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• 10 yaşında kız hasta 

• ŞİKAYET: öksürük, ateş, kilo kaybı, gece terlemesi

• ÖYKÜ:

• 40 gündür süren kuru öksürük;

• Bir haftadır süren ateş, gece terlemesi, kilo
kaybı;

• Dış merkezde pnömoni ve parapnömonik
efüzyon nedeni ile intravenöz antibiyotik
verilen hastanın ateşi gerilemiş ancak
dinleme bulguları ve akciğer grafisinde
düzelme olmamış.

• Hasta aralık 2014’de G.Ü.T.F’ne başvurdu.



• Özgeçmiş 
• Prenatal : Özellik yok 

• Natal : Term , 3200 gr, NSD

• Postnatal : Küvöz bakımı yok 

• 3 aylık ve 7 yaşında ASYE nedeni ile kısa süreli hastane yatışı var

• Kuş teması yok

• İlaç kullanım öyküsü yok 

• Aşıları tam 

• Bilinen allerjisi yok 



• Soygeçmiş 
• Anne 26 yaşında sağ, sağlıklı

• Baba 30 yaşında sağ sağlıklı 

• Akraba evliliği yok 

• Ailede romatizmal hastalık öyküsü yok

• Ailede tüberküloz öyküsü yok



• Fizik muayene :
• Vücut ağırlığı : 31 kg ( 25-50 persentil)

• Boy : 129 cm (10. persentil )

• Kan basıncı : 90/60 mm/Hg

• Baş boyun : Doğal 

• Kardiyovasküler sistem : S1+, S2+ , 1/6 sistolik üfürüm

• Solunum sistemi : Bilateral yaygın krepitan raller, ronküsler, sol alt alanda 
tuber sufl 

• Batın : rahat, defans , rebound yok , organomegali yok

• Cilt ve ekstremite : özellik yok 

• Diğer sistem muayeneleri doğal 



• Laboratuvar 
• Hemogram

• Hb: 13.8 gr/dl

• Plt: 277 x10³ uL

• Wbc: 7,08 x10³ uL

• Biyokimya 
• Glukoz: 97 mg/dl

• BUN: 13.6 mg/dl

• Kr: 0.29 mg/dl

• AST: 22 U/L

• ALT: 20 U/L

• Elektrolitler normal 

• İdrar 
• pH: 5.0

• Dansite: 1010

• Lökosit : negatif 

• Hematüri yok

• Proteinüri yok 

• Akut faz
• Crp: 7.8 mg/dl (0-6)

• Sedimantasyon: 11

• Seroloji- immünoloji 
• CMV PCR -

• EBV PCR -

• Galaktomannan negatif

• ANA++ (ince granüler)

• Anti Ds DNA: +, 125 
(>100) ıu/ml

• Antifosfatidilserin IgM
sınırda + 

• Anti GBM –

• Anti Sm –

• Lupus antikoagülan –

• C3, C4, CH50 normal 

• IgA , IgG, IgM normal

• Diğer
• İdrar ve kan kültürleri 

steril

• PPD negatif 

• Quantiferon negatif 



Görüntüleme 







• Ekokardiyografi 
• Minimal TY, PY 

• Pulmoner hipertansiyon yok

• Göz muayenesi
• Normal 

• Bronkoalveolar lavaj
• Nötrofil : %70 

• Alveolar makrofaj : %20 

• Lenfosit : %10 

• 6 dakika yürüme testi: 440 metre (normal asgari değer: 725 m)

• Solunum fonksiyon testine hasta koopere olamadı 



İntraalveolar hemoraji Bal peteği alanları, çevresinde lenfoid folikül oluşumu 
Ve iltihabi infiltrasyon alanları  



BAL; zemindeki alveolar makrofajlar İçerisinde eozinofilik materyal ve mukus içeren
Kistik boşluklar



• Akciğer biyopsisi 



chILD-eu (16/01/15-Münih)





SLE İzole Akciğer Tutulumu 
• 24-25-26 ocak 2015 : 

• 15 mg/kg ( 500 mg ) 
3 gün pulse 
metilprednizolon 

• 27 ocak 2015 : 
• 1 mg/kg oral 

prednizolon (30 mg) 

Pulse steroid öncesi Pulse steroid sonrası



• 20 Nisan 2015:
• 30 mg/ gün prednizolon
• 6 dk yürüme testi : 487.5 metre 
(normal asgari değer: 692 m)

• SFT :
• FEV1: 45 
• FVC: 52 
• MEF25-75: 25 

• ANA : ++, ince granüler
• Anti DsDNA –
• Komplemanlar normal 
• Sedim: 10 mm/sa
• Crp : 1.2 mg/dl
• Tit ve hemogram normal  

• Kemik dansitometri Z skoru : -2.6 
• Oral steroid 0.6 mg/kg/gün’e azaltıldı ( 

20mg ) 



• 23 Temmuz 2015 
• 20 mg prednizolon

• 6 dk yürüme testi: 337 metre
(normal asgari değer:656m)

• SFT : Hasta koopere olamadı

• ANA: ++
• Anti DsDNA –
• Komplemanlar normal
• Sedim: 11 mm/sa
• Crp : 3 mg/dl
• Tit ve hemogram normal  

• Hastanın testlerinde kötüleşme olduğundan 1 ay sonraya erken kontrole 
çağırıldı, steroid mevcut dozunda devam edildi. 



• Takiplerine düzenli gelmeyen hasta 

• 19 Ekim 2015: 
• 20 mg / gün prednizolon
• 6 dakika yürüme testi: 475 metre 
(normal asgari değer 642m)

• SFT: 
• FEV1: 41 
• FVC: 46 
• MEF25-75: 25 

• ANA: ++
• Anti DsDNA –
• Komplemanlar normal 
• sedim : 5 mm/sa
• Crp : 3 mg/dl
• Tit ve hemogram normal 

• Kontrol HRCT çekildi



Ekim 2015

HRCT : 

Her iki akciğerde yaygın fibrotik değişiklikler, sağ akciğer üst lob ve 

her iki akciğer bazalde parankimal konsolidasyon alanları izlendi. Bir 

önceki  ocak 2015 tarihli BT ile karşılaştırıldığında; konsolidasyon 

alanlarında belirgin gerileme ve fibrotik değişikliklerde de bir miktar 

azalma mevcuttur 

• Ekokardiyografi: Pulmoner

hipertansiyon yok, ek özellik 

yok 

• Cushingoid görünüm, 

glokom başlangıcı ve 

osteoporoz nedeni ile 

steroid azaltıldı ve 

azatiopurin 2mg/kg/gün 

dozdan başlandı. 



• Aralık 2015 – nisan 2016 arası takipte klinik olarak stabil 

• 12 Nisan 2016 
• Deflazokort 3mg/ gün aşırı 
• Azatiopurin 100 mg/ gün 

• 6 dakika yürüme testi:412 metre
(normal asgari değer 675m) 
• SFT 

• FEV1: 33 
• FVC: 32 
• MEF25-75: 31

• ANA ++ ( ince granüler )
• Anti DsDNA + 
• Komplemanlar normal 
• Sedim : 11
• Crp : 15 
• Tit ve hemogram normal 

• Crp’si yükselen, SFT değerlerinde bozulma olan ve efor dispnesi tarifleyen hastanın 
azatiopurin tedavisi kesilip, mikofenolat mofetil 2x500 mg ( 2x380mg/m2) dozdan 
başlanmasına karar verildi . 



Solunum Fonksiyon Testi
%



6 Dk Yürüme Testi



Vücut Kitle İndeksi



SLE İzole Akciğer Tutulumu
24-25-26

Ocak

2015

6DYT:  440m

SFT: Yapmadı

15 mg/kg 

Pulse  streoid

(500 mg)



SLE İzole Akciğer Tutulumu
24-25-26

Ocak

2015

6DYT:  440m

SFT: Yapmadı

15 mg/kg 

Pulse  streoid

(500 mg)



SLE İzole Akciğer Tutulumu
24-25-26

Ocak

2015

27 Ocak 2015

1 mg/kg/gün 

metil prednizolon

(30 mg)



SLE İzole Akciğer Tutulumu
24-25-26

Ocak

2015

27 Ocak 2015

1 mg/kg/gün 

metil prednizolon

(30 mg)



SLE İzole Akciğer Tutulumu
24-25-26

Ocak

2015

27 Ocak 2015

1 mg/kg/gün 

metil prednizolon

(30 mg)

6DYT: 487,5m

FEV1: 45

FVC:52

MEF25-75:25

0,6 mg/kg/gün

metil prednizolon

(20 mg)

20 Nisan 2015



SLE İzole Akciğer Tutulumu
24-25-26

Ocak

2015

27 Ocak 2015

1 mg/kg/gün 

metil prednizolon

(30 mg)

6DYT: 487,5m

FEV1: 45

FVC:52

MEF25-75:25

0,6 mg/kg/gün

metil prednizolon

(20 mg)

20 Nisan 2015



SLE İzole Akciğer Tutulumu
24-25-26

Ocak

2015

27 Ocak 2015

1 mg/kg/gün 

metil prednizolon

(30 mg)

20 Nisan 2015 19 Ekim 2015

6DYT: 475,8m

FEV1: 41

FVC:46

MEF25-75:25

Metil prednizolon 

flantadin 

tedavisine 

değiştirilip 

azaltılarak 

kesilecek



SLE İzole Akciğer Tutulumu

Aralık 2015 26 Ocak 2016

6DYT: 342,6m

FEV1: 33

FVC:32

MEF25-75:31

Flantadin günaşırı 

İmuran

12 Nisan 2016

Flantadine 4x1

3x1 ‘e azaltıldı

İmuran başlandı

6DYT: Yapılmadı

FEV1: 45

FVC:48

MEF25-75:31

Flantadin 

İmuran

04 Mayıs 2016

6DYT: 342,6m

FEV1: 33

FVC:32

MEF25-75:31

Flantadin günaşırı 

İmuran kesildi 

Cellcept başlandı



Sistemik Lupus Eritematozus 

•SLE, yaygın damar ve bağ dokusu inflamasyonu ile karakterize
multisistemik, epizodik otoimmun bir hastalıktır. Çocukluk çağında nadir
görülür

•Pediyatrik vakalar daha şiddetlidir. Tedavisiz vakalarda 5 yıllık mortalite
%95’tir.

•Çocuklarda insidansı coğrafyaya göre değişir, 0.36-0.73/100000
düzeyindedir.

•Puberteden önce kız/erkek oranı 4:1 iken, sonrasında 8:1 oranında
izlenir.



Etiyoloji ve Patogenez

• Hastalığın nedeni ve mekanizması tam olarak bilinmemektedir.

• Genetik, çevresel, hormonal faktörlerin etkileşimi sonucu immün 
sistem etkilenmektedir.

• Otoreaktif T ve B hücreleri, immün kompleks oluşumu ile karakterize 
otoimmün bir bozukluğa yol açmaktadır.

• UV güneş ışığı hastalık aktivitesini artırmaktadır.

• Viral enfeksiyonlar ( EBV, CMV )

• Bazı ilaçlar (Klorpromazin,Hidralazin, İzoniazid, Fenitoin vb.)



ACR kriterleri (American College Of Rheumatology)

Malar döküntü

Diskoid lupus döküntü

Fotosensitivite

Oral ya da mukokutanöz ülserler

Noneroziv artrit

Serozit (Plevrit ya da perikardit)

Böbrek tutulumu (Proteinüri > 0.5 gr/gün veya selüler silendir varlığı)

Nörolojik tutulum

Hematolojik tutulum (Sitopeni)

Antinükleerantikor pozitifliği

Pozitif immunoseroloji

Anti-Sm antikoru veya

Anti-dsDNA veya

Antifosfolipid antikorları

-Antikardiyolipin IgG ve IgM antikor pozitifliği

-Lupus antikoagülanı pozitifliği

-Sifiliz için yanlış pozitif test

Hochberg MC. Arthritis and Rheum 1997



SLICC kriterleri  (The Systemic Lupus Collaborating Clinics)

• Klinik Kriterler

Akut kutanöz lupus

Kronik kutanöz lupus

Oral ya da nazal ülser

Alopesi

Artrit

Serozit (perikardial veya plevral)

Renal tutulum ( proteinüri 500 mg/gün veya hematüri

Nörolojik tutulum ( nöbet, psikoz, mononöritis)

Hemolitik anemi

Lökopeni (< 4000/mm3) veya lenfopeni (< 1000/mm3)

Trombositopeni (< 100000/mm3)

• İmmunolojik Kriterler

ANA pozitifliği

Anti-dsDNA pozitifliği

Anti-Sm pozitifliği

Antifosfolipit antikor pozitifliği

Düşük kompleman düzeyi (C3,C4,CH50)

Direkt coombs testi pozitifliği

Petri M, et al. Arthritis and Rheum 2012*



• ACR kriterleri:  
• Sensitivite: %76.6
• Spesifite: %93.4

• SLİCC kriterleri: 
• Sensitivite: %95.7
• Spesifite: %85.3 

• E. Sag, A. Tartaglione, E.D. Batu, et al.

Performance of the new SLICC classification criteria

in childhood systemic lupus erythematosus;

a multicentre study , Clin. Exp. Rheumatol. 32 (2014) 440-444.

• Biz bu vakada SLICC kriterlerini kullanarak tanı koyduk. 



SLE - PULMONER MANİFESTASYONLAR 

• Plörit vakaların %17-60’ında izlenir

• Plevra dışı tutulum paternleri; 
• Kronik interstisyel pnömonit 
• Akut pnömonit 
• Alveolar hemoraji 
• Pulmoner vasküler hastalık

• Pulmoner hipertansiyon 
• Pulmoner emboli 
• Pulmoner vaskülit

• Hava yolu hastalığı 
• Diyafragmatik disfonksiyon 
• Pulmoner nodüller 
• Bronşiolitis obliterans 
• Fırsatçı enfeksiyonlar 
• İlaç toksisitesi 



SLE – PLÖROPULMONER MANİFESTASYONLAR

• Plevral hastalıklar

• En sık akciğer tutulum şekli plörittir. 

• Lupus hastalarının %45-60’ında plöritik ağrı ve %50’sinde plevral efüzyon gözlenir

• Ancak otopsi serilerinde %93 hastada plevral efüzyon olduğu saptanmıştır

• Efüzyon genellikle bilateraldir ancak tek taraflı da görülebilir. 

• Efüzyon eksüda karakterindedir, glukoz yüksekliği ve LDH düşüklüğü ile RA efüzyonundan ayrılır. 

• LE hücrelerinin görülmesi spesifiktir. Plevral sıvı serolojisinde ANA ve AntiDsDNA pozitifliği 
saptanır. 

• Biyopside non-spesifik lenfositik plazma hücre infiltrasyonu ve fibrinöz plörit görülür.

• Asemptomatik seyredebilir, hafif seyirli plöritte NSAİD uygulanabilir. Şiddetli olguların 
indüksiyonunda yüksek doz kortikosteroidler uygulanabilirken, idame tedavide immünsupresifler
tercih edilir.

Mathlouthi A, Ben M’rad S, Merai S, et al. Massive pleural eVusion in 

systemic lupus erythematosus: thoracoscopic and immunohistological 

findings. Monaldi Arch Chest Dis 1998;53:34–6 



SLE – PLÖROPULMONER MANİFESTASYONLAR
• Kronik interstisyel pnömonit

• Hastaların %3-13’ünde klinik olarak izlenir, nadiren ciddi 
seyirli olabilir

• Asemptomatik tutulum daha sıktır. Solunum fonksiyon 
testlerinde bozukluk bu hastalarının üçte ikisinde 
görülebilir 

• Akciğer grafi bulguları %6-24 hastada saptanır 

• Anti SS-A antikoru ile kronik lupus pnömoniti arasında 
%81 korelasyon vardır

• Anti U1-RNP antikorunun azalmış akciğer volüm durumu 
ile ilişkilidir

• Anti Sm ile bir ilişki gösterilememiştir

• Progresif ciddi seyir overlap sendromlarda daha sıktır

• Steroid , immunsupresif ve sitotoksik ajanlar tedavide 
etkilidir.

Lineer fibrotik bantlar, buzlu cam ve bal peteği
görünümü

1 Todd NW, Wise RA. Respiratory complications in the collagen vascular 

diseases. Clin Pulm Med 1996;3:101–12. 

2 King Jr TE. Connective tissue disease. In: Schwarz MI, King Jr TE, eds. 

Interstitial lung disease. London: B C Decker, 1998: 451–506.



SLE – PLÖROPULMONER MANİFESTASYONLAR

• Akut lupus pnömoniti 

• Hastaların %1-4 ‘ünde ; öksürük, dispne, hipoksi, plöritik 
ağrı ve ateş ile presente olur. 

• Otopsi serilerinde, enfeksiyon, aspirasyon, kardiyak 
disfonksiyon ve üremi gibi altta yatan başka sebepler 
gösterilmiştir. Bu durum histolojik olarak non-spesifik 
diffüz alveolar hasar ve hemoraji ile kendini gösterir ve 
akut lupus pnömoniti ile sekonder nedenler tam 
ayrılamaz. Özetle verifiye edilmesi çoğunlukla mümkün 
olmayan bir antitedir. 

• Grafilerde tek veya çift taraflı olabilir. 

• Tedavi yaklaşımı steroid , immünsupresif ve sitotoksik 
ajanları içerir

• Fulminan seyirli ve fatal olabilir 

Orens JB, Martinez FJ, Lynch JP III. Pleuropulmonary manifestations of 

systemic lupus erythematosus. Rheum Dis Clin North Am 1994;20:159–93.



SLE – PLÖROPULMONER MANİFESTASYONLAR

• Akut alveolar hemoraji 
• Nadir ancak katastrofik bir komplikasyondur. 

• Mortalitesi %50-90 düzeyindedir. 

• Klinik bulgular non-spesifiktir. Hipoksi , dispne, anemi ve diffüz alveolar 
infiltrat görülür. 

• Genellikle klinik ve serolojik olarak aktif seyreden hastalarda görülür. 

• Ancak %20 vakada lupus’un prezentasyon şekli olarak karşımıza çıkabilir.

• Diğer pulmonorenal sendromlarda olduğu gibi nefrit ile birlikteliği sıktır. 

• Histolojik veriler non-spesifiktir. Kapillerit ve ekstravaze alveolar hemoraji 
izlenir. İgG,C3 yada immün kompleks depozitleri %50 hastada görülebilir. 

• Potansiyel morbiditesi sebebi ile invaziv akciğer biyopsi ve cerrahi 
modaliteler nadiren önerilir. Endobronşial biyopsiler ve lavaj minimal 
invaziv girişim olarak uygulanabilir. 

• Tedavi ; yüksek doz steroid, siklofosfamid ve plasmaferez uygulanabilir.

Schwab EP, Schumaker HR, Freundlich B, et al. 

Pulmonary alveolar hemorrhage in systemic lupus 

erythematosus. Semin Arthritis Rheum 1993;23:8–15.



SLE – PLÖROPULMONER MANİFESTASYONLAR

• Pulmoner vasküler hastalık 
• Akut geri dönüşümlü hipoksi sendromu

• Akut hastalık döneminde görülür 
• Hipoksi, difüzyon anormallikleri ve oklusiv vaskülopati ilişkilidir
• Diffüz parankimal hastalık yoktur 
• Endotelyal hasar; kompleman aktivasyonu ve nötrofil marjinasyonu 

ile gerçekleşir
• Çoğu vaka yüksek doz steroide yanıt verir

• Vaskülit 
• Parankimal tutulum olmaksızın primer pulmoner vasküler tutulum 

nadirdir. 
• %75 vakada raynaud eşlik eder.
• Pulmoner hipertansiyon ile seyreyen lupus vakalarının prognozu 

kötüdür. 2 yıllık mortalite %50’ye varır 
• Tedavide vasodilatörler, bazı vakalarda steroid, immünsupresif ve 

antikoagülanlar denenebilir  

• Tromboemboli 
• Lupus antikoagülanı ve antikardiyolipin antikorlar artmış tromboz 

riski ile ilişkilidir
• Antifosfolipit antikor pozitif vakalarda aPTT uzaması tromboemboli 

gelişim riski açısından gösterge olabilir
• Rekürren tromboembolide ömür boyu antikoagülan gerekir 
• Antikoagülanlar ile kontrol edilemeyen vakalarda steroid yada 

immünsupresif tedavi gerekebilir. 
Pulmoner arteriyel hipertansiyon



SLE – PLÖROPULMONER MANİFESTASYONLAR

• Havayolu hastalığı 

• Radyolojik bulgu olmaksızın; SFT bozukluğu 3 hastadan 2’sinde saptanmaktadır 

• Ciddi hava yolu obstrüksiyonu oldukça nadirdir, bronşiyolitis obliterans organize 
pnömoni ile komplike olduğu literatürde tariflenmiştir

• Akciğer biyopsi serilerinde BOOP sıklığı klinikte olduğundan daha fazla 
görülmüştür

• İndüksiyonda steroidler, steroidle kontrol edilemeyen yada intoleransı olan 
hastalarda immünsupresif ve sitotoksik ajanlar eklenebilir



SLE – PLÖROPULMONER MANİFESTASYONLAR

• Enfeksiyöz komplikasyonlar

• Lupus hastalarında alveolar makrofaj disfonksiyonu, kemotaktik ve fagositik 
fonksiyon bozuklukları , T hücre sayı ve aktivite eksiklikleri, gecikmiş 
hipersensitivite reaksiyonları, B hücre, NK ve dendritik hücre disfonksiyonları gibi 
hümoral ve hücresel immün mekanizmalarda bozukluklar meydana gelir 

• Ek olarak tedavide kullanılan steroid ve immünsupresif ajanlar da enfeksiyon 
riskini artırır 

• Akciğer tutulumunun ayırıcı tanısında enfeksiyöz komplikasyonlar her zaman 
akılda tutulmalıdır



SLE – PLÖROPULMONER MANİFESTASYONLAR

• Diyafram disfonksiyonu (Büzüşen (shrinking) akciğer fenomeni )

• Progresif dispne, görüntülemede baziler atelektaziler ve akciğer 
volümlerinde azalma ile karakterizedir 

• İnvaziv testler olmadan, parankimal hastalık ya da solunum kas 
disfonksiyonlarından ayrımı zordur 

• Patogenez tartışmalıdır, diyafram disfonksiyonu, frenik sinir 
nöropatisi ve plevral inflamasyon meydana gelir 

• Özefageal ve gastrik basınç ölçümleri, frenik sinir stimülasyon testi 
veya diyafragmatik EMG gibi testler tanıda gerekli olabilir

• Tablo kortikosteroidlere bağlı gelişen solunum kaslarındaki 
güçsüzlük ile maskelenebilir 

• Bazı vakalarda steroid, inhaler beta agonistler ve teofilin ile klinik 
fayda görülmüştür 

Walz-Leblanc BA, Urowitz MB, Gladman DD, et al. The “shrinking lungs 

syndrome” in systemic lupus erythematosus: improvement with corticosteroid 

therapy. J Rheumatol 1992;19:1970–2. 



SLE – PLÖROPULMONER MANİFESTASYONLAR

• İlaca Bağlı Lupus

• Plöropulmoner tutulum idiyopatik lupus ile benzer tutulum paterni izler

• Prokainamid’e bağlı lupusta akciğer tutulumu hidralazin yada idiyopatik lupus’a 
göre daha sıktır

• İlaç kesildiğinde bulgular kendi kendini sınırlayıcı seyir izlerken bazı vakalarda 
steroid kullanımı gerekebilir. 

• Sebep olan ilaç tekrar uygulandığında tablo yineleyebilir. 

Yung RL, Richardson BC. Drug-induced lupus. Rheum Dis Clin 

North Am 1994;20:61–86 



AYIRICI TANI
• Akciğeri en sık tutan KDH’ları

• Sistemik skleroz 
• Lupus
• Polimiyozit , dermatomiyozit
• Mikst konnektif doku hastalığı 
• Romatoid artrit
• Sjögren sendromu

• İnterstisyel akciğer hastalığı ve pulmoner arteriel hipertansiyon kollagen doku 
hastalarında mortalite ve morbiditenin en sık nedenidir. 

• Bu hastalıkların tanısı belirli kriterlere göre konmaktadır. Birçoğunda akciğer tutulumu 
tanı kriterleri içerisinde yer almamaktadır. Ayrıca bu hastalıklar birliktelik (overlap) 
gösterebilir. 

• Mevcut patolojik görünüm enfeksiyonlar ve ilaç toksiditesi ilişkili olabilir ve bu durum 
tanıyı güçleştirebilir. 

• Akciğer grafisine ek olarak yüksek rezolüsyonlu tomografi ayırıcı tanıda faydalı olmaktadır. 



• UIP: Usual interstisyel pnömoni

• NSIP : Non spesfik interstisyel pnömoni

• COP (BOOP) : Kriptojenik organize pnömoni

• DAH : Diffüz alveolar hasar 

• LIP : Lenfositik interstisyel pnömoni

• Romatoid artrit (RA)

• Sistemik skleroz (SSk),

• Sistemik lupus eritematozus (SLE), 

• Polimiyozit (PM)

• Dermatomiyozit (DM),

• Miks bağ doku hastalığı (MBDH) 

• Sjögren sendromu (SS)
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• Mart 2006- mart 2015 tarihleri arasında ateş ve öksürük kliniği ile prezente olup lupus pnömoniti tanısı alan 14-26 yaş arası 5 kadın 

vaka retrospektif olarak taranmış. Akciğer grafisi bulguları olan,  HRCT de buzlu cam manzarası izlenen hastaların tamamına yüksek 

doz steroid verilmiş. 4 hastaya siklofosfamid, 3 hastaya da İVİG tedavisi uygulanmış. Takipte 2 hasta immünsüpresif tedavi ve mekanik 

ventilatör desteğine rağmen kaybedilmiş.



• Şubat 2016’da çocukluk çağı başlangıçlı 40 lupus hastasında spirometri, HRCT, pletismografi ve karbonmonoksit difüzyon kapasitesi 

(DLCO) ölçümleri yapılmış. %30 unda FEV1 de, %73 ünde HRCT de, %47.5 unda DLCO da etkilenme saptanmış.

• Solunum semptomu olmayan lupus hastalarında subklinik pulmoner tutulum sık olabileceğini göstermişlerdir.



• Çinde yapılmış bir çalışmada lupus tanılı 133 çocuk hasta 2001 – 2010 yılları arasında geriye dönük taranmış, hastaların % 33’ünde 

plöropulmoner tutulum izlenmiş. Plöropulmoner tutulumlu hastaların % 66’sında solunum semptomu gözlenmiş. 

• Yine bu hastaların %71’inde pozitif x-ray bulguları görülmüş. 

• Akciğer tutulumlu hastalar, akciğer tutulumu olmayan hastalarla karşılaştırıldığında serolojik olarak daha aktif, daha fazla 

hipokomplementemi, daha fazla lökopeni görülmüş, akut faz yüksekliği ve immunglobülin düzeyleri açısından farklılık 

saptanmamış. 

• Kuvvetli anti dsDNA pozitifliği, hipokomplementemi ve lökopeni olan lupus hastalarında akciğer tutulumunun daha fazla 

görüldüğü sonucuna varılmış. 



• Tüberküloz insidansının yüksek olduğu Tayland’ da plevral efüzyon saptanan lupus hastaları 

retrospektif olarak taranmış. 2002-2010 yılları arasında 119 hastada plevral efüzyon etiyolojisine 

bakıldığında %52 lupus plöriti, %9 tüberküloz plörezisi, %7 parapnömonik efüzyon, %15 

transüdatif efüzyon, %17 idiyopatik plörezi olarak değerlendirilmiş. Ve tüm lupus plörezisi bulunan 

hastalar da steroid tedavisine iyi yanıt alınmış. 



• İspanya da yapılan retrospektif olarak 1999-2011 tarihleri arasında lupusa sekonder pulmoner 

hemoraji saptanan 11 hasta incelenmiş.  Pulmoner hemorajinin 2 hastada ilk hastalık 

manifestasyonu olduğu görülmüş. Öksürük, ateş, dispne, hemoptizi başlıca klinik bulgularmış. Tüm 

hastalara steroid, iv siklofosfamid ve 4 hastaya plazma exchange uygulanmış. 7 hasta ex olmuş. 

Mortalitede mekanik ventilasyon, sepsis ve diyalizin de etkili olduğu belirtilmiş.  



• 2014’de yayınlanmış bir çalışmada 13’ü pulmoner tutulumlu , 15’i pulmoner tutulum olmayan 28 lupus 

hastası karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş. Sağlıklı bir kontrol grubunun da olduğu çalışmada özellikle 

pulmoner tutulumu olan grupta  periferal CD4-T lenfosit düzeyleri yüksek bulunmuş. 

• CD4+ bu hücrelerin artışı ile DLCO düşüşü arasında anlamlı korelasyon görülmüş. 



• 37 yaşında kadın hastaya; kilo kaybı, ateş, omuz artriti, fotosensitivite, öksürük, dispne 

nedeni ile lupus ve lupusa sekonder diffüz alveolar hemoraji tanısı konularak iv pulse 

steroid ve ritüksimab tedavisi uygulanmış. 2. doz ritüksimab sonrası hastanın mekanik 

ventilatörden ayrıldığı, ek immünsüpresif tedaviye ihtiyaç olmadığı bildirilmiş.



• 29 yaşında Malezya’lı erkek hasta; bir aydır devam eden ateş, nefes darlığı, öksürük, 

hemoptizi, alopesi, oral ülser şikayetleri sonrası lupusa bağlı pulmoner tutulum (plevral 

efüzyon, retiküler tarzda fibrozis, buzlu cam görünümü) saptanarak 2 gr/kg İVİG, 

sonrasında pulse iv siklofosfamid verilmiş. Klinik iyilik sağlanmış.



• 37 yaşında, lupusa bağlı difüz alveolar hemorajisi olan bir kadın hastada endobronşiyal yol ile 

uygulanan Rekombinant Faktör VII ile hastalık şiddetinde azalma ve sağ kalımda artış gösterilmiş.



TEŞEKKÜRLER…


