatinin:0,63 mg/dl 

       -ast: 9 u/l 

       -alt: 11 u/l 

       -sodyum: 143 mmol/l 

       -potasyum:3,68 mmol/l 

        



Laboratuvar 

• Kan kültürü: 

      -üreme olmadı 

• İdrar kültürü: 

      -üreme olmadı 

• balgam kültürü: 

      -üreme olmadı 

• Bronko alveolar lavaj: 

 

     -Transuda vasfında, 

     -Arb negatif, 

     -Kültürde üreme yok, 

     -sitoloji bening karakterde, 

 



Laboratuvar 

• Tam idrar tetkiki: 
       -protein:+ 

       -hemoglobin: negatif 

      -mikroskopi: normal 

  

 

• 24 saatlik idrar 

     -mikroprotein: 413 mg/gün 

 

 
  

• Otoantikorlar 
-ANA: 1/160 pozitif 
-ENA Paneli: negatif 
-P ANCA: negatif 
-C ANCA: ++++ 
-PR3: YÜKSEK 
-C3: 1,37 
-C4: 0,309 gr/l 
-RF: 98 
 



• Şikayetleri 2015 yılı şubat ayında poliartrit ile başladı, 

• 2016 yılı aralık ayında romatoloji servisine yatırıldıktan sonra yapılan 

tetkiklerinde granulomatöz polianjitis tanısı konuldu 

• Semptom başlangıcından tanıya kadar geçen süre «2 yıl» 

 



Tedavi 

• 3 gün pulse steroid (500mg/gün), 

 

• 1mg/kg/gün steroid ile devam, 

 

• 750 mg/ay siklofosfamid, 

 

• Trimetoprim sülfametaksazol tb 1x1 

 

• İv hidrasyon, 

 



Tedavi sonrası 1. ay 

• Öksürük geriledi, 

• Hemoptizi geriledi; 

• Ateşi gözlenmedi, 

• Oral ülseri geriledi, 

• Artrit ve artraljisi geriledi 

 



Tedavi sonrası 3. ay B.T. görüntüsü 



Tedavi devamı 

• 750mg/ay siklofosfamid (6 doz-toplam 4,5 gr ) verildi. 

• 4,5 gr siklofosfamid dozundan sonra hastada ani tek taraflı bulanık görme, 

çift görme, ekzoftalmus görünümü gelişmesi üzerine orbital mr çekildi. 

• Orbital MRI da yeni gelişen retro-orbital kitle saptandı 

• Aktivasyon bulgusu nedenli siklofosfamide direnç olarak değerlendirildi 

 



Tedavi devamı 

• Siklofosfamid tedavisi stoplandı 

• Rituximab tedavisine geçildi. 

• Rituximab tedavisi 375mg/m2/hf (4 hafta) olacak şekilde toplam 4 kür 

verildi. (son doz haziran 2021) 

• Takiplerinde orbital mr da görülen kitle ve göz bulguları geriledi. 

• Akçiğer bulguları tekrarlamadı. 

 

 

 



2021 ağustos toraks B.T görüntüsü 



Gpa başvuru semptomları 

• Konstitüsyonel semptomlar 

      -ateş 

      -kilo kaybı 

      -halsizlik 

• Üst solunum yolu semptomları 

       -kronik sinüzit 

       -rinit 

       -kanlı burun akıntısı 

       -burun kanaması 

        -otit 

        -mastoid 

        -oral ülser 



• Renal semptomlar 

     -renal yetmezlik, 

     -hematüri 

• Nörolojik semptomlar 

      -mononöritis multiplex 

      -polinöropati 

      -kranial sinir felci 

 

 



  
• Alt solunum yolu semptomları; 

      -dispne 

      -öksürük 

      -hemoptizi 

      -pulmoner infiltratlar 

     - diffüz alveolar hemoraji 

• Göz bulguları; 

   -üveit 

   -episklerit 

   -retinal arter oklüsyonu 

   -proptozis 

   -orbital kitle 



• Cilt bulguları 

    -palpabl purpura 

    -deri ülserleri 

• Kas iskelet sistemi; 

      -miyalji 

      -artralji 

      -artrit 



• GPA ‘da kas iskelet sistemi tutulumu nonspesifik ancak yaygındır 

• Başvuru esnasında %30 üzerinde görülmektedir 

• Artraljiler, artritler genelde poliartiküler, simetrik, küçük ve büyük 

eklemleri etkiler, nadiren deformite bırakır 

• Hastaların %60 ‘ında düşük titrede romatoid faktör pozitifliği 

saptanabilmektedir. 



 

 

 

 

 

 
• 2 hastalık benzer semptomlarla başvurabileceği; 

• 2 hastalık benzer laboratuvar sonuçalarına sahip olabileceği; 

• Bu durumun tanı aşamasında aksaklıklara, tanıda gecikmeye neden olabileceği; 

• 2 hastalığın farklı immunopatogenezlere sahip ilişkisiz farklı hastalıklar olduğundan bahsedilmiş 



• Bizim vakamız da  semptomlar bilateral poliartrit ve romatoid faktör 

pozitifliği ile romatoid artrit gibi başlamış olup 2 yıl sonunda solunum 

yolu semptomlarının belirginleşmesi ve akciğerde yaygın tutulum 

ortaya çıkması sonucu tetkik edilerek granülomatöz polianjitis tanısı 

almıştır. 



 

 

 

 

• Tedavi altındaki hastalarda sağ kalım; 

      -1. yıl sonunda %90, 

      -2. yıl sonunda %87, 

      -5. yıl sonunda %76, 

 

• Tedavi edilmeyen hastalarda 2 yıl içindeki ölüm oranı %90 ve üzerinde seyretmektedir  

• GPA erken tanı ve tedavisi prognozun olumlu seyretmesi açısından önem arz etmektedir. 

 



SONUÇ 

• Poliartrit ile başvuran hastalarda sık görülen romatolojik hastalıkların 

yanında seyrek görülen hastalıklarında akılda tutulması, sistemik 

sorgunun detaylı yapılması, vaskülitler gibi prognozu hızlı 

kötüleşebilen hastalıklar açısından erken tanı koyup tedavinin erken 

planlanması hayat kurtarıcı olacaktır. 



 

 

 

 

 

 

                                                                                         TEŞEKKÜR EDERİM.. 


