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AMAÇ: Ülseratif kolit hastaları genellikle kanlı ishal şikayeti ile müracaat eder. Kanlı ishal şikayeti ile müracaat eden ve amipli dizanteri
teşhisi konulan yaşlı erkek hasta sunulmuştur.
OLGU: Acil dahiliye polikliniğine günde 6-7 defayı bulan kanlı, müküslü ishal, halsizlik şikayetleri ile müracaat eden 76 yaşında erkek
hastanın fizik muayenesinde genel durum orta, dil kuru, deri tonusu azalmış, barsak sesleri artmış, 2 cm hepatomegali saptandı. Asit ve
splenomegali yoktu. Sigara ve alkol kullanım hikayesi yoktu. Tetkiklerinde lökosit:12000/mm3, hematokrit: %39.7, AST:28 IU/L, üre:22
mg/dl, kreatinin:1.1 mg/dl, glukoz:119 mg/dl, CRP:6.1 mg/dl, sedimentasyon:49 mm/saat idi. Gastroenteroloji servisine yatırılan
hastanın gastroskopisinde atrofik, eroziv pangastrit saptandı. Kolonoskopisinde kolonda yaygın olarak mukoza hiperemik, ödemli, yer yer
normal, altın sarısı renginde ülsere lezyonlar dikkat çekti (resim). Terminal ileum normaldi. Kolon biyopsisinde kript absesi saptanmadı,
yüzeyde fokal ülser alanları, mononükleer ve polimorf nüveli lökosit iltihabi hücre artışı saptandı. Klinik bulgular ülseratif koliti düşündürse
de hikayesinde öncesinde ülseratif kolit olmaması, kolonoskopide ülseratif kolitte alışılan diffüz tutulumun olmaması, biyopside kript
absesinin saptanmaması, gaitada amip kistlerinin görülmesi ve gaitada amip antijeninin pozitif olması nedeniyle akut amipli dizanteri
teşhisi konularak uygun sıvı-elektrolit replasmanı, metronidazol 500 mg 3x1 infüzyon başlandı. Tedavinin 2. Gününde 6-7 olan dışkılama
sayısı 2-3’e indi, 5.gün oral metronidazole geçilerek, 15 güne tamamlamak üzere taburcu edildi. 10 gün sonraki poliklinik kontrolünde
hastanın şikayeti yoktu, sedimantasyon, CRP, lökosit değerleri normal sınırlarda idi.
SONUÇ: Ülseratif kolitin amipli dizanteri ile klinik olarak karıştığı ve bu hastaların başlangıçta amipli dizanteri gibi tedavi edilmeye
çalışıldıkları bilinen bir durumdur. Kanlı ishal ile gelen hastaların bir kısmı gerçekten amipli dizanteri olabilir, akut hikaye, gaitada amip
antijeninin pozitif olması kolonoskopi ve histopatolojinin ülseratif koliti düşündürmemesi ve metronidazolle hızlı düzelme amipli dizanteri
lehinedir.

Resim: Amipli dizanterinin kolonoskopik görünümü ülseratif kolitle karışabilir


