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Vulva tutulumlu nadir bir Crohn vakas›
A rare case of Crohn’s disease with involvement of the vulva
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Crohn hastal›¤› gastrointestinal sistemin herhangi bir bölümünü tutabilen ve tutulan bölgelerde transmural inflamasyona yol açabilen bir
hastal›kt›r. Hastal›k ayn› zamanda s›k görülen ekstraintestinal tutulumlarla da gidebilir. Hastalarda en s›k görülen deri tutulumu eritema nodozum ve pyoderma gangrenosum ﬂeklindedir. Literatürde vulvar tutulumu olan Crohn hastal›¤› ile ilgili bildirilen vaka say›s› oldukça azd›r.
Crohn hastal›¤›nda vulvar tutulumun olmas› durumunda lezyonun seyri ve tedavi seçeneklerini anlamak için daha fazla say›da bildiriye veya
geniﬂ vaka serilerine ihtiyaç vard›r.

Crohn's disease can involve any part of the gastrointestinal tract, and
is a disease that causes transmural inflammation in the areas of involvement. The disease can also have frequent extraintestinal manifestations. The most common skin lesions in patients are erythema nodosum and pyoderma gangrenosum. There are relatively few reported
cases in the literature of Crohn’s disease with vulvar involvement. In
the case of vulvar involvement in Crohn's disease, a greater number of
articles and large case series are needed to understand treatment options and the course of the lesions.
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Crohn hastal›¤› gastrointestinal sistemin transmural inflamasyonuyla karakterize, a¤›zdan perianal bölgeye kadar
herhangi bir bölümü tutabilen, etyolojisi tam olarak bilinmeyen bir hastal›kt›r (1). Genellikle inflamatuvar hastal›k
aktivitesi ile iliﬂkili olarak bir çok ekstraintestinal bulgu izlenebilir. Hastal›¤›n artrit, üveit, eritema nodozum, pyoderma gangrenozum, primer sklerozan kolanjit gibi ekstraintestinal tutulumlar› olabilir. Hastalar›n yaklaﬂ›k
%10’unda baﬂta eritema nodozum ve pyoderma gangrenozum olmak üzere deri bulgular› görülür (2). Crohn hastal›¤›nda vulvar tutulumun oldu¤u ülsere lezyonlar nadir
olup literatürde vaka bildirimleri ya da küçük vaka serileri ﬂeklinde yay›mlanm›ﬂt›r (3-6). Biz bu vakada vulva tutulumu olan nadir bir Crohn hastas›n› sunmay› amaçlad›k.
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39 yaﬂ›nda kad›n hasta 6 y›ldan beri olan perianal tutulumlu Crohn hastal›¤› nedeniyle takipte olup salisilazosülfapiridin ve azathioprine tedavisi almaktaym›ﬂ. Son 3-4
ayd›r vulvada a¤r›, iyileﬂmeyen ülsere lezyonlar›n›n olmas› üzerine jinekoloji bölümüne baﬂvurmuﬂ ve verilen non
spesifik tedavilerden yarar görmemiﬂ. Hastan›n yap›lan
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ne bu ülserlerden biyopsiler al›nd› (Resim 1). Al›nan biyopsi sonucunun non kazeifiye granülom yap›s› içeren
histopatolojik örnek olarak gelmesi üzerine vulvar tutulumlu Crohn hastal›¤› tan›s› konuldu.Yap›lan kolonoskopide aktif barsak hastal›¤›n›n devam etti¤i görüldü (Resim2). Hastan›n mevcut tedavilere refrakter oluﬂu, perianal
bölgedeki fistüllerinin devam etmesi ve son birkaç ayd›r
yeni geliﬂen vulvar tutulumunun da olmas›ndan dolay›,
lokal steroidli pomad ve metronidazol tedavilerine ilave
olarak infliximab 5 mg/kg dozunda indüksiyon amac›yla
baﬂland›.1 ay sonraki kontrolünde hastan›n yak›nmalar›nda ve lezyonun görünümünde belirgin gerileme olmuﬂtu.
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Resim 1. Crohn hastal›¤›nda vulvar ülser

dukça nadirdir. Hastal›k vulvada a¤r›, iyileﬂmeyen ülserler, labial ﬂiﬂlik ve disparoni gibi ﬂikayetlere yol açar (4).
Literatürde vulvar tutulumu olan Crohn hastal›¤› ile ilgili
bildirilen vaka say›s› oldukça azd›r (3-6). Crohn hastal›¤›
nadiren de olsa bazen sadece vulva tutulumu ﬂeklinde
görülebilir (4). Metastatik Crohn hastal›¤› gastrointestinal sistemden farkl› bir bölgede Crohn hastal›¤›n tipik
non kazeifiye granulomatöz patolojik yap›s›n› gösteren
deri lezyonlar› ile karakterize nadir bir durumdur (7). S›kl›kla deri ve genitoüriner sistemde görülür. Meme alt›,
vulva gibi vücudun k›vr›ml› bölgelerini genellikle tutar. Bu
deri lezyonlar› hastal›¤›n aktif oldu¤u gastrointestinal sisteme komﬂu bölgelerde genellikle görülmez. Metastatik
Crohn hastal›¤› genellikle hastal›k aktivitesinden ba¤›ms›z
olup steroid ve immünosüpresif tedavilere h›zl› yan›t verir (7,8). 2011 y›l›nda Crohn hastal›¤›ndaki vulvar tutulum ile ilgili 23 vakan›n oldu¤u bir çal›ﬂma yay›mlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmaya göre 23 hastan›n 5’i metastatik Crohn
ve 18’i ise Crohn hastal›¤›n›n vulvaya komﬂuluk yoluyla
yay›l›m› ﬂeklindedir. Hastalarda k›sa süreli iyileﬂmede Sip-

Resim 2. Kolonoskopide aktif barsak hastal›¤›

rofloksasin, metronidazol gibi antibiyotikler, topikal steroid ve takrolimus etkili bulunmuﬂtur, uzun süreli iyileﬂmede ise infliximab ve adalimumab’›n yararl› oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu hastalar›n nadiren cerrahi ihtiyac› olmuﬂtur.
Hastalardan birine vulvar abse nedeniyle drenaj yap›lm›ﬂ,
bir hastaya ise vulvektomi yap›lm›ﬂt›r (9). Bizim hastam›zda perianal bölgedeki ve barsaklardaki hastal›¤›n›n aktif
olmas›ndan dolay› vulva tutulumun perianal bölgeden
komﬂuluk yoluyla geliﬂmiﬂ olabilece¤ini düﬂündük. Hastam›z daha önce ald›¤› salisilazosülfapiridin ve azathioprine
tedavilerine refrakterdi. Bu nedenle ve son bir kaç ayd›r
geliﬂen yeni vulva tutulumunun da olmas›ndan dolay›
hastaya infliximab 5 mg/kg dozunda 0., 2. ve 6. haftalarda indiksüyon amac›yla verilmek üzere baﬂlad›k. Yaklaﬂ›k
1 ay önce bu tedavinin baﬂlanm›ﬂ olmas›na ra¤men hastan›n ﬂikayetlerinde ve lezyonun görünümünde anlaml›
bir düzelme oldu. Crohn hastal›¤›nda vulvar tutulumun
olmas› durumunda lezyonun seyri ve tedavi seçeneklerini
anlamak için bu konuda bildirilecek daha fazla çal›ﬂma ve
geniﬂ vaka serilerine ihtiyaç duyulmaktad›r.
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