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САЖЕТАК  
 

Вегенерова грануломатоза је ретка болест 
непознате етиологије, припада групи васку-
литиса који најчешће захвата плућа, бубреге, 
кожу и друге органе са карактеристичном 
појавом некротишућих гранулома. Деведесет 
процената оболелих је са плућном и бубреж-
ном симптоматологијом. У овом случају при-
казан је мушкарац 68 година стар са симпто-
мима упале плућа, билатералног конјуктиви-
тиса, хемоптизије, и нежељеног губитка на 
телесној маси више од 10 кг oд почетка боле-
сти, који је постепено развио симптоме хро-
ничне бубрежне инсуфицијенције. У основи 
ове симптоматологије је био грануломатозни 
васкулитис са високим нивоом реуматоидног 
фактора, као јединим серолошким маркером 
који је био повећен на почетку саме болести, 
односно пре увођења терапије. 

Овај приказ случаја истиче могућу улогу 
реуматоидног фактора у процени степена бо-
лести после примене одговарајуће терапије. 

 

Кључне речи: вегенерова грануломатоза, 
хронична бубрежна инсуфицијенција, реума-
тоидни фактор 

 

ABSTRACT 
  

Wegener’s granulomatosis is rare disease of 
unknown etiology. It could be classified as vas-
culitis, which involves lungs, kidneys, skin and 
other organs with characteristic necrotizing gra-
nulomas. Ninety percent of patients with this di-
sease have respiratory or renal symptomatology. 
We present a case of a male patient, 68 years old, 
with symptoms of pneumonia, bilateral conjun-
ctivitis, hemoptysis, 10 kg weight loss and gra-
dual development of chronic renal failure. The 
symptomatology was caused by granulomatous 
vasculitis accompanied with high serum levels of 
rheumatoid factor, which was recorded at the be-
ginning of the disease, before introduction of 
therapy.  

This case report underlines possible role of 
rheumatoid factor in estimation of the patient’s 
response to administered therapy.  
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Кључне речи: wegener’s granulomatosis, 
chronic renal failure, rheumatoid factor 

 

 
 

УВОД 
  

Вегенерову грануломатозу је први пут 
описао немачки патолог Фридрих Вегенер 
1936 године1. Болест се кареактерише грану-
ломатозним васкулитисом горњег и доњег ре-
спираторног тракта заједно са гломерулоне-
фритисом

2. Дијагноза се обично поставља 
клиничком презентацијом и хистолошком ве-
рификацијом. Антинеутрофилна цитопла-
зматска антитела (ANCA) су користан серо-
лошки маркер, уколико су позитивна, али у 
овом случају, реуматоидни фактор (RF) је био 
једини показатељ за процену  степена на-
предка болести.  
 

ПРИКАЗ СЛУЧАЈА 
 

Пацијент, 68 година стар, војни пензио-
нер, јавља се у амбуланту опште медицине са 
симптомима прехладе, кашља са искашљава-
њем сукрвичастог спутума, осећаја недостат-
ка ваздуха , болова у мишићима и повишене 
телесне температуре. Такође се жалио и на 
малаксалост, губитак апетита и обострану 
коњуктивалну хиперемију. 

 Три месеца раније пацијент је амбулант-
но лечен са антивиралним капима за очи,  као 
и вештачким сузама, али без неког значај-
нијег побољшања. Остале тегобе, осим хро-
ничног гастритиса и хипертензије, је негирао. 
Није било значајних података у породичној 
анамнези. Аускултаторно су запажени ретки 
инспиријумски пукоти, а комплетна крвна 
слика је указивала на анемију (број ери-
троцита 3.70 х 1012/l, хемоглобин 110 g/l), уз 
високу седиментацију еритроцита (88 mm у 
првом сату). Прописана терапија тетраци-
клинима у трајању од 7 дана није донела бит-
није побољшање, осим што пацијент више 
није имао повишену температуру, док је по-
новљена крвна слика указивала на додатни 
пад црвених крвних зрнаца (3,14 х 1012/l) и 
хемоглобина (102 g/l), због чега је упућен у 
болницу. 

На пријему, пацијент је имао благо пови-
шену телесну температуру (37.5оC), пулс 100 
откуцаја/мин, респираторна фреквенца 20 
удаха/мин, крвни притисак 140/90 mmHg. Ла-
бораторијске анализе указале су на повећана 
бела крвна зрнца (14,0 х 109/l), снижен хемо-

глобин  93 g/l и хематокрит 0,28, повишене 
тромбоците 416 х 109/l, уреу 15,1 mM/l и кре-
атинин 224 microM/l, као и на благу неутро-
филију (87,5%), док су анализом урина ут-
врђене протеинурија и бактериурија. Поно-
вљена седиментација (SE) је била 90 mm у 
првом сату, а Ц-реактивни протеин (CRP) 
67,7  mg/l. Анализом спутума изолован је Pse-
udomonas aeruginosa, док су тумор маркери 
били негативни (CEA 3.75, CYFRA 1.82, NSE 
13.04). 

Радиографија грудног коша указује на 
обостране, знатно израженије десно, присутне 
мрљасте сенке које међусобно конфлуирају. 
Срчана сенка  је била увећана на рачун леве 
коморе, а оба костофренична синуса слобод-
на, леви адхерентан. Након три дана урађен је 
контролни снимак где се уочава напредовање 
процеса, у односу на претходни пут. 

Kомпјутеризова томографија плућа ука-
зује на присуство обостране плеуралне ефу-
зије, опсежније са десне стране, уз задебљање 
плеуре удружене са конфлуентним мрљастим 
зонама, субплеуралним инфилтрацијама и за-
дебљањем септи. 

После седмодневног третмнана са амино-
гликоздима, пацијент се и даље лоше осећао, 
жалећи се на кашаљ и повремену хемопти-
зију, са осећајем недостатка ваздуха, малак-
салошћу и губитком на телесниј маси, укупно 
10 kg од почетка болести. Следеће јутро, при-
метио је црвене тачкице на доњим екстреми-
тетима, коју су побудиле сумњу да се ради о 
некој врсти васкулитиса. 

Поновљене лабораторијске анализе су 
указале на висок ниво леукоцита (18.35 х 
109/l), низак ниво еритроцита (2.13 х 1012/l), 
хемоглобина 74 g/l и хематокрита (0,21), и 
високу уреу (46,4 mM/l) и креатинин (937 
microM/l) у серуму. Остале анализе су указале 
на висок CRP (150 mg/l), велику седимента-
цију (90 mm у првом сату), док су анти-нук-
леарна антитела (АNА) и анти-неутрофилна 
цитоплазматска антитела (c-АNCА) била не-
гативна, за разлику од повишених вредности 
реуматоидног факора (RF) који је био 160 
IU/ml. 

Хемоглобинурија и протеинурија су ут-
врђене анализом урина, док су бронхоскопски 
узети узорци показали стромалну инфилтра-
цију са неутрофилима. 

Због високог нивоа азотних материја, 
била је индикована хемодијализа. Биопсијом 
бубрега утврђено је да се ради о Вегенеровој 
грануломатози. 
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41 

Одмах је започета терапијска измена пла-
зме, спроведена у 6 наврата, уз три пулсне те-
рапије циклофосфамида од 500 mg, да би по-
том било настављено са пероралним цикло-
фосфамидом од 50 mg и кортикостероидима у 
дози од 40 mg дневно, уз постепено смањи-
вање до 15 mg. Истовремено је вршена корек-
ција секундарног анемијског синдрома депла-
зматисаним еритроцитима, а касније и ери-
тропоетином. Имајући у виду да и поред 
примењене терапије кортикостеродима паци-
јенту заостаје олигурија и високе вредности 
азотних материја, одлучено је да се креира 
АВ фистула ради хроничног програма хемо-
дијализе. Месец дана након започете терапије 
CRP и ниво серумског RF су почели да опа-
дају, што је био добар знак да је болест под 
контролом, а два месеца након терапије RF 
фактор је пао на вредност oд свега 40, док се 
пацијент доста боље осећао.  

 

ДИСКУСИЈА 
  

Вегенерова грануломатоза је болест нера-
зјашњене етиологије и спада у групу ANCA-
позитивних васкулитиса. Диференцијално-
дијагностички долазе у обзир инфекције, ту-
мори, туберкулоза, као и друге форме васку-
литиса (нпр. Хенох-Шенлајнова пурпура)3. 
Америчко друштво реуматолога дефинише 
критеријуме за постављање дијагнозе ове бо-
лести: а) назална/орална инфламација, б) ра-
диолошке промене грудног коша, в) патоло-
шки седимент урина и г) биопсијски налаз 
грануломатозне инфламације. Присутност 2 
или више критеријума има сензитивност 88% 
и специфичност од 99%4,5. У приказаном 
случају ради се о c-ANCA негативној Вегене-
ровој грануломатози која је клинички, радио-
лошки и микроскопски потврђена. И поред 
високе сензитивности c-ANCA и специфич-
ности, Вегенерова грануломатоза је обично, 
али не и увек у корелацији са стањем боле-
сти

6,7. У пацијената оболелих од Вегенерове 
грануломатозе код којих је негативна c-
ANCA или пак није у корелацији са степеном 
болести, процена стања и избор терапије су 
тешке и базирају се на симптомима, радио-

лошким налазима и неспецифичним запа-
љењским маркерима8. Реуматоидни фактор је 
антитело које представља лабораторијски по-
казатељ у детекцији реуматоидног артритиса 
али је истовремено и диференцијално-дијаг-
ностички тест многих других реуматолошких 
и не-реуматолошких обољења (хронична 
инфекције, саркоидоза, грануломатозна обо-
љења)9. Постоје подаци о повишеним вредно-
стима реума- фактора у половини случајева 
оболелих од Вегенерове грануломатозе10. У 
овом случају реуматоидни фактор је био од 
користи за процену степена болести као и 
ефекта примењене терапије. 
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