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ÜLSERATİF KOLİTTE ERİTEMA NODOSUM VE PYODERMA GANGRENOSUM BİRLİKTELİĞİ; VAKA

GÜRAY CAN
1
, AYTEN ÜSTÜNDAĞ

1
, GÜLBİN ÜNSAL

1
, ALİ RIZA SOYLU

1
, HASAN ÜMİT

1
, HÜSEYİN AHMET TEZEL

1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ B.D.
1

Giriş:
İnflamatuvar barsak hastalığında (İBH) ekstraintestinal bulgular %25-30
oranında görülmektedir. En sık tutulan organlar eklem, cilt ve göz’dür.
Cilt tutulumu olarak en sık gördüğümüz lezyonlar eritema nodosum (EN) ve
pyoderma gangrenosum (PG)’dur. PG ülseratif kolitte daha sık görülürken, EN
Crohn hastalığında daha sık görülmektedir. İki lezyonun birlikteliği
oldukça nadirdir. Bu birlikteliğin bildirildiği bilgimiz dahilinde iki vaka
bulunmaktadır. Bu iki vaka da Crohn hastalığında olup, EN’dan PG’a
ilerlemiştir (1,2). Ülseratif kolit hastasında, heriki lezyonun da
bulunduğu vaka şimdiye kadar bildirilmemiştir. Bizim vakamızda, ülseratif
kolitli bir hastada EN ile PG aynı anda bulunmaktadır.

Vaka:
Daha önceden bilinen bir kronik hastalık öyküsü olmayan 35 yaşında bayan
hasta, 1 aydır süren, günde 10 kez, sulu, kansız, mukuslu ishal, karın
ağrısı ve ateş şikayetiyle başvurdu. Gelişinde sağ uyluk posteriorda 5x5 mm
boyutunda ortası ülsere lezyon ve büyük eklemlerde oligoartiti vardı. Genel
durumu orta, vital bulguları yüksek ateş dışında normaldi. Gelişinde akut
faz reaktanları yüksek ve lökositozu mevcuttu. Albümin 2,7 ve pANCA
(+).Yapılan gayta tetikleri, idrar ve kan kültürleri negatif olarak geldi.
Rektosigmoidoskopi aktif kolit ile uyumluydu. Alınan biyopsiler ülseratif
kolit ile uyumlu geldi. Görüntülemelerde tüm kolonda aktif tutulum izlendi.
Hastaya 5-ASA 3x2 tablet, 1x1 lavman, metronidazol 500 mg 3x1 başlandı.
Takiplerinde sağ bacak, diz altında eritemli, ağrılı şişlik ortaya çıktı.
Hasta cildiyeye danışıldı. Dizaltı lezyon için EN denildi. Posterior
uyluktaki lezyon için biyopsi alındı ve PG ile uyumlu geldi. Üveit (-),
sakroiliak grafi normal ve kemik mineral dansitometride osteopeni saptandı.
Kalsiyum- D vitamini kompleksi ve kliniği gerilemeyen hastaya
metilprednizolon 40 mg IV başlandı. Birinci gününde ateş cevabı alındı, 3.
günde artritler ve eritema nodosum kayboldu, 7. Günde PG belirgin geriledi,
gayta normale döndü. Kortikosteroid oral tablete geçildi. Metronidazol 9.
Günde kesilerek taburcu edildi. Kortikosteroid azaltılarak 2. ayın sonunda
kesildi. Bir ay sonrasında kontrol muayenesine gelen hastanın aktif
şikayeti yoktu.

Tartışma:
EN ve PG birçok hastalıkta ortaya çıkabilmektedir. İki lezyonun da birlikte
olduğu durumlarda, ayırıcı tanıda ilk akla gelecek hastalıklar arasında İBH
yeralmalıdır. Sadece Crohn hastalığında değil, ülseratif kolitte de bu
lezyonların birlikte olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.



Resim 1. Pyoderma ganrenosum (soldaki), eritema nodosum (sağdaki)


