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      Crohn hastalığının tedavisinde amaç; (1)remisyon sağlanması, (2)remisyon idamesi, 

(3)yaşam kalitesini düzeltmek ve (2)tedaviden oluşacak yan etkileri azaltmaktır. Tedavide 

kullanılan yöntemler; medikal, cerrahi, nutrisyonel destek, eğitim ve psikolojik tedavidir. 

Tedaviye başlamadan önce; hastalık lokalizasyonu (ileal, ileokolonik, kolonik, diğer), paterni 

(inflamatuvar, striktüran, fistülizan),hastalık aktivitesi ve ekstraintestinal komplikasyonlar 

belirlenmelidir.  

Crohn hastalığında hastalık aktivitesinin belirlenmesi ülseratif kolitten daha güçtür. Hastanın 

semptomlarının hastalık aktivitesi dışında başka bir nedene (infeksiyon, abse oluşumu, 

bakteriyel aşırı çoğalması, safra tuzu malabsorbsiyonu, dismotilite, safra taşı gibi) bağlı olup 

olmadığı tespit edilmelidir. Tam kan sayımı, CRP, albumin gibi rutin kan testleri hastaların 

çoğunda (tümünde değil) aktif hastalık tanısı konulmasında yardımcıdır.  

Sigara içen hastalarda sigaranın bırakılması tedavideki ilk basamaktır. Primer nutrisyonel 

tedavi göz ardı edilmemelidir. Elemental veya polimerik diyet kortikosteroidlerden daha az 

etkilidir, ancak KS ve anti TNF kullanımı kontrendike olan seçilmiş CH olgularda remisyon 

indüksiyonunda kullanılabilir. 

Biyolojik tedavi, steroidler veya immunosupresif tedavi başlamadan önce infeksiyon mutlak 

dışlanmalıdır ve cerrahi tedavi yeniden değerlendirilmelidir. 

Tedavide kullanılan ilaçlar: 

a. 5-aminosalisilatlar (?!) 

b. Kortikosteroidler 

c. Antibiyotikler 

i. Metronidazol 

ii. Ciprofloksasin  

d. Immunosupresif ilaçlar 

i. Azatioprin, 6-merkaptopurin 

ii. Metotreksat 

iii. Mikofenolat mofetil 

e. Anti- TNF  



 

Sulfasalazin hafif, orta derecede aktif Crohn hastalığında ve ülseratif kolit tedavisinde 30 

yıldan uzun süredir kullanılmaktadır. 5-aminosalisilik asid (5-ASA, mesalamin) sulfasalazin 

içinde aktif etkili ajandır. Sulfasalazin hem 5-ASA’dan kaynaklanan antiinflamatuvar etkiye, 

hem de sülfapiridinden kaynaklanan antibakteriyel etkiye sahiptir. Sulfasalazin oral 

alındığında kolonda bakteriyel azoredüktazların etkisi ile 5-ASA salınır.  

 

Kortikosteroidler, artmış vaskuler permeabiliteyi, vazodilatasyonu ve erken 

inflamatuvar yanıtta görülen nötrofil infiltrasyonunu bloke ederler. Ayrıca geç inflamatuvar 

yanıtta izlenen vaskuler proliferasyon, fibroblast yapımı ve kollajen birikimi üzerinde de 

etkileri vardır. NFκB gibi nukleer proteinlerle etkileşime girerek inflamatuvar yanıtı 

değiştirirler.  Proinflamatuvar araşidonik asid metabolitlerinin (Pg E2 ve LTB4 ) oluşumunu 

suprese ederler. Çok sayıda sitokinlerin (IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-12, IFN-γ, 

TNF-α) yapımı glukokortikoidlerin alımı ile inhibe olur. 

 Azatioprin ve 6 –merkaptopürinin metabolizması sonucu oluşan 6-tiyoguanin pürin 

ribonukleotid sentezini inhibe ederek RNA ve DNA sentezini bloke eder. Bu şekilde hücre 

proliferasyonu DNA sentez fazında bloke olur. Ayrıca “natural killer” ve sitotoksik T 

hücrelerinin sayısında azalmaya yol açarlar.  

Anti TNF α, TNF- α’ya bağlanır ve bunun hücresel reseptörlerle etkileşimini nötralize eder. 

TNF- α’nın etkilerinin bloke olması ile IL-6 ve diğer proinflamatuvar sitokinlerin düzeyi ve 

lökosit migrasyonu azalır.  

  

Aktif ileal, ileokolonik veya kolonik CH: seçilecek tedavi hastalık lokalizasyonu ve 

şiddetine bağlı olarak değişmektedir.  

Hafif şiddetli lokalize ileoçekal Crohn hastalığında Budesonide (9 mg/gün) ilk olarak tercih 

edilmelidir. Mesalamin tedavisinin faydası sınırlıdır. Antibiyotikler önerilmezler.   

Orta şiddetli aktif lokalize ileoçekal hastalıkta Budesonide (9 mg/gün) veya sistemik 

kortikosteroidler ile tedaviye başlanabilir. Septik komplikasyonlardan şüphe ediliyorsa 

antibiyotiklerin kullanımı önerilir. Azatioprin/6-merkaptopürin veya metotreksat, 

kortikosteroidlerle kombine olarak başlanabilir. Anti-TNF tedavi, aktif hastalığın objektif 

kanıtları olan, daha önceden KS refrakter,-bağımlı veya –intoleran olgularda önerilir. Anti-

TNF tedavi riskleri tedavi öncesi dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve hasta ile 

paylaşılmalıdır.   



Şiddetli aktif ileoçekal CH’da direkt olarak sistemik kortikosteroidlerle tedaviye 

başlanmalıdır. Relapsla gelen olgularda İMM tedavi ile birlikte başlanmalıdır. Anti-TNF 

tedavi, aktif hastalığın objektif kanıtları olan, daha önceden KS refrakter,-bağımlı veya –

intoleran olgularda İMM tedavi ile birlikte veya tek başına önerilir. Cerrahi tedavi sınırlı 

hastalıkta, ilaca yanıtsız veya intoleran olgularda alternatif tedavi olarak düşünülmelidir.  

Hafif aktif kolonik hastalıkta sulfasalazine ile tedaviye başlanabilir. Bu tedaviye yanıt 

vermeyen veya daha şiddetli aktif olgularda veya sistemik semptomları varsa kortikosteroid 

tedavi başlanmalıdır. KS tedavisine klinik yanıt alınıncaya kadar aynı dozda devamı, 

sonrasında 20mg/gün dozuna ininceye kadar haftada 5-10 mg azaltılması, devamında 2.5-5 

mg/haftada azaltılarak kesilmesi önerilmektedir (American College of Gastroenterology 

Guidelines). KS dozunun daha hızlı azaltılması erken relapsa yol açabilir. Relapsı önlemek 

için KS ler daha uzun süre kullanılmamalıdır. Relapsla gelen olgularda tedaviye IMM 

eklenmelidir. KS refrakter veya intoleran olgularda tedaviye Anti-TNF ile başlanmalıdır. 

Medikal tedavi yanıtsız veya intoleran olgularda cerrahi tedavi düşünülmelidir. 

 

Şiddetli aktif, sistemik semptomları olan olgular hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir.  

Hastaneye yatırma endikasyonları: 

 Kaşeksi 

 Abse  

 İntestinal obstrüksiyon 

 Sık kusma 

 Yüksek ateş 

 Konvansiyonel KS tedavi veya anti-TNF tedaviye rağmen devam eden Crohn hastalığı 

ile ilişkili semptomlar 

 

Remisyon idamesi: oral mesalamin remisyon idamesinde, sadece postoperatif dönemde 

kullanılabilir. Medikal tedavi ile remisyona giren olgularda mesalamin tedavisinin remisyon 

idamesindeki etkinliği tartışmalıdır. Kortikosteroid tedavi remisyon idamesinde 

kullanılmamalıdır. AZA ve MP; (a) şiddetli relaps veya sık relaps olan, (b) 12 aylık sürede 2 

veya daha fazla KS kullanımını gerektiren relaps, (c) KS dozu 15 mg altına inildiğinde veya, 

(d) KS bırakıldıktan sonra 6 hafta içinde relaps olan olgularda ilk tercih edilecek ilaçlardır. 

Anti TNF ile remisyon sağlanan olgularda remisyon idamesi de anti TNF ile yapılmalıdır. 

Anti TNF’ler (infliximab ve adalimumab) remisyon idamesinde etkili ilaçlardır. Ancak ne 

kadar süre kullanılacağına dair veri yoktur.  



 

Cerrahi tedavi endikasyonları: cerrahi tedavi hastalığın yaygınlığı, medikal tedaviye yanıt 

ve komplikasyonların varlığına göre uygulanmalıdır. Fibrostenotik ve medikal tedaviye 

yanıtsız intestinal hastalıkta, sınırlı ileokolonik tutulumda cerrahi tedavi tercih edilir. Daha 

geniş hastalıkta, barsak segmentinin korunması önemlidir. Makroskopik hastalığın sınırlı 

rezeksiyonu ve striktüroplasti önerilen cerrahi girişimlerdir. İBH cerrahisi bu konuda 

deneyimli kolorektal cerrahlar tarafından yapılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 


