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nflamatuvar barsak hastalıkları (úBH) ekstraintestinal tutulumlarla seyreden sistemik hastalıklardır. Genel olarak ülseratif kolit (ÜK) insidansı
6-2/00000, Crohn hastalıùı (CH) insidansı
5/00000 kiüidir. Ekstraintestinal manifestasyonlar
%2-36 oranında oluüur (). Periferik artropati, eritema nodosum, episklerit, aùızda aftöz ülserasyon
ve karaciùer yaùlanması gibi kolitin aktivasyonu
ile kesin iliükili, pyoderma gangrenosum, anterior
üveit gibi genellikle kolitin aktivasyonu ile iliükili
ve sakroileitis, sklerozan kolanjit gibi kolit aktivasyonu ile iliükisiz ekstraintestinal tutulum üekilleri
mevcuttur (Tablo ).
Tablo . únflamatuvar Barsak Hastalıklarında
Ekstraintestinal tutulum.
Kolitin aktivasyonu iliükili
Periferik artropati
Eritema nodosum
Aùızda aftöz ülserasyon
Yaùlı karaciùer
Genellikle kolitin aktivasyonu ile iliükili
Pyoderma gangrenosum
Anterior üveitis
Kolit ile iliükisiz
Sakroileitis
Ankilozan spondilit
Sklerozan kolanjit
Nadir
Perikardit
Sweets sendromu
Amiloid
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Ekstraintestinal manifestasyonların patogenezi
belli deùildir. Otoimmün bir olay olduùu kabul
edilmektedir. CH’da ekstraintestinal bulgular HLAA2, HLA-DR ve HLA-DQW5 ile iliükili iken, ÜK’ te
HLA-DRile iliükili gibi görünmektedir (2). Ayrıca
HLA-DR3 ve DQ2 allelleri ülseratif kolit, primer sklerozan kolanjit birlikteliùinde sık görülmektedir.
Pulmoner tutulum daha az sıklıkta görülmektedir.
Ancak son yıllarda latent bir tutulumdan bahsedilmektedir. Pulmoner tutulum kolitin aktivasyonu
ile iliükili kabul edilmektedir. Trakea, bronü, küçük
hava yolları ve parankim tutulumu üeklinde sınıflandırılmaktadır (Tablo 2) (3).
Ülseratif kolitte ilk pulmoner tutulum 968 yılında
rapor edilmiütir (4). Bunu takiben olgu sunumları
ve olgu serileri yayınlanmıü, daha sonraları ise
kontrollü çalıümalar yapılmıütır.
Bronüiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP),
bronüioller lümenleri ve alveoler duktuslara doluüan fibröz tıkaçları ile karakterize akciùer hastalıùıdır.
Etyolojisi bilinmemektedir. Kortikosteroid tedavisine iyi yanıt vermektedir. Viral pnömoniler, mikoplazma infeksiyonu, bakteriyel infeksiyon, toksik
duman inhalasyonu, kollagen vasküler hastalıklar, ekstrensek allerjik alveolitis, kokain alıükanlıùı,
ilaç reaksiyonu BOOP nedenidir. Son yıllarda viral
etyoloji üzerinde durulmaktadır. Ross ve arkadaüları 7 BOOP vakasının bronüiyal lavajlarında PCR
tekniùi ile únsan herpes virus-7 (HHV-7) DNA dizisi
saptamıülardır (5). úBH seyri sırasında görülen
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Tablo 2. únflamatuvar Barsak Hastalıklarında Pulmoner
Tutulum (Kaynak 3’den deùiütirerek).
Üst Hava Yolları
Glottik ve subglottik stenoz
Trakea
Basit kronik bronüit
úsole mukoid impakt
Bronüial granülom
Kronik bronüiyal süpürasyon Bronüektazi
Küçük Hava Yolları
Granülomatöz bronüiolitis
Nekrotizan bronüiolitis
Diffüz bronüiolitis
Bronüiolitis obliterans
Parankim
Bronüiolitis obliterans organize pnömoni
(BOOP)
úntertisyel akciùer hastalıùı
Obstrüktif úntertisyel pnömoni
Eozinofili ile seyreden pulmoner infiltrat
Steril nekrotik nodül
Nonspesifik intertisyel pnömoni

BOOP tipik olarak akciùerin apeksine lokalizedir
(6-7). Göùüs aùrısı ve ateü le birlikte plevraya bitiüik eliptik opasiteler oluütururlar. Bazen bu opasiteler yaygındır ve yaüamı tehdit edecek boyuttadır.
úBH ile birlikte sülfasalazine ve mesalazine baùlı
BOOP vakaları bildirilmiütir (8).
únterstisyel pulmoner fibrozis (úPF) etyolojisi tam
olarak bilinmeyen restriktif tip bir akciùer hastalıùıdır. Bir çok kollagen doku hastalıùı ile birlikte görülebilir. Mc Kee ve arkadaüları tarafından sülfasalazin tedavisinin kesilmesi ve total kolektomi sonrası
ilerleme gösteren 4 yıllık ülseratif kolitli bir hastada pulmoner fibrozis tanımlanmıütır (9). Ülseratif
kolit tedavisnde kullanılan sulfasalazin ve mesalazin úPF ile iliükili olabilir. úlaç kesimini takiben üikayetleri ve semptomları iyileüen úBH hastaları tanımlanmıütır (0-). Ancak bir kaç hafta sonra barsak
hastalıùı rekürrens göstermiütir. Bu açıdan úPF’li ülseratif kolit hastalarında tedaviye oral ya da intravenöz kortikosteroid eklemek ve mevcut ilaçları
deùiütirmek alternatif bir yaklaüım gibi görünmektedir (3). úPF’li hastaların kortikosteroidlere cevabı
çok iyidir.
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Ayrıca úBH’lı hastalarda nadir olarak destrüktif interstisyel pnömoni (DúP), eozinofili ile birlikte pulmoner infiltratlar (PúE) ve steril nekrotik nodüller tanımlanmıütır (3). PúE ve nekrotik nodüller kısa süreli kortikosteroid tedavisine iyi cevap vermektedir.
Wegener granülomatozisi ile úBH arasında bir iliüki
söz konusu olabilir. úlk kez 975’te Kedziora ve arkadaüları ülseratif kolitli bir vakada sınırlı form Wegener hastalıùı tanımladılar (2). Wegener granülomatozisinde ülseratif kolit veya ülseratif kolite
benzeyen aktif bir kolit olabilir (3-4). Hatta bu
baülangıç bulgusu bile olabilir. Her üç hastalıkta
da anti-nötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) pozitifliùi yüksek oranda bulunmaktadır. Ancak úBH’da
p-ANCA pozitifliùi sık iken, Wegener hastalıùında
ise, c-ANCA pozitifliùi artmıütır. Stebbing ve arkadaüları Wegener granülomatozisine benzeyen pulmoner tutulumu olan ülseratif kolitli bir olgu rapor
etmiülerdir (5). Özellikle sınırlı form Wegener hastalıùı ile pulmoner tutulum ile seyreden ülseratif
kolit ve Crohn hastalıùı arasındaki iliüki ilgi çekicidir (3).
Yüksek rezolosyonlu tomografi (HRCT) özellikle, akciùer parankim ve küçük hava yolları hastalıklarını deùerlendirmede standart bir tanı metotudur.
Mahadeva ve ve arkadaüları 4 ülseratif kolit ve 3
Crohn hastasının akciùerlerini HRCT yöntemi ile incelemiüler (6).  ülseratif kolit ve 2’si Crohn hastası olmak üzere 3 hastada bronüektazi bulguları
rapor etmiülerdir. 9 hastada air trapping ve 5 hastada tree in bud deùiüiklikleri mevcuttu. Tek baüına bronüektazi 3 hastada bulundu. úlginç olarak 3
hastada alt lobları tutmuütu.  hastada tüm lobları
tutan ve tree in bud deùiüikliùi ile birlikte olan bir
bronüektazi mevcuttu. 2 hastada orta zonlarda bulunan ground-glass paterni ve mikst retiküler fibrozisi destekliyordu.  hastada orta derecede amfizem bulundu (6).
Özbek ve arkadaüları ülseratif kolit tanısı almıü 34
hastada HRCT bulgularını incelemiüler (7). Hastaların 2’inde distal tutulum, 9’ında proksimal utulum, 4’ünde ileum ve kolon tutulumu vardı. HRCT
bulguları retiküler opasiteler, nodüller ve nodüler
opasiteler, artmıü akciùer dansitesi ve kistik lezyonlar ve akciùer dansitesinde azalmaya neden olan
anormallikler üeklinde 4 ana baülık altında topladılar. Bu çalıümaya katılan 34 hastanın 0’unda
(%29) HRCT anomalisi gözlendi. 5 hastada retiküler
opasiteler, 4 hastada nodüller veya nodüler opasiteler,  hastada akciùer dansitesinde azalma mevcuttu. HRCT anomalisi saptanan 0 hastanın 7’si
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aktif hastalıùa sahipti. Bu 0 hastanın 8’sinde proksimal tutulum, ’inde ileum artı kolon tutulumu ve
’inde distal tutulum vardı. HRCT’de akciùer dansitesinde azalmaya neden olan bal peteùi görünümü  hastada saptandı. Bu hastanın solunum fonksiyon testi restriktif patern gösteriyordu ve inaktif
distal tutulum mevcuttu. Songür ve arkadaülarının
çalıümasında ise 5 ülseratif kolit ve 5 Crohn hastasının toplam %75’inde HRCT anomalisi bulunmuütur (8).
Crohn hastalıùı ile sarkoidoz birlikteliùi rapor edilmiütir (9-20). Her iki hastalıkta granülomlarla seyreder. Tipik sarkoid granülomunun histopatolojik
görünümünün olmamasıyla ayrılabilir. Fireman
ve arkadaüları Crohn hastalarının 2/3’ünün balgamında anormal CD4/CD8 oranı bulmuülardır (2).
Bonniere ve arkadaüları pulmoner hastalık öyküsü
olmayan 22 Crohn hastasının bronkoalveoler lavajında %54 hastada anormal CD4-CD8 oranına
rastlamıülardır(22). Aktive CD4 lenfosit birikimi sarkoidozun akciùer ve diùer ekstrapulmoner tutulumlarında da tanımlanmıütır. Epiteloid granülomatosis, endobronüial biyopsilerde sarkoidozlu
hastalarda gösterilmiütir. CD4-CD8 oranının BAL’da
2,5’un üzerinde olması sarkoidozu diùer non-granülomatöz intertisyel akciùer hastalıklarından ve
Crohn hasrtalıùının pulmoner tutulumundan ayırmaktadır. úlginç olarak Müler ve arkadaüları
Crohn hastalıklarının intestinal mukozalarında
CD4 aktivasyonu göstermiülerdir (23).
Üst hava yolları ve trakeabronüial tutulum hem ülseratif kolitli hem de Crohn hastalıùında tanımlanmıütır (24-27). Bu tutulum üekli daha çok Crohn hastalıùı ile ilgilidir. Ayırıcı tanıda tekrarlayan polikondiritis, trakeal tüberküloz, sarkoidoz, Wegener granülomatozisi düüünülmelidir. Hayatı tehdit edebilen ve oral steroid tedavisi ile dramatik bir üekilde
iyileüebilen bir durumdur. Kolektominin bir risk faktörü olduùu düüünülmektedir. Bu konuda kontrollü

bir çalıüma yoktur. Baülangıç lezyonu trakeal mukozada inflamasyondur. Bu öksürük ve dispneye
neden olur. Bazen trakeal lümende frajil ve hemorajik granülasyon dokusu olabilir (6). Mukozal
inflamasyon, bronüiyal süpüratif iltihap ile birliktedir. 2000 yılına kadar literatürde Crohn hastalıùı ile
birlikte trakeobronüiyal tutulum 9 vakada tanımlanmıütır (Tablo 3) (28-29). úBH baùlı büyük hava
yolları hastalıùında steroid tedavisi etkilidir. Ancak
kullanım dozu, süresi hakkında randomize çalıümalar mevcut deùildir.
Pulmoner semptomlar olmaması ve normal solunum fonksiyon testlerine raùmen bazen úBH’da latent pulmoner tutulum sıklıùı artmıü gözükmektedir. Karbon dioksit difüzyon kapasitesi (DLCO) özellikle bu latent tutulumu göstermede önemli bir testir. Kuzela ve arkadaüları ülseratif kolitli hastaların
%56’sında ve Crohn hastalarının %57’sinde DLCO
azalma bulmuülardır (30). Godet ve arkadaüları 55
ülseratif kolitli hastanın %58’inde DLCO’de azalma
olduùunu göstermiülerdir (3). Bu durum ile hastalık öncesi veya sonrası sigara içimi, meslek durumu, ilaç kullanımı ve ailede solunum hastalıùı arasında bir iliüki bulunamamıütır (3). Tzanakis ve arkadaülarının çalıümasında DLCO azalması %7,6
hastada gözlenmiütir (32). Marvisi ve arkadaüları
ülseratif kolitli 32 hastayı çalıümalarına dahil etmiüler (33). Birinci grupta 6 aktif, ikinci grupta ise 6
inaktif hasta mevcuttur. 32 hastanın 7’sinde, birinci gruptaki hastaların ise %8’inde DLCO azalması bulmuülardır (33). Ayrıca bu çalıümada DLCO
deùeri ile histopatolojik evre arasında güçlü bir iliüki söz konusudur. Serolojik ve biyokimyasal hastalık aktivitesi belirleyicileri ile DLCO anormalliùi arasında istatistiksel bir korelasyon bulunmaktadır
(33). Viso V ölçümleri küçük hava yolları deùiüikliklerini göstermek açısından son derece sensitif bir
metotdur. Tzanakis ve arkadaülarının çalıümasında normal spirometrik deùerlere raùmen úBH’lı has-

Tablo 3. Crohn hastalıùında üst havayolu ve trakeabronüiyal tutulum (Kaynak 28’den deùiütirerek).
Yaü
Cins
Tutulum Yeri
Oral Stroide Yanıt
Kaynak
34

K

Trakeobronüit

Var

6

37

E

Trakeobronüit

Var

24

24

K

Trakeobronüit

Var

25

9

K

Trakeobronüit

Var

25

59

K

Trakeabronüit

Var

26

26

E

Trakeobronüit

Var

27

25

E

Larenjit

Var

29

22

K

Larenjit

Trakeostomi

29

29

E

Trakeobronüit

Kalıcı deformite

28

K: Kadın E: Erkek
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talarda Viso V deùerleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuütur (32). úBH’da solunum fonksiyon
testlerinde anormallikler gözlenir. Herlinger ve arkadaüları 36 Crohn hastası, 3 ülseratif kolit hastası ve 30 kontrol grubunda solonum fonksiyon testi
yapmıülar. Crohn hastalarının 4’ünde (%39) ve ülseratif kolitli hastalarında 4’ünde (%45) en az bir
parametrede bozukluk tespit etmiülerdir(34). Metakolin ile indüklenen bronü reaktivitesi normaldir
(3). B2 agonistlere bronkomotor cevap hafif ya da
uygunsuzdur (3).
Sulfosalazin sulfapiridin ile 5-aminosalisilik asidin
diazo baùı ile birleümesi ile oluümuü, úBH’da çok
kullanılan bir ilaçtır. Ateü, baüaùrısı, depresyon,
kusma, hemoliz gibi yaygın yan etkileri mevcuttur.

Sülfosalazine baùlı önemli pulmoner yan etkiler
bildirilmektedir. úlk kez 972’de Jones ve arkadaüları tarafından tanımlanmıütır (35). Sülfosalazin kullanımı ile ilgili yaygın radyolojik deùiüiklikler ile
seyreden pulmoner disfonksiyonlu bir çok olgu sunumu yapılmıütır. Sülfosalazine baùlı pulmoner
hastalıkta öncelikli semptom dispnedir. Genellikle
tedavinin ilk 6 ayından sonra baülar. Mesalamine
baùlı intertisyel fibrozis hastaları da tanımlanmıütır
().
Sonuç olarak inflamatuvar barsak hastalıkların
seyri sırasında geliüen pulmoner semptomlar dikkatlice incelenmeli, bu semptomların direkt olarak
bu hastalıkların bir ekstaintestinal bulgusu olabileceùi ya da verilen tedavinin bir yan etkisi
sonucu olaüabileceùi akılda tutulmalıdır.
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