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Tanı anındaki yaş, cerrahinin uygulandığı yaş ve cinsiyetin 
post operatif rekürrens için risk faktörü olmadıkları göste-
rilmiştir (4). Sigara en çok çalışılan ve en iyi tanımlanmış risk 
faktörüdür (5). Opere olmayan Crohn hastalarında sigaranın 
hastalık prognozu üzerine olumsuz etkisi olduğu gösterilmiş-
tir. Opere olan hastalarda da buna benzer şekilde sigara içimi 
daha yüksek hastalık aktivite skorları ve artmış endoskopik 
nüksle beraberdir (6,7). Gözlemsel çalışmaların metaana-
lizinin yapıldığı bir çalışmada sigara içenlerde postoperatif  
klinik rekürrens oranında anlamlı artış izlenmiştir (OR:2,15, 
p<0,001) (8). 

Beslenme Durumu

Crohn hastalığı beraberinde kaşeksiyi getitir. Bu durum has-
talığın prognozu üzerine olumsuz etki gösterir. Benzer bir 
şekilde nutrisyonel durumun kötü olması da cerrahi sonrası 
sonuçları olumsuz etkiler (9).

Hastalık Paterni

Literatürdeki bazı çalışmalar hastalık fenotipinin postoperatif 
hastalık rekürrensini tanımada etkisiz olduğunu göstermiş-
tir (10). Bununla beraber penetran hastalığın post operatif 
rekürrens riskini artırdığını gösteren gösteren çalışmalar da 
vardır (11). Hastalık süresi rekürrens riskinin göstergesi ola-
bilir; kısa hastalık süresi rekürrens riskini artırır.  Perianal has-
talık varlığı post operatif rekürrens riskini artırır. Crohn has-
talığının beraberinde üst gastrointestinal sistemi etkilemesi 

Crohn hastalığı (CH) gastrointestinal sistemin kronik inflama-
tuvar  bir hastalığıdır. Hastalık gastrointestinal sistemin her-
hangi bir kısmını etkileyebilir; bununla beraber en sık tutulum 
yeri terminal ileumdur. Kronik inflamasyon hasta bağırsağın 
tüm katlarını etkiler ve tedavisiz kalırsa tutulan segmentte 
darlık ve/veya komşu cilt, bağırsak ve mesaneye fistülizasyon-
la sonuçlanır. Erken tanı ve uygun tedavi tutulan bağırsakta 
ileri evre hasarın gelişmesini engeller. Yine de Crohn hastaları 
hayatlarının herhangi bir döneminde %80 sıklıkta opere olur-
lar (1). İleokolektomi bu hastalarda en sık izlenen operasyon 
şeklidir.  Bazı hastalarda operasyon tanı koydurucu olur.  

Crohn hastalarında cerrahi tedavi ülseratif kolitin aksine kü-
ratif değildir. Sıklıkla darlık ve/veta fistül gibi hastalıkla bera-
ber olan komplikasyonlar için yapılır. Ameliyat sonrası etkile-
nen bağırsak tümüyle çıkarılsa da 1 yıl içinde içinde %70-90 
hastada anastomoz bölgesinde yeni lezyonlar gelişebilir (2). 
Reoperasyon sıklığı literatürde farklı çalışmalarda farklı dü-
zeylerde bildirilmekle beraber %70’lere varan oranlarda gö-
rülebilir (3). Bu durum,  Crohn hastalarında operasyon son-
rası dönemi daha önemli hale getirir. 

RİSK FAKTÖRLERİ

Bir çok çalışma post operatif rekürrensi erken dönemde ön-
görebilen risk faktörlerini tanımlamak için yapılmıştır. Risk 
faktörlerinin tanınması, bu faktörlere sahip hastaların daha 
erken taranması ve rekürrens varsa da uygun tedavi verilme-
sine olanak sağlar. 
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rak görünür hale gelir. Bu dönemde hastalar sıklıkla asemp-
tomatiktirler. Anastomoz bölgesindeki lezyonlar ilerledikçe 
hastaların laboratuvar bulguları bozulmaya başlar. Bu evrede 
hastalar da semptomatik hale gelmeye başlarlar. Bir diğer 
deyişle post operatif dönemde semptomatik hale gelen has-
talarda sıklıkla endoskopik hastalık ilerlemiş evrede saptanır 
(17). Bu aşamadaki hastalığın medikal tedaviye vereceği yanıt 
sınırlı olup bu olgularda reoperasyon gerekmektedir (2).

İleokolonoskopi post operatif Crohn hastalığı rekürrensini 
saptamada altın standart yöntemdir (18). İleokolonoskopinin 
rezeksiyon sonrası ilk bir yıl içinde yapılması önerilmektedir. 
Lezyonların görülmesi ve biyopsi alınmasına olanak sağlar. 
Anastomoz bölgesindeki mukoza rekürrens için özellikle 
yüksek risk altındadır (19). Endoskopik olarak post operatif 
anastomoz bölgesindeki lezyonları tanımlama ve evrelemede 
Rutgeerts Sınıflaması kullanılmaktadır (Resim 1). Bu sınıf-
lamada lezyonlar beş alt gruba ayrılırlar. İ2 ve üst lezyonlar 
rekürrens olarak tanımlanır (Tablo 1).

İnvaziv olmayan laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinden 
de rekürrensi saptamada faydalanılabilir. Fekal kalprotektin 
opere olmayan hastalarda hastalık aktivitesi ile ilişkilidir. 
Benzer şekilde opere olan hastalarda da rekürrensi göstere-
bileceğini söyleyen çalışmalar vardır (20). Post operatif 1 yıl 
içinde fekal kalprotektin düzeyinin >200 mg/L’nin üzerinde 
olmasının 1 yıl içinde endoskopik rekürrensi göstermedeki 
sensitivitesi %63, spesifitesi %75’tir (21).

veya kolonun da tutulduğu yaygın hastalık olması rekürrens 
riskini artırır. 

Granülom

Granülomlar Crohn hastalığı tanısında değerli bir patolojik 
bulgudur. Bir çok çalışmada ileokolektomi spesmenlerinin 
patolojik incelemesinde granülom varlığının post operatif 
dönemde hastalık rekürrensi için risk faktörü olduğu göste-
rilmiştir (12,13).

Cerrahi Özellikler

Hastalar ileokolektomi ile tanı alabileceği gibi CH tanılı olgu-
larda hastalık seyrinde ileokolektomi gerekebilir. Hastaların 
önceden rezeksiyon olmaları  rekürrens riskini artıran bir risk 
faktörüdür. Çıkarılan bağırsak segmentinin 100 cm üzerinde 
olması rekürrens riskini artırır (14). Acil şartlarda yapılan ile-
okolektominin post operatif rekürrens için bir risk faktörü 
olduğu bulunmuştur (15). İleokolektominin laparoskopik ya 
da açık yapılmasının etkisinin araştırıldığı bir metaanalizde 
cerrahi nüks için iki teknik arasında bir fark bulunamamıştır 
(16).

TANI

Post operatif dönemde Crohn hastalarının yakın takibi hasta-
lık rekürrensini erken dönemde saptamada önemlidir. Post 
operatif rekürrens histolojik olarak başlar ve endoskopik ola-

Resim 1. Rutgeerts sınıflamasındaki 
lezyonların endoskopik görünümü.
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terilse de kılavuzlar mesalazinin sınırlı etkisinin olduğunu 
kabul eder (26).

Opere olan Crohn hastalarında rekürrensin sadece lüminal 
içerikle tekrar temasın olması sonucu oluştuğu şeklindeki 
gözlem antibiyotik profilaksisinin rekürrensi önleyebilece-
ği fikrini doğurmuştur (27). Antibiyotiklerden üzerinde en 
çok durulan metronidazoldür. Metronidazolun post operatif 
dönemde kullanılması rekürens sıklığını azaltmaktadır (26). 
Metronidazolun post operatif dönemde 3 ay kullanılmasının 
1 yıllık takiplerde ciddi endoskopik rekürrensi azalttığı Rut-
geerts ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada gösterilmiştir 
(p=0,02) (28). Toksisite ve ilaç reaksiyonları bu antibiyotik-
lerin  kullanımlarını sınırlayan en önemli etkenlerdir (28).

Post operatif dönemde rekürrensi azaltmak için tiopürinlerle 
ilgili pek çok çalışma vardır. İki retrospektif çalışma rekür-
rensi azaltmada bu grup ilaçları etkili bulmuştur (29,30).  
Meta analizler tiopürin grubu ilaçların faydalarını daha iyi 
dökümente etmiş olup plaseboya kıyasla bu ilaçların daha az 
klinik rekürrens ve ciddi endoskopik rekürrense yol açtıkları 
izlenmiştir (31). Tiopürin grubu ilaçlar mesalaminler ve met-
ronidazol ile de karşılaştırılmıştır. Azatiyopürini, metronida-
zol ve mesalamin ile karşılaştıran çalışmalarda azatiyopürinin 
her iki  grup ilaca kıyasla endoskopik rekürrensi azaltmada 
daha etkili olduğu  bulunmuştur (28,32).

Anti-tümör-nekrozis faktör grubunda yer alan adalimumab ve 
infliximabla ilgili yapılan çalışmalar bu ilaçların postoperatif 
rekürrensi azaltmada etkili olduklarını göstermektedir. Plase-
boyla kıyaslandığında infliximabın postoperatif rekürrensi be-
lirgin olarak azalttığı literatürdeki çalışmalarda görülmektedir. 
Cottone ve arkadaşları da ileal rezeksiyon sonrası infliximabın 
rekürrensi azaltmada etkili olduğunu göstermiştir (33). İnflixi-
mabın 3 yıla varan idame tedavi amaçlı  kullanımı boyunca, 
infliximab almayan hastalara kıyasla rekürrensi anlamlı olarak 
azalttığı tespit edilmiştir (34). Post operatif rekürrensi azalt-
mada adalimumab da etikili bulunmuştur. Papamichael ve ar-
kadaşları adalimumabın yüksek riskli hastalarda klinik ve en-
doskopik rekürrensi azaltmada etkili olduğunu söylemişlerdir 
(35). Adalimumabın tiopürinlerle karşılaştırıldığı POCER adlı 
çalışmada erken hastalık rekürrensini önlemede adalimumab 
daha etkili bulunmuştur (36).

Görüntüleme yöntemlerinden ultrasonografi, bilgisayarlı to-
mografi ve manyetik rezonans görüntüleme post operatif re-
kürrensi tanımak için kullanılabilir. Görüntüleme yötemleri-
nin en önemli avantajları invaziv olmamalarıdır. Barsak duvar 
kalınlık artışı önemli bir bulgu olup hastalığın rekürrensine 
işaret edebilir. Bununla beraber görüntülemede rekürrens 
açısından anlamlı bulgulara sahip olan hastaların nihai değer-
lendirme yöntemi ileokolonoskopi olacaktır. 

TEDAVİ

Post operatif dönemde rekürrensi erken dönemde saptamak 
kadar uygun tedavi ile lezyonları tedavi etmek ve ilerlemele-
rini önlemek de önemlidir.  Hastaların ilk yapmaları gereken 
sigara içiyorlarsa sigarayı bırakmalarını sağlamaktır. Profilak-
side farklı medikal tedavi yöntemleri kullanılabilir.

Mesalaminin rekürrens riskini azaltmadaki rolü birçok çalış-
mada incelenmiştir (22,23). Bu amaçla yapılan çalışmaların 
bazıları birbirleriyle çelişen sonuçlar içermektedir. Bununla 
beraber meta-analizlerde mesalamin rekürrensi azaltmada 
etkili bulunmuştur. 2011 yılında yapılan 9 çalışmanın incelen-
diği bir meta analizde mesalamin plaseboya göre postopera-
tif rekürrensi azaltmada daha etkili bulunmuştur (OR=0,7) 
(24). 2009 yılında yapılan başka bir meta analizde de mesa-
lamin plaseboya göre post operatif klinik rekürrensi ve ciddi 
endoskopik rekürrensi azaltmada üstün bulunmuştur (25). 
Çalışmalarda endoskopik ve klinik rekürrensi azalttığı gös-

Skor 1. Yıldaki 5 Yıldaki
 Endoskopik Bulgu Klinik Rekürrens Oranı

0 Lezyon yok %5-10

1 <5 adet aftöz ülser %5-10

2 Aralardaki mukozanın normal %20-40
 olduğu >5 aftöz ülser,
 atlamalı aftöz lezyonlar
 veya ileokolonik anastomozda
 <1 cm lezyonlar

3 Diffüz aftöz ileitis, %50-70
 diffüz inflame mukoza

4 Diffüz inflamasyon, %90-100
 büyük ülserler,
 nodülarite ve/veya darlık

Tablo 1. Rutgeerts sınıflaması ve rekürrens yüzde-
leri
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