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Giriş: İBH kronik reküren her yaşta ortaya çıkabilen inflamatuar bir hastalıktır. Ileri yaşta non 

diyare tipte ortaya çıkması özellikle malignite açısından ayrıcı tanı ve ileri inceleme gerektiren 

durum halini alır. Burada S.A. 65 y kadın olgumuzu sunmaktayız. 

Şikayeti: karın ağrısı, kabızlık. Hikayesi: 4 yıldır hafif karın ağrısı ve kabızlık olmakta imiş. 

Nisan'2011 da başlayan gece uyandıran karın ağrısı kusma ile tetkik edilmiş. FM: özellik yok. 

Öz geçmiş: HT  Soy geçmiş: anne HCC,Baba siroz 

Medikal öykü: 

14.05.11(ilk) kolonoskopi  : Hepatik fleksuraya kadar yapılmış. Inen kolon proksimalinde mukoza 

polipoid ve eksudalı görünümde imiş, CD? Mn? Ile biyopsiler alınmış. Biyopsisi: eosinofilik kolit   

18.05.11 kolonoskopi: splenik fleksuraya kadar yapılmış. Rektum sigmoid normal, daha 

proksimalınde yer yer irili ufaklı ülserler, aralarında sağlam mukoza görülmüş. Sol kolon lümeni 

daralmış olarak görülmüş, CD? Ön tanısı ile biyopsiler alınmış. Biyopsisi: lamina propriada karışık 

inflamasyon, aktif kolit. UC tanısı ile İmuran 2x1, Prednol 16mg 2x1 başlanmış.   

12.10.2011 kolonoskopi: t.ileuma kadar yapılmış. t.ileum normal. Splenik fleksurada bir alanda 

mukoza excavate ve ülsere olup kolon duvarı bu kesimde son derece ince izlenmiş. CD? Adeno ca? 

Ön tanıları ile biyopsiler alınmış. Biyopsisi: non-spesifik aktif kolitis, granülasyon dokusu. Prednol 

4 ayda azaltılarak kesildikten sonra Ağustos'12 de gece uyandıran karın ağrısı bulantı kabızlık ile 

acile yatış. 
14.09.12 kolonoskopi: sigmoid orta kesimde geniş ve deprese aktif ülser alanı mevcut. Hemen 

proksimalinde nisbi darlık alanı ve komşuluğunda mukozal doku kaybı görünümü. Darlık alanından 

geçilerek hepatik fleksuraya kadar normal, aktif CD? Denmiş. Tekrar Prednol eklenmiş. 

16.10.12 M.Ü.G.E.E kolonoskopi: transvers ortasına kadar yapılmış. Normal subtotal kolonoskopi, 

kolon çok kıvrımlı olduğundan semptomlarda bir değişiklik olmaz ise yeniden inceleme 

yapılmaması önerilir denmiş. 

21.11.12 M.Ü.P.E.A.H. Kolonoskopi: 2 yıldır UK tanısı ile İmuran, Prednol ile izlenen hastada 

darlık? Mn? Ön tanısı ile tekrarlanmış. 25.cm de sigmoid kolonda infiltratif izlenimi veren dağınık 

yerleşmli ülserli lezyon, 30.cmde geçişi güçleştiren 3-4 cm çaplı infiltratif ve granüler görünümlü 

polipoid doku görülmüş. Biyopsisi: olağan t.ileum. Yüzeyel lenfoplazmositer hücre artışı,çekum, 

çıkan k. Olağan mukoza, trans.kolon; ülser,ülser zemni, akut inflamasyon, 30.cm lezyon; 

ödem,yüzeyel lenfoplazmositer hücre artışı,25.cm  Tanı olarak malignite yok, bulgular nonspesifik, 

ön planda infeksyoz etken araştırılmalı dendi. 

18.12.12 tarihli bize başvuru andaki tetkiklerde: Batın USG: normal  ESR 38 KCFT N  HbsAg- 

Anti HCV- AntiHBs+ CBC N Fe, TDBK,Ferritin N Folat, B12 N    PTH 123.8 pg/mL (>65) Ca 11.5 

mg/dL            P3.0     Alb 4.4 DEXA: osteoporoz (T-2.7) 

Gidişat: Hastanın almakta olduğu Prednol azaltılarak kesildi. Asacol 800mg tb 4x2 başlandı. Imuran 



50mg tb 2x1 devam edildi. Hiperkalsemi nedenine yönelik tetkiklerde paratiroid adenomu saptandı. 

Elektif Paratiroid adenomu operasyonu planlandı. 

Tartışma :  Özellikle eş zamanlı paratiroid adenomu gibi GİS semptomlarına yol açabilecek 

durumlarda geniş tarama ihtiyacı doğabilir.  İBH takibinde karşımıza çıkabilecek zorlu vaka 

açısından sunulmaya değer bulundu. 
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