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• Karın ağrısı 

 

• Yaklaşık 5 yıl önce dış merkezde Ülseratif Kolit 

tanısı konulan hasta polikliniğimize başvurdu. 

Mesalazin 3x1 gr almakta idi. 

 

• FM → Sağ alt kadranda hassasiyet 
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• Kolonoskopi (14.12.2007): 

 İleoçekal valvde darlık saptandı, biyopsi 

alındı.Diğer kolon segmentleri normaldi 

 

 

 

 

 

• Histopatolojik inceleme:  

 AKTİF KOLİT; mikst iltihabi hücre infiltrasyonu, 

bifid kript oluşumu. 
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• Batın tomografisi (17.12.2007): 

 Terminal ileum duvarında 7 mm’ye ulaşan 

duvar kalınlaşması  

 

• İnce barsak pasaj grafisi (25.12.2007): 

 Jejenum ve ileumda yer yer dilatasyon ve 

daralmış segmentler 

 (Crohn hastalığı ile uyumlu) 
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• Tanı:Crohn hastalığı (CDAI: 154) 
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Klinik pratikte tanımlamalar 

• Asemptomatik remisyon:  (< 150 puan) 

• Hafif ve orta Crohn hastalığı: 

   (CDAI :150-220 puan) : Oral diyet 

alabilen,dehidratasyon,toksisite,abdominal 

hassasiyet,kitle,obstrüksiyon,%10’dan fazla kilo 

kaybı olmayan hastalar 

 

 
Lichtenstein GR, Hanauer SB, Sandborn WJ, Practice Parameters Committee of American College of Gastroenterology. 

Management of Crohn's disease in adults. Am J Gastroenterol 2009; 104:465.  

 

 



• Orta ve şiddetli crohn hastalığı : (CDAI:220-

450)  Ateş,kilo kaybı,karın 

ağrısı,hassasiyet,aralıklı bulantı, kusma veya 

anemi varlığı 

• Şiddetli- fulminan hastalık: ( CDAI >450) 

Konvansiyonel steroidler veya biyolojik ajanlara 

rağmen semptomların devam etmesi.Yüksek 

ateş,inatçı kusma,intestinal obstrüksiyon,belirgin 

peritoneal bulgular,kaşeksi,apse varlığı 

 
• Lichtenstein GR, Hanauer SB, Sandborn WJ, Practice Parameters Committee of American College of Gastroenterology. 

Management of Crohn's disease in adults. Am J Gastroenterol 2009; 104:465.  
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ECCO Consensus on CD: Current management 

Journal of Crohn's and Colitis (2010) 4, 28–62 

 



Hafif aktiviteli İleo-caecal 

tutulumlu crohn hastalığı 
• Budezonid  9 mg/gün tedavisi tercih edilir 

• Mesalazin’in yararı sınırlıdır 

• Antibiyotikler önerilmez 

• Hafif semptomları olan bazı hastalarda 

herhangi bir tedavi önerilmeyebilir 
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ECCO Consensus on CD: Current management 

Journal of Crohn's and Colitis (2010) 4, 28–62 
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ECCO Consensus on CD: Current management 

Journal of Crohn's and Colitis (2010) 4, 28–62 



Orta aktiviteli İleo-caecal 

tutulumlu crohn hastalığı 
• Budezonid 9 mg/gün veya sistemik kortikosteroidler tercih 

edilmelidir 

• Septik komplikasyon şüphesi varsa antibiyotikler 

eklenmelidir 

•  Steroid + Azathioprine/ 6-merkaptoprin veya methotraxate 

kombinasyonu da uygun bir tedavi alternatifi olabilir 

• Aktif hastalığı olan ve öyküsünde steoidlere  

direnç,bağımlılık veya intolerans olan hastalarda anti- TNF 

tedavi alternatif tedavi olabilir 

• Riskler dikkatli şekilde gözden geçirilmeli ve hasta ile 

tartışılmalıdır 

 
11 

ECCO Consensus on CD: Current management 

Journal of Crohn's and Colitis (2010) 4, 28–62 



 

    Crohn hastalığı tanısı konularak (CHAİ: 154)  

tedavisine Budesonide 3x3 mg eklendi     

(14.12.2007) 
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        29.8.2008 

 Son bir aydır devam eden karın ağrısı ve 

perianal akıntı nedeni ile başvurdu. 
 

• FM → Karında yaygın hassasiyet, perianal fistül 
 

• Lab. → CRP: 14.1, BK: 9300 
 

• Batın CT (29.8.2008): 

 Batın sağ ön duvarda 10x 5.5 cm apse. 
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Apse tedavisi 

Üç yaklaşım söz konusudur 

1.Antibiyotiklerle tıbbi tedavi 

2.Perkutanöz drenaj 

3.Cerrahi drenaj + Rezeksiyon 

 
• Garcia JC, Persky SE, Bonis PA, Topazian M. Abscesses in Crohn's disease: outcome of medical versus surgical treatment. 

J Clin Gastroenterol 2001; 32:409.  

• Gervais DA, Hahn PF, O'Neill MJ, Mueller PR. Percutaneous abscess drainage in Crohn disease: technical success and 

short- and long-term outcomes during 14 years. Radiology 2002; 222:645. 
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 (2.9.2008) Cerrahi apse drenajı + Antibiyoterapi 
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• Batın CT (13.10.2008):  

 - İleum ile transvers kolon arasında fistül traktı  
 

• Kolonoskopi (13.10.2008):  

 - İleoçekal valvde daralma (ileuma geçilemedi) 

 - Transvers kolonda şüpheli fistül ağzı 

 - Perianal fistül 

Fistül ağzı İleoçekal Valv 
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    İleokolonik fistül + Perianal fistül  

                    (CHAİ: 246)  
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Aktif fistülizan Crohn hastalığı 

 

 

• Anti-TNF tedavi, AZA, 6-MP tercih edilir 

• Steroidler ve Sulfasalazin fistül 

kapanmasında etkili değildir 



        

    

   

   
İnfliximab + İmüran (2.5 mg/kg) başlandı      

(23.10.2008) 
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İnfliximab tedavisinin 4. ayında; 

  

 Karın ağrısı, bulantı, kusma ve karında 

şişkinlik şikayeti ile başvurdu 

 

 FM:  

 Batında distansiyon ve yaygın hassasiyet  
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• Abdomen BT (21.2.2009):  

 İnce barsak segmentlerinde dilate barsak ansı     
(5 cm) ve barsak ansları arasında serbest mayi. 

 

• İnce Barsak Pasaj Grafisi (26.2.2009): 

 İnce barsak distalinde ileri derecede distansiyon 
ve terminal ileumda yer yer daralma alanları 
(parsiyel ince barsak obstrüksiyonu ile uyumlu)  
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                               9.3.2009 

Sağ hemikolektomi + Subtotal ileum rezeksiyonu 
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Crohn Hastalığında operasyon sonrası 

nüks prediktörleri 

1.Hastalık süresi: Preoperatif hastalık süresi kısa 

ise nüks fazla 

2.Geniş tutulum: Proksimal GİS tutulumu 

(duodenum veya jejenum) ve kolon tutulumu 

varsa nüks fazla 

3.Striktür ve penetran hastalık varlığı: Bu konuda 

bilgiler çelişkili.Bir seride striktür sonrası nüks 

olduğu belirtilmiş.Bir başka seride striktürde 

penetran forma göre daha az. 
                                                                                              

                                                                                               Medical prophylaxis of postoperative Crohn's disease, 2011 UpToDate. 



4.Fistülizasyon: Genel olarak fistül öyküsü kötü 

prognoz işaretidir 

5.Perianal hastalık: Nüks riski yüksek 

6.Cerrahi teknik: Yan yana anastomoz tekniğinde 

uç uca anastomoza göre düşük nüks 

7.Sigara içimi: Birçok çalışma sigaranın nüksde 

önemli olduğunu gösterdi ancak bazı serilerde 

aksi görüş mevcut. 

8.Genetik: Nod 2/CARD 15 mutasyonu taşıyan 

hastalarda nüks daha fazla 
                                                                                                 Medical prophylaxis of postoperative Crohn's disease, 2011 UpToDate. 

 



 

Postoperatif Crohn hastalığında medikal 

profilaksi 

 
• Yüksek nüks riski olmayan ve rezeksiyon 

öncesi  mesalamin’den yarar  gören hastalarda 

Mesalamin (3-4 gr) tercih edililebilir 

• Post-operatif kısa dönem içinde  (ilk 3 ay) 

İmidazol grubu antibiyotikler (metronidazol, 

ornidazol) mesalamine göre klinik etkileri daha 

iyi olması nedeniyle tercih edilir.Yan etkileri 

nedeniyle 3 aydan sonra kullanımı önerilmez 
                                                                                  

 

 

                                                                                         Medical prophylaxis of postoperative Crohn's disease, 2011 UpToDate. 

 



• Nüks veya nüks sonrası kötü prognoz için 

yüksek riskli prediktif faktörleri olan hastalarda 

AZA(2.0-2.5 mg/kg/gün)/6-MP (1.5 mg/kg/gün) + 

Metronidazol (3x 250 mg /gün) (ilk 3 ay ) 

kombine tedavi önerilir 

 

 
                                                                                             Medical prophylaxis of postoperative Crohn's disease, 2011 UpToDate. 



• Standart dozda AZA/6-MP kullanmakta iken 

rezeksiyon gereken aktif hastalığı olanlarda 

postoperatif dönemde idame tedavisi için anti-

TNF önerilir 

• Fakat bu konuda geniş hasta serilerini içeren 

randomize kontrollü çalışmalar olmadığı için 

fayda/zarar oranı hasta ile birlikte tartışılmalıdır 
 

 

                                                                                               Medical prophylaxis of postoperative Crohn's disease, 2011 UpToDate. 

  



• Rezeksiyon sonrası idame tedavisi ne olursa 

olsun post operatif  9-12. ayda tekrar 

endoskopik olarak değerlendirilmelidir 

• Antibiyotik veya mesalamine idamesinde 

endoskopik olarak aktif hastalığı olanlarda 

immünomodulatuar tedavi düşünülmelidir 

• AZA/6-MP tedavisi altında aktif hastalığı süren 

hastalarda da anti-TNF ‘ye geçiş veya ekleme 

düşünülmelidir 
                                            

                                                                                               Medical prophylaxis of postoperative Crohn's disease, 2011 UpToDate. 



• İnfliximab + İmüran tedavisine devam 

edildi 

• İmüran 1 yıl sonunda kesildi 
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• Crohn hastalığına bağlı intestinal striktür 

olan hastalar tedaviye daha az yanıt 

verirler 

• Ek olarak bu hastalarda akut barsak 

obstrüksiyonu gelişme riski vardır 
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• TREAT çalışmasında; İnfliximab alan hastalarda 

diğer tedavi  yöntemlerine göre intestinal stenoz, 

striktür ve obstrüksiyon  (SSO)daha fazla 

görülmüştür 

• Ancak çok değişkenli analizlerde intestinal  

stenoz, striktür ve obstrüksiyon  (SSO) gelişimi 

açısından bağımsız prediktif faktörler; 

– Crohn hastalığının süresi ve şiddeti 

– İleum tutulum varlığı 

– Yeni glukokortikoid kullanımı 

 

 

Lichtenstein GR, Olson A, Travers S et all. Factors associated with the development of intestinal strictures 

 or obstructions in patients with Crohn's disease . Am J Gastroenterol. 2006;101(5):1030-8. 31 



• ACCENT I çalışmasında;İdame İnfliximab 

alan hastalarda episodik tedavi alanlara 

göre SSO’da artış görülmemiştir 

 

 

 
• Lichtenstein GR, Olson A, Travers S et all. Factors associated with the development of intestinal strictures 

          or obstructions in patients with Crohn's disease . Am J Gastroenterol. 2006;101(5):1030-8. 
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• Bu veriler; İnfliximab’ın  stenoz, 

striktür,obstrüksiyon (SSO) gelişiminde 

nedensel bir rol oynadığını 

desteklememektedir ! 
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Bu nedenle; 

 

• Belirgin striktürü olan Crohn hastalarında; İnfliximab 
tedavisi  sonrasında olası komplet obstrüksiyon 
gelişimi açısından İnfliximab tedavisi öncesi hasta 
bilgilendirilmelidir ! 

• Bu durumda cerrahi müdahale gerekebileceğinden 
hasta tedavi öncesi genel cerrahi uzmanı ile birlikte 
değerlendirilmelidir. 

 

Lichtenstein, GR, Stein, R, Lewis, JD, Deren, J. The presence of intestinal strictures is associated with  

poorer responses for active or fistulizing Crohn's disease (abstract). Am J Gastroenterol 1999; 94:2676. 

Toy, LS, Abittan, C, Kornbluth, A, et al. Complete bowel obstruction following initial response to Infliximab  therapy for  

Crohn's disease: A series of a newly described complication (abstract). Gastroenterology 2000; 118:A569  

Lichtenstein GR, Olson A, Travers S et all. Factors associated with the development of intestinal  

Strictures or obstructions in patients with Crohn's disease . Am J Gastroenterol. 2006;101(5):1030-8. 

34 



• Hasta 3 aylık periyotlarla klinik remisyonda  

 takip edildi.  

 

• Tedavinin 1. yılında Azathioprin tedavisi kesildi. 

 

• 8 haftada bir 5 mg/kg dozunda infliximab 

tedavisine devam edildi. 
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 Hasta kontrol amaçlı polikliniğimize başvurdu. 

Herhangi bir yakınması yoktu. 

 İnfliximab idame tedavisi alıyor  

 FM: Genel durum iyi. 

 Perianal fistülün tamamen kapandığı izlendi 

  

5.12.2010 
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• Abdomen BT (7.12.2010):  

   Fistül veya abse izlenmedi 

 

• Kolonoskopi (7.12.2010):  

 Anastomoz hattı ve ileum mukozasında birkaç adet 

aftöz ülserler 

 Rezidü kolon mukozası normal 
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 Hasta kontrol amaçlı polikliniğimize başvurdu. 

Yakınması yoktu. 

 İnfliximab idame tedavisi (3. yıl) alıyor (CHAİ <150 ) 
 

 Kolonoskopi (24.10.2011):  
 Distal ileum mukozası, anastomoz hattı ve 

 rezidü kolon mukozası normal  

24.10.2011 
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