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STEROİD KULLANIMINA BAĞLI İSKEMİK KOLİT

MUSTAFA AKAR
1
, HÜSEYİN KÖSEOĞLU

2
, AYLİN DEMİREZER BOLAT

1
, TUĞBA AKTAN KÖŞKER

3
, NACİYE ŞEMNUR BÜYÜKAŞIK

1
, SULTAN

ÇİĞDEM IRKKAN
4
, OSMAN ERSOY

2

ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ
1

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ
2

ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ
3

ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PATOLOJİ
4

Giriş: İskemik kolit genellikle birçok kardiyovasküler komorbiditeleri olan 50 yaş üzerindeki hastalarda intestinal damarların iskemisine
bağlı gelişen bir hastalıktır. Klinik ani başlayan karın ağrısı, diyare ve hematokezya şeklinde olabileceği gibi; abdominal distansiyon,
lökositoz, şok ve sepsis şeklinde de olabilir. İlaçlar değişik mekanizmalarla iskemik kolite neden olabilirler. Literatürde steroide bağlı
pankolit şeklinde ortaya çıkan iskemik kolit vakası çok nadiren bildirilmektedir. Biz bu olgu sunusunda steroid tedavisine bağlı iskemik
pankolit gelişen bir olguyu takdim etmekteyiz.

Olgu: 72 yaşında erkek hasta son 3 gündür var olan kanlı dışkılama ve karın ağrısı şikayetiyle hastanemize müracaat etti. Hastanın tıbbi
öyküsünde; HT nedeniyle amlodipin, astım nedeniyle salmeterol+flutikazon inhaler kullandığı ve son bir aydır da astım tedavisine metil
prednizolon 32 mg/gün eklendiği öğrenildi. Fizik muayenede batında distansiyon ve hassasiyet, rektal tuşede taze kan mevcuttu. Üç kez
yapılan gayta mikroskobisinde parazite rastlanmadı, gayta kültüründe enteroinvaziv bakteri üremedi ve clostridium difficile toxin A-B
negatif saptandı. Yapılan kan tetkiklerinde; WBC: 6.700, Hb:13.8 gr/dl, Plt:157.000, ESR: 23 mm/h, CRP:10.6 mg/dl, glukoz:107 mg/dl,
üre:59 mg/dl, cre:1.2 mg/dl, Na:138 mmol/L, K:4.2 mmol/L, Ca:8.5 mg/dl, AST:28 U/L, ALT:36 U/L, GGT:35 U/L, LDH:329 U/L,
T.protein/albümin:6.4/3.4 gr/dl, TFT:ötiroid tespit edildi. Kolonoskopide; rektum daha az olmak üzere tüm kolon ileri derecede ödemliydi,
lümende kan-mukus mevcuttu ve bazı odaklarda submukozal kanama odakları görüldü. Kolon biyopsilerinde; fokal ülserasyon alanları, bu
alanlarda yüzeyel kriptlerde kayıp, kript kayıpları nedeniyle kript hayali görünümü, yüzeyel lamina propria kapillerlerinde trombüsler
mevcuttu. Materyallerde kriptit, kript abseleri veya granülomatöz inflamasyon yoktu. Bulgular iskemik kolit lehine değerlendirildi. Yapılan
batın BT anjiosunda; aort ve intestinal beslenmeyi saylayan tüm abdominal dalları distale kadar açıktı. Ayrıca çekum dahil tüm kolon
segmentlerinde duvar kalınlığı mevcuttu. İskemi için çekilen EKG ve EKO normaldi. Hiperkoagulabilite testleri; protein C ve S, antitrombin
III, homosistein, antifosfolipid ve antikardiyolipin antikorları normal, faktör V Leiden mutasyonu, protrombin gen mutasyonu, JAK2 gen
mutasyonu, MTHFR gen mutasyonu gibi genetik testleri de negatif saptandı. Hastanın kullandığı metil prednizolonun mevcut kliniğe sebep
olabileceği düşünülerek ilacın dozu tedricen azaltılarak kesildi. Steroid dozunun azaltılması ile orantılı olarak hastanın kliniği de tamamen
düzeldi. Hasta steroid kullanımına bağlı iskemik pankolit olarak değerlendirildi.

Sonuç: Etiyolojik herhangi bir nedenin saptanamadığı iskemik kolit tanısı alan hastalarda steroid kullanımı dikkatlice sorgulanmalıdır.


