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Olgu Sunumu - Demografi 

 44 yaşında erkek hasta. 

 

 Kocaeli doğumlu. 

 

 İstanbul’da yaşıyor. 

 

 Evli, çocuklu. 

 

 Öğretmen. 

 

 Sigara ve alkol kullanmıyor. 

 



Olgu Sunumu - Hikayesi 

 Şikayeti: Makattan akıntı 

 

 

 Hikayesi 

 

1988 (20 yaş): 10 yıldır tüm vücudunda tekrar eden eritematöz 

ve krutlu lezyonlar nedeniyle dermatoloji bölümüne başvuran 

hastaya yapılan cilt biyopsisi sonrası…… 

 



Olgu sunumu – Cilt bx raporu 

‘’Diskoid Lupus Eritematozus (DLE)‘’ tanısı konmuş. 



Olgu Sunumu - Hikayesi 
 Kız kardeşinde Akciğer Tbc anamnezi olan hastanın o 

dönemde gece terlemesinden şikayetçi olduğu dosyaya not 

olarak düşülmüş. 

 



Olgu Sunumu – 1988-92 

 1988 yılında DLE tanısı sonrası hasta 1988-92 arası 

 

 Accutane 10 mg. tbl. 

 

 Roaccutane 10 mg. tbl.  

 

 Lokal tedaviler ( Elocon pomad ) 

 

 Deltacortril 5 tbl 2x1 

 

 Klorokin 200 tbl 2x1 

 

 Çeşitli antibiyotikler ( Augmentin, Tetra, Bactrim ) kullanmış. 



Olgu Sunumu – Heybeliada günleri 1992-93 

  1992-93 

 

 Ateş 

 Öksürük 

 Balgam 

 Gece terlemesi 

 

 Sanatoryumda 2 ay yatış. 

 

 13 ay anti Tbc tedavi 

 



Olgu Sunumu – İlk fistül 1997 

Şikayet: Makatta ağrı ve şişlik 

 

              3 ay plk takibi, aralıklı antibioterapi 

 

 

03.1997 yüksek ateş, titreme 

 

 

04.1997 operasyon 

 

  Bilateral  ( saat 3 – 9 )abse drenajı ( at nalı ) 

 

   Anal fissür için LİS 

 

 

05.1997 Gastroenteroloji ilk başvuru 

 

07.1997 Rektosigmoidoskopi:Rektum ve 

sigmoidde aftöz ülserler. 



Olgu Sunumu –1997 reoperasyon 

 Postop: Ağrı geçmekle birlikte makattan akıntı devam ediyor. 

 

 12.1997 Bilateral ( 3-9 hizasında) fistül ağızları 

 

 II. Operasyon: Fistül ağızları posteriora derin postanal bölgeye  

uzanıyor. 

 

 Her iki taraftan fistülotomi yapılarak fistüller birleştiriliyor, 

granülasyon dokuları temizleniyor ve dren konularak işleme 

son veriliyor.  

 

 



Crohn Hastalığı – Perianal Fistül 



Perianal Abse - Fistüllü Hasta 

Her türlü farklı fistül ya da iyileşmeyen fistül 

CH akla getirmelidir. 

 

Perianal fistül CH’nın ilk ya da tek belirtisi 

olabilir. 

 

Perianal abse/fistülle başvuran her hastaya 

İBH açısından GİS incelemesi yapılmalı 

mıdır? 

 



Olgu Sunumu - Enteroklizis 1998 



Olgu Sunumu - Perianal abse bx revizyonu - 1999 

12.1997  fistül op. sırasında 

 

 alınan anal ve rektal bx.’nin 

 

 İTF’de revizyonu  sonucu: 

 

 

CROHN HASTALIĞI 



Olgu Sunumu – İlk Tedavi 1999-2000 

 03.1999: 5-ASA 3 g/gün -Siprofloksasin 2X500 mg/gün - 

Metilprednizolon lavman 40 mg/gün – AZA 150 mg/gün 

 

 

 

 03.2000: Geçmeyen ateş, öksürük ve terleme. Tbc (-). 

                   İlaçlar kesilmiş. 

 

 



Olgu Sunumu – 2001-02 Tedavisiz yıllar 

 2001–02: İlaçsız 

 

 2002: İlk total kolonoskopi 

 

 

Aktif perianal fistül (+). İlk 20 

cm.de mukoza hiperemik, ödemli, 

granüler. Proksimali ve terminal 

ileum doğal. 



Olgu Sunumu – 2003-05 Tedaviye devam 

 2003: Ornidazol 2x500 mg/gün ve siprofloksasin 2x500 mg /gün 

 

 2004-05: AZA 150 mg/gün – İNH 300 mg/gün 

 

Hasta fayda görmemesi nedeniyle kendisi kesmiş. 



Daha önce Tbc için tedavi almış 

birine immunsupressif başlarken 

İNH proflaksisi uygulanmalı mı? 

1. Pozitif quantiferon sonucu 

 

 

2. Tbc düşündüren pozitif radyografi bulguları 

 

 

3. Uygun tedavi edilmemiş geçirilmiş Tbc hikayesi 



Olgu Sunumu – 2005 TNF-α blokeri 

 2005: Hastaya 2 kür   IFX uygulanır. 

 

Diskoid Lupus Eritematozus reaktivasyonu  

 

10.2005: IFX stop….  



Olgu Sunumu – 2006  ERUS 

ERUS: Atnalı fistül traktları ve 2 adet kolleksiyon 



Olgu Sunumu – 2006 Cerrahlar Tekrar İş Başında 

 

http://www.loadtr.com/313339-cerrah_operator.htm


Olgu Sunumu – 2006 Cerrahlar İş Başında 

05.2006: Perianal abse drenajı  + 

                 Fistülotomi + Seton 

 

06.2006: Dışkılama güçlüğü  +  

                 Anal striktür 

 

08.2006: Aktif perianal fistüller  

                 Loop kolostomi 

 



Olgu Sunumu –    2006-11 

 2006’ya kadar olan tedaviler 

 

     5-ASA 

 

     Siprofloksasin 

 

     Metronidazol 

 

     Steroid lavman 

 

     Azathioprin 

 

     İnfliksimab 



1999-2006 medikal tedaviler 

 

2006 cerrahi tedaviler 

 

Olgu Sunumu –    2006-11 

     5-ASA 

 

     Siprofloksasin 

 

     Metronidazol 

 

     Steroid lavman 

 

     Azathioprin 

 

     İnfliksimab 

Abse drenaj 

 

Fistülotomi 

 

Seton 

 

Loop kolostomi 

SONUÇ: ???? 

2006 sonrası hasta hiç ilaç kullanmamış 



Olgu Sunumu – 2007 Postop kolonoskopi 

 05.2007 

 Aktif perianal fistüller 

 

 Anal verge proksimalinde skopun geçişine ancak dilatasyon 

sonrası izin veren darlık 

 

 Rektum ve sigmoidde hiperemik, ödemli ve nodüler mukoza (bx) 

 

 Kolostomi proksimali doğal. 



2011 Postop kolonoskopi – Perianal MRI 

 Kolonoskopi:  

 

 Anal verge 3 cm. proksimalde ancak gastroskop ile geçilebilen darlık. 

 

 Rektum ve sigmoidde mukoza hiperemik, ödemli, frajil (diversiyon koliti?) 

 

 Kolostomi proksimali ve terminal İleum doğal. 

 

 MRI:  

 

 Bilateral perianal fistüller ve ters at nalı şeklinde koleksiyon. 



2011 Postop Perianal MRI 

 MRI:  

 

 Bilateral perianal fistüller ve ters at nalı şeklinde koleksiyon. 



2011 Son Durum 

 Hasta son 5 yıldır ilaçsız. 

 

 Loop kolostomi (+) 

 

 Anal kanalda striktürü, aktif perianal fistülleri ve kolleksiyonu mevcut. 

 

 CRP:7.98 mg/dl ( N <5) 

 

 Hasta böyle yaşamaya alışmış, çok fazla şikayet etmemekte. 



Şimdi ne yapmak lazım???? 

a) Hiçbirşey 

 

 

b) Anal ekstirpasyon + Hartmann kolostomi 

 

 

c) Antibiyotik + AZA + ADA ( 3’lü tedavi) 

 

 

d) Thalidomide 

 



a) Hiçbirşey 

 Kronik inflamasyon ( amiloidoz riski ?) 

 

 

 Striktür zemininde malignite gelişir mi?? 



b) Anal ekstirpasyon + Hartmann  

 Kronik enflamasyon engellenir. 

 

 

 Striktür zemininde malignite riski ortadan kaldırılır. 

 

 

 AMA normal pasaj şansı ortadan kalkar. 

 



c) Antibiyotik + AZA + ADA 

 Antibiyotik ve AZA geçmişte denenmiş ve etkisiz. 

 

 IFX 2. dozda DLE reaktivasyon olmuş ve stoplanmış, etkinlik 

değerlendirilememiş. 

 

 IFX ile DLE reaktive olmuş, ADA ile de olur mu?? 

 

 Bu rejimle anal striktür geriler mi ve normal pasaja dönme 

şansı olur mu?? 

 



TNF-α blokeri altında Diskoid Lupus’u 

reaktive olan bir hastaya başka bir 

TNF-α blokeri başlanır mı? 

 



d) Thaliomide 

 DLE’de kullanımı var. 

 

 

 Perianal fistüllerde küçük çaplı çalışmalarda % 50 kapanma. 

 

 

 Yan etkiler düşündürücü ( Nöropati, uyku hali, GI yan etkiler).  



TEŞEKKÜRLER 


