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ÖZET

bir çok organ bu sistemik nekrotizan vaskülitten
etkilenir. Bu yazýda CSS'nin nadir bir komplikasyonu
olan ileus perforasyonlu bir olgu sunulmuþtur.

Churg Strauss Sendromu (CSS) astým bronþiyale,
hipereozinofili ve artmýþ serum IgE seviyeleriyle
karakterize nadir bir hastalýktýr. Akciðer, deri, kardiyovasküler, gastrointestinal ve sinir sistemine ait

 Anahtar Kelimeler: Allerjik granülomatoz anjitis,
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ABSTRACT

and nervous system are affected as a result of systemic
necrotizing vasculitis. In this article, a patient with
ileal perforation which is an unusual complication of
Churg Strauss Syndrome is presented.

A PATIENT WITH CHURG-STRAUSS SYNDROME
PRESENTING WITH ILEAL PERFORATION

 Key Words: Allergic granulomatous angiitis, Churg
Strauss Syndrome, ileus, perforation. Nobel Med
2007; 3(2): 31-33

Churg Strauss Syndrome is an uncommon disease
characterized by bronchial asthma, marked hypereosinophilia
and elevated serum IgE levels. Various organ systems
including lungs, skin, cardiovascular, gastrointestinal

GÝRÝÞ
Fizik muayenede uykuya meyilli olup kan basýncý
120/80 mmHg, nabýz 88/dakika-ritmik, ateþ 38,6°C
idi. Her iki göz kýzarýk, dil kuru ve paslý, uvulada
nekrotik lezyonlar vardý. Ayaklarda sakral ve inguinal
bölgelerde birbiriyle birleþen purpurik döküntüler
görüldü. Bilateral diz ve kalça eklemlerinde aðrý ve
hareket kýsýtlýlýðý mevcuttu. Diðer sistem bulgularý
doðaldý.

Churg Strauss Sendromu (CSS) astým, hipereozinofili
ve artmýþ serum IgE seviyeleriyle karekterize nadir
bir hastalýktýr. Akciðer, deri, kardiyovasküler, gastrointestinal ve sinir sistemi gibi bir çok organ bu sistemik nekrotizan vaskülitten etkilenir.1-3
OLGU
Yirmialtý yaþýnda erkek hasta bacaklarda, skrotumda,
kollarda döküntü, yürüyememe, ateþ yakýnmalarýyla
acil dahiliye polikliniðine baþvurdu.

Laboratuvar tetkiklerinde Hg 12,1 gr/dl, Hct %36,6,
lökosit 13600/mm3, trombosit 287000/mm3 bulundu.
Periferik formülde çomak %6, nötrofil %58, eozinofil
%18, lenfosit %18 olup eritrosit morfolojisi normaldi.
Mutlak eozinofil sayýsý 2500/mm3, sedimentasyon
107 mm/saat idi. Biyokimyasal tetkiklerde açlýk kan
þekeri 79 mg/dl, üre 25 mg/dl, kreatinin 0,9 mg/dl,
AST 31 U/dl, ALT 58 U/dl, alkalen fosfataz 124 U/dl,
gama-GT 15 U/dl, total protein 6,8 gr/dl, albümin 3,4
gr/dl, globülin 3,4 gr/dl bulundu. Ýdrar incelenmesinde
sedimentte 3-4 lökosit, 4-5 eritrosit mevcuttu. Protrombin zamaný 12,2 sn, fibrinojen 305 mg/dl, HBs Ag (+),

Öyküsünden bir yýldýr kronik sinüzit tanýsýyla takip
edilmekte olduðu ve medikal tedavi aldýðý öðrenildi.
Üç ay önce nefes darlýðý baþlamýþ, astým olduðu belirtilerek, inhale bronkodilatatör verilmiþ. Ýki haftadýr
özellikle bacaklarda aðrýlarý oluyormuþ. Üç gündür
döküntüleri ve 39°C'ye yükselen ateþi varmýþ.
Öz ve soy geçmiþinde özellik yoktu. Sigara ve alkol
alýþkanlýðý yoktu.
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Anti HBe Ig M(-), Anti HCV(-) idi.

bir hastalýktýr.1-3 CSS'nin genel populasyonda tahmin
edilen görülme oraný 2,4-6,8/1 milyon hasta-yýlý için
iken astýmlýlarda bu oran 64,47/1 milyon hasta-yýlýdýr. CSS genelde eriþkinlerin hastalýðýdýr, ortalama
görülme yaþý 40-60 dýr.4 Klasik PAN'ýn aksine ven
ve venüller de dahil deðiþik tip ve boyutta kan damarlarý bu hastalýktan etkilenirler.1-3,5 Tipik patolojik
deðiþiklikler küçük ve orta boy damarlarý etkileyen
nekrotizan vaskülit ve bu damarlara yakýn yerleþimli
1 mm veya daha büyük çapta nekrotizan granülomlardýr. Granülomlar merkezde eozinofiller ve bunu
çevreleyen makrofajlar ve büyük epiteloid hücreleri
içerir. Polimorf nüveli lökosit ve lenfositler daha az
oranlarda bulunurlar. Küçük çaplý arter ve venlerdeki
nekrotizan vaskülit etkilenen dokularda her zaman
görülür. Ektravasküler granülom ve fibrinoid nekroz
vakalarýn %50'sinde görülür.2,4-6

Üç kez tekrarlanan hemokültürde üreme olmadý. IgA
248 mg/dl, IgG 1498 mg/dl, IgM 162 mg/dl, IgE 347
mg/dl, C3 112 mg/dl (N), C4 34 mg/dl (N), protein
C 1,83 SI ünite (N), kriyoglobulin (-), kriyofibrinojen
(-), antikardiyolipin IgM 30 Ü, c ANCA (-), MPO
ANCA (+), CRP (+++), RF(-), ANA (-) bulundu. EKG'de
patolojik bulgu yoktu. Ekokardiyografide kardiyak
fonksiyonlar normal olarak deðerlendirildi.
Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlý akciðer tomografisinde
sað akciðer üst ve alt lobta pnömonik infiltrasyon,
orta lobta peribronþial kalýnlaþma tespit edildi.
Deri biyopsisinde dermiste yoðun eritrosit birikmesi,
perivasküler ve interstisyel, eozinofilden zengin yoðun
iltihabi infiltrasyon, küçük çaplý venüllerin cidarýnda
fibrinoid görünüm ve lökositoklazi saptandý.

Lanham literatürdeki olgularý inceleyerek hastalýðýn
geliþiminde üç klasik fazýn olduðunu belirtmiþtir4-6:
Prodromal dönem: Hayatýn ikinci ve üçüncü
dekatýnda görülen allerjik rinit, nazal polipozis
ve astým gibi atopik hastalýklarla ortaya çýkar.
Ýkinci dönem: Eozinofilik faz. Periferik kan ve
doku eozinofilisi ile karakterizedir. Kronik eozinofilik
pnömoni veya eozinofilik gastroenteritis sýklýkla
görülür.
Üçüncü dönem: Vaskülitik faz. Hayatýn üçüncü
ve dördüncü dekatlarýnda görülen küçük ve
orta boy damarlarý tutan vaskülit bulgularý ile
vasküler ve ekstravasküler granülomlar gözlenir.

Batýn ultrasonografisinde sol böbrek görüntülenemedi.
Renal arter doppler tetkikinde sol renal arter izlenemedi.
Renal MR'de sað böbrek 5,5x8,5x12 cm boyutlarýnda
ve kompansantrik hipertrofi ile uyumlu diffüz volümetrik artýþ gösteriyordu. Sol renal fossada böbrek
izlenemedi.
Hasta klinikte takip edilirken KBB, dermatoloji, göz,
nöroloji konsültasyonlarý yapýldý. Her iki gözde
subkonjonktival hemoraji saptandý.
EMG de distal kaslarda belirgin olmak üzere nörolojik
tutulum tespit edildi. Bu tutulumun vaskülitlerde
görülebileceði belirtildi.

Ateþ ve kilo kaybý gibi genel belirtiler sistemik
hastalýðýn habercisi olabilir.
American Collage of Rheumatology tarafýndan CSS
taný kriterleri þu þekilde belirlenmiþtir2,4,5,7:
1-Astma,
2-Eozinofili,
3-Mono veya polinöropati,
4-Akciðer grafisinde sabit olmayan infiltrasyonlar,
5-Paranazal sinüs anomalileri,
6-Biyopside eozinofil infiltrasyonu.

Hasta bu bulgularla CSS olarak deðerlendirilip steroid
+ endoksan tedavisi baþlandý. Tedavinin onuncu
gününde hastada akut batýn sendromu geliþti. Ayakta
direkt batýn grafisinde saðda diyafram altýnda serbest
hava görüldü. Gastrointestinal sistemde perforasyon
ön tanýsýyla acil laparatomi yapýldý. Ýleum perforasyonu
tespit edildi. Operasyon meteryalinde küçük ve orta
boy damarlarda çoklu, kýsmen organize trombüsler
içeren nekrotizan vaskülit, serozada yaygýn vasküler
ektaziler, hemorajik nekrotizan iltihap görüldü.

Dört veya daha fazla kriterin varlýðýnda duyarlýlýk
%85, özgünlük %99,7'dir. CSS taný kriterlerinden
akciðer tutulumu en belirleyici olmasýna karþýn
gastrointestinal tutulum da çok nadir deðildir. Karýn
aðrýsý, ishal, kanama ve anormal karaciðer fonksiyon
testleri baþlýca gastrointestinal sistem bulgularýdýr.
CSS vakalarýnýn %50'sinde gastrointestinal tutulumun
olduðu ve bunlarýn da çoðunlukla vaskülitin neden
olduðu çoklu gastrointestinal ülserlerle seyrettiði
bildirilmektedir. Gastrointestinal sistemin ülserasyon,
perforasyon ve stenozu vaskülitin neden olduðu iskemi sonucu olabilir. CSS'de gastrointestinal perforasyon

Hastanýn endoksan ve steroid tedavisi ile poliklinik
takibi devam etmektedir.
TARTIÞMA
CSS ilk kez 1951 yýlýnda patolog Jacob Churg ve
Lotte Strauss tarafýndan tanýmlanmýþtýr. Akciðer
radyogramýnda infiltrasyonla birlikte astým bronþiyal,
hipereozinofili, artmýþ serum IgE düzeyleri ve bazý
sistemik nekrotizan vaskülit bulgularý ile karakterize
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nadirdir, eðer perforasyon görülürse lokalizazyon
sýklýkla ileumda olabilir.7-10

peroksidaz, proteinaz-3'ün aktivasyonunu inhibe ederek
doku hasarýna katkýda bulunabilir.13 CSS hastalarýndaki ileus ya da perforasyonun muhtemelen mezenter
arter vasküliti sonucu da olabileceði belirtilmektedir.15,16
Ancak yine de bu sendromda gözlenebilen perforasyonun
patogenezi tam olarak açýk deðildir.

Ýleus, mukozal deðiþiklikler, perforasyon ve yavaþlamýþ
geçiþ süresi radyolojik olarak gözlenebilir. Selektif
viseral anjiografi ile anevrizma ve organ infarktüsleri
gösterilebilir.11,12 Kanlý ishalle birlikte olan eozinofilik
gastroenteriti intestinal perforasyon takip edebilir.7,8,10
Özellikle perforasyon geliþiminde tedavide kullanýlan
kortikosteroidlerin de rolü olacaðý öne sürülmektedir.
Kortikosteroidlerin kollajen doku üzerinde doðrudan
etkileri olduðu gibi antikor oluþumunu, hücresel
immünite ve lizozom fonksiyonlarýný da inhibe ederler. Uzun süre kortikosteroid kullanýmýndan sonra
intimada fibrotik deðiþiklikler sonucu vasküler obstrüksiyon görülebilir.8 Ancak bu vakalarýn çok azýnda
bizim vakamýzda olduðu gibi perforasyon ya da ileus
bildirilmiþtir.

Hayakawa ve Lanham ikinci dekattan sonra ortaya
çýkan ve tedaviye iyi yanýt alýnmayan astýmlýlarda
ayýrýcý tanýda CSS'nin yeniden düþünülmesi gerektiðini
bildirmiþlerdir. Lökotrien antogonisti ve yüksek doz
inhale steroid alan astýmlý hastalarda CSS geliþebileceði
bildirilmektedir.3,6,17
CSS tedavisi klasik olarak kortikosteroid ve siklofosfamid
ile yapýlmaktadýr.18,19 Olgularýn %90'ýnda remisyon
elde edildiði, yaklaþýk remisyon elde edilenlerin üçte
birinde relaps oluþtuðu bildirilmektedir.19 Gastrointestinal
ve myokardiyal tutulum kötü prognozu gösterir. Son
zamanlarda plazmaferez ve intravenöz immünglobulin
gibi alternatif tedavi yaklaþýmlarý özellikle steroide
yanýtsýz vakalarda önerilmekte ve yararlý etkileri
bildirilmektedir19,20, ancak çalýþmalar sýnýrlýdýr ve daha
büyük serilere gereksinim vardýr.

Vasküler inflamasyon, endotelyal hücre adezyonu ve
lökosit aktivasyonu nedeniyle olabilir. CD-9 ligant
aracýlý lenfosit apoptozunun bozulmasý ve duvardaki
aktive makrofaj ve immün kompleks depozitleri
vaskülitin patogenezinde rol oynayabilir. Ýlaveten
infiltre eozinofillerden salýnan eozinofilik katyonik
protein deriveleri direkt olarak gastrointestinal mukozada hasara neden olabilir.13,14 Antinötrofil sitoplazmik
antikorlar CSS'li vakalarýn çoðunda görülür ve myelo-

Sonuç olarak kortikosteroid alan CSS'li hastalarýn
gastrointestinal perforasyon ve diðer komplikasyonlar
açýsýndan sýký takibi gerekir.
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