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görülmez ancak cilt ve eklem semptomları görülebilir. Ülse-

ratif proktit hastaları hematoşezi, müküslü dışkılama ve te-

nezmden yakınırlar. Hastalık çoğunlukla rektumla sınırlı kalır, 

ancak hastaların 10-40%’ında inflamasyon proksimale ilerler 

ve hastaların yaklaşık %20’si kolektomiye giderler (2,3).

Proktosigmoidit (sol-taraflı kolit); ÜK hastalarının %40’ını 

kapsar. Hastalar tenesmus, acil tuvalet ihtiyacı, rektal kana-

ÜLSERATİF KOLİT

Ülseratif Kolit (ÜK) belirtileri çoğunlukla sinsidir. Hastalı-
ğın neden olduğu rektal inflamasyon hastalığın en belirgin 
semptomu olan kanamaya ve/veya mukus deşarjına yol açar. 
Tenezm ise rektal ödeme sekonder ortaya çıkar (1). 

ÜK’in en hafif hali olan ülseratif proktit hastaların yaklaşık 25-
30%’unda görülür. Proktit hastalarında sistematik semptom 
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ÜLSERATİF KOLİT:

• Ülseratif kolit (ÜK) kolonun mukoza tabakasına sınırlı bölümlerinin tekrarlayan inflamasyonu ile 
karakterizedir. En sık rektumda görülür, kolonun diğer bölümlerine süreklilik arzederek yayılır. Ül-
seratif kolitte genellikle sık tekrarlayan kanlı ishal şikayetleri mevcuttur. Semptomları kolik tarzda 
karın ağrısı, sıkışma ve tenesmus içerir. Hastalarda ateş, halsizlik ve kilo kaybı olabilir.

• Tanıda kolonoskopide mukozal ödem, frajilite ve konfluen ülserasyon ile karakterize görünüm 
anahtar noktadır.

• Ülseratif kolit alevlenmesi ile başvuran hastada enterik enfeksiyonun ekarte edilmesi için dışkı 
kültürleri,Clostridium difficile için toksin ve imünomodülatör tedavisi alan hastalarda muhtemel 
citomegalovirus enfeksiyonunu ekarte etmek için rektal biopsi almak gerekir.

• Tedavinin temelini 5-aminosalisilik asit türevleri, kortikosteroidler, immünsüpresif tedaviler ve bi-
yolojik tedavileri içerir.

• Ülseratif kolitli hastada yüksek ateş ve karın ağrısı varsa perforasyon veya megakolon komplikas-
yonları açısından değerlendirilmelidir.

• ÜK ve pankolitte 8 yıldan fazla süren sol-taraflı kolit kolorektal kanser riskinde artış ile ilişkilidir, 
hastalara bu yüzden en az 2 yılda bir displazi için kolonoskopi taraması yapılması gerekir.
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sinde ameliyat ihtiyacı duyar. Medikal tedavi ile hastaların 
%90’indan fazlası sosyal hayata engelsiz devam eder. Hastala-
rın’ü hastalıklarının bir döneminde cerrahi ihtiyacı duyabilir-
ler. Mortalite oranı ise toplum ile aynıdır (8).

Tanı

ÜK tanısı klinik, endoskopi ve anamnezle konulur. ÜK ve 
enfeksiyon sonrası irritabl bağırsak sendromu arasında ben-
zerlikler olabilir (9). Fekal lökosit saptanması genel anlamda 
kolon iltihabına işaret eder (10). Sensitiviteleri düşük olsa da 
ÜK hastalığına benzer tabloya neden olabilen (Hemorrhagic 
E. coli, Salmonella, Shigella vb.) enfeksiyonların olup olmadı-
ğı kültürlerle belirlenmeli, benzer tabloya yol açabilecek ilaç 
anamnezi [nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), 5-ami-
nosalisilik asit (ASA), antibiyotikler] mutlaka sorgulanmalıdır. 
Yine anamnezde pelvik radyoterapi uygulanıp uygulanmadığı 
dikkate alınmalıdır.

ÜK genellikle adolesan dönem ve 3. dekatlar arasında belirti 
gösterir (11). 40 yaşının altında ishal dışında rektal kanama 
şikâyeti olan hastaların ÜK hastalığı olması çok olasıdır. Ço-
ğunlukla belirtiler subakut veya kroniktir, zaman zaman ara-
lıklı ve ilerleyici de olabilir.

ÜK hastalığı temel olarak rektumun hastalığıdır (olguların 
%95’inde rektum tutulumu vardır) ve en kolay tanı yöntemi 
kolonun proktoskop veya esnek bir sigmoidoskop ile ince-
lenmesidir. Radyografik inceleme, karın radyografisi dışında 
yerini tamamıyla endoskopik incelemelere bırakmıştır. Hasta-
ların anamnezleri dikkatle alınmalıdır. İlk sorgulanması gere-
kenler geçmişte ishal ve kanama semptomları, son dönemde 
hastanın tuvalet ihtiyacı, tuvaletini tutamama, kilo kaybı, art-
rit, bel ağrısı, cilt tahrişi, göz iltihabı ve ağızda ülserasyon gibi 
bilgilerdir. Daha sonrasında alışkanlıklar (sigara kullanımı, 
vs.) seyahatler, enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, aile öyküsü ve 
kanser geçmişi sorgulanmalıdır. Kadınların menstrual geçmi-
şi de yararlı bilgiler arasındadır.

Fizik muayenede sol kolonda sadece derin palpasyonda hafif 
ağrı dışında patolojik bulguya rastlanmaz. Ağır hastalık du-
rumunda hassasiyet daha yaygındır. Karında şişkinlik, hassa-
siyet, oskültasyonda bağırsak seslerinin azalması ani gelişen 
kolit veya toksik megakolon göstergeleridir. Sistemik muaye-
nede hastalarda kronik hastalık anemisi, konjuktivit, eritema 
nodozum, piyodermi veya büyük eklemlerde artrit görülebi-
lir. Sakroileit ve buna bağlı semptomlar ÜK’te nadirdir. 

ma, kabızlık veya ishal gibi şikâyetlerde bulunabilir. Sol alt 
kadran ağrısı daha sıktır. 

Tüm kolon hastalığı durumunda pankolit’ten söz edilebilir. 
Kolonun emici kapasitesinin düşmesi nedeniyle hastada is-
hal, kanama, acil tuvalet ihtiyacı ve tenesmus belirtileri sıktır. 
Hastaların karın ağrısı, kilo kaybı yaşamaları olasıdır, ayrıca 
ekstraintestinal semptomlar ve kansızlık da hastalığın yandaş 
bulgularıdır (4). 

Toksik megakolon, ülseratif kolonun en ağır klinik formatıdır 
ve daha çok pankolit hastalarında görülür. Hastalarda ateş, 
halsizlik, ağır kramplar, karın ağrısı, karında hassasiyet ola-
bilir. Bu durum inflamasyonun mukoza altına ve kas dokusu-
na doğru ilerlemesi nedeniyle oluşur. Mukoza altındaki kas 
dokudaki inflamasyon kolon sirküler kaslarında paraliziye ve 
buna bağlı olarak kolon duvarının iyice gerilip kâğıt gibi gö-
rünmesine neden olur (5).

Günümüzde de hastalığın ağırlığını tanımlayan kriterler ilk 
olarak Truelove ve Witts tarafından tanımlanmıştır (6). ÜK’in 
şiddeti tutulan kolonun uzunluğu ve lokalizasyonuna bağlı-
dır. Tedavi ile hastaların çoğunun belirtileri kısa süre içinde 
azalsa da tedavi kesilirse %90 oranında semptomlar tekrarlar. 
Tuvalet ihtiyacı az, kramp hissetmeyen ve günde 4’ten az dış-
kı çıkaran hastalar hafif belirti göstermektedir. Hastalar sabah 
dışkı çıkarttıktan sonra günlerine normal bir şekilde devam 
edebilirler. Acil tuvalet ihtiyacı ve günde 4-8 kez dışkı çıkartan 
hastaların orta ağırlıkta ÜK hastası olduğu belirtilmiştir. Bu 
hastalar sabah ve her yemekten sonra dışkı çıkarır; dışkıda 
kan ve pürülan mukus görülür; hastaların akşamları dışkıla-
mak için uyandıkları görülür. Bu durumdaki hastaların gün-
lük hayatı, iş ve sosyal hayatı etkilenebilir. Ağır ÜK durumun-
da günde 8’den fazla dışkılama, gece boyunca tuvalet ihtiyacı, 
tenezm ve inkontinans, subfebril ateş, terleme, halsizlik ve 
kilo kaybı görülür. Bu hastalarda, anemi, lökositoz ve hipoal-
buminemi görülebilir (7). 

Fulminan kolit hastalarının günde 10 ve daha fazla dışkı çı-
kartma ihtiyacı duyduğu görülür. Gece tuvalet ihtiyacı, karın 
ağrısı ve tenesmus, distansiyon görülürken, yüksek ateş ve 
tansiyon düşüklüğü gibi sistemik semptomlar eşlik edebilir. 
Radyografik olarak mukozal ödem, intramural hava ve kolon 
dilatasyonu görülür. Cerrahi ekip ile beraber sıkı takip gerek-
mektedir.

Genel olarak hastaların %10’undan azı hastalığın ilk sene-
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uygulanması ÜK ve CH arasındaki ayrımı yapmanın en iyi 
yoludur (17).

Sağlıklı kolon mukozası düzgün yüzeyli ve parlaktır. Muko-
za içinde damarsal dallanmalar gösterirken endoskopik ışığı 
düzgün bir şekilde yansıtır. İnflamasyonda ise mukoza eri-
temli, ödemli görünümlüdür ve ışığı yansıtamayacak şekilde 
granüler yapı gösterir. Granüler görünümün nedeni muko-
zadaki ışık kırılmaları olup, ışığın düzgün mukozal yüzeyde-
ki geniş muntazam kırılmalar yerine pek çok farklı düzeyde 
yansıyarak yüzeye ıslak kumlu zemin görünümü vermesidir. 
Bağırsak mukozası ileri derecede frajildir ve toplu iğne başı 
şeklinde minik kanamalar görülebilir. Mukozada geniş ülse-
rasyonlar daha ağır hastalık olarak kabul edilmesine rağmen 
bu ülserler yüzeyseldir ve üzerlerinde müköz eksüdasyonlar 
bulunur. Ülserler nadiren alttaki kas dokusuna ulaşacak ka-
dar derin olabilir. Ülserler arasında normal mukoza yoktur ve 
birbiriyle devamlılık gösterir niteliktedir. Endoskopik lezyon-
ların derecesini belirleyebilmek için pek çok skor kullanılmış-
tır. En sık kullanılan Mayo klinik skorlaması endoskopik ve 
klinik bulguların harmanlanmasıyla elde edilen bir indekstir. 
Sıfır ile 12 arasında puanlandırılır en yüksek skor en ağır has-
talığı yansıtır (18)

ÜK çekum ve ileumu nadiren tutar. Terminal ileum’un tutul-
duğu ‘backwash ileitis’ durumunda ise bu bölgeden yapılan 
biyopsi ile Crohn ayırımı kolayca yapılabilir (19). ‘Backwash’ 
terimi ileum mukozasının çekum içeriğine maruz kalması so-
nucunda geriye doğru olan inflamasyona verilen addır (20). 
Bazı çalışmalarda “backwash ileit” durumunda kolon muko-
zasında displazi ve kolorektal kanser oranının arttığı belir-
tilmiştir (21). İleoçekal valf pankolit tutulumunda gevşektir 
ve kolayca geçişe izin verir. ÜK’te distal hastalık durumunda 
çekum ve apendiks çevresindeki sınırlı hastalık (cecal patch) 
yine Crohn’da görülenden farklıdır (22). 

İyileşme fazında ÜK mukozasındaki ülserasyonlar granülas-
yon dokusu bırakarak iyileşir. Bu doku özellikle inflamas-
yonun ağır olduğu bölgelerde mukoza sınırından sarkarak 
postinflamatuar ‘pseudopolip’ görünümüne yol açar. Kan-
serleşme potansiyeli olmamakla beraber bu poliplerin pre-
kanseröz olan adenomatöz poliplerden ayrılması zordur ve 
yaygın olduğunda ise neredeyse imkansızdır. Tıbbi tedaviye 
dirençli vakalar ve ağır kolit durumunda kolonoskopinin 
deneyimli kişilerce ve Clostridium difficile, sitomegalovirüs 

Laboratuvar İncelemeleri

ÜK şüphesi bulunan hastalarda ilk basamakta tam kan sayımı 
ve ayrıntılı biyokimyasal değerlendirilmeler yapılmalıdır. Ka-
raciğer ve böbrek testleri yapılır. İshal ayırıcı tanısı için gaita 
kültürü ve mikrobiyolojik testler yapılmalıdır.

Dışkının direkt incelemesinde inflamatuvar hücrelerin olma-
sı ÜK tanısı için gereklidir. Kolon mukozasındaki kriptlerin 
inflamasyonu ve bu apselerin lümene boşalması sonucunda 
görülen pürülan ishal ÜK’i irritabl bağırsak ve fonksiyonel 
bağırsak hastalıklarından ayırır. Tanısal olarak kullanılan fe-
kal belirteçler arasında kalprotectin (granülosit kaynaklı kal-
siyum bağlayıcı proteindir), laktoferrin (granülosit kaynaklı 
poliklonal antikorlarla ya da lateks aglütinasyonla bakılabilir) 
gibi proteinler de ayırıcı tanıda kullanılabilir. Bu proteinler 
ayrıca hastalık aktivitesini değerlendirmede de kullanılabilir 
(12-14). 

Serolojik Belirteçler

Genel olarak İBH’da hastalık belirteçleri olarak kullanılan an-
tikorlar iki ana gruba ayrılır; mikrobiotiklere karşı oluşanlar 
ve otoantikorlar. Anti-glikan antikorları; Saccharomyces cere-
visia (ASCA)’ye karşı oluşan antikorlar bu grubun en çok bi-
linenleridir. Bu antikorların ELİSA yöntemi ile hem immüng-
lobulin (Ig)A hem de Ig G düzeyleri belirlenebilmekte olup 
genellikle Crohn hastalığı (CH)’da yaklaşık %60 oranında po-
zitif saptanmaktadır (15,16). 

ÜK hastalarında ise pANCA prevalansı %50-%80 arasındadır, 
bu değerler hastalık süresince korunur. Farklı popülasyonlar 
arasındaki farklılıklar, etnik farklılıklar, yönlendirmeden do-
ğan önyargı veya ölçümlerin metodolojisindeki değişiklikler-
den kaynaklanabilir. pANCA ayrıca ÜK hastalığına çok benze-
yen Crohn hastalarının %31’inde de pozitif bulunmaktadır. 

Endoskopi

İnflamatuvar bağırsak hastalığının tanısında endoskopi her 
zaman en önemli yere sahiptir. ÜK’te endoskopide tipik ola-
rak eritem, ödem, damarsal düzenin kaybolması, mukozada 
granülasyon, spontane kanamaya eğilim, yalancı polipler, 
erozyonlar ve ülserler görülebilir. Hastalık yayılımı rektum 
bölgesinde başlayıp proksimale ilerleyen kesintisiz bir iltiha-
ba neden olur. İltihabın ne derece yayılacağı hastadan hasta-
ya değişir. Çekum ve terminal ileumu da içeren kolonoskopi 
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mış görünümü ‘thumbprinting’ olabilir. Ancak bu bulgu ÜK’e 
özgü değildir. Ayrıca ÜK’in kronik dönemlerinde kolonun 
haustrasyonlarının kaybına bağlı olarak kolon segmentlerinin 
düz “kurşun boru” görüntüsü olabilir (28).

Düz batın grafisinde hastaların sakroiliak ve lumbosakral ek-
lemleri değerlendirilerek ankilozan spondilit veya sakroileit 
ayrıcı tanısına gidilebilir. Hava kontrastlı baryumlu grafiler 
mikroskobik ülserasyonun düzgün ya da kaba görünümlü ol-
duğunu, proksimal yayılım gösteren hastalıkta yaygın diffüz, 
devamlılık gösteren simetrik yapıdaki ülserasyonu gösterebi-
lir. ÜK’te mukozadaki küçük ülserasyonlar baryumlu grafide 
mukozal düzensizliklerin olduğu ‘testere dişi ülserler’ olarak 
izlenebilirler. Ayrıca bu grafilerle tutulan segmentte haustras-
yon kaybı, kolonun kısalması ve rektum ile sakrum arasındaki 
mesafenin azaldığı da gösterilebilir. Ancak tüm bunlara rağ-
men ağır hastalık durumunda toksik megakolon ve perforas-
yon riski nedeniyle baryumlu grafilerden kaçınılmalıdır. Ço-
cuklarda, ağır hasta erişkinlerde ince bağırsak tutulumu ya da 
kolitin yaygınlığının tam olarak belirlenemediği durumlarda 
indiyum, teknesyum işaretli lökositlerle sintigrafik inceleme 
yapılabilir. Bu yöntemle hastalığın yaygınlığı ve inflamasyo-
nun devamlılığı hızlı şekilde değerlendirilebilir (29).

Bilgisayarlı Tomografi 

İnflamatuvar bağırsak hastalığında (İBH) bilgisayarlı tomog-
rafi (BT) tanısal olarak kullanılabilir. Negatif yüklü veya nöt-
ral bir kontrast ajan kullanılarak (su, mannitol, metil selüloz) 
mukozal görüntüleme ve ince bağırsak hastalığı tanısı konu-
labilir (30). ÜK’in tipik tutulum şekli rektumdan başlayarak 
proksimale ilerleyen diffüz tutulum şeklindedir. Rektum 
tutulumu tipiktir, bu bölgede daralma mezorektal yağ doku-
sunda hipertrofi, inflamasyonun neden olduğu heterojenite 
izlenebilir (31)

Rutin BT ağır hastalığı olanlarda, apse veya perforasyon gibi 
komplikasyonları göstermede yararlıdır.

Magnetik Rezonans Görüntüleme

İBH tanısında histolojik olarak inflamasyon varlığını araştır-
mak için kullanılabilir. Ancak hassasiyet ve özgüllüğü kolo-
noskopiden daha düşüktür (32). Magnetik rezonans görün-
tüleme (MRG) ile inflamatuvar bağırsak hastalığı bulgularının 
pek çoğu tespit edilebilir. En erken bulgular olan mukozal 
değişiklikler kontrast verilmesinin ardından alınan görün-

gibi enfeksiyonların olmadığı durumlarda yapılması gerekir 
ancak yinede ağır kolit durumunda enfeksiyöz kolit ayırımı 
güçtür (23-25).

Histoloji

ÜK’in histolojik özellikleri endoskopideki görünüme paralel 
olarak tutulan segmentte diffüz yaygın, yüzeyel inflamas-
yon gösterirken hasarlı bölgenin proksimalindeki mukoza 
normaldir. En temel özellik mukozadaki glandüler yapının 
bozulması ve inflamatuvar birikimin bulunmasıdır (26). Pa-
tognomonik histolojik ölçüt olmamasına rağmen mukozal 
bütünlüğün bozulması bu hastalığı enfeksiyöz kolitten ayıran 
en önemli özelliktir. Kolon mukozasındaki bezlerin parmak-
sı ve aşağıya doğru uzayan tüp görüntüsü ÜK’te bozularak 
düzensiz bir hal almıştır (kript distorsiyonu). Ayrıca bu şe-
kilsiz glandüler dokunun tabanı nötrofilik infiltratlarla dol-
durularak tipik kript apsesi görünümü oluşur. Ağır hastalıkta 
lamina propria’yı açıkta bırakacak kadar derin ülserasyonlar 
olabilir. Çoğunlukla ülserasyonlar muskularis mukozaya sınır-
lı ve yüzeysel olma eğilimindedir. Fulminan kolit durumun-
da ise bağırsak duvarı kas tabakasına ilerleyen derin ülserler 
nedeniyle sadece serozanın kaldığı kağıt kadar ince olabilir. 
İyileşme fazında ise glandüler kriptalar atrofik, küçülmüş 
düzensiz şekillidir. Sessiz kolitte ise yine yapısal bütünlük 
bozulmuş olmakla beraber akut inflamasyon bulguları (nöt-
rofiller ve kript apseleri) yoktur. Hem akut inflamasyon hem 
de kolon epitelinin yenilenmesi nedeniyle hücresel atipi ve 
epitelyal displaziden ayırt edilmelidir (27). Eğer yenilenen 
mukoza hücrelerindeki glandüler epitel hücrelerinde çekir-
dek hiperkromatik boyanıp, polaritesinde kaybolma, şekil 
düzensizliği gösteriyor ve normal apikal mukus taşımıyorsa 
bu durumda neoplaziden şüphe edilmelidir.

Görüntüleme Yöntemleri

Düz Grafi

Normal batın grafisinde kolon dışındaki bağırsak segment-
lerinde hava bulunmaz. Batın içindeki gaz dağılımı bağırsak 
tıkanıklığı, ileus hakkında bilgi verir. Şiddetli kolit durumun-
da düz batın grafisi hava dolu bağırsakta haustrasyonun olup 
olmadığını ya da yaygın dilatasyonu (toksik megakolon ayırıcı 
tanısında) gösterebilir. Diyafram altında serbest hava, bağır-
sak duvarında hava keseciklerinin olması ve ileus paterni de 
ağır, şiddetli kolit lehine yorumlanabilir. Kolon segmentlerin-
de bağırsak konturlarında ödeme bağlı olarak parmakla basıl-
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herhangi bir yerini tutabileceğinden semptomlar ÜK’te görü-
lenden çok farklı ve çeşitli olabilir. Bu bulgular inflamasyonun 
yaygınlığı, yeri ve ağırlığına göre değişebilir. Genel olarak bu 
hastalıkta ‘skip alanlar’ şeklinde tutulum olduğuna dair yay-
gın görüşe rağmen bağırsaktaki inflamasyon ve yayılma pa-
terni tamamen kişiye özgüdür (34). 

Bu hastalıktaki transmural tutulum striktür ve fistül gibi bağır-
sak komplikasyonlarına eğilim yaratır. CH’ındaki inflamasyon 
şekli ÜK’teki gibi yüzeyel lezyonlar şeklinde olabileceği gibi, 
bağırsak duvarını penetre eden fibröz-striktürel oluşumlara, 
mezenterik inflamatuvar kitlelere ya da bağırsakları çepe-
çevre saran apselerin eşlik ettiği fistüllere neden olabilir. CH 
inflamasyonun yayılma şeklinden çok zaman içinde gelişme 
eğilimi olan stenozlara göre sınıflandırılmıştır (35).

ÜK cerrahi olarak kolon rezeksiyonu ile küre kavuşma şansı-
na sahipken Crohn hastalarında cerrahi rezeksiyon yerinde 
ve diğer alanlarda hastalık tekrarlama eğilimindedir (36).

Hastalığın klinik şiddetini belirlemek için çoğunlukla CH Ak-
tivite İndeksi (CDAI) kullanılır. Ancak semptomlar ve infla-
masyon arasında tam bir ayırım yapamadığından ve karmaşık 
olduğundan klinik uygulamada kullanılması zordur, yine de 
yerine sayısız alternatif indeks kullanılmış olmasına rağmen 
hiçbirinin buna üstünlüğü olduğu kabul edilmemiştir (37). 
Klinik pratikte hastalığın ağırlığı; inflamatuvar semptomlar, 
obstrüksiyon, fistülizasyon, apse oluşumu, sistemik kompli-
kasyonlar ve hastanın yaşam kalitesine etkisine göre değer-
lendirilir (38).

Tanı

ÜK’teki gibi CH’ında da patognomonik klinik, histolojik, en-
doskopik bulgu yoktur. Endoskopik ve radyolojik olarak ya da 
biyopsi/cerrahi materyalde granülomla birlikte olan (ancak 
şart değil) devamlılık göstermeyen bağırsak inflamasyonu 
CH’ının başlıca bulgusudur. İntestinal biyopsi tanısal olmak-
tan çok doğrulayıcı niteliktedir. Özellikle çocuklarda kolona 
sınırlı olan ancak ÜK olarak sınıflandırılmayacak hastalık in-
determinate kolit olarak adlandırılır (39). CH’ında serolojik 
çalışmalar giderek daha ağırlık kazanmasına rağmen hastalığı 
doğrulamak için yeterince yüksek pozitif prediktif değere sa-
hip değildirler (30). Halihazırda klinik bulgular, anamnez, fizik 
muayene, serolojik çalışmaları da içeren labratuvar çalışmaları 
ile İBH belirlenip daha sonra ileri tanısal çalışmalar yapılarak 
(endoskopi, biyopsi, kesitsel görüntüleme) CH, ÜK ve diğer 
inflamatuvar enteropatilerden ayırt edilmektedir (40).

tülerde belirgindir. Bağırsak duvarı kalınlığı artışı hastalığın 
ağırlığına göre değişir. Lenfadenopatiler ve vaskülarizasyon 
artımına bağlı tarak bulgusu MR görüntülemede tanımlan-
mıştır. 

Tam olarak belirlenemeyen koliti olan hastalarda kapsül en-
doskopi CH’ının varlığını ekarte etmek için kullanılabilir, fa-
kat kapsül endoskopinin küçük bağırsak lezyonlarını belirle-
mede enteroskopi ve ince bağırsak radyografisine üstünlüğü 
bulunmamaktadır (33).

CROHN HASTALIĞI

CROHN HASTALIĞI

• Crohn hastalığı (CH) sindirim sisteminin fokal, asimetrik, 
transmural tutulumla seyreden ağızdan anüse kadar her 
yerde olabilen inflamatuvar hastalığıdır. 

• CH’ında patognomonik klinik, histolojik, endoskopik 
bulgu yoktur. Endoskopik ve radyolojik olarak ya da bi-
yopsi / cerrahi materyalde granülomla birlikte olan (an-
cak şart değil) devamlılık göstermeyen bağırsak inflamas-
yonu CH’ının başlıca bulgusudur.

• CH’da terminal ileum ve çekum en sık etkilenir. Perianal 
tutulum hastalığın bir özelliği olmasına rağmen, rektum 
kolona nispeten korunmuştur.

• CH remisyon ve alevlenmeler ile giden kronik, tekrarla-
yan bir hastalıktır.

• Komplikasyonlar fistül, apse, perianal hastalığı ve darlık 
şeklinde görülür.

• CH seyrinde sigara içimi özellikle kadınlarda uzun dö-
nemde mortalite riskini arttırır.

• CH tedavisinde 5-aminosalisilik asit türevleri, antibiyo-
tikler, kortikosteroidler ve diğer immünsupresif tedaviler 
kullanılmaktadır.

CH sindirim sisteminin fokal, asimetrik, transmural tutulumla 
seyreden ağızdan anüse kadar her yerde olabilen inflamatuar 
hastalığıdır. ÜK’te görülen diffüz devamlılık gösteren yüzeyel 
mukozal tutulum yerine, CH’ında fokal transmural tutulum 
söz konusudur. CH’ının belirleyici histolojik bulgusu non 
kazeifiye granülomlardır ancak hastaların sadece %30’unda 
bulunur ve tanı için şart değildir. CH gastrointestinal sistemin 
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te yanma, disfaji, epigastrik ağrı, bulantı, disfaji, erken doyma 
veya postprandiyal kusma gibi semptomlar sıklıkla ateş, gece 
terlemeleri, rektal kanama gibi sistemik inflamatuvar semp-
tomlara eşlik eder. Bağırsak hastalığının tedavi edilmesiyle 
özofageal semptomlar da geriler (50). Duodenal CH tıkanma, 
fistül oluşumu veya biliyer tıkanmaya neden olabilir (51,52).

Jejunoileitis

Proksimal ince barsağı tutan CH’ında kusma, ishal, kramp 
şeklinde karın ağrısı ve kilo kaybı en sık görülen semptom-
dur (4). Kilo kaybı kronik hastalık ve buna bağlı malabsorbsi-
yon ve enerji açığına sekonderdir. İshal nedeni inflamasyon, 
protein kaybettiren enteropati, striktürün proksimalindeki 
staza bağlı olarak artan bakteri sayısı gibi nedenlere bağlı 
olarak gelişen malabsorsiyon olabilir. Ayrıca geniş bağırsak 
hastalığına bağlı yine malabsorbsiyon, terminal ileumdaki 
inflamasyon ya da rezeksiyona bağlı olarak emilemeyen safra 
asitleri nedeniyle steatore görülebilir.

İleit ve İleoçekal CH

Crohn hastalarında bağırsak semptomları bağırsakta daral-
ma, obstrüksiyon olmasından sonra görülür. En çok sağ alt 
kadran ağrısı, kanamalı/kanamasız ishal, ateş, kilo kaybı, gece 
terlemesi ile ortaya çıkar. Ağrı çoğunlukla yemeklerden sonra 
kısmen ya da tam olarak daralmış bağırsak lümeni nedeniyle 
kramp tarzındadır ve bu ağrıya batında distansiyon, kusma ve 
bulantı eşlik edebilir. Akut tablo apandisiti taklit edebilir ve 
eksplaratuvar laparotomide Crohn ileiti tanısı konabilir. 

Crohn Koliti

Crohn hastalarının yaklaşık %15’inde hastalık kolona sınırlı-
dır. ÜK’ten ayırım güçtür çünkü ishal, rektal kanama, sıkışma 
hissi gibi klinik bulgular benzerdir (3). Ancak CH’ında kolon 
tutulumunda perianal bulgular (apse, skin tag veya fistül)
(100) ÜK’ten çok daha sıktır ayrıca rektum ÜK’te her zaman 
tutulmuş iken CH’ında korunur. Kolitle başvuran hastaların 
yaklaşık %10-20’sinde diffüz/ağır inflamasyon ya da şüpheli 
fokal inflamasyon durumunda sınıflandırma tam yapılamaya-
bilir (53).

Perianal CH

Perianal tutulum Crohn hastalarının %25’inde hastalığın seyri 
sırasında görülebilir ve genellikle de kolon tutulumuyla bera-
berdir (54). Perianal apse anorektal bileşkedeki anal kriptler-
den çıkar ve anal sfinktere doğru yayılarak apse ya da fistüle 

Klinik Bulgular ve Doğal Seyir

CH’ında tanı sırasında hastaların %60’ında ağrı ve kilo kaybı 
izlenirken en sık semptom kronik ishaldir. Hastalar genellikle 
kronik hastalık semptomları ile başvururken, aniden başla-
yan şiddetli karın ağrısı, bağırsak tıkanıklığı ya da kanama 
ile gelebilirler. Karın ağrısı Crohn hastalarında ÜK’ten daha 
sık görülür bunun nedeni ise CH’ında transmural bağırsak 
tutulumuna bağlı olarak seroza ve peritonda yerleşik ağrı re-
septörlerinin uyarılmasıdır. Karın ağrısı ve postprandiyal ağrı 
en sık görülen semptom iken bunlara diyare, rektal kanama, 
nokturnal bağırsak hareketleri, ateş, gece terlemeleri, kilo 
kaybı sıklıkla eşlik eder (41). CH çoğunlukla terminal ileum 
ve çekumu tutar. Ancak yayılım şekli değişken olabilir. Has-
talığın başlangıç şekli tutulum yerine, yaygınlığına, şiddetine 
ve hastalığın bağırsak ve bağırsak dışı komplikasyonlarına 
bağlıdır (40). İntestinal sitriktürlerin kısmi ya da tam bağır-
sak tıkanmasına yol açması nedeniyle bulantı kusma olabilir. 
Transmural hastalıkta perianal bölgede skin tag ya da peri-
rektal apse/fistül şeklinde olması hastaların ancak %10’unda 
bulunur (42). Aynı şekilde sağ alt kadranda inflamatuvar kitle 
olarak da görülebilir (43). Hastalık sırasında periferik ya da 
aksiyel artrit gibi kas iskelet sistemi hastalıkları ya da primer 
eritema nodozum gibi cilt bulguları ekstraintestinal semp-
tomlar olarak görülebilir ve bu durum kolon tutulumunun 
olduğu vakalarda daha sıktır (44). Çocuk ve adolesanlarda 
başlangıç bulguları gelişme geriliği, sekonder seks karakterle-
rinde gerilik, artrit, kilo kaybı veya sebebi bilinmeyen ateş gibi 
sinsi olabilir (45,46). Hastaların %10-15’inde yaşam kalitesi 
kronik hastalık nedeniyle büyük ölçüde bozulur. Çoğunlukla 
hastalık alevlenmeler ile seyreden kronik hastalık şeklindedir 
(%65-70). Tanıdan sonraki bir yıl içinde hastaların yarısından 
fazlasında remisyon sağlanırken %10-20’sinde klinik alevlen-
me bir diğer %10-15’inde de lokal aktif hastalık devam eder. 
Hastalığın erken yaşta başlaması, ilk tanıda perianal hastalığın 
ve endoskopide şiddetli hastalığın varlığı, steroid gereksinimi 
ve serolojik testlerin (ASCA, OmpC) pozitifliği kötü prognoz 
işaretleridir (47).

Üst GİS Tutulumlu CH

Üst gastrointestinal sistemin CH’ı izole olmaktan çok çoğun-
lukla ince ya da kalın bağırsak hastalığına eşlik eder (48,49). Bu 
bölgelerin tutulumu (antrum ve duodenum) genelde gastroö-
zofageal reflü, peptik ülsere benzer semptomlar verir. Göğüs-
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leşme ve klinik remisyonlar, hastane yatışının azalması ve cer-
rahi ihtiyacının azalmasıyla korelasyon gösterir. Tam tersine 
akut ataklar sırasında steroid kullanılan hastalarda ise uzun 
dönemde prognozlar kötüdür (73) ve daha dirençli hastalık 
ve steroid bağımlılığına eğilimlidirler. İmmünmodülatörlere 
erken başlanması steroidle birlikte erişkin (74) ve çocuklarda 
1 yıllık remisyon oranını artırıyor gibi görünürken, thiopürin-
lerin kullanımı cerrahi ihtiyacını muhtemelen tedaviye baş-
lanmasındaki gecikme nedeniyle azaltmamıştır (75). 

Mortalitesi düşük olmasına rağmen CH’ının hayat kalitesi üze-
rine etkisi büyüktür (76). Bu hastaların istihdam edilmesinde, 
sosyal aktivitelerinde ve kişisel ilişkilerinde problemler olabilir. 
Crohn hastalarının ortalama yaşam kalitesi ÜK’lilerinkinden 
daha kötüdür (77). Hastaların çoğu iş bulabilir ancak klinik 
aktivitenin bu çalışma dönemlerine etkisi büyüktür (78,79). 
Ayrıca bu hastalarda komorbid olarak görülen depresyon insi-
dansı artmıştır ve hayat kalitesini azaltmaktadır (77). 

Fizik Muayene

Crohn hastalarında fizik muayene bulguları hem sistemik 
hem de batın muayenesinde anormallikler gösterebilir. Batın 
muayenesinde kısmi intestinal tıkanma bulguları gösteren 
striktürlerin neden olduğu artmış bağırsak sesleri duyulabilir. 
Tutulan bölgede hassasiyet ve inflamatuvar kitle sık görülür. 
Perianal bölgenin deri eklerinin apse, fistül ve anal striktür 
açısından muayene edilmesi önemlidir. CH olan kişiler genel-
likle kronik hastadır ve kilo kaybı, solukluk nedeniyle başvu-
rabilir. Göz muayenesinde episklerit veya üveit olabilir. Ağız 
içindeki aftöz ülserasyonlar sıktır ve bazen hastanın ileri de-
recede kilo kaybetmesine ve beslenme yetersizliğine (şelozis, 
dil atrofisi) girmesine neden olacak kadar şiddetli olabilir.

Kas iskelet sistemi muayenesinde büyük eklemlerde (diz, 
dirsek, bilek) kızarıklık ve şişlik, parmaklarda çomaklaşma 
görülebilir. Cilt muayenesinde eritema nodosum, nadiren de 
piyoderma gangrenosum görülebilir (45,86).

Laboratuvar

Eritrosit sedimenyasyon hızı ve C-reaktif protein artışı non 
spesifik akut faz reaktanlarıdır (80,81). Anemi, lökositoz, 
trombositoz sıktır. İBH’da serum ferritin düzeyleri kemik ili-
ğindeki demir depolarını göstermede serum demir ve demir 
bağlama proteininden daha duyarlıdır (82). Anemi demir, 
B-12 vitamini, folik asit emilim bozukluğuna veya kronik has-

neden olur. Genellikle perianal doku hipertrofiye olur ve he-
moroid gibi yanlış tanılara neden olabilir. Perianal bulguların 
primer semptom olduğu hastalarda anal sfinkter ve perine 
ileri derecede deforme olmuş olabilir ancak bunlar son dere-
ce nadir görülür (55).

Hastalığın Seyri

CH’ı da ÜK gibi alevlenme ve düzelmeler gösteren bir seyir 
gösterir. Hastaların çoğu ya semptomatik remisyonda ya da 
hafif hastalık geçiriyordur (56). Ayrıca sigara içimi (57), nons-
teroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) (58), araya giren enfeksi-
yonlar (59) ve stres (60,61) semptomları ya da inflamasyonu 
etkileyebilir. CH’ında mortalite genel popülasyondakinden 
fazla değildir (62). Ölümlerin çoğu tedavinin enfeksiyöz 
komplikasyonlarına bağlı olarak şiddetli hastalık sırasında 
olur. CH seyrinde sigara içimi özellikle kadınlarda uzun dö-
nemde mortalite riskini artırır (63). Hastalık seyri süresince 
tamamen düzelmez, ayrıca farklı kohort çalışmalarında bir-
kaç dekad sonra benzer oranlarda hastada klinik aktivite ya 
da cerrahi ihtiyacı görülmüştür (64).

İleal ve ileokolik hastalığın olması cerrahi ihtiyacı olasılığını 
artırmaktadır. Erken başlangıçlı CH da cerrahi ihtiyacı için bir 
risk faktördür (65,66). Cerrahi ihtiyacı olan hastalık süreci ge-
notipik/fenotipik ilişkilerden etkilenir. NOD2/CARD15 mu-
tasyonu olan hastalarda fibrostenozlu ileal hastalık daha sık 
gelişir (67,68) ki bu durumda cerrahi ihtiyacının olması daha 
yüksek olasılıktır (69). Özellikle çocuklarda perianal hastalı-
ğın varlığı daha ağır CH’ını (striktür, penetrasyon) işaret ede-
bilir, aynı şekilde multiple ya da yüksek titredeki antikorlarda 
da aynı risk söz konusu olabilir (30). Sigara içimi cerrahi ih-
tiyacı ve postop dönemde rekürens açısından orta düzeyde 
risk taşır (70). Hastalık alevlenmelerine sebep olan etkenler 
ÜK ile benzerdir, araya giren C. difficile gibi enfeksiyonlar, 
NSAİİ ve bazı kimselerde stres (71.) akut atağa sebep olabilir 
(72). Strese bağlı hastalık alevlenmeleri inflamasyon aktivite-
sinin artmasından çok birlikte olabilen irritabl bağırsak send-
romu ya da stresin semptomları artırmasına bağlı da olabilir. 
Medikal tedavinin hastalığa etkisinin değerlendirilebilmesi 
için bazı terapötik son noktaların bilinmesi gerekir. İyileşme 
belirtileri CH aktivite indeksindeki (CDAI) değişikliklere pa-
ralel olarak değerlendirilir (ör. CDAI <150 olabilmesi için 70-
100 puanlık bir düşüş ya da remisyon gerekir). Çoğunlukla 
da biyolojik ajanların kullanılması ile elde edilen mukozal iyi-
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amebiyazis, şigellozis, tüberküloz ve Behçet sendromu gibi 
durumlarda da görülebilir. Hastalık ağırlaştıkça aftöz ülserler 
genişler derinleşir ve birbirleriyle birleşmeye eğilimli hale 
gelirler. Kronik hastalık durumunda ülserler arasında kalan 
mukoza nodüler bir görüntü alarak ‘kaldırım taşı’ görüntüsü-
nü oluştururlar. Ülserlerin ilerleyici olarak derinleşmesi apse 
ve fistüllerin oluşumuna neden olur. Böylece transmural 
inflamasyon ve fibrozis barsağın genişleme özelliğini kaybet-
mesi, akabinde de lümen çapının daralması sonucu striktür 
oluşmasına ve ‘ip bulgusu’ ya da ‘tesbih tanesi’ (multipl sit-
riktür ve bunların arasında prestenotik dilatasyon sonucu) 
görüntüsü oluşmasına neden olur. Kalınlaşan bağırsak duvarı 
ve yapışık olan mezenter bağırsak looplarının ayrılarak kitle 
görüntüsü oluşturmasına neden olur. BT özellikle Crohn has-
talarının fistül, apse, tıkanıklık gibi bağırsak komplikasyonla-
rının varlığında değerlidir. Acil durumda BT sayesinde duvar 
kalınlığı, yapışık yağ dokusunda inflamasyon ve apse ya da 
inflamatuvar mezenterik kitlenin hızla değerlendirilip gerek-
tiğinde perkütan drenajı sağlanabilir. BT sırasında kullanılan 
iyonize kontrast bağırsak tıkanıklığında baryumdan daha gü-
venlidir. Ayrıca CH’ındaki ekstraintestinal komplikasyonlar 
(hidronefroz, sakroileitis, safra ve böbrek taşları) BT ile be-
lirlenebilir. Diğer görüntüleme yöntemlerinden MR ve ultra-
son da İBH’da kullanılabilir. Ultrasonografi BT’ye tamamlayıcı 
olarak apselerin perkütan drenajında faydalı olabilir. MRG ise 
inflamasyonun aktivitesini (88) ve perianal hastalığı (89) be-
lirlemede kullanılabilir. Perianal komplikasyonlar transrektal 
ultrason ile belirlenebilir. Baryum çalışması yapılamadığında 
ya da sonuçlar şüpheli olduğunda indiyum veya teknesyum 
işaretli lökositlerle yapılan sintigrafi ile bağırsaktaki inflamas-
yonun yeri belirlenebilir (89).

Endoskopi

CH’ının tanısında mukozanın direk görülebilmesini ve biyop-
si alınabilmesini sağladığından endoskopi primer tanı aracı ol-
muştur. Endoskopi terminal ileum veya kolonu içeren CH’ını 
ÜK’ten ayırt edebilmek, hastalığın şiddetini belirleyebilmek, 
tedaviye cevabını değerlendirmek ve displazi taraması için 
kullanılır. CH’ında ayırıcı bulgular; rektal tutulumda diffüz 
yaygın inflamasyonun olmaması, mukozal vaskülaritenin art-
mamış olması, mukozal hassasiyetin olmadığı, aktif hastalık 
bölgelerinin normal mukoza alanlarıyla çevrelendiği ve derin 
keskin sınırlı ülserler, nodüler mukozanın lineer ülserlerle ke-
sildiği ‘kaldırım taşı’ manzarasının olmasıdır.

talığa bağlı olabilir. İnflamasyonun derecesi, süpüratif kompli-
kasyonların varlığına göre lökositoz ve genel olarak demir ek-
sikliği inflamasyona sekonderdir, trombositoz da görülebilir 
(83). Elektrolit bozuklukları dehidratasyon ve ishalin şidde-
tine bağlıdır. Serum albumin düzeyi enterik malabsorbsiyon 
ve malnütrisyona, negatif akut faz reaktanı olma özelliğine 
bağlı olarak düşüktür (84). Aşırı kilo kaybı olan hastalarda K 
vitamin eksikliğine bağlı olarak protorombin zamanı uzamış 
olabilir (85). İdrar tahlilinde nefrolitiyazise bağlı olarak artmış 
kalsiyum oksalat kristalleri ve eritrosit olabilir. Fekal kalpro-
tektin (57,86,93) veya laktoferrin varlığı fekal lökosit varlığını 
doğrular (87). Anti- Saccharomyces cerevisiae ve E. coli’nin 
dış membranına karşı oluşan antikorların (OmpC) varlığı CH 
için yüksek özgüllüğe sahiptir. 

Görüntüleme Çalışmaları

CH’ının tanısında görüntüleme yöntemleri çoğunlukla bir-
birlerini tamamlar niteliktedir. Çift kontrastlı grafiler mukozal 
aftöz ülserleri ve hastalığın yaygınlığını, kolonun esneyebilir-
liğini ve striktürlerin varlığını belirlemede faydalıdır. Ayrıca 
endoskopik olarak ulaşılamayan ince bağırsak segmentleri 
hakkında fikir verirler. Çoğunlukla hava kontrast veya çift 
kontrast çalışmalar tekli kontrast çalışmalarına tercih edilir 
bunun nedeni ise çift kontrastlarda mukozal detaylar ve ül-
serlerin derinliği daha iyi anlaşılabilir. Bu çalışmalar genellikle 
iyi tolere edilebildiği halde toksik megakolon gelişimini tetik-
leyebileceğinden ağır koliti olan ateşli hastalarda barsağa bar-
yum ve hava vermekten kaçınılmalıdır. Yine tıkanıklık şüphe-
si varsa bağırsakta erimeyen baryum kontrast verilmemelidir.

Diğer yandan akut CH’ında apse, obstrüksiyon gibi lümen 
dışı komplikasyonların varlığını ekarte edebilmek için acil 
tanıda BT kullanılabilir. 

Radyografik çalışmalar semptomatik hastalık aktivitesi ile iyi 
korelasyon göstermezler (87). Özellikle bağırsakta elastikiyet 
kaybı olan fibrotik bağırsak duvarı olan asemptomatik hasta-
ların radyografilerinde pek çok anormallik görülebilir. Ancak 
hava kontrast çalışmaları daralmış segmentin inflamasyon 
mu yoksa fibrozise mi bağlı olduğunu gösteremez.

CH’ının hava kontrast çalışmalarında görülebilecek en erken 
bulgusu: küçük ayrık baryum birikintileri şeklindeki aftöz 
ülserlerdir. Bu küçük ülserler çoğunlukla multipldir, çevre-
lerindeki mukoza normaldir ve ülserlerin çevresinde radyo-
lusent halolar oluşur. Aftöz ülserler CH’ına spesifik değildir, 
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CH’ının patolojik bulguları fokal ve asimetrik bağırsak tutu-
lumu gösteren aftöz ülserlerdir ve bu ülserasyon lineer ya da 
transmural yayılır. Primer lezyon lenfoid kümelerin üzerindeki 
küçük aftöz ülserlerdir (97,98). Kript apseleri sıktır ve inflama-
tuvar birikimler genelde normal mukozaya yakın yerleşimlidir. 
Histolojik olarak lenfosit, plazma hücreleri ve nötrofillerden 
oluşan karışık akut ve kronik inflamatuvar hücre birikimleri 
görülür (99). Mukozal biyopsilerde ya da rezeksiyon mater-
yallerinde görülebilen non kazeifiye granülomlar CH için ka-
rakteristik olmasına rağmen hastaların sadece 1/3’ünde görü-
lebildiğinden tanı için şart değildir (100). Gross olarak normal 
görünen mukozada granülomların görülmesi Crohn tanısını 
destekler (101). Granülomlar aynı zamanda lenf nodları, me-
zenter, periton ve karaciğerde de olabilir (102). CH’ında akut 
ya da daha önceden tutulmuş olan bağırsak segmentinde inf-
lamatuvar psödopolipler görülebilir (103).

İBH’DA EKSTRAİNTESTİNAL BELİRTİLER

ÜK ve CH primer olarak bağırsakları tutmalarına rağmen, her 
ikisi de diğer organ tutulumları ile ilişkilidir. Ekstraintestinal 
belirtiler iki gruba ayrılır: Klinik aktivitesi bağırsak hastalı-
ğının aktivitesi ile ilişkili olanlar ve klinik aktivitesi bağırsak 
hastalığının aktivitesi ile ilişkisiz olanlar. Çoğu ekstraintesti-
nal belirti ince barsağı tutan CH’dan çok, ÜK ve CH koliti ile 
ilişkilidir.

Periferal Artrit

İBH’nın en sık ekstraintestinal belirtisi artrittir (104). Periferal 
artrit oligoartrit şeklinde (dört ve daha az eklem tutulumu) 
veya poliartrit şeklinde (beş ve daha fazla eklem tutulumu ) 
şeklinde olabilir (105).

Oligoartrit tip genellikle asimetrik büyük eklem tutulumu 
(bilek, diz, kalça) şeklinde izlenirken, daha nadir görülen po-
liartrit simetrik olarak küçük eklemleri tutar. Oligoartiküler 
artrit sıklıkla bağırsak hastalığının aktivitesi ile ilişkili iken po-
liartiküler artrit bağırsak hastalığının aktivitesinden bağımsız 
olarak seyreder. Çoğu artrit alevlenmesi birkaç haftada sona 
ererken, primer hastalığın alevlenmesi ile tekrarlayan artrit 
atakları izlenebilir. Eklemlerde radyolojik değişiklikler ile de-
formasyon sadece %25 hastada izlenir. Bu hastalarda romato-
id faktör serolojisi negatiftir. Periferik artrit, üveit ve eritama 
nodozum genellikle birlikte görülür ki hepsi de sıklıkla bağır-

CH’ının en erken endoskopik bulgusu aftöz ülserlerdir. Aftöz 
ülserler sıklıkla multipldir ve aralarındaki mukoza normaldir 
Bunlar birkaç milimetre çapında, ayrık ince kırmızı ödemli 
hale ile çevrili oluşumlardır. Geniş zımba deliği, uzun serpi-
ginöz ya da geniş uydu ülserler şekline dönüşebilirler. Longi-
tüdinal ve transvers ülserler aradaki kaldırım taşı mukozası 
ile birlikte ızgara görüntüsü oluşturabilirler. Eritem, ödem 
ve granülarite gibi ÜK’in mukozal görüntüleri CH’ında pek 
görülmez. Crohn hastalarının endoskopik bulgularının in-
celendiği prospektif bir çalışmada %93 oranında süperfisyal 
erozyonlar, %74 derin erozyonlar, %48 mukozal ödem, %44 
eritem, %41 psödopolip, %10 aftöz ülserler, %8 ülsere stenoz 
ve % 2 ülsere olmayan stenoz görülmüştür (90).

İleum ve kolondaki hastalığın şiddetini belirleyebilmek için 
endoskopik skorlama sistemi belirlenmiştir ancak multipl 
lezyonların karmaşıklığı nedeniyle bu skorlama sistemi, ül-
serin boyutu, yüzeyi, etkilenen alan ve lümenin daralmasına 
göre daha basit hale getirilmiştir (91). Biyolojik ajanlarla yapı-
lan klinik çalışmalarda kolon ve ileum’un incelenen segment-
lerinde mukozal iyileşme ülserasyon var ya da yok şeklinde 
basitleştirilmiştir. 

İleokolonik anastomoz hattında CH’ın tekrarlamasını değer-
lendirebilmek için de kolonoskopik takip yapılmalıdır (92).

Benzer endoskopik bulgular özofagus, mide ve duodenumda 
da bulunabilir ve genellikle ince ya da kalın bağırsak tutulu-
mu ile beraberdir (93). Granülomatoz aktif gastrit varlığında 
Helicobacter pylori’nin de biyopsi materyalinde bulunmadığı 
durumlarda akla mutlaka tüberküloz ve CH gelmelidir (94). 

Kapsül endoskopi ince bağırsakta standart endoskopi ile ula-
şılamayan bölgelerdeki CH’ını belirleyebilmek için kullanılır. 
Şüpheli lezyonları belirlemede bu yöntem BT enterografi 
veya ince bağırsak enteroklizisi gibi konvansiyonel yöntem-
lerden daha hassastır (95.). Ancak kapsül endoskopi ile mu-
kozal çatlak olarak değerlendirilen küçük lezyonlar normal 
kontrol bireylerde de %14 oranında görülmüştür (30). Bu 
arada asemptomatik striktürü olan hastalarda önemli bir 
kapsül retansiyon riski de bulunmaktadır (30). Bu nedenle 
hastalar kapsül endoskopinin böyle bir durumda cerrahi ola-
rak çıkarılması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Her 
ne kadar bir kısım klinisyen kapsül retansiyonu durumunda 
yapılacak cerrahinin zaten striktür için gerekli olduğunu dü-
şünse de CH için uygun algoritma konvansiyonel yöntemle-
rin kapsül endoskopiden önce kullanılması yönündedir (96).
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Gastroenterological Association tarafından oluşturulmuştur 
(113).

Hepatobiliyer Komplikasyonlar

Yağlı karaciğer, perikolanjit, kronik aktif hepatit, portal ven 
trombozu, ilaca bağlı pankreatit ve siroz inflamatuvar bağır-
sak hastalığının hepatik komplikasyonlarındandır. Safra yol-
ları komplikasyonları arasında ise sklerozan kolanjit ve safra 
taşı sayılmaktadır. Sklerozan kolanjit intrahepatik ve ekstra-
hepatik safra kanallarının fibrotik inflamasyonu ile seyreden 
kronik kolestatik bir karaciğer hastalıdır ve ÜK’e %1-4 ora-
nında eşlik ederken bu oran CH’ında daha düşüktür. Sklero-
zan kolanjit tanılı birçok bireyde ise İBH tanısı da mevcuttur. 
Sklerozan kolanjite İBH’nın eşlik etmesi o kadar sıktır ki, in-
testinal bulgular gözlenmeyen bireylerde bile histolojik İBH 
bulgusu sıklıkla saptanabilmektedir. 

Tek başına ÜK tanılı bireylere oranla ÜK ve sklerozan kolanjit 
birlikteliği gözlenen bireylerde kolon kanseri gelişme sıklığı 
daha fazladır. Sklerozan kolanjitte temel sorun hem intra- 
hem ekstrahepatik safra kanalı darlığıdır. Hastalık iyice iler-
leyene kadar hastalar asemptomatik seyretmekte, sonrasında 
ateş, sağ üst kadran ağrısı ve sarılık ile karşımıza çıkmaktadır. 
Daha sıklıkla laboratuvarda alkalen fosfataz, karaciğer tran-
saminazları ve bilirubin yüksekliği görülür. 5-10 yıl içerisin-
de sklerozan kolanjit siroz, karaciğer yetmezliği ve ölüm ile 
sonuçlanır. Hepatomegali, splenomegali, serum alkalen fos-
fataz yüksekliği, yüksek histolojik evre ve hastalık başlangı-
cında ileri yaş kötü prognozla ilişkili olan klinik özelliklerdir. 
Kolektomi veya bağırsak hastalığının ilaçla tedavisi sklerozan 
kolanjitte yarar sağlamamaktadır. Bir safra tuzu bağlayıcı reçi-
ne olarak kolestiramin kaşıntıya karşı rahatlatıcı etkide bulu-
nur. Ursodeoksikolik asit alkalen fosfataz ve aminotransferaz 
düzeyini azaltabilir fakat histolojik veya klinik olarak hastalık 
ilerleyişini, transplantasyona veya ölüme gidiş süresini değiş-
tirmemektedir. Uzun seyirli sklerozan kolanjitin eşlik ettiği 
İBH tanılı hastaların %10 ile 15’inde kolanjiyokarsinoma ge-
lişimi gözlenir.

CH’da ileum tutulumunda veya ileum rezeksiyonlarında saf-
ra tuzlarının emilim bozukluğuna ve sonucunda safra tuzu 
havuzunun azalmasına bağlı olarak kolesterol safra taşları da 
gelişebilir. 

Bildirilen %50-80 gibi yüksek bir yaygınlık oranı ile periko-
lanjit İBH’da en sık gözlenen hepatik komplikasyondur. Ço-

sak aktivitesi ile paralel aktvite gösterirler. Eklem ağrıları için 
asetaminofen tedavisi kullanılabilir. NSAİİ’lerden ilaçlardan 
hastalık alevlenmesine veya kötüleşmesine neden olabileceği 
için genellikle uzak durulur. Periferik artrit tedavisinde sala-
zoprin, metotreksat ya da biyolojik ajanlar kullanılabilir.

Aksiyal Artrit

Ankilozan spondilit inflamatuvar bağırsak hastalığı ile birlikte 
görülür ancak hastalığın aktivitesi bağırsak hastalığının aktivi-
tesi ile ilişkili değildir ve bağırsak hastalığının tedavi edilmesi 
spondiliti etkilemez (106). Ankilozan spondilit sabah tutuklu-
ğu, sırt ağrısı ve postürün düzleşmesi ve lordoz kaybı ile orta-
ya çıkar. Genel toplum ile kıyaslandığında ÜK’li hastalarda an-
kilozan spondilit riski 30 kat daha yüksektir. ÜK’te HLA-B27 
insidansında artış olmamasına rağmen, ÜK ankilozan spon-
dilit birlikteliği olan hastaların %80’inde HLA-B27 pozitiftir. 
İnflamatuvar bağırsak hastalığına bağlı ankilozan spondilit 
kadınlarda sık görülürken, inflamatuvar bağırsak hastalığıyla 
ilişkisiz ankilozan spondilitte erkek-kadın oranı 9:1 saptan-
mıştır. Epizodik ve genellikle sekel bırakmadan iyileşen peri-
ferik artritin tam tersi ankilozan spondilit ilerleyicidir ve sekel 
bırakarak iyileşir. İBH ile ilişkili ankilozan spondilitte medikal 
tedavi sonuçları tatminkar değildir. İBH medikal tedavisi ve 
kolektomi ankilozan spondilit tedavisinde yardımcı değildir. 
İnfliksimab ise etkili bir seçenektir (107).

Sakroileit ankilozan spondilit ile birlikte görülebilir ancak 
genellikle tek başına izlenir. İnflamatuvar bağırsak hastalık-
larının %20’sinde sırt ağrısı olmasa bile radyografik olarak 
sakroileit saptanmıştır (108,109).

Osteoporoz

Osteoporoz veya osteopeni inflamatuvar bağırsak hastalıkla-
rının en az yarısında görülür (110). İBH’lı bir gruptaki kemik 
kırığı insidensi kontrol grubuna kıyasla %40 daha yüksek bu-
lunmuştur (111). CH’ında osteopeni ilk tanı anında mevcut 
olabilir. Malnütrisyon, malabsorbsiyon ve sigara kullanımı gibi 
çok sayıda faktör osteopeni oluşumuna neden olabilir. Os-
teopeni steroid kullanımından bağımsız olarak oluşabileceği 
gibi, steroid kullanımı problemi daha da kötüleştirebilir. Te-
davi seçenekleri arasında östrojen replasman tedavisi, raloxi-
fene, kalsitonin, bifosfanatlardan alendronat ve risedronat 
bulunmaktadır (112). Hastaların dual foton absorbtimetre ile 
taranması önerilmektedir. İBH’da osteoporoz tedavisi ile ilgili 
guidelinelar British Society of Gastroenterology ve American 



GG 433

ÜK’te piyoderma görülme oranı düşük (%1-5), CH’ında daha 
da düşüktür. Ancak Piyodermalı hastaların %36-50’sinde İBH 
vardır (120). Tipik lezyon alt ekstremitelerde nekrotik tabanlı 
ayrık ülserdir. Ancak alt ekstremite dışında özellikle yüzde de 
görülebilir. Piyoderma gangrenozum hastalık aktivitesini izle-
yebilir de izlemeyebilir de ancak hemen her zaman akut kolit 
atağında görülür. Lezyonlar kolit atağının steroidle tedavisi sı-
rasında iyileşir. Alternatif olarak steroid direk olarak deri lez-
yonuna da enjekte edilebilir. Periaktin, dapson ve azatioprin 
tedavide kullanılırken siklosporin kullanımı şiddetle tavsiye 
edilir (121). İnfliksimab’ın dramatik olarak etkili olduğunu, 
topikal takrolimusun faydalı olabileceğini belirten çalışmalar 
bulunmaktadır (122). 

Eritema nodozum özellikle çocuklardaki CH’da görülür. 
(123). Tibia ön yüzeyindeki ağrılı hassas nodüllerdir. Pek çok 
hasta tek atak geçirir. Sweet sendromu (akut febril nötrofilik 
dermatoz) eritema nodozuma benzerlik gösteren ve İBH ile 
birlikte olabilen diğer bir dermatolojik hastalıktır (124).

Göz Komplikasyonları

İBH hastalarının yaklaşık %0.3-5’inde göz komplikasyonları 
olabilir. İleokolit ya da kolitli hastalarda daha sıktır. Bunun 
nedeninin kolon mukozasındaki bir antijene karşı oluşan im-
mun kompleks olduğu düşünülmektedir. İBH’da göz kompli-
kasyonları üveit ve episklerittir (125). Episkleritte sklereların 
kızarıklığı, inflamasyonu ve gözlerin yanması en sık görülen 
semptomlarıdır. 

Üveit episkleritten daha sık görülen (iritis) göz anterior ka-
marasının inflamatuvar hastalığıdır ve genelde kendini baş 
ağrısı, görme bulanıklığı, gözde kızarıklık, fotofobi ve kon-
jonktivit ile gösterir. İnfliksimab refrakter üveit tedavisinde 
kullanılabilir (126).

Tromboembolik Komplikasyonlar

İnflamatuvar bağırsak hastalığı olan kişilerde %1-2 oranında 
tromboembolik komplikasyonlar olabilir (127). Derin ven 
trombozu ve pulmoner emboli aktif hastalık sürecinde gö-
rülebilir. Bir toplum çalışmasında İBH tanılı hastalarda derin 
ven trombozu ve pulmoner emboli riskinin kontrol grubuna 
göre 3-4 kat daha fazla olduğunu sonucuna varılmıştır. Göz ve 
intrakranyal damarlarda tromboz da bildirilmiştir. Antikoagü-
lan tedavi uygulanmalıdır. Pıhtılaşma faktörlerinin aktivasyo-
nu ve trombositoz yaygın olarak gözlenmektedir.

ğunlukla asemptomatiktir ve sıklıkla ALP düzeyinde artış ile 
daha az oranda bilirubin yüksekliği ile seyreder. Histolojik 
olarak lenfositik ve eozinofilik infltrasyon ile portal yolların 
inflamasyonu ve safra kanallarında dejeneratif değişimler 
gözlenir. Daha ileri olgularda progresif fibroz gözlenir. Primer 
sklerozan kolanjit ve perikolanjit arasındaki ilişki belirsizdir. 
Sklerozan kolanjitten ayırıcı tanıda ERCP yapılabilir. Periko-
lanjite yönelik özel bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır. 

Renal Komplikasyonlar

İnflamatuvar bağırsak hastalarında renal taş oranı %1-25 ora-
nındadır ve toplumdaki normal sıklığından birkaç kat fazla 
görülür (114). Sağlıklı kimselerde intestinal lümen içindeki 
kalsiyum oksalata bağlanır. Kalsiyum oksalat zor emilir ve zor 
erir. Ancak kalsiyumun lümende yağ asitleri tarafından bağ-
lanması nedeniyle oksalat sodyumla bağlanarak kolon tara-
fından emilebilen sodyum oksalata dönüşür (115). Kalsiyum 
oksalat taşları ince bağırsak Crohn hastalarında görülür. Has-
talarda kalsiyum oksalat taşlarının oluşabilmesi için sağlam 
ve emilimi sağlayabilen kolonun olması gerekir, bu nedenle 
ileostomisi olan hastalarda kalsiyum oksalat taşları görülmez, 
ancak ileostomi varlığı hastalarda ileostomiden belirgin ha-
cim kaybı nedeniyle gelişen dehidratasyona bağlı olarak böb-
reklerde ürat taşları oluşabilir (116). 24 saatlik idrarda oksa-
lat, ürik asit ve sitrat bakılması tedavinin yönlendirilmesinde 
faydalı olabilir. Oksalat taşlarının tekrarını önlemede sitrat alı-
mının arttırılarak oksalat alımının kısıtlanması faydalı olabilir. 

CH’ında fistüller ince bağırsaktan mesaneye uzanarak tek-
rarlayan idrar yolu enfeksiyonuna neden olur (117). İnfla-
masyonun bağırsaktan retroperitoneal bölgeye yayılması ile 
üreterler tıkanarak hidronefroz gelişebilir (118). Bu oluşum 
genellikle çekum ve terminal ileumdan kaynaklanır ve sağ 
üreter tutulur. Yine Crohn hastalarında seyrek olarak amili-
doz görülebilir ve böbrek yetersizliğinden ölüme neden ola-
bilir (119). Renal amiloidoz konvansiyonel CH tedavisine ce-
vap vermez ve hastalıklı segmentin cerrahi olarak çıkarıldığı 
durumlarda dahi düzelme görülmez. 

Dermatolojik Bulgular

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında iki yaygın cilt bulgusu 
bulunur. Eritema nodozum ve piyoderma gangrenozum. Bu 
cilt bulgularının aktivitesi bağırsak hastalığınınkiyle korelas-
yon gösterir ve bağırsak hastalığının tedavisi ile düzelir. Ge-
nellikle kolit ve ileokoliti olan uzun süreli hastalıkta görülür. 
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lir. Neisseria gonorrhoeae, klamidyal organizmalar, Herpes 
simplex virüsü, Treponema pallidum ve Lenfogranuloma ve-
nereum enfeksiyonları proktit ile sonuçlanabilir. HIV yaygın-
lığında artış ile birlikte Cryptosporidium ve Isospora türleri 
ile Mycobacterium avium kompleks ve sitomegalovirus gibi 
olası enterik patojenlerin sıklığı artmıştır. HIV enfeksiyon risk 
faktörlerini taşımayan bireylerde enfeksiyoz koliti dışlamak 
amacıyla kullanılabilecek primer tanı tetkikleri dışkının yu-
murta veya parazit varlığı açısından incelenmesi ve dışkıda 
Clostridium difficile toksin tayinidir (3 ayrı gün alınan). HIV 
enfeksiyon riski taşıyan bireyler ise viral kültür ve biyopsi 
örneğinin sitomegalovirus veya herpes virüs enfeksiyonuna 
yönelik histolojik değerlendirmesi gibi daha ayrıntılı ince-
lemelerden geçmelidir. Buna ek olarak İBH tedavisi sonucu 
immünsupresif hale gelen hastalarda da sitomegalovirus en-
feksiyonu gelişebilmektedir.   

Hem klinik hem patolojik olarak intestinal tüberküloz CH’ına 
benzerlik göstermektedir. Mycobacterium tuberculosis ge-
nellikle ileum ve çekumu tutan, özellikle akciğer tüberkülozu 
varlığında atlanmayacak bir ayırıcı tanıdır fakat akciğer tutu-
lumu olmadan da ortaya çıkabilmekte, bağırsak darlıkları, 
perianal apse ve fistül gelişimine yol açabilen daha sinsi bir 
seyir izleyebilmektedir. Kolonoskopik bulgular CH’ında göz-
lenen ülserasyonlar, nodülarite ve enflamatuar kitle açısından 
önemli ölçüde örtüşse de, ayırımda yardımcı olan histolojik 
bulgular tüberkülozda; devamlılık gösteren granülomlar 
(bir biyopsi alanında 10 adetten fazla granüloma) ve kazeöz 
nekroz, konglomere epiteloid histiyositler ile sarılı ülserler 
ve eşit dağılım göstermeyen submukozal enflamasyondur. 

İleokolonik CH’ının başlangıç atağının akut apandisitten ayrı-
mının yapılması gerekliliği hakkında çok şey yazılmıştır, fakat 
uygulamada bu ayrım nadiren temel bir sorun haline gelmek-
tedir. Şiddetli ağrı atağı öncesi çoğunlukla daha kronik seyirli 
ishal yakınması tarif eden Crohn hastalarına göre apandisitte 
daha akut başlangıçlı şiddetli ağrı, istemli defans ve daha hızlı 
bir ilerleme gözlenmektedir. Preoperatif olarak bu ayrımın 
tayininde BT yardımcı olabilmektedir. 

Ateş ve ishal yakınmasının eşlik ettiği sağ alt kadran ağrısının 
ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken bir başka durum ise 
Yersinia enfeksiyonunun sebep olduğu akut ileittir. Yersinia 
enfeksiyonları akut apandisiti taklit eden klinik görünüm ile 
karşımıza çıkabilir ve CH’ına dönüşen Yersinia enfeksiyonla-
rından bahsedilmektedir. Laparotomik incelemede Yersinia 

İNFLAMATUAR BAĞIRSAK  
HASTALIKLARININ AYIRICI TANISI

Rektal kanama veya kronik ishal yakınmaları ile başvuran her 
hastada İBH düşünülmelidir. Barsağın inflamatuvar sürecini 
ortaya koyacak en basit yöntem dışkıda lökosit varlığını araş-
tırmaktır. Diğer rektal kanama nedenleri ya travmatik ya da 
neoplastiktir. İshal ise özgün olmayan bir bulgudur ve ayırıcı 
tanısı geniştir. 

ÜK veya CH ile ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken, kronik 
ishal ile ortaya çıkan başka bir durum ise irritabl bağırsak 
sendromudur (İBS). Fakat İBS asla bir rektal kanamaya yol 
açmadığı gibi gece de bulgu vermez, kilo kaybı ise İBS’de na-
diren gözlenir. Dışkıda gizli kan ve lökosit saptanması İBS’nu 
dışlamaktadır. 

İBS yanı sıra, nonsteroidal antienflamatuvar ilaç kullanımına 
ikincil gelişen kronik ishal ve rektal kanama da İBH’ını taklit 
edebilir. Akut başlangıçlı İBH’nda (alevlenmeler de dahil) ayı-
rıcı tanıdaki en önemli sorun enfeksiyöz koliti dışlayabilmek-
tir. Akut bakteriyel enfeksiyonlar ile İBH arasındaki önemli 
bir ayırım ishal bulgusunun enfeksiyöz hastalıklarda birkaç 
gün veya birkaç hafta ile sınırlı olurken İBH’nda daha uzun 
seyirli olmasıdır. Uzun süreli ishal ile izlenen hastalarda diğer 
parazitik hastalıklar da (giardizis gibi) göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Enterik patojenlerin, yumurtaların ve parazitlerin 
görüldüğü dışkı kültürleri ve amebiazis açısından serolojik 
testler enfeksiyöz ishaller ile İBH ayrımında kullanılır. Shi-
gella, amip, Giardia, E. coli O157:H7 ve Campylobacter gibi 
etkenlerin sebep olduğu enfeksiyonlarda ÜK ile benzer bul-
gular gözlenir. Shigella veya Campylobacter enfeksiyonuna 
ait endoskopik bulgular ÜK ve CH ile birebir aynı olabilmek-
tedir. Bağırsağın bakteriyel enfeksiyonları yanı sıra parazitik 
enfeksiyonlar daha kronik seyirlidir. Amebiazis, ÜK ve CH 
endoskopik bulgularına benzer görüntüde kanlı ishale sebep 
olabilir, fakat amebiaziste ülserasyonlar sıklıkla dağınık halde, 
5-15 mm çapında ve organizmayı içeren sarı- yeşil bir eksuda 
ile kaplı görünümdedir. Bu ülserler bağırsakta herhangi bir 
yerde oluşabilir fakat en fazla çekum ve çıkan kolonda gö-
rülür. Giardia enfeksiyonuna ikincil ishallerde rektal kanama 
gözlenmez, fakat CH’ında olduğu gibi kramp şeklinde karın 
ağrıları, kilo kaybı ve laktoz intoleransı ile karşımıza gelebi-
lir. Anal ilişki sonucu cinsel yolla bulaşan enterik patojenler 
İBH’nda görülen proktit benzeri klinik duruma yol açabi-
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Eğer mezenterik dolaşım tutulursa sistemik vaskülitler de CH 
benzeri ince bağırsağa ait bulgular verebilmektedir. İnce ba-
ğırsak mukozasında ülserleşme, perforasyon, kanama, siste-
mik lupus eritamatozus, poliarteritis nodoza, romatoid artrit 
ve dermatomiyozit de görülebilmektedir ve sıklıkla bağırsak 
dışı aktif hastalığa eşlik etmektedir. Aynı şekilde Henoch 
Schönlein purpurasında da bacaklarda ve kalçada karakteris-
tik döküntüler gelişmeden önce rektal kanama ve karın ağrısı 
ortaya çıkabilmektedir. 

Behçet hastalığı üveit ve eşlik eden oral ve genital ülserler 
ile seyreder. İleoçekal bölgede de aftöz ülserler ve lenfositik 
infiltrasyon ile seyreden bir enflamasyon gelişebilir ve CH’ını 
andıran lezyonlar gelişebilir. Dahası Behçet hastalığı ve Cro-
hn artrit, eritema nodozum ve iridosiklit gibi ekstraintestinal 
bulgularda ortaklık göstermektedir. 

Enflamatuar divertiküler hastalıklar (divertikülit ve peridiver-
tiküler kolit) ile ÜK ve CH ayrımını özellikle de yaşlı erişkin-
lerde yapmak oldukça zordur. Divertiküler kolit sigmoid ko-
lon boyunca seyreden fistül gelişimi de dahil ÜK veya Crohn 
benzeri daha kronik bir sürece dönüşen ortak bir patogenez 
izleyebilir. Çoğunlukla divertiküler kolit karın ağrısı, ateş ve 
ishalin de eşlik ettiği hematokezya veya belirgin rektal kana-
ma bulguları ile seyreder. Divertikül dışı enflamasyon veya 
perianal apse varlığı CH düşündürürken sigmoid kolitin rek-
tuma ilerlemesi ÜK ile uyumludur. 

Diversiyon koliti ise dışkı akışından arındırılmış bağırsak seg-
mentinde bağırsak mukoza hücrelerinin bakteri kaynaklı kısa 
zincirli yağ asidi üretiminden yoksun kalarak beslenememesi 
sonucu gelişen nonspesifik bir inflamasyondur ve Hartman 
poşu oluşturularak opere edilen Crohn koliti hastalarında 
veya ileoanal anastomozlar için aşamalı olarak kolektomi 
operasyonu geçiren hastalarda karşılaşılan bir durumdur. 
Bu olgularda, diversiyon kolitini dışkıdan uzaklaştırılmış seg-
mentte ÜK veya CH’ından ayırt etmek oldukça zordur. Birçok 
diversiyon kolit hastası hafif semptomlara rağmen ciddi en-
doskopik bulgularla karşımıza çıkmaktadır.  

enfeksiyonu ile Crohn ileti ayırt edilemeyebilir. Dışkı kültürü 
ile tanı konmalıdır ve tedavide antibiyoterapi uygulanmalıdır.

Whipple hastalığı; ishal, kilo kaybı, dışkıda gizli kanama, artrit 
ve eşlik eden anemi, lökositoz, trombositoz, akut faz reaktanı 
yüksekliği ve malabsorpsiyonu gösteren laboratuvar sonuçla-
rı ile seyrederek CH ile benzerlik gösterebilir. Endoskopi ile 
duodenum ve jejunum biyopsisi tanı koydurucudur. İntesti-
nal lenfoma da CH’ına benzer bulgular gösterebilir, bu bul-
gular arasında ateş, kilo kaybı, ishal, rektal kanama ve karın 
ağrısı sayılabilir. Lenfoma ince bağırsak görüntülemelerinde 
bağırsak duvarında kitle olarak görülen diffüz tutulum şek-
linde saptanır fakat CH’ında daha ziyade lümende daralma ve 
ülserasyon şeklinde görülen daha lokalize bir tutulum mev-
cuttur. 

Kolonik mukozanın subepitelyal tabakasında kalın kollajen 
birikintileri ve lenfosit infiltrasyonu şeklinde patolojik bulgu 
veren, kollajenöz veya lenfositik kolit olarak adlandırılan kro-
nik enflamatuar hastalıklar (mikroskopik kolit) bildirilmiştir. 
Klinik bulgu çoğunlukla orta yaş kadınlarda görülen kronik 
sulu (sekretuvar) ishaldir. Çölyak hastalığı, romatoid artrit 
veya tiroidit gibi otoimmun süreçlere eşlik eden veya NSAİİ 
kullanımına ikincil gelişen durumlardır. Endoskopik görü-
nümde normal veya hafif ödemli mukoza ile karşılaşılırken, 
histopatolojik bulgular tanı koydurucudur. 

İntestinal iskemi de CH ile benzerlik gösterebilmektedir. İs-
kemik hastalıklar açısında risk altında olan veya yaşlı bireyler-
de göz önünde bulundurulmalıdır. İskemik kolitte kanlı dışkı-
lama ve ani karın ağrısı yaygındır. Kolonoskopi ile ödemli ve 
eritemli mukoza ve CH’ında da görülen tek yerleşimli ülserler 
saptanabilir. Çoğunlukla rektumun yaygın kollateral dolaşı-
mına bağlı olarak bu bölgenin iskemik kolitte tutulumuna 
rastlanmamaktadır. Histolojik, klinik veya endoskopik açıdan 
iskemik kolit ile İBH, özellikle de CH’ının ayrımı mümkün 
olmayabilir. Fakat İBH’nın tersine birkaç hafta içinde iskemik 
kolit kendiliğinden gerileme gösterir. Buna rağmen akut is-
kemik hastalığın %10’unda CH’ına benzer kronik bir tablo 
(ülserasyon, fibrozis ve striktür gibi) gelişebilir ve ancak İBH 
tedavisine yanıtsızlık ile ayırt edilebilir. 
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