
38

MULTİPL ENDOSKOPİK VE PATOLOJİK DEĞERLENDİRMELERDE NİHAİ TANI: CROHN HASTALIĞINA BAĞLI AKTİF PANKOLİT
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BAKIRKÖY DR SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ; GASTROENETROLOJİ KLİNİĞİ
1

BAKIRKÖY DR SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ; GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ
2

BAKIRKÖY DR SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ; İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ
3

34 yaşında, erkek, sulu-mukuslu ishal, karın ağrısı şikayetleri ile farklı merkezde enfeksiyöz kolit düşünülerek Ciprofloksasin 500mg 2x1,
Metronidazol 500mg 3x1 (2 hf) kullanım sonucunda yakınması devam ettiği için, farklı birimde seftriakson ve Gentamisin verilmiş.
Tedavinin 4. günü ishalinin (20-25kez) artması ve yüksek ateş gelişmesiyle; enfeksiyon kliniğine interne edilmiş. İnternasyonun 5.ci günü
kanlı, mukuslu ishal, 39°C ateşi olması nedeniyle tarafımıza sevk edildi. Özgeçmiş ve soy geçmişinde özellik yoktu. Hasta orta derecede
dehidrate, ateşi 39.8°C, TA:110/80, Nb:96, barsak sesler hiperaktif, batında yaygın hassasiyet mevcuttu. Tetkikleri BK:12500, Hb:13,
Plt:361000, CRP:21mg/dl, Sed:46mm/saat saptandı. E.Histolytica antijeni, C.Difficile Toksin A-B, PPD (-) ve dışkı kültüründe üreme
olmadı. Rektal tuşede lümen ödemli, sert düzensiz doku ile kaplıydı. Rektosigmoidoskopide tüm mukoza ödemli, mukozası mor-
vişneçürüğü renginde lobüle-polipoid görünümde, arada submukozal kanamaya bağlı mukozal renk değişiklikleri, rektumda derin, zımba
deliği tarzında beyaz eksüdalı ülserler vardı. Patolojik incelemede kript yapısı korunmuş, ödem ve lenfoplazmositer hücrelerde artış;
enfeksiyöz kolit ile uyumluydu. Tekrarlanan kan, idrar ve dışkı kültürlerinde üreme olmadı. Şikayetlerin gerilememesi, 48 saatte bir 39°C’i
geçen ateş nedeniyle yatışın 6. günü İmipenem 500mg 4x2, Flukonazol 100mg geçildi. BT’de tüm kolonda diffüz duvar kalınlaşması,
parietal peritonda milimetrik nodüler kalınlaşmalar ve pelvik sıvı saptandı. Tekrar kolonoskopide ödemli frajil dokunun parçalandığı, zımba
deliği gibi 5-7mm çaplı, derin beyaz eksüdalı ülserler ve ülser içi mukozanın zeminden ayrıldığı alanlardan pü geldiği ve lezyonların
şiddetinin arttığı görüldü. Patoloji ve kültür inceleme için püden katater ile örnek alındı. Alınan biyopsi nonspesifik olarak yorumlandı. Pü
kültüründe Enterococcus Faecium üredi. Mesalazin 4gr, Vankomisin 125mg 4x1’e geçildi. Tetkiklerinden MPO-ANCA(-)’di. Kliniğinin
düzelmemesi nedeniyle; zımba gibi ülser zemininden ve mukozal katmanlardan derin biyopsiler alındı. Biyopsi sonuçlanmadan 40mg
metilprednizolon başlandı. Ateşinde (3.cü gün), akut faz yanıtında, defekasyon sayısında gerileme oldu. Derin biyopside lamina propriada
fokal alanlarda plazma hücrelerinde artış, kript absesi, submukozal belirgin ödem, vaskülarite artışı ve lenfoid agregatlar olup; fokal
aktivite gösteren kronik ülseröz kolit olarak yorumlandı. Metilprednizolon ve mesalazine Azatioprin(AZA) 150mg eklendi. Takibinin 2.
ayında biyokimyasal değerleri normal ve yakınmasız.
Sonuç: Akut kolonik CH’da endoskopik klasik bulgular olmayabilir
Endoskopik bulguları spesifik olmayan akut pankolitli CH’da derin biyopsi tanıyı kolaylaştırmaktadır


