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Anamnez 

• DB,  53 yaşında kadın hasta, emekli ofis elemanı, Nazilli doğumlu 
 

• Şikayeti: Sağ ayakta ağrılı ve açık yara 
 
• Hikayesi: 11 yıl önce bacaklarda ağrı ve döküntü şikayeti başlayan ve zamanla yürümede 

zorluk yakınması olan hasta dış merkezde Ortopedi uzmanına başvurmuş.  Romatolojik 
hastalık olabileceği söylenerek EÜTF’ne yönlendirilmiş. Burada cilt biyopsisi yapılarak 
lenfositik vaskulit tanısı konmuş. Metilprednizolon başlanmış. Yüksek doz steroid tedavisi 
altında iken cilt döküntüleri geçen hastada steroid dozu azaltılınca cilt yakınmaları tekrar 
başlıyormuş. Tedavisine Azathıopyrıne (AZA) eklenmiş. Ancak yan etki ve intolerans 
nedeni ile AZA kesilip Metotreksat (MTX) başlanmış. Döküntüleri kontrol edilemeyince 
tedaviye HCQ, kolşisin ve leflunamid eklenmiş. Tedavi sonrası yakınmaları azalan ve bir 
süre salah olan hastada 2016 yılında tekrar döküntüleri ve ağrı yakınması başlamış. 
Hastaya 3 kez siklofosfamid verilmiş ancak şikayetleri gerilemeyince mikofenolat mofetil 
(MMF) tedavisine geçilmiş. Altı aylık MMF tedavisi sonrası hastanın kliniğinde regresyon 
olmayınca Adalimumab başlanmış. Ancak psöriyatik lezyonlar nedeni ile ilaç kesilmiş. 
Tüm tedavilere rağmen yakınmalarında gerileme olmayan ve ayak amputasyonu önerilen 
hastada son 1 yıl içinde 3 atak olması, son 4 aydır sağ ayakta ağrılı ve aşil tendonu 
görünecek şekilde bir yarası oluşması üzerine hastanemize başvurdu.  



     Anamnez 

• Özgeçmiş: Depresyon, kutanöz vaskülit nedeni ile 11 yıldır 
takipli, ayaktaki yara için kök hücre ve hiperbarik oksijen 
tedavisi almış. Tedavi direnç olunca ortopedi ile plastik 
cerrahisi amputasyon önermiş 

 
• Soygeçmiş: Romatolojik hastalık yok 

 
• İlaçlar: Leflunamid 20 mg/g, HCQ 200 mg/g, Duloksetin 30 

mg/g, pregabalin 300 mg/g, metilprednizolon 32mg/gün 
 

• Alışkanlıklar: Sigara, alkol kullanımı yok.  



Romatolojik Sorgu 

• Ateş:  -                                       
• Halsizlik:  + 
• Yorgunluk: - 
• Kilo kaybı: -  
• Gece terlemesi : -  
• Ağız kuruluğu:- 
• Göz kuruluğu: - 
• Oral aft:- 
• Genital aft:- 
• Eritema nodosum: - 
• Deri bulguları:  ++ 
• Nörolojik bulgu: - 
• Üveit:-  
• OKS kullanımı: -  

 

• Fotosensivite: - 
• Malar rash: - 
• Raynoud fenomeni:  - 
• Spontan abortus: - 
• Yutma güçlüğü: - 
• Bel ağrısı: + (mekanik tarzda)                           
• Ürogenital akıntı: - 
• Karın ağrısı: - 
• İshal, kabızlık: -    



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 
                                                             
• Kardiyak muayene: S1-S2 ritmik, ek ses, üfürüm yok 
 
• Vasküler üfürüm yok, periferik nabazan açık 
 
• Pulmoner muayene: HIHTSEK, Ral-Ronkus yok 
 
• Batın muayene: Defans, rebound yok, HSMG yok, traube açık, kollateral 

yok   



Fizik Muayene 
• Kas-iskelet sistemi muayene: Sağ ayak bileği plantar-dorsofleksiyon, 

eversiyon-inversiyonda ağrılı ancak kısıtlılık yoktu. Aşil tendon, peroneal 
tendon görünmekteydi 

 
• FABERE, FADIR, SİE kompresyon testi negatif. Gaenslen-Mennel testi:-/-, 

Düz bacak kaldırma testi:-, Laseque testi:- DTR:++/++, patolojik refleks 
negatif 

 
• Nörolojik maueyene: Sağ ayak bileği DF –PF: 4/5 (ağrıya sekonder) ( 

MNM, tuzak nöropati, radikülopati ve PNP ile  uyumlu tablosu yok) 

 



 
Cilt muayenesinde: 7x5 cm çapında, çevresi viyolese renkte, ödemli ve 
deriden kabarık, zemini granüler tarzda, akıntılı ve nekrotik ülser 



               Laboratuar değerleri 

Tetkik Sonuç Tetkik Sonuç 

Üre 31 mg/dl CRP 2.2 mg/dl 

Kreat 0.58 mg/dl ESH 84 mm/saat 

ALT 31 U/L CK 122 U/L 

AST 28 U/L Albumin 4,09 g/dl 

WBC 7320/mm3 LDH 257 U/L 

Hgb 11,4 g/dl Ü.asit  3.5 mg/dl 

PLT 321000 /mm3 TSH 1.58 U/ml 



Laboratuar değerleri 

HBsAg, Anti-HbsAg, Anti-HbcIGg, Anti HCV, Anti HIV, VDRL, 
Brucella negatif  

RF, CCP Negatif 

ANA : Negatif, ANA profili: negatif, ANCA: negatif 
HLA-B44, 08+ 

C3, C4 normal, Coombs testleri negatif. Proteinürisi yok 
AFAS antikorları negatif.  Serum ACE düzeyi olağan 
 Ferritin ve  Koagülasyon parametreleri normal aralıklarda 
Serum Immunglobulin (IgA, ıgG, IgM) düzeyleri normal 



PA akciğer grafisinde (fungal enfeksiyon, tbc, sarkoidoz, kaviter, malignite ..) 
düşündüren patolojisi yok.   



    Görüntülemeler 

 
• Trombus ön tanısı ile istenen arter-ven doppler  US’de trombus saptanmadı 

 
• Karotis, aksiller, subklavian vasküler US’sinde vasküliti düşündüren uniform 

intimal kalınlaşma veya kalsifiye plak saptanmadı. 
 
• Abdominal US’de grade 1-2 hepatosteatoz dışında anlamlı patolojisi yoktu 
 
• İnflamatuar barsak hastalığı/malignite? (anemisi+) ön tanısı ile istenmiş olan 

kolonoskopi ile rektosigmoidoskopisinde Chron/Ülseratif 
kolit/malignite/divertikülit ile uyumlu patoloji saptanmadı. 
 

• Transtorasik EKO hafif MY / TY olarak raporlandı 
 

• Tarama amaçlı istenen torakal ve abdominal BT’de malignite saptanmadı  



Tanı: İdiyopatik refrakter piyoderma gangrenosum 

• Tüm lezyonlardan gram boyaması ve kültür yapıldı. 
Preparatlarda bol lökosit görülmesine rağmen mikroorganizma 
görülmedi. 

 
• Deri biyopsisinin histopatolojik incelemesinde tüm dermiste 

yoğun polimorf nüveli lökosit infiltrasyonu ve lenfositik 
vaskulit ile uyumlu patoloji saptandı. 

Q J Med. 1985 May;55(217):173-86. Pyoderma gangrenosum: a review of 86 patients. 
Powell FC, Schroeter AL, Su WP, Perry HO 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3889978
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Powell%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3889978
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schroeter%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3889978
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Su%20WP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3889978
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perry%20HO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3889978


 
Pyoderma Gangrenosum Tanı Kriterleri  
  
Majör Kriterler  
Hızlı ilerleyen nekrolitik, ağrılı düzensiz sınırlı kutanöz ülser 
Biyopsi ile kutanöz ülsere neden olan diğer nedenlerin ekarte edilmesi  
 
Minör Kriterler  
Histolojik incelemede; dermiste nötrofilden zengin infiltrasyonun gösterilmesi 
İlişkili sistemik hastalığın gösterilmesi 
Paterji test pozitifiliği 
Konvansiyonel tedaviye yanıtsızlıkterjiyi d 
 
 
*************2 major ile en az 2 minor kriter*** 

                                                                                                        Am J Clin Dermatol (2017) 18:355–372. Pyoderma Gangrenosum: An Update on Pathophysiology, Diagnosis and Treatment.  



Pyoderma gangrenosum tipi 

• Ülseratif ( alt extremite>>İnflamatuar barsak, myeloproliferatif, artrit..) 
 
• Büllöz (Yüz>>Akut miyeloid lösemi.. ) 
 
• Püstüler (gövde ve bacaklara>>Inflamatuar barsak hastalığı,,) 
 
• Vejetatif (gövde>>ilişkili hastalık bulunamamıştır 
 
• Peristomal tip (kemik yapılara yakın>> inflamatuar barsak hastalığı ve 

barsak ca) 



Piyoderma gangrenosum en çok bilinen başlıca ayırıcı 
tanıları;  

 
• Vasküler ülser (arter-ven- martorel ülser) 
 
• Monoklonal immünglobulin A (IgA) gammopati, miyelodisplazi 
 
• Behçet hastalığı, vaskülit (TAK, GPA), kriyoglobulinemi, AFAS 
 
• Sweet sendromu (Klinik olarak tanı konur), subkorneal püstüler 

dermatoz, eritema elevatum diutinum  
 

• İnflamatuar barsak hastalıkları ekarte edildi 

                  Am J Clin Dermatol (2017) 18:355–372. Pyoderma Gangrenosum: An Update on Pathophysiology, Diagnosis and Treatment.  



         Hastaya  verilen medikal tedavi:  
                 (Mayıs 2018) 

 

 
• İzovit 300 mg/g 
• Leflunomide 20 mg/g 
• Kolşisin 1mg/g  
• HCQ 200 mg/g 
• Prednizolon 32 mg/g 
• Infliksımab 5 mg/kg 

 



• Nekrotizan doku azaldı 
 

• Pürülan akıntı kayboldu 
 

• Braden skalasında ilerleme  
saptandı (plastik cerrahisi 
görüşü>>silverdin krem ile 
pansuman) 

 
• Ağrısı azaldı (VAS:7) 
 

• İnflamatuar markerların düşme 
eğiliminde olduğu görüldü 
(CRP:2,2—1,3, ESH: 84—67) 

 
• Hgb normal aralıklardaydı 

(11,4—12,9) 
 
 

** INF ve prednizolon 30 mg/g devam 
edildi  
 

  

İnfliksimab tedavisinin altıncı haftası 
(yükleme dozu sonrası) 



Infliksimab tedavisi sonrası (3.ay) 

• Nekrotize doku tamamen kayboldu 
 

• Yara çevresindeki şişlik azaldı 
 

• Epidermis dokusu oluştu 
 

• Ağrı önceki vizite göre azaldı (VAS:5) 
 

• Hgb düzeyleri ile inflamatuar 
parametreler normal seviyeye geldi.  

 
• *** Mevcut tedaviye devam edilmesi 

ancak steroid tedrici (prednizolon 10 
mg/g azaltılması uygun görüldü. 



En son tedavi  sonrası (9. seans) 

• Yara küçüldü 
 
• Ağrıları tamamen geçti (VAS:0) 
 
• Amputasyon olasılığının 

kalmaması nedeni ile depresyon 
için kullandığı pregabalin ile 
duloksetin tedavisinin kesilmesi 
uygun görüldü   
 

• ***** INF ve prednizolon 4 mg/g 
ile devam edildi 



                     Am J Clin Dermatol (2 Am J Clin Dermatol (2017) 18:355–372. Pyoderma Gangrenosum: An Update on Pathophysiology, Diagnosis and Treatment. 
ngrenosum: An Update on Pathophysiology, Diagnosis and Treatment 



                                                                  
                                                                      Am J Clin Dermatol (2017) 18:355–372. Pyoderma Gangrenosum: An Update on Pathophysiology, Diagnosis and Treatment.  



                  Am J Clin Dermatol (2017) 18:355–372. Pyoderma Gangrenosum: An Update on 
Pathophysiology, Diagnosis and Treatment  



J Dtsch Dermatol Ges. 2017 Jan;15(1):34-40.   Treatment options 
for pyoderma gangrenosum.  Quist SR1, Kraas L1. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28140549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quist%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28140549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kraas%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28140549


 
 
 
Biologics. 2019;27;13:97-99.  
Infliximab in treatment of idiopathic refractory 
childhood pyoderma gangrenosum (PG). 
 
Salehzadeh F, Mohammadikebar Y, et al.  
 
Abstract 
We report a case of refractory idiopathic childhood pyoderma gangrenosum in a young 
boy who had suffered from this  disease since 3 years of age. He had unfavorable 
responses and intermittent relapses under different combinations of  
cytotoxic and steroid therapies. Although there was not much information available 
about infliximab use for biologic and  childhood pyoderma gangrenosum, eventually 
we decided to use infliximab in this patient. Infliximab showed a dramatic 
 response and resulted in full recovery during 2 years' follow-up 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31239637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31239637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31239637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31239637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salehzadeh%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31239637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohammadikebar%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31239637
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