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İBH - Biopsi nedenleri 

• Kesin tanı 

• ÜK/Crohn Hastalığı ayrımı 

• Yaygınlık 

• Aktivite  

• Tedavi monitörizasyonu 

• Displazi izlemi 



Patoloğun problemleri... 

• “Normal” ve varyasyonları 

• Klinik, radyolojik ve endoskopik bilgi Ø 

• Örnekleme hataları ve artefaktlar 

• Ender durumlar 

• Farklı durumların “overlap”i 

• Doku yanıt paternlerindeki sınırlılık 



infeksiyon 

iskemi 

ilaç-toksik etken 

immünolojik etken 

mekanik etken 

sitokinler 
adhezyon molekülleri 
kimyasal mediatörler 
inflamatuar hücreler 
immün effektör hücreler 

inflamasyon 

İNFLAMASYON PATERNLERİ  



İnflamasyon Paternleri 

Histolojik paternler 
• Aktif kolit – diffüz/fokal 
• Kronik kolit – aktif/inaktif 
• Hasarla karakterli aktif 

kolit  
• Hafif şiddette kolit 
• Ülserle karakterli kolit  
• Spesifik paternler 

(Eozinofilik kolit, 
infeksiyonlar...) 
 

Endoskopik paternler 
• Normal 
• Eritem/ödem 
• Erozyon/ülser 
• Ülser/yaygın hemoraji 
• Psödopolip/kaldırım taşı 
 



Hafif kolit 

Fokal aktif kolit 

İnaktif kolit 

Eozinofilik kolit 

Normal 

Lenfositik kolit 
Kollagenöz kolit  
Infeksiyöz kolit 
Crohn hastalığı 
 
Crohn hastalığı  
İnfeksiyöz kolit 
 
Remisyonda İBH 
Kronik iskemi 
Radyasyon koliti 
 
Besin allerjisi 
İlaç allerjisi 
İBH 



Eritem/ödem 

İnfeksiyöz kolit 

    C. Difficile koliti 

İBH 

İskemik kolit 

İlaçlar 

Radyasyon koliti 

Mikroskopik kolit 

   Lenfositik kolit 

   Kollagenöz kolit 

Eozinofilik kolit 

Diffüz aktif kolit 

Fokal aktif kolit 

İnaktif kolit 

Hafif kolit 

Kript hasarlı kolit 

Eozinofilik kolit 

İBH 
Infeksiyöz kolit 
Iskemik kolit 
 
Crohn hastalığı 
İnfeksiyöz kolit 
 
 
Remisyonda İBH 
Kronik iskemi 
 
GVHD 
Viral infeksiyonlar 
Iskemik kolit 
Radyasyon koliti 
Vaskülit 
 
Besin allerjisi 
İlaç allerjisi 
İBH 



Erozyon/ülser 

Diffüz aktif kolit 

Fokal aktif kolit 

Kript hasarlı kolit 

Eozinofilik kolit 

İBH 
Infeksiyöz kolit 
Iskemik kolit 
 
Crohn hastalığı 
İnfeksiyöz kolit 
 
GVHD 
Viral infeksiyonlar 
Iskemik kolit 
Radyasyon koliti 
Vaskülit 
 
Besin allerjisi 
İlaç allerjisi 
İBH 



Ülser/hemoraji 

Diffüz aktif kolit 

Kript hasarlı kolit 

Diffüz aktif kolit 
+ kronikleşme 

İBH 
Infeksiyöz kolit 
(amibiazis) 
Iskemik kolit 
 
İBH-ÜK 
Crohn hastalığı 
 
 
GVHD 
Viral infeksiyonlar 
Iskemik kolit 
Radyasyon koliti 
Vaskülit 
 



diffüz aktif kolit + 
ülser + 
kronikleşme bulguları 

diffüz aktif kolit +  
kronikleşme bulguları + 
psödopolipler 

 
İBH 
İnfeksyöz kolit 
İskemik kolit 
 
 
 
 
İBH 
İnfeksyöz kolit 
 

Psödopolip/Kaldırım taşı 



Patolojik tanı güçlüğü - genel 

• Hastalığın inkomplet ekspresyonu 

• Küçük biopsi 

• Yaygınlık ve dağılımın değerlendirilmesi için 
multipl biopsinin bulunmayışı 

• Ayırıcı tanı 

• Patoloğun deneyimsizliği 

 

 

 



normal 

inaktif 

kronik diffüz aktif 

fokal aktif 



Patolojik tanı güçlüğü - spesifik 

• Crohn hastalığı-ilk prezentasyon/erken dönem 
• Crohn hastalığı-kolonda sınırlı patoloji 
• Tedavi etkisi 
• Remisyonda “low grade” hastalık 
• Ülseratif kolit-sağlam rektum (“rectal sparing”) 
• Ülseratif kolit-çekum (“caecal patch”) ya da appendiks 

tutulumu 
• Pediatrik olgular 
• “Backwash” ileit 
• Üst GIS tutulumu  
• Sekonder patolojiler (iskemi/infeksiyon) 
• Fulminan kolit 

 



Crohn hastalığı - ilk prezentasyon 

• Fokal aktif kolit  

• Kesintili hafif 
inflamasyon 

• Fokal kriptit 

• Hiperplastik 
mukoza 



Tedavi etkisi  

• İnaktif kolit 

• İnaktif zeminde 
fokal aktivite 

• Fokal kriptit 

• Kript distorsiyonu 



Remisyonda “low grade” kolit 

• Kript distorsiyonu – 
minimal 

• Minimal aktivite 

• Minimal inflamasyon 



Pediatric İBH 



“Backwash” ileit 

• ÜK’li hastalarda 
ileumda inflamatuar 
değişiklikler 
görülebilir  

• Genellikle fokal, hafif 
şiddettedir  

• Aktif/kronik olabilir 

• Ülserler yüzeyeldir 

 

Haskell et al., Am J Surg Pathol, 2005 



Üst GİS tutulumu 

Crohn hastalığı 

• Fokal aktif gastrit 

• Granülomatöz 
gastrit 

• Bulbus tutulumu 

Ülseratif kolit  

• Mide/duodenumda 
kronik inflamasyon 

 



İBH + İnfeksiyon 

• 50 yaşında erkek  

• Ateş, karın ağrısı, 
sulu diare  

• 3 yıl önce İİBH-
Crohn Hastalığı 

• Mesalamin + düşük 
doz steroid 

Can J Gastroenterol. 2005 Feb;19(2):109-11. 



Poşitis 

• ÜK ‘de ileal poş-anal 
anastomoz sonrası ileal 
rezervuar inflamasyonu 

• Bakteriyel aşırı çoğalma 
sorumlu 

• Villöz atrofi + kronik 
inflamasyon (“kolon”laşma) 

• İBH bulguları 



İBH-assosiye Displazi/İEN 

• > %95 “flat” displazi 
• Polipoid displazi = DALM 
• İki tiptir: Adenomatöz / 

Villöz-hipermüsinöz 
• DALM = Polibin sapı ve 

çevre “flat” mukozada 
displazi 

• Sporadik adenoma = 
inaktif, kısa süreli kolit 
 

• Negatif/belirsiz/pozitif 
 
 



Patoloğun gastroenterologdan 
beklentileri – İBH tanısı 

• Güvenilir İBH tanısı - ileokolonoskopi 

• Rektumu ve terminal ileumu içerecek 
şekilde en az 5 bölgeden en az 2 biopsi 

• Biopsilerin kodlanarak ayrı tüplerde, % 
10’luk formalin içinde gönderilmesi 

• Klinik bilgi (endoskopi, yaş, hastalık 
süresi, tedavi tipi ve süresi) verilmesi 





• Polipoid lezyonlarda çevre ve uzak 
mukozanın örneklenmesi  

• Sürveyans için makroskopik lezyonlara 
ek olarak kolonun her 10cm’den 4’er 
biopsi alınması 

Patoloğun gastroenterologdan 
beklentileri - displazi 



Patoloğun önerileri 

• İBH tanısının verilebildiği ancak 
makroskopik ve mikroskopik olarak ÜK-CH 
ayrımının yapılamadığı durumlarda;  

 “İBH-sınıflandırılamayan” tanısı verilir 
• “İndetermine kolit” tanısı yalnızca 

operasyon materyalinde kullanılır 
• Aktif İBH’da CMV araştırılmalıdır 
• İBH-displazi tanısında deneyimli bir 

gastrointestinal patolog’dan ikinci görüş 
alınmalıdır 
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İBH – Biopsi Raporlama 
(deskriptif olmak zorundadır!) 

 
• normal-fonksiyonel diare, iritabl barsak s.  

• düşündüren-histolojik bulgular (+), klinik 
korelasyon (-) 

• tanısal- histolojik bulgular (+), destekleyici 
klinik bilgi (+) 

• sınıflandırılamayan-ÜK/CH-ileri tetkik 
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