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Giriş 

İnflamatuvar barsak hastalığı (İBH), ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH) olarak iki 

ana gruba ayrılır. Etiyolojilerinin tam olarak bilinmemesi, inflamatuvar karakterde olmaları, 

relapslarla seyretmeleri ve tanı için net kriterlerinin olmaması ortak özellikleri olmalarına 

karşın; bu iki hastalığın patogenez, histoloji, klinik ve dolayısı ile tedavi farklılıkları vardır. 

Biz burada yetersiz değerlendirmeye / yorumlamaya bağlı yanlış tanı aldığını düşündüğümüz 

ve dikkatsizce tedavi edilen bir vakayı sunuyoruz. 

Olgu   

Şu anda 32 yaşında olan erkek hastaya yaklaşık 10 yıl önce bel ağrısı, karın ağrısı ve günde 6-

7 kez sulu-mukuslu dışkılama şikâyetleri nedeniyle kolonoskopi ve biyopsi ile ÜK tanısı 

konuluyor ve mesalazin tb 4500 mg/gün ile steroid tedavisi başlanıyor. Şikâyetleri geçmeyen 

hastaya 2006 yılında perianal fistül nedeniyle fistülektomi ve sfinkteretomi ameliyatı 

yapılıyor. Postoperatif dönemde sütürleri atan ve akıntısı olan hastada gaita inkontinansı 

başlıyor. Şikâyetlerinin devam etmesi üzerine 2008 yılında farklı bir merkeze başvuruyor. 

Endoskopi ve kolonoskopi yapılıyor; önemli bir patoloji olmadığı söylenip mesalazin tb’e 

devam öneriliyor. 2011’de aynı şikâyetlerle yapılan kolonoskopi ve biyopsi ile hastaya, İBH 

(ÜK) +anal fissür +anüs deformasyonu tanısı konuluyor. Tedavi mesalazin tb 1x3, mesalazin 

lavman 1x1 ve prednizolon (7 gün) şeklinde düzenleniyor. Bir yıl kadar bu tedaviyi alan 

hastaya aynı şikâyetlerle Şubat 2012’de ÜK tanısı ile “mesalazin tb 4x3, mesalazin lavman 

2x2, mesalazin sup 3x1, prednizolon 5mg tb 2x3, azatiopürin 50 mg 2x2, budesonid 3mg 

kapsül 3x1 ve budesonid lavman 2x2” şeklinde ilaç raporu veriliyor. Hasta 1 yıl süreyle 

mesalazin tb 500 3x3 ve prednizolon 35 mg tb/gün (15 mg sabah, 20 mg akşam) ile 6-7 ay 

süreyle mesalazin lavman 2x1, 1 hafta süreyle budesonid kapsül ve lavman 2x1 kullanıyor. 

Şubat 2013’de BT’de batın sağ kısımda barsak ansında hafif kalınlaşma, batın sol alt kısımda 

minimal effüzyon, batın içi yağlı doku kirli olarak izleniyor. Mevcut tedaviye devam 

öneriliyor. 



Şikâyetleri hiç gerilemediği için kliniğimize başvuran hastanın günde 14-15 kez olan ishali, 

karın ve bel ağrısı vardı. FM’de ileri derecede kaşeksi (VKİ: 16.4 kg/m
2
) dışında bir özellik 

yoktu. Kolonoskopide rektum ve sigmoid kolonda kaldırım taşı görünümü oluşturan çok 

sayıda eksudalı ülserler ve anal fissür izlendi. Aktif inflamasyon ve ülserler nedeniyle daha 

proksimal kısım değerlendirilemedi; biyopsiler alınarak işlem sonlandırıldı. USG’de tek duvar 

kalınlığı 5 milimetreye ulaşan ödemli ince barsak ansları izlendi. Mesalazin tb 3g/gün, 

mesalazin lavman, azatiyopürin 100 mg/gün, intravenöz metilprednisolon 50 mg/gün tedavisi 

başlandı.  

Tartışma 

Düzenli klinik takibin yapılabilmesi, uygun medikal tedavinin düzenlenmesi, gerekirse cerrahi 

tedavinin planlanması ve hastalık seyrinin ve tedavi risklerinin belirlenebilmesi için 

mümkünse kesin tanı konulmalıdır. Bazı hekimlerin - özellikle de uzmanların - İBH hakkında 

yeterli bilgi ve farkındalıkta olmamaları üzücüdür. Zira bizim vakamızda olduğu gibi 

hastaların gereksiz ve belki de zarar verici tedavi almalarına sebep olmaktadır. Bu hastaların 

gastroenterologlar tarafından takip edilmesi gerekmektedir.  


