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ÜLSERATİF KOLİT VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ BİRLİKTELİĞİNDE; İLAÇA BAĞLI GELİŞEN AKUT PANKREATİTLİ OLGU

ALİYE SOYLU
1
, SERDAL ÇAKMAK

2
, ŞULE POTUROĞLU

3

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

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ; GASTROENETEROLOJİ KLİNİĞİ
3

Giriş
Olgumuz ülseratif kolit (ÜK) tanısı ile remisyonda takip edilir iken tekrarlayıcı karın ağrıları nedeni ile AAA düşünülerek kolşisin başlanmış
ve aktivasyon kliniği ile yatırılmıştır.
Olgu
20 yaşında, kadın, 6 yıldır ÜK ve AAA tanısı ile Meselazin 3 gr+ kolşisin tb 3x1/gün tedavisi altında kanlı-mukuslu ishal, karın ağrısı ile
acile başvurdu. Dış merkezde ÜK kliniği remisyonda iken karın ağrısı nedeniyle yapılan tetkiklerde MEFV gen mutasyonlarından E148Q
heterozigot pozitif saptanmış. Kolşisin’in 2. hf’sında kanlı-mukuslu 20-25 kez/gün ishali başlamış. Dehidrate, ateş 37.4C, TA:100/60,
Nb:92dk, barsak sesler hiperaktif, batını yaygın hassas ve defans yoktu. Tetkikleri BK:17700mm3, Hb:11mg/dl, Plt:591000mm3,
CRP>32mg/dl, Sed:68 mm/saat idi. Kan ve gayta tetkikleri alınarak; Mesalazin 4 gr, Ciprofloksasin 2x500mg, Metronidazol 3x500 mg, İV
hidrasyon başlandı ve kolşisin kesildi. Takibinin 3. günü ateşi 39’a çıkması nedeniyle alınan kan kültürlerinde metisiline dirençli koagülaz
negatif gram(+) kok üremesi nedeniyle Piperasilin-Tazobaktam 3x4,5gr’a geçildi. Tetkiklerinde C.Difficile Toksin A-B(-), E.Histolytica
antijeni(-), PPD(-), CMV-PCR(-), dışkı kültüründe üreme yoktu. Rektosigmoidoskopide yaygın derin lineer ülserler saptandı. Patolojik
incelemede inklüzyon cisimciği görülmemesine rağmen CMV koliti ile uyumlu olabileceği belirtildi. Kontrol CMV-PCR ve titrasyonda artış
olmaması nedeniyle, ağır aktiviteli indetermine İBH düşünülerek 1 mg/kg metilprednizolon başlandı. Hastanın CRP ve defekasyon sayısı
(4-6gün) geriledi. Epigastrik karın ağrıları aralıklı devam eden hastanın gastroskopi ve batın USG’sinde patoloji yoktu. Ağrılarına bulantı
eklenmesi ile bakılan amilaz:654IÜ/ml ve lipaz:561 IÜ/ml yüksekliği nedeniyle akut pankreatit tanısı konularak Metronidazol, Mesalazin
kesildi, İV hidrasyon arttırıldı. Mesalazin granül ve farklı formlarında da klinik tablo tekrarladı. Azatioprin (AZA) 100 mg başlandı. AZA’in
5. gününde karın ağrısız ateşi 38C ̊ oldu. Tekrar edilen tetkiklerinde gaitada candida üremesi ile Flukonazol İV 2X200 başlandı. Ateşi düştü
ve 5.ci gün tekrar kültürlerinde üreme olmaması nedeniyle Flukonazol 7. gününde kesildi. Sed:30 mm/saat, CRP:1,2 mg/dl, yakınmasız
hasta, metilprednizolon ve AZA verilerek taburcu edildi. Hasta 8. ayında asemptomatik ve tüm tetkiklerinde patoloji yoktur.
Sonuç: -MEFV gen mutasyonları ile İBH’lı hastaların prognozları arasında bağlantı kurmak, hastaların takip ve tedavilerinin
yönlendirilmesinde katkı sağlayabilecektir
-Kolşisin, İBH kliniğini alevlendirebilir ve AZA her iki durumda remisyon idamesine uygundur
-İBH’da kullanılan ilaçların azımsanmayacak şekilde akut pankreatite neden olabileceği açıklanamayan karın ağrısında unutulmamalıdır


