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 Crohn hastalığı sindirim sistemini oluşturan 
ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakları  
tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma ve ülserler 
oluşturan bir hastalıktır. Barsaktaki kalınlaşma bu 
bölgelerde darlıkların oluşmasına yol açabilir. 
Hastalıklı alan birkaç santimetre uzunluğunda 
olabileceği gibi bir metreyi aşan uzunlukta da 
olabilir. Ağızdan anüse kadar barsağın herhangi bir 
yerini tutabilse de en sık olarak, ince barsağın son 
bölümünde ve kalın barsakta hastalığa neden 
olmaktadır. Anüs bölgesinde “�stül” olarak 
isimlendirilen, iltihabın aktığı  delikler bulunabilir.

 Crohn hastalığı uzun süreli, süreğen ancak 
tedavisi mümkün bir hastalıktır. Kimi yönleri ile 
Crohn hastalığına benzeyen ancak yalnızca kalın 
barsakta tutulum yapan ülseratif kolit ile birlikte 
in�amatuvar barsak hastalıklarının önemli bir 
kısmını oluştururlar.

Crohn hastalığı nedir?
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Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı, 
gastrointestinal kanalın,  nedeni 

bilinmeyen, süregen, aktif ve sessiz 
dönemlerle seyreden in�amatuvar 

hastalıklarıdır. 
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 Hastalık yüksek sosyo-ekonomik gruplarda 
ve kentsel bölgelerde yaşayanlarda daha sık  olarak 
görülür. Anne-babadan çocuğa doğrudan geçiş 
olmamakla birlikte  in�amatuvar barsak hastalığı ( 
Crohn hastalığı ve ülseratif kolit ) olanların  
akrabalarında bu hastalıklardan birinin görülebilme 
sıklığı %5 ile %20 arasında değişmektedir.

Crohn hastalığı neden olur?

Crohn hastalığı kimlerde görülür?

 Yoğun araştırmalara karşın, Crohn 
hastalığının nedeni halen bilinmemektedir. Bulaşıcı 
bir hastalık değildir. Hastalıklı kişiden sağlıklı kişiye 
geçmemektedir. Günümüzde kabul edilen görüşe 
göre,  genetik olarak hastalığa yatkın bireylerde 
bilinmeyen çevresel veya mikrobik bir faktörün 
gastrointestinal kanalda anormal iltihabi yanıtı 
tetiklediği ileri sürülmektedir.  Etken ne olursa olsun, 
bu zararlı faktöre karşı barsak mukozasında cevap 
olarak iltihap hücreleri artar, in�amasyon ve ülserler 
gelişir.

 Bugün için tedavide kullanılan ilaçlar; 
hastalığın nedeni bilinmediği için, sebebe yönelik 
değil, iltihabin gerilemesini sağlayan 
anti-in�amatuvar ilaçlardır.
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Crohn hastalığının bulguları, hastalık 
tipine ve aktivite derecesine bağlı 
olarak değişmekle birlikte en sık 

rastlanan yakınmalar karın ağrısı ve 
ishaldir.
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 Crohn hastalığı bulguları tutulan yere ve 
hastalık aktivitesine bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Sık görülen bulgulara göre 
sıraladığımızda;

1. Karın ağrısı
2. İshal ,  kalın barsağın tutulduğu hastalarda 

dışkı  ile kan gelmesi
3. İştahsızlık, kilo kaybı
4. Halsizlik, yorgunluk, ateş (hastalığın aktif 

döneminde)
5. Kansızlık
6. Barsakta ciddi daralmanın oluştuğu 

hastalarda bulantı, kusma, şişkinlik, ağrı ve 
kabızlık

8. Ağızda yaralar, gözde kızarıklık ve yanma, 
eklemlerde ağrı, ciltte döküntüler ve 
karaciğer fonksiyon testlerinde 
bozukluklar

9. Hastaların bir kısmında barsaklar ile diğer 
organlar, cilt veya makat arasında 
kanalların açılması (�stüller),  buralardan 
akıntıların gelmesi ve makatta şişlikler 
(abse) ve yaraların olması.

Crohn hastalığının belirtileri nelerdir ?
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 Crohn Hastalığı diğer sistem ve organları 
etkileyebilir.  Crohn hastalarının bir kısmında gözler, 
cilt, ağız ve eklemlerle ilgili yakınmalar, bulgular 
olabilir. Gözün dış tabakasının iltihaplanması veya 
göz merceğini kaplayan tabakada iltihaplanma 
gözle ilgili başlıca rahatsızlıklardır.

 Ciltte en sık görülen problem özellikle diz 
altlarındaki bölgelerde ağrılı, kırmızı şişliklerdir. Daha 
nadiren ayak bileği yakınlarında ülser oluşabilir. 

 Ağızda sıklıkla normal kişilerde de 
görülebilen beyaz renkli küçük yaralar (aft) 
görülebilir.

 Eklemlerde en sık olarak da dizlerde ağrılı 
şişmeler Crohn hastalığının aktif dönemlerine eşlik 
edebilir. Bazen şişlik olmadan da eklem ağrıları 
olabilir. Kalça ve omurga eklemlerinde hastalık  aktif 
dönemde olmasa bile ağrılar olabilir.

Hastalık diğer sistem ve organları etkiler mi?

 Crohn hastalığı barsak kanseri değildir. 
Düşük bir oranda ince veya kalın barsakta kanser 
gelişme riski olabilir. Kontrollerinizde doktorunuz bu 
riski gözönüne alarak gerektiğinde ek araştırmalar 
yapabilir.

Hastalık barsakta kanser gelişimine
yol açar mı?
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 Sıklıkla haftalar-aylar süren karın ağrısı, ishal, 
kilo kaybı yakınmaları olan hastalarda Crohn 
hastalığından şüphe edilir. Basit kan tetkikleri, 
kansızlık ve iltihaplanmanın bazı bulgularını 
gösterebilir. Daha ileri tetkikler ince ve kalın  barsak 
�lmleridir. Tanı için en önemli tetkiklerden biri 
kolonoskop adı verilen bükülebilir cihazlarla kalın 
barsağın ve ince barsağın son kısmının 
incelenmesidir. Bu inceleme sırasında tanıda önemli 
olabilecek biyopsiler alınarak patolojik inceleme için 
gönderilebilir. 

 Mide- barsak kanalı  biyopsi alınmasına 
duyarlı olmadığı için biyopsi alınma işlemini hasta 
hissetmez. Alınan parçaların patolojik açıdan 
mikroskop ile değerlendirilmesi hastalığın 
tanınmasını sağlar. Ayrıca ince barsağın radyolojik 
tetkiki, karın bölgesinin bilgisayarlı tomogra�si ve 
manyetik rezonansı da (MR) tanıya yardımcı olan 
tetkiklerdir. 

 Hastalığın bütün bulguları aynı anda 
görülmeyebilir. Bazen gizli kansızlığa bağlı sadece 
halsizlik ve yorgunluk yakınmaları ya da eklemlerde 
şişmeler ile başlayabilir. Bazı hastalarda hastalığın ilk 
başlangıcı apendisit semptomlarına benzer ve tanı 
apendisit düşünülerek yapılan ameliyat sırasında 
konulur.

Crohn hastalığı nasıl teşhis edilir?
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• Crohn hastalığında genelleştirilmiş bir 
beslenme klavuzu  yoktur.

• Her hasta farklıdır ve kurallar her hasta için 
belirlenmelidir.

• Hastalığın akut alevlenmelerinde beslenme, 
diyetin serbest bırakıldığı semptomsuz 
dönemlerden farklıdır.

• Yanlış yeme, içme hastalığın alevlenmesine 
neden olmaz.

• Alevlenmenin tekrarını önleyici veya tedavi 
edici etkisi olan bir diyet yoktur.

Crohn hastalığı ile beslenme arasında
ilişki var mıdır?

Sigara içmenin, romatizmal ilaç ve aspirin 
kullanımının, hormonal değişiklerin  ve 

enfeksiyonların Crohn hastalığının 
alevlenmesine neden oldukları iyi 

bilinmektedir. Özellikle sigara, hastalığın 
şiddetlenmesine ve kontrolünün 
güçleşmesine neden olmaktadır. 
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Fiziksel aktivite veya iş hayatı, 
hastalığı kötü etkiler mi?

 Fiziki aktivite ve iş hayatı hastalığı kötü yönde 
etkilemez. Hastalığın alevlenme dönemlerinde 
hastaneye yatma veya bir süre yatak istirahati 
gerekebilir. Bu dönemler dışında hasta spor da dahil 
olmak üzere normal �zik aktivitesini ve iş hayatını 
sürdürme yönünde cesaretlendirilmelidir.      

 Crohn hastalığının oluşumunda veya 
aktivasyonunda sıkıntı, üzüntünün rolü olduğuna 
dair bilimsel veri yoktur. Ancak sıkıntılı, depresif bir 
kişinin   hastalığın bulguları ile başa çıkması daha zor 
olacaktır. Stres ve üzüntü hastalığın nedeni değil, 
sonucu gibi görünmektedir.

Hastalık stres veya üzüntüden etkilenir mi?
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Crohn hastalığı gebe kalmaya engel midir?

 Crohn  hastası kadınların normale göre gebe 
kalma olasılığı az da olsa düşüktür. Bunun nedeni 
yumurtlama dönemlerindeki düzensizlikler, 
hastalıklı barsak bölümünün  komşu olduğu 
yumurtalık  tüplerini etkilemesi olabilir. Hastalığın 
aktif olduğu dönemlerde gebelikten kaçınılmalıdır. 
Hastalık ha�f aktif veya sessiz döneminde ise gebe 
kalmak için engel bir durum bulunmamaktadır. 
Kullanılmakta olan ilaçların çoğu gebelik döneminde 
de kullanılabilir. Gebelik esnasında genellikle 
aktivasyon görülmemekte hatta  yakınmalarda 
azalma olabilmektedir.

 Crohn hastalığı bebek açısından özel bir risk 
oluşturmaz.  Annenin gıda ve özellikle demir 
alımının yeterli olmasına dikkat edilmelidir.

Crohn hastalığı bebek açısından özel 
bir risk oluşturmaz. Annenin gıda ve 

özellikle demir alımının yeterli 
olmasına dikkat edilmelidir.
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Crohn hastalığı, hastanın çocuğuna geçer mi?

 Birinci derece akrabalarında Crohn hastalığı 
veya ülseratif kolit olan bireylerde genel 
popülasyona göre 3-20 kat arası daha fazla 
in�amatuvar barsak hastalığı (ülseratif kolit veya 
crohn hastalığı) gelişme riski vardır. 

 Bu risk çok az olduğundan çocuk sahibi 
olmanız açısından engel oluşturmaz. 
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Crohn hastalığı nasıl tedavi edilir?

 Crohn hastalığının tedavisi  hastalığın 
şiddetine ve hastalığın tutulum yerine (ince barsak, 
kalın barsak, makat vb.) göre belirlenir. Genellikle 
ağızdan alınan ilaçlar  ile tedaviye başlanır.  Bu 
ilaçların yetersiz kaldığı veya hastalığın en  başından 
şiddetli  seyrettiği olgularda tedaviye ağızdan veya 
damar yolu ile kortikosteroid ilaçlar  eklenmektedir. 
Kortikosteroidler çok etkili olmakla birlikte yüksek 
dozlarda ve uzun süre kullanıldığında yüzde şişme, 
kan basıncında artış, kan şekerinde yükselme, 
kemiklerde kalsiyum kaybı gibi istenmeyen etkilere 
yol açmaktadır. Bu nedenle ilacın olumlu etkisi 
sağlandıktan sonra ilaç dozu haftalar / aylar içinde 
kademeli olarak azaltılarak  kesilir. 

 Bağışıklık sistemini etkileyen Azathioprine 
gibi ilaçlar uzun dönemde hastalığın akti�eşmesini 
önlemek için kullanılmaktadır. Azathioprine kemik 
iliğinde kan hücrelerinin yapımını engellediğinden 
kan sayımının düzenli izlenmesi gerekir. Bulantı, 
kırgınlık, deri döküntüleri çok az sayıda hastada 
olabilir.

 Antibiyotiklerin Crohn hastalığındaki rolü 
belirgin değildir. Apse, anüs çevresinde iltihaplanma 
gibi durumlarda antibiyotikler gerekebilir. Demir, 
folik asit, veya vitamin B12 gibi mineral ve vitamin 
desteğine kansızlığı olan hastalarda gereksinim 
olabilir.

 Son yıllarda kullanıma giren  2 ayda bir 
damar yolundan  yapılan in�iximab ve cilt altına 
yapılan adalumimab adlı ilaçlar  Crohn hastalığının 
tedavisine önemli katkıda bulunmaktadır. Ayrıca son 
yıllarda yeni farklı biyolojik ajanlarda yavaş yavaş 
kullanıma girmeye başlamışlardır. İlaçla tedavinin 
yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi tedavi 
uygulanmaktadır.
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Ameliyat hangi hallerde yapılır? 

 Anüs çevresindeki apse, �stül gibi 
rahatsızlıklarda, bu bölgeye yönelik lokal bazı 
girişimler yapılabilir. Bazı hastalarda iltihaplı barsak 
bölümünün çıkarılıp, açıkta kalan barsak uçlarının 
ucuca birleştirilmesi gibi daha büyük operasyonlar 
da gerekebilir.

 Crohn  hastalığı barsakta atlayan bölümler 
şeklinde birkaç alanı tutmaktadır. Bu nedenle 
hastalıklı alanın tamamen çıkarılması, barsakların 
önemli bir kısmının kaybedilmesine ve buna bağlı 
sorunların oluşmasına yol açar. Yaygın hastalığı 
olmayan, sınırlı barsak çıkartılması uygulanan 
hastalarda bile bu şekilde kalıcı iyilik 
sağlanamayabilir. Ameliyat geçiren Crohn 
hastalarının yarıya yakın kısmında ameliyat yapılan 
bölümde  ya da daha önce sağlam olan barsak  
bölümünde hastalığın tekrarlaması söz konusudur. 
Bu nedenle tekrarlayan operasyonlar gerekebilir.

 Ameliyatın kalıcı bir çözüm getirmemesi  ve  
barsak bölümlerinin her ameliyatta daha kısalacağını 
göz önünde tutarak, Crohn  hastalığında  cerrahi 
tedavi ancak çok gerekli durumlarda yapılmalıdır.  
Barsaktaki darlık nedeniyle operasyon kaçınılmaz  
olduğunda barsak bölümünün çıkartılmadan, 
sadece darlığın genişletilmesine yönelik sınırlı 
operasyonlar tercih edilmektedir.
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Crohn hastalığı tamamen iyileşir mi ?

 Maalesef günümüzde ne tıbbi ne de cerrahi 
tedavilerin Crohn hastalığını tamamen kalıcı olarak 
iyileştirdiğini söylemek olası değildir. Fakat bu, 
uygulanan tedavilerin başarısız olduğu anlamına 
gelmez. Tedavi ile hastalığın uzun süreli yatıştırılması, 
atakların önlenmesi, yakınmaların düzelmesi 
sağlanabilmektedir.
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Crohn hastalığı, kronik sindirim sistemi 
hastalığıdır.

Crohn hastalığı ömür boyu devam eden bir 
hastalıktır.

Ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın 
barsağı değişik uzunlukta tutabilir.

İnce barsağın son bölümü ve kalın barsak en 
sık tutulan yerdir.

Zaman zaman alevlenmeler gösterebilir.

Uzun süreli ancak tedavisi mümkün bir 
hastalıktır.

Kullanılan ilaçlar hekim tarafından devam 
edilmesine gerek görüldüğü sürece 
kullanılmalıdır.

Hasta iyileştiğini düşünerek doktoruna 
danışmadan tedaviye son vermemelidir.

Hastalığın seyrini takip etmek ve olası riskleri 
kontrol altında tutmak için hastalar düzenli 
aralıklarla takip edilmelidir.

Crohn hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler

www.baskent-ank.edu.tr 14

http://www.baskent-ank.edu.tr/


Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 5. Sokak No: 48
Bahçelievler / ANKARA

Tel : 0 (312) 212 29 12 / 5309

Ülseratif Kolit & Crohn Hastalığı Merkezi


