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OTOİMMUN HEPATİT TANISI İLE İMMUNSUPRESİF TEDAVİ ALMAKTA İKEN CROHN HASTALIĞI TANISI KONAN BİR VAKA SUNUMU
GİRİŞ
İmmun aracılı karaciğer hastalıkları 2 ana kategoride değerlendirilmektedir; hepatik bulguların baskın olduğu otoimmun hepatit (OIH) ve
kolestatik bulguların baskın olduğu primer biliyer siroz (PBS) ve primer sklerozan kolanjit (PSK). Primer sklerozan kolanjit ve otoimmun
sklerozan kolanjitin inflammatuar barsk hastalıkları (İBH) özellikle de ülseratif kolit ile birlikteliği iyi bilinmektedir. Biz burada OIH tanısı
almış genç bir erkek hastada immunsupresif tedavi altındayken tanı konan Crohn Hastalığını sunacağız.
OLGU
19 yaşında erkek hasta yüzde yaygın akne şikayetiyle dermatoloji bölümüne başvurmuş ve tedavi öncesinde karaciğer fonksiyon testleri
(KCFT) yüksekliği saptanan hasta gastroenteroloji bölümüne konsulte edilmişti. KCFT yüksekliği 10 katın üzerinde olan hasta yatarak
tetkik edildi. Fizik muayenesinde özellik yoktu. Hepatit markerları ve TORCH paneli negatif, bb, albumin PT-INR düzeyleri normal olan
hastanın ANA pozitifliği mevcuttu. Karaciğer ultrasonografisinde patolojik bulguya rastlanmadı. Takipleri sırasında KCFT yüksekliğini
araştırmak için karaciğer biyopsisi yapıldı. Otoimmun hepatit ile uyumlu bulguları olan hastaya steroid tedavisi başlandı. Takiplerde KCFT
tekrar yükselen ve akut hepatik ensefalopati gelişen hastaya acil kadavradan karaciğer transplantasyonu yapıldı. Transplantasyon
sonrasında immun supresif tedavi başlandı. Hastanın transplantasyon sonrası rutin takiplerinde anemisi saptanması ve hasta ayrıntılı
sorgulandığında dışkılama sonrası bulaş şeklinde kanama olması nedeniyle hastaya kolonoskopi ve endoskopi yapıldı. Kolonoskopisinde
ileum distalinde, ileoçekal valvde ülserler saptandı. Bu bölgelerden multiple biyopsiler alındı. Bu biyopsilerde tam kat tutulumu ile birlikte
yaygın lenfoplazmositer hücre artışı ve monosit artışı izlendi. İmmun supresif tedavi alması nedeniyle tüberkuloz PCR ve CMV PCR
açısından değerlendirildi ve TBC ve CMV saptanmadı. Hasta AÜTF gastroenteroloji bölümü konseyinde değerlendirildi ve bu patolojik
bulguların crohn hastalığına ait olacağı düşünüldü. Hasta crohn hastalığı açısından tekrar değerlendirildiğinde hastanın daha öncesina ait
karın ağrısı, kanlı/kansız ishal, eklem bulguları ya da göz bulguları olmadığı öğrenildi. Bu bulgular göz önüne alınarak tedavisi tekrar
düzenlendi.
TARTIŞMA
Primer sklerozan kolanjit (PSK) ile İBH özellikle de ülseratif kolit birlikteliğiiyi bilinmektedir. Ancak Crohn hastalığı’nın OIH ile birlikteliğine
pek sık rastlanmamaktadır. Bizim hastamızda OIH tanısı konduktan sonra karaciğer transplantı yapılmış ve takipte demir eksikliği anemisi
nedeni için araştırılırken rastlantısal olarak immusupresif tedavi altındayken Crohn hastalığı tanısı konmuştu. Özellikle bu hastada
transplant sonrasında immunsupresif tedavi altında iken Crohn hastalığı ile karşılaşılmış olması vakayı daha da ilgi çekici yapmaktadır.


