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Şikayeti:  

• Ağızdan kan gelmesi, diz ağrısı 

 

Öykü: 

• Bilinen granulamotöz polianjitis tanılı hastanın 1 haftadan beri ağızdan kan gelme 
şikayeti mevcut 

• Öksürük, nefes darlığı, ateş, balgam çıkarma öyküsü yok  

• Diz ağrısı        1 aydır sol dizde sürekli olan ağrı ve şişlik tarifliyor  

            

•                    

 

 

Özgeçmiş: 

MI öyküsü (2013), bipolar bozukluk (2016), hipertansiyon (2016) 



  0cak 2020 

• Hemoptizi  

 

• Toraks BT: Bilateral akciğerlerde bazıları lobüle konturlu, bazıları silik sınırlı, bazıları 
buzlu cam dansitesinde, en büyüğü sağda subplevral yerleşimli 7x12 mm boyutunda, solda 
en büyüğü üst lobda peribronkovasküler yerleşimli 14x13 mm boyutlu olmak üzere çok 
sayıda nodül 

 

• ANCA pozitifliği (c- ANCA: +++)  

 

 

        

              

Pulse steroid, siklofosfamid, plazmaferez (14 seans) 

 

 

 

 

 

Granulomatöz polianjitis 



Haziran 2021  

• Hematüri ve hemoptizi  

 

• Toraks BT:  Belirgin kanama ile uyumlu görünüm izlenmedi. Her 2 akciğerde 
sekel kalsifik granülom ile uyumlu nodüller 

 

• Bronkoskopi: Kanama odağı saptanmadı 

 

• Böbrek biyopsisi: GPA tutulumu açısından tipik bulgular izlenmemiştir 

 

• Batın BT: Sağ distal üreter taşı          Sağ üreteroskopi ile Double J-stent 

 

 

 

 

 

 



• GPA (aktif hastalık)          Pulse steroid 

                                            Siklofosfamid 

                                            Plazmaferez 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 Tedavinin 1. haftasında sol dizde septik artrit gelişimi 

 Diz ponksiyon sıvı kültür: Salmonella enterica 

 Septik artrit açısından enfeksiyon ve ortopedi bölümlerinde tedavinin düzenlenmesi  

 Hastanın infliximab tedavisinin kesilmesi ve steroid ile tedaviye devam edilmesi 

 İzlemde pulmoner tromboemboli ve antekubital vende tromboz gelişimi  

 

 

İnfliximab  
 



FIZIK MUAYENE 

• Genel durumu iyi 

• Solunum sistemi, kalp ve dolaşım sistemi muayenesi: Olağan 

• Abdomen muayenesi: Olağan. 

• Eklem muayenesi: Sol dizde şişlik 



Hemogram: 

Hb: 11 gr/dL   

MCV:76.3 fL 

Lökosit: 16.06 x10³/ µl  

Nötrofil sayısı: 10.26x10³/ µl 

Lenfosit sayısı: 3.94x10³/ µl 

Trombosit: 632.000/mm3 

Sedimentasyon: 77 mm/saat 

CRP: 17.9 mg/dl 

Albumin: 4.55 gr/dl  

ALT/AST: 26/21 U/L 

Kreatinin: 0.71 mg/dl 

PT-PTT: Normal 

 

 
 

LABORATUVAR İNCELEMELERİ  

c-ANCA: Negatif 

p-ANCA: Negatif 

 
 



 

 

• Toraks BT:  Her 2 akciğerde apikal alanlarda sekel plevral kalınlaşma ve 

düzensizleşmeler izlenmektedir. Belirgin aktif infiltrasyon ya da yer kaplayan kitle 

lezyon saptanmamıştır. 

 

• KBB bakısı: Kanama odağı saptanmadı 

 

• Endoskopi:  Özafajit (LA sınıflaması Grade B) 

                       Kardiyoözofagial bileşkede lineer yüzeyel ülser 

                       Korpus dominant pangastrit 

                       Gastrik yüzeyel ülser (Forrest 3) 

                  

 



ENDOSKOPI GÖRÜNTÜSÜ  



 

• Diz ponksiyonu: Pürülan materyal 

                             Lökosit: 30.000  

                             Kültürde üreme olmadı  

 

• Diz MR: Görüntü alanına giren femur,tibia ve patellada yaygın osteonekroz alanları 

            Sinovial eklemde ve suprapatellar bursada efüzyon 

 

• Ayak bileği MR: Tibial distal kesimde ve talusda osteonekroz ile uyumlu sinyal 
değişiklikleri 

 

 

 

Debridman + Antibiyoterapi 



DIZ MR 



AYAK BILEĞI MR 



 

• Almakta olduğu steroid dozu azaltıldı (64 mg/gün      24 mg/gün) 

• Antibiyotik tedavisi 

TEDAVI 



 



 



• Literatürde yaygın organ tutulumunun bulunduğu GPA prognozlarının daha ağır ve mortal 

seyirli olduğu dikkat çekmektedir.  

 

 

• GPA tanısıyla multipl merkez tarafından takip edilen olgumuzda akciğer bulgularının tanı 

anından itibaren progrese olmadığı ve hemoptizi şikayetinin ise ağırlıklı olarak özefagus 

kaynaklı hematemez olduğu saptanmıştır.  

 

 

* Mannan MA, Pasha K, Nahar S, Begum K. Granulomatosis with Polyangiitis (Wegener Granulomatosis) with Unusual Presentation. Mymensingh Med J. 

2017;26(1):205-207. 

SONUÇ 



• Tanıdan itibaren siklofosfamid, plazmaferez ve tek doz infliximab tedavisi dışında 

kortikosteroid dışı herhangi bir immünsupresif kullanmayan hastada tekrarlayan 

hemoptizi ataklarının akciğer lezyonları ile korelasyon göstermemesi atipik bir 

prezentasyon olarak değerlendirilmiştir.  

 

SONUÇ 



TEŞEKKÜRLER 


