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MR ENTEROGRAFI ILE SAPTANAN INTERNAL FISTÜLLÜ OLGULAR: 4 OLGU SUNUMU

NACİYE ŞEMNUR BÜYÜKAŞIK
1
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2
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1
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1
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1
, MUSTAFA AKAR

1
,

OKTAY ALGIN
3
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1
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1
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1
, EYÜP SELVİ

1
, OSMAN ERSOY
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ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ
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YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
2

ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, RADYOLOJİ KLİNİĞİ
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Giriş: Crohn Hastalığı (CH) sıklıkla komplikasyonlarla seyreden, kronik inflamatuar bir barsak hastalığıdır. Fistüller CH’da sık görülebilen
bir komplikasyondur. Gastrointestinal sistem içinde oluşan fistüllerden enteroenterik, enterokolik, kolokolik fistüller daha sık saptanmakta
iken, koloduodenal ve kologastrik fistüller çok daha nadir görülmektedir. Enterokolik ve enteroenterik fistüllerin tespitinde MRE %71-83
oranında sensitiviteye sahiptir.
Bu sunumda MRE ile tespit edilen internal fistüllü CH olan hastalar sunulmaktadır.
Olgu 1: Yaklaşık 11 yıldır CH ile takip edilen 22 yaşındaki erkek hasta karın ağrısı nedeniyle başvurdu. Hastanın inflamatuar belirteçleri
yüksekti. Kolonoskopide, daha önceki kolonoskopide rektumda büyük ülseri olan alanda kolonoskopun geçişine izin vermeyen darlık
izlendi ve buradan alınan biyopsiler CH ile uyumluydu. Darlığın proksimalini değerlendirmek amacı ile MRE yapıldı ve ilioçekal bileşkeden
rektosigmoid bileşkeye uzanan lineer milimetrik kalınlıkta bir trakt izlendi. Tanımlanan trakt komşuluğunda presakral mesafede sakrum
anterior kesimine, süperior ve inferiora doğru uzanım gösteren abse ile uyumlu düzensiz sınırlı lezyon saptandı. Antibiyotik tedavisine
yanıt alınamayan hastaya cerrahi tedavi yapıldı.
Olgu 2: Kırk yaşında erkek hastaya, CH ile edilirken semptomlarında artış olması üzerine kolonoskopi yapıldı. İleum ağzının ödemli olması
nedeniyle terminal ileuma geçilemeyen hastaya MRE yapıldı. MRE’de terminal ileumda belirgin duvar kalınlaşması ve prestenotik
dilatasyon mevcuttu, ayrıca çekumdan terminal ileumun proksimal kesimine uzanan fistül traktı izlendi. Mevcut fistül traktının çekal
bölgedeki ağzı kolonoskopi ile tespit edilememişti. Tedavisi yeniden düzenlenen hastanın 6 ay sonraki kontrol MRE’de fistül traktının
kapandığı izlendi.
Olgu 3: Beş yıldır CH ile takip edilen 31 yaşında ve ince barsak pasaj grafisinde striktürü olan hastaya yapılan kolonoskopide ileumda
derin ülserler saptandı. Fistül ağzı izlenemeyen ancak fistül gelişimi şüphesi olan hastaya MRE yapıldı.Terminal ileum ile çekum arasında
ve terminal ileumun proksimal kesimi ile sigmoid kolon arasında fistül traktı saptandı. Sonuçlarla hastanın medikal tedavisi düzenlendi.
Olgu 4: Daha önce intraabdominal abse nedeniyle opere olan ve takibinde perianal fistülü de saptanan 26 yaşındaki erkek hasta CH
şüphesi ile kliniğimize yönlendirildi. Kolonoskopide çekuma kadar gidilen ancak terminal ileuma geçilemeyen hastanın ince barsağının
değerlendirilmesi amacı ile MRE yapıldı. MRE’de ileoileal fistül ve bu fistül traktından cilde uzanan ileokütanöz fistül saptanan hasta CH
kabul edildi ve tedavisi düzenlendi.
Sonuç: Fistül oluşumu CH’da önemli bir komplikasyondur; saptanmasında ve takibinde MRE giderek daha fazla kullanılan efektif bir tanı
yöntemidir. CH’da gelişebilen dar alanların uzunluğunu ve bu bölgelerin proksimalini değerlendirmekte etkindir.


