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İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞI’NDA EKSTRAİNTESTİNAL BULGULAR
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Giriş:
İnflamatuvar barsak hastalığı (İBH)’na, sıklıkla ekstraintestinal
bulguların eşlik etmesi, bu hastalığın sistemik bir hastalık olduğunu
desteklemektedir. İBH’da ekstraintestinal bulgular (EİB) %30-35 oranında
eşlik etmektedir. En sık tutulan organlar eklem, cilt ve gözdür. Trakya
bölgesindeki İBH hastalarında EİB tutulumun özellikleri ile ilgili veriler
yeterli değildir. Çalışmamızda, Trakya bölgesindeki İBH hastalarında major
EİB özelliklerinin ve prevalansının değerlendirilmesi ve EİB birbirleri
arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Materyal-Metod:
Trakya Üniversitesi Gastroenteroloji polikliniğinde 1999 ile 2013 yılları
arasında takip edilen 371 İBH hastası değerlendirildi. EİB açısından
verilerine ulaşılabilen hasta sayısı 244 idi. Hastaların klinik verileri
hastaların dosyalarından, muayene bulgularından ve laboratuvar
tetkiklerinden temin edildi. Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistikleri
yapıldı.

Sonuçlar:
Hastalarda gözlenen EİB bulguların dağılım oranları Tablo-1’de verilmiştir.
Renal tutulum (nefrolitiazis) CH’da daha sıktır (p=0,04). Diğer organ
tutulumları, ÜK ve CH arasında eşit dağılım gösteriyordu. Periferik eklem
tutulumu ve osteoporoz kadınlarda daha sık iken, ankilozan spondilit
erkeklerde daha sıktır (sırasıyla p=0,02, p=0,02, p=0,02). Tiroid tutulumu
da (Hashimoto tiroiditi) bayanlarda daha sıktı (p=0,04). Tiroid tutulumu
sigara kullananlarda daha sık gözlendirken (p=0,02), alkol ile ilişki
saptanmadı. Üveit birinci derece aile hikayesi olanlarda daha sık bulundu
(p=0,05). ÜK tutulum yeri ile ilişki bulunmazken, obstrüktif ve kolonik tip
CH ile nefrolitiazis ilişkiliydi (p=0,018, p=0,005). Perianal tutulum ile
İBH ilişkili operasyonu olanlarda ekstraintestinal tutulum anlamlı derecede
ilişkili bulundu. Perianal tutulumu olanlarda hepatosteatoz daha az
izlenirken, İBH operasyonu geçirenlerde nefrolitiazis daha sık idi (p=0,04,
p=0,001). Appendektomi ile ilişkili bulunmadı. İBH ile birlikte olan diğer
otoimmün hastalıklar, sistemik lupus (1 ÜK), nörofibromatozis-1 (1 ÜK) ve
romatoid artrit (6 ÜK hastası). Bir ÜK hastasında aftöz stomatit, bir CH
hastasında Henoch Schönlein Purpurası vardı. Birer ÜK ve CH hastasında da
glokom bulunmaktaydı.

Tartışma:
İBH sistemik bir hastalıktır, sadece intestinal sistemi değil, birçok
organı etkilemektedir. Otoimmün hastalıklarla birlikteliğin sıklıkla olması
ve hastalığın otoimmün altyapısı ekstraintestinal bulguların otoimmün
mekanizma ile ortaya çıktığını desteklemektedir. Çalışmamızın sonuçları
bazı farklılıklar dışında, genel olarak literatürle uyumlu gözükmektedir.
Literatürden farklı olarak kolonik ve obstrüktif CH, nefrolitiazis
ilişkiliydi. ÜK ile ilişki bulunmadı. Üveit ile aile hikayesi, sigara ile
Hashimoto hastalığı ilişkili bulundu. Perianal hastalıkta EİB daha az idi.



Tablo-1 Ekstraintestinal bulgular ve dağılım oranları


