
TUDTA-E?

A CROHN-BETEGSÉG
A Crohn-betegség egy krónikus betegség, amikor is a páciens immunrendszere megtámadja a belső 
emésztőrendszert gyulladást okozva a szervezetben. Ez sajnos tartós panaszokat okozhat a beteg számára. 
Jelenleg a betegség nem gyógyítható.

Mi történik ilyenkor a belekben?

Sipolyok (fisztulák)

A sipoly (fisztula) egyfajta "csatorna", 
amely összeköti a belső emésztőrend-

szer különböző pontjait, valamint a 
beleket más belső szervekkel (például 
a hólyaggal és a vaginával). Ezen kívül 
az ilyen kis "csatornák" kötik össze a 

belső emésztőszerveket a bőrrel is. A 
folyadékok és a széklet ezeken a kis 
"csatornákon" keresztül juthatnak 

egyik pontból a másikba, különböző 
komplikációkat okozva.

Gyulladás

Amikor gyulladás van jelen a szerve-
zetben, a belek belső fala megduzzad 
és irritálttá válik. A gyulladás megaka-
dályozza a víz, a zsírok és a tápanya-

gok felszívódását. A tartósan jelen levő 
gyulladás komplikációkhoz és állandó 

panaszokhoz vezet.

Fekélyek és felszíni
sérülések

A fekélyek éles fájdalommal járnak, 
amely fájdalom a belső emésztőszer-

vek teljes egészében jelentkezhet.
A fekélyek belek felületén, de akár 

mélyebben a szövetekben is megje-
lenhetnek. Az anális fekélyek rendsze-
rint gyulladt felszíni sérülések a szöve-
ten, amik folyamatos hasmenést okoz-

hatnak.

Bélszűkületek

A bélszűkület egy rövid ideig, vagy 
akár hosszasan fennálló, a bél és a 

belső emésztőszervek beszűkülésével 
járó betegség, amit gyulladás vagy 

belső sebek okozhatnak.
A beszűkült belek részleges vagy teljes 

bélelzáródással járnak. A szűkület 
súlyosságától függően szükség lehet 

operációra is bizonyos esetekben.

A fájdalmat minden ember máshogyan érzékeli.
A belső emésztőrendszer elváltozásai, a betegség 
lefolyása és súlyossága mind szerepet játszik 
abban, ahogyan a beteg érzi magát.
A Crohn-betegség "láthatatlan" betegségkén
tartják számon, mivel igen sok esetben nincsenek 
külső, szemmel látható tünetei.  

A betegség pontos kiváltó okát a mai napig nem ismerjük.
Lehetséges, hogy a környezeti hatások okozzák, lehet örökletes, de az is lehet, hogy a genetikán múlik a be-

tegség megjelenése.
Azonban kutatások kimutatták, hogy olyan rizikófaktorok is befolyásolhatják a betegség kialakulását,

mint a nagyvárosi élet vagy a dohányzás.

A Crohn-szindrómával 
diagnosztizált betegek 

átlagéletkora

15 és 35 év 
között van.

Mind a férfiak, 

mind a nők 
veszélyeztettetek.

A Crohn-betegség nem 
válogat nemek és 

népcsoportok között.

Egy átlagos ember belső 
emésztőrendszerének hossza körülbelül

7,6 m.
Ez azt jelenti, hogy a Crohn-betegség a 

belső emésztőrendszer teljes hosszában 
megjelenhet. Ez a hossz nagyjából megfelel 

egy gyilkos bálna hosszának...  

Burril Bernard 
Crohn

(gasztroenterológus) - 1932

Dr. Crohn írta az első tudományos 
beszámolót a betegségről. Dr. Crohn 

kezdetben csípőbélgyulladásnak 
nevezte a szindrómát.

Milyen tünetekkel jár
a Crohn-betegség?
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Szúró fájdalom

A Crohn-betegség 
lassan alakul ki, és 
kezdetben csupán 
felszíni sebeket 
okozva halad a be-
tegség a belek jára-
taiban. Ez az azon-
ban szúró fájdalom-
mal jár szinte 
minden esetben. 

Gyötrő fájdalom

A Crohn-betegség egyik tünete az állandó, 
nem múló fájdalom a gyomortájékon.

Hasmenés

A hasmenés, mint a Crohn-betegség egyik 
tünete, egyik pillanatról a másikra megjelen-
het, és olyankor a beteg nem tud másra gon-
dolni, csak hogy mihamarabb megtalálja a leg-
közelebbi mellékhelyiséget. 

Szorító érzés

Ha a betegség egyszer megjelent, sajnálatos 
módon az összes létező tünetet megtapasztal-
hatja a beteg. A páciens szorító, szúró érzést 
fedezhet fel a belekben - ami gyakran órákon át 
nem szűnik meg.

Puffadás, a súlyos tünet

A belek térfogata a gyulladás 
hatására megnő, így a beteg a 
belek puffadását érzékelheti, 
mint figyelmeztető tünetet.

Gyulladásos tünetek

Az erős gyulladás a belekben váratlanul is 
megjelenhet, de az is előfordul, hogy 
csupán enyhébb gyulladásos tüneteket 
produkál a beteg.
A gyulladt felület nagyságától viszont nem 
függ a tünet súlyossága.

Négyből három Crohn-betegségben 
szenvedőnek szüksége van valami-
lyen fajta operációra a belső 
emésztőrendszer károsodása és az 
abból eredő komplikációk miatt. 
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hasmenés, véres széklet

hasfájás, hasi görcsök

súlyvesztés
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bőrkiütések

TÜNETEK MÉG...


