GRANÜLOMATÖZ AKCİĞER
HASTALIKLARI

ENFEKSİYÖZ
NEDENLER

TÜBERKÜLOZ

Tü

SARKOİDOZ

gra ülo atöz ak iğer hastalıkları ı e sık se e idir

NON-ENFEKSİYÖZ
NEDENLER

non-e feksiyöz ede leri arası da e sık se eptir

•

Etken mycobacterium tuberculosis’tir..E sık ak iğerleri tutar % , uzun
süre öksürük, alga , he optizi ile ateş, kilo ka ı, ge e terle esi gi i
semptomlara neden olur.

•

Bilinmeyen ir a tije ik u arı a ağlı ,T le fositleri i fo ksi o ozukluğu
etiyolojide en çok suçla aktadır. E sık ak iğerleri %
ve le f odları ı tutar
Klinik iki formu:

•

Alı a kli ik örneklerin (balgam,pus, doku biyopsisi) E)N o a ası da
aside dirençli gram(-) basil görülmesi, kültürde üreme (Löwenstein jensen
agar’da -8 hafta, BACTEC’te haftada so uç alı ır ve i opsi i patolojik
incelemesinde kazeifikasyon nekrozlu granülom görülmesi tüberküloz için
kesi ta ı ko durur

•

LÖFGREN SENDROMU: ilateral hilar LAP + poliartralji + akut üveit + ateş

•

HEERFORDT SENDROMU: lupus pernio + fasial paralizi + parotid şiş esi + üveit

•

Kesin ta ı diğer ede ler ekarte edildikte so ra tutula orga larda alı a
biyopsilerde non-kazeifiye granülomları gösteril esi le ko ur.

•

Sarkoidoz üksek ora da ke diğili de re is o gösterir. Muskuloskletal, deri ve
havayolu gibi hafif tutulumlarda NSAID ( ibuprofen,asprin) , anti-malaryal
(hydroxychloroquine ve lokal steroidler kulla ılıa ilir.

•

Ak iğer, ö rek, kalp, göz, beyin gibi ha ati orga tutulu ları da ise siste ik
steroidler pred iso e aşla ır. Steroidlere alter atif olarak aşta ethotre ate
ve azathioprin olmak üzere çeşitli i
ü osüpresa lar kulla ılır.

•

Tedavide a ’lü iso iazid+rifa pi +pirazi a id+etha
+ 4 ay –ya da 7 ay- ’li iso iazid+ rifa pi kulla ılır

utol

TBC’ye ağlı ak iğeri apikal zo u da
kavite oluşu u

Elrich-ziehl- eelse oya ası da gra (-)
aside dirençli basil

,

?

ATİPİK MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI : Hastalık apa il eleri için KOAH,
ro şiektazi , malinite, kistik fibröz, i
ü osupres o gi i hazırla ı ı faktörler
gerekir.Bo a a özellikleri tü erküloz ile e zerlik gösterir, a rı içi kültür
ve PCR gerekir. Tedavisi de akrolid,eta utol ve rifa pi irlikte kulla ılır .
Tedavi e az ıl o u a, alga kültürü egatif olu a a kadar deva edilir.

•

Sarkoidozu evrele diril esi ak iğer grafisi e göre:

•
•
•

Evre 1: Bilateral hilar LAP ke diliği de i ileş e %
Evre 2: Bilateral hilar LAP+ pulmoner tutulumu K. İ %
Evre 3: LAP kaybolur, diffüz parankim tutulumu K. İ %

•

Evre 4: Pulmoner fibrozis geri dö üşü süz, i ileş e ok
Bilateral
hilar LAP
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Kazeifikasyon nekrozu

Tüberküloza özgü kazeifikasyon
nekrozu. Granülom merkezinde
organizmalar görülebilir.

FUNGAL ENFEKSİYONLAR

.

Küçük ve orta büyüklükte damarlar tutan
ekrotiza gra ülo ları eşlik ettiği
nekrotizan bir vaskülittir.
E sık si üsler, ak iğer ve ö rekleri tutar.
C-ANCA PO)İTİFLİĞİ % -95)
TANI KRİTERLERİ ≥ PO)İTİF
(Sensitivite %88, spesifite %92)

aspergilloma

.
Aspergillus, ak iğerde hasarlı
ölgelere yerleş eyi sever.

•
•

PNÖMOSİSTİS KARİNİ: immünosüpresif hastalarda (öz. HIV) eozinofilik ekzüda
etrafı da gevşekçe dizil iş histiositleri oluşturduğu iyi geliş e iş gra ülo lar.

•

HİSTİOPLA)MO)İS, KRİPTOKOKKO)İS, BLASTOMİKO)İS diğer fu gal ede lerdir

•

PARAZİT ENFEKSİYONU

DİROFİLARİOSİS

•

ASPİRASYON PNÖMONİSİ: Akut inlamasyonla birlikte aspire edilen
a a ı adde i içere gra ülo lar ve dev hü reler görülür.

•

PNÖMOKONYOZ (beriliyozis, silikozis) : mesleki maruziyet öyküsü

•

TALC GRANÜLOMATOZU: Bazı ilaçları ekspientlerinin kapilerlerde ve
etrafı daki i tertis u da a a ı isi tipi gra ülo lara ede ol asıdır.

•

HOT TUBE LUNG: MAC’e karşı hiperse sitive pnömoniti benzeri bir
reaksi o şekli de ta ı la ır. Hava olları da gra ülo lar görülür.

•

LENFOİD İNTERTİSYEL PNÖMONİ: histolojik olarak oğu ve diffüz
kronik inflamasyon ve germinal merkezlerle karekterizedir

•

BRONKOSENTRİK GRANÜLOMATO), ROMATOİD NODÜLLER,
PULMONER LENFOİD GRANÜLOMATO) da ede ler arası dadır.

,

Sarkoidoz, multifokal, non-nekrotizan
epiteloid granülomlarla karakterizedir.
Granülomlar peribronkovasküler
ala larda yoğu laş ıştır ve içleri de
inklüzyon cisimcikleri bulunur.

CHURG-STRAUSS SENDROMU
EO)İNOFİLİK GPA

WEGENER GRANÜLOMATOZU
GRANÜLOMATÖ) POLİANJİTİS

GOMORİ METHANAMİNE SİLVER
BOYASI MANTARLAR İÇİN EN
ÖNEMLİ TANI YÖNTEMİ
ASPERGİLOSİS: kronik
nekrotize pulmoner aspergiloz,
içinde aspergilus hiflerinin
ulu duğu gra ülo larla
karakterizedir

HİPERKALSEMİ %
HİPERKALSİÜRİ %

Birleş e eğili i göstere gra ülo lar

NASAL YA DA ORAL İNFLAMASYON
oral ülser, pürüla /ka lı asal akı tı
AKCİĞER TUTULUMU
(sabit infiltrasyon, nodül, kavite)
İDRAR SEDİMENTİ (dismorfik
eritrositler, eritrosit silendirleri)
BİYOPSİ arter duvarı içi de ada
perivasküler alanda granülomlar)

WG ve CSS için tedavide steroidler
ve immünosüpresanlar kulla ılır
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HİPERSENSİTİVİTE PNÖMONİSİ

1-ALLERJİK DÖNEM: astı semptomlardan
3-9 ıl ö e aşlar , allerjik rinit
2-EO)İNOFİLİK DÖNEM: hipereozinofili
ateş, halsizlik,öksürük,ge e terle esi).
3-VASKÜLİTİK DÖNEM: küçük-orta
da arları inflamasyonu ,
P-ANCA (+) (%35-75) (renal tutulumda fazla)
TANI KRİTERLERİ ’da ’ü
(Sensitivite %85, spesifite %99,7)
•
•
•
•
•
•

ASTIM
EO)İNOFİLİ >% WBC
NÖROPATİ
GE)İCİ PULMONER İNFİLTRASYONLAR
PARANASAL SİNÜS’TE ANORMALLİK
BİYOPSİDE EKSTRAVASKÜLER
EO)İNOFİLİK GRANÜLOMATÖ)
İNFİLTRASYON

LENFOMA

Orga ik tozları i halas o u
so u u gelişir.
Ta ı peri ro şi al kro ik
i fla as o + i i geliş e iş
gra ülo lar + p ö o i odakları
triadı la ko ur.

Hodgki hastalığı da e sık tipi
nodüler skleroz) sarkoidoz benzeri
granülomlar görülebilir.
Hodgi ta ısı lenf nodu biyopsisi
ile REED-STENBERG hücrelerinin
gösterilmesi ile konur.
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