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Təqdim etdiyimiz məqalədə Kron xəstəliyinin klinik təsnifatları və müasir diaqnostikası və 

diferensial diaqnostikası haqqında məlumat verilib. Hal-hazırda Kron xəstəliyinin yüksək 

spesifikliyə malik olan laborator markerin olmamasından,əksər hallarda klinik qedişatın isə 

xoralı kolitə çox bənzəməsi nəticəsində diaqnozun verifikasiyası və diferensial diaqnostikası 

aspektlərində müəyyən cətinliklər hələdə müvcuddur. Təqdim edilən müasir diaqnostik və 

diferensial diaqnostika səciyyəli məlumatlar praktik həkimlərə Kron xəstəliyinin diaqnozun 

düzgün qoyulmasında və formalaşmasında kömək etməlidir. Kron xəstəliyinin vaxtında 

diaqnostikası bu xəstəliyin düzgün müalicəsinin əsas meyarı olması ilə yanaşı, çox saylı ağır 

fəsadlaşmaların adekvat qiymətləndirməsində mühüm rol oynayır. 

Açar sözlər: Kron xəstəliyi, təsnifat, diaqnostika,diferеnsial diaqnostika, bağırsaqdankənar 

təzahürlər. 

 

Kron xəstəliyi (KX) müasir qastroenterologiyanın ən ciddi problemlərindən 

biri olaraq qalmaqda davam edir. Xəstələnmə səviyyəsinə görə digər 

qastroenteroloji xəstəliklərin yayılma tezliyi ilə müqayisədə aşağı olsa da, ağırlıq 

dərəcəsi, ağırlaşma (fəsadlaşma) və letallığına görə həzm aparatının xəstəlikləri 

arasında mühüm yerlərdən birini tutur. KX olan daimi maraq etiologiyasının tam 

məlum olmaması və patogenezinin isə tam aşkar edilməməsi ilə bağlıdır. 

Kron xəstəliyi amerika qastroenteroloqu Berill Bernard Crohn (1884-1983) 

şərəfinə adlandırılıb. 1932-ci ildə B.B.Crohn öz kolleqaları İ.Ginzburg və 

G.D.Oppenheimer ilə birlikdə terminal ileum nahiyəsində yaranan patologiya ilə 

bağlı 14 xəstənin klinik təqdimatını “Regionar ileit: patoloji və klinik təsviri” adı 

ilə məqalə formasında Amerika Tibb Assosiasiyasına təqdim etmişdirlər. 

Azərbaycanda Kron xəstəliyinin öyrənilməsində professor İsmayıl Teymur 

oğlı Abasovun xüsusi əməyi olub, beləki hələ SSRİ dönəmində, 1974 ildə 
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«Болезнь Крона» adlı dərslik nəşr edilmişdir (həmm. akademik M.X.Levitan) və 

Kron xəstəliyi zamanı bağırsağın zədələnmə sxemi təqdim edilmişdir (Şək. 1). 

Kron xəstəliyi zamanı həzm aparatının istənilən şöbəsinin zədələnməsini 

görmək olar-ağız boşluğundan anusa qədər. Ancaq, daha çox Kron xəstəliyi 

ileosekal nahiyəni zədələdiyinə görə kəskin gedişatlı hallarda klinik mənzərə 

kəskin appendisitə bənzəyir. Çox təəsüf ki, hal-hazırda Kron xəstəliyi, xoralı 

kolitdən fərqli olaraq, nə terapevtik, nə də cərrahiyə müalicəsinin köməkliyi ilə 

sağalmır. 

KX xəstəliyi etiologiyası məlum olmayan, həzm aparatının/mədə-bağırsaq 

traktının transmural, seqmentar, qranulematoz, iltihabı ilə, yerli və sistem 

ağırlaşmalar ilə (fəsadlaşmalar ilə) səciyyələnən xroniki residivləşən xəstəliyidir. 

Kron xəstəliyinin kəskinləşməsi (residivləşməsi) dedikdə – bu qrup 

xəstələrdə klinik remissiya dövründə spontan və ya medikamentoz terapiya ilə 

saxlanılan xəstəliyin tipik simptomlarının əmələ gəlməsi nəzərdə tutulur. 

KX remissiyası dedikdə-xəstəliyin tipik görüntülərinin (təzahürlərinin) 

itməsi nəzərdə tutulur. 

Kron xəstəliyin remissiyasının 3 növü mövcuddur: 

1. Klinik remissiya – Kron xəstəliyinin simptomlarının olmaması (Best 

indeksi ilə (CDAİ)˂150 bal). 

2. Endoskopik remissiya – endoskopik müayinə zamanı iltihabın 

makroskopik əlamətlərinin itməsi (olmaması, qeyd edilməməsi). 

3. Histoloji remissiya – morfoloji tədqiqat zamanı bioptatda iltihabın 

mikroskopik əlamətlərinin (görüntülərinin, təzahürlərinin) olmaması. 

 



 

Şəkil. 1. Kron xəstəliyi zamanı bağırsağın zədələnmə sxemi 

(ak. Levitan M.X., prof. Abasov İ.T., 1974[1]) 

 

ECCO-nun tövsiyələrinə görə Kron xəstəliyinin təsnifatında Monreal 

modifikasiyası ilə (2005-ci il) Vyana təsnifatından (1998-ci il) istifadə edilir. 

Monreal əlavələrinə görə (modifikasiyasına görə) mədə-bağırsaq traktının yuxarı 

şöbələrinin (proksimal) zədələnmələri nadir hallarda sərbəst qeyd edilir, əsasən bu 

lokalizasiyalı zədələnmələr (proksimal) terminal ileit, kolit və ya ileokolit ilə birgə 

qeyd edilir. Kron xəstəliyi yaşa, fenotipə və lokalizasiyasına uyğun təsnif edilib 

(A, B, L) [2,3]. 

Monreal təsnifatı (Kron xəstəliyinin zədələnmə lokalizasiyasına görə (L)): 

 terminal ileit (L1) – 45%; 

 kolit (L2) – 32%; 

 ileokolit  (L3) – 19%; 

 mədə-bağırsaq traktının proksimal şöbələrinin zədələnməsi (L4) 

– 4%. 

Kron xəstəliyinin yaşla əlaqədar təsnifatı (A): 

 A1 – 0-16 yaş (16 yaşa qədər); 

 A2 – 17-40 yaş (üstünlük təşkil edir); 

 A3 – 40 yaşdan yuxarı. 

Neytrofil infiltrasiyalı epitelin xoralaşması 

 

Xora - çatlar  

Bağırsaq divarının bütün qişalarında iltihabi infiltratlar  



Kron xəstəliyinin fenotipinə görə (formasına görə) təsnifatı (B) [4]: 

 B1 – iltihab (lüminal forma); 

 B2 – stenozlaşan forma; 

 B3 – penetrasiya yaradan forma və ya ekstralüminal forma 

(fistul forması) (bağırsaqlararası və digər fistulların əmələ gəlməsi və ya 

aşkarlanması; qarın boşluğunda abses və infiltratın əmələ gəlməsi və ya 

aşkarlanması); 

 B3p – bKron xəstəliyinin perianal forması. 

B3p (perianal forma) sərbəst gedişatdan savayı  B1, B2, B3 ilə birgə qeyd 

edilə bilər: 

 B3p+B1; 

  B3p+B2;  

 B3p+B3. 

Kron xəstəliyin zədələnmənin məsafəsinə görə hal-hazırda 2 əsas qrupa  

bölünür [2, 4, 5]: 

1. Lokalizasiya edilmiş KX: 

a) ˂30 sm qədər zədələnmələr. Əsasən, ileosekal nahiyənin izolə edilmiş 

zədələnməsinin təsviri üçün istifadə edilir (məsələn, ˂30 sm qalça bağırsaq və 

yoğun bağırsağın sağ tərəfli zədələnməsi); 

b) yoğun bağırsağın kiçik bir hissəsinin izolə edilmiş zədələnməsi. 

2. yayılmış KX: 

a) 100 sm-dən artıq zədələnmə məsafəsi (bütün şöbələrin summar zədələnmə 

göstəricisi). 

Kron xəstəliyində gedişat: 

1. kəskin gedişat (xəstəliyin başlanğıcından 6 aya qədər müddət): 

a) fulminant başanğıc ilə; 

b) tədrici başlanğıc ilə. 

2. xroniki gedişat: 

a) xroniki fasiləsiz gedişat (aparılan adekvat terapiya fonunda remissiya 

dövrü 6 aya qədər davam edirsə); 



b) xroniki residivləşən gedişat (aparılan adekvat terapiya fonunda remissiya 

6 aydan artıq davam edirsə): 

 nadir residivləşən (ildə 1 dəfə və ya daha az); 

 tez-tez residivləşən (ildə 2 dəfə və daha çox). 

Xəstəliyin ağırlığı bir neçə amillərin kompleks şəkildə 

qiymətləndirilməsindən ibarətdir: 

 hal-hazırda residivin ağırlığı; 

 bağırsaqdankənar təzahürlər və fəsadlaşmalar (ağırlaşmalar); 

 aparılan müalicəyə refrakterlik (o cümlədən, hormonalasılılıq və 

hormonalrezistentlik). 

Ancaq diaqnozun qoyulması və müalicə taktikasının dəqiqləşdirilməsi üçün 

hazırki klinik vəziyyətin (yəni residivin) ağırlıq dərəcəsi təyin edilməlidir. Bu 

məqsədlə prof. İ.L.Xalif və E.B.Belousova tərəfindən təqdim edilmiş meyarlardan 

və Kron xəstəliyinin aktivlik indeksindən (Best indeksi, CDAİ) istifadə edilir (cəd. 

1 və 2).   

                                                                                                                     Cədvəl 1  

Klinik vəziyyətin və residivin ağırlıq dərəcəsinin meyarları [2, 3, 4] 

    Meyarlar                            Ağırlıq dərəcəsi  

Yüngül     orta ağır         Ağır 

Son 3 gün ərzində 

gündəlik defekasiyanın 

orta miqdarı 

4-dən az        4-6 7 və artıq 

Abdominal ağrı Yoxdur və ya 

minimaldır 

Mülayimdir Yüksəkdir 

Hərarət, ˚C Yoxdur ˂38 ˃38 

Taxikardiya Yoxdur 1 dəq. 90 v. qədər 1 dəq. 90 v. Artıq 

Bədən kütləsində itki  Qeyd edilmir ˂5% 5% və artıq 

Hemoqlobin ˃100 qr/l 90-100 qr/l ˂90 qr/l 

EÇS Norma daxilində ˂30 mm/saatda ˃30 mm/saatda 

 Leykositoz Qeyd edilmir Mülayim Yüksəkdir, 

leykoformulada 

dəyişikliklər qeyd 

edilir 

CR zülal Norma daxilində ˂10 qr/l ˃10 qr/l 



Hipoproteinemiya Qeyd edilmir Az miqdarda 

(minimal) 

Aşkar  

Bağırsaqdankənar 

təzahürlər (istənilən) 

Qeyd edilmir Qeyd edilir Qeyd edilir 

Bağırsaq ağırlaşmaları/ 

fəsadlaşmaları 

(istənilən) 

Qeyd edilmir Qeyd edilir Qeyd edilir 

Qeyd edilən (təqdim edilən) meyarlar ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsində daha sadə və 

rahatdır. 

                                                                                                                       Cədvəl 2   

Ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsi və ya Best indeksi (CDAİ) [2, 4, 5] 

Meyar Hesablama sistemi     

Əmsal 

Summar 

(toplam) bal 

Duru və ya sıyığabənzər 

nəcis 

Son 7 gün ərzində defekasiyanın 

toplanması əsasında 

      x  2       = 

Abdominal ağrı 

0 - qeyd edilmir 

1 - zəif 

2 - mülayim 

3 - şiddətli 

Son 7 gün ərzində toplama əsasında       x  5        = 

Ümumi əhval 

0 - yaxşı 

1 - kafi 

2 - qeyri-kafi 

3 - çox pis 

4 - dözülməz, şiddətli 

Son 7 gün ərzində toplama əsasında      x  7        = 

 

Digər simptomlar 

((bağırsaq və 

bağırsaqdankənar 

ağırlaşmalar 

(fəsadlaşmalar)) 

- artrit və ya artralgiya 

- irit və ya uveit 

- düyünlü eritema 

- qanqrenoz piodermiya 

- aftoz stomatit 

- anal zədələnmələr (çatlar, 

fistula, abseslər) 

- digər fistullar 

Hər bir bənd əmsala vurulmalıdır      x 20         = 

Hərarət >37,5 C Son 7 gün ərzində hərarət 

epizodlarının toplamı əsasında 

     x 20         = 

Loperamidin (və ya digər 

opiatlardan istifadə) diareya 

      x 30         =  



ilə mübarizədə istifadəsi 

0-istifadə olunmayıb 

1-istifadə olunub 

Qarın əzələlərinin 

gərginliyi və ya palpator 

infiltrat 

10 - qeyd edilmir 

2 - şübhəli 

5 - dəqiq palpasiya zamanı 

infiltratın aşkarlanması 

Qiymətləndirmə baxış zamanı 1 

dəfə aparılır 

   x 10         = 

Hematokrit  

Kişi: 

47 - xəstənin 

hemotokritinin göstəricisi 

Qadın: 

42 - xəstənin 

hemotokritinin göstəricisi 

Normativ (normal səviyyə) və 

xəstədə olan göstəricilər arası nəticə 

(qalıq) nəzərə alınır (“+” və ya “-“) 

      x 6          = 

Xəstənin bədən çəkisi (kq) (faktiki çəki/ ideal çəki)    x 100          = 

Cəmi   Balların 

ümumi 

miqdarı 

 

 CDAİ<150 bal – qeyri-aktiv Kron xəstəliyi (klinik remissiya); 

 CDAİ~150-300 bal – yüngül dərəcəli aktivlik; 

 CDAİ~301-450 bal – orta ağır dərəcəli aktivlik; 

 CDAİ>450 bal – ağır dərəcəli (yüksək) aktivlik. 

Hormonal terapiyaya cavaba görə Kron xəstəliyinin təsnifatı: 

1. Hormonal rezistentlik: 

a) Yüksək aktivlik (ağır gedişat): 

 Xəstəyə 7 gün və daha artıq v/daxili qlükokortikosteroidlərin 

yeridilməsinə baxmayaraq (prednizolon hesabına 2 mq/kq/gündəlik) xəstəliyin 

aktivliyi dayanıqlıdır. 

b) Orta ağır aktivlik: 

 4 həftə ərzində peroral kortikosteroid teraapiya fonunda (prednizolon 

hesabına 0,75 mq/kq/gündəlik) xəstəliyin aktivliyi dayanıqlıdır. 

2. Hormonal asılılıq: 



a) Kortikosteroidlər ilə aparılan terapiyada steroidlərin dozası 

(prednizolonun dozası) 3 ay ərzində 10-15 mq-a qədər azaldıqda xəstəliyin 

aktivliyində artım və ya 

b) Steroid terapiya bitəndən sonra ilk 3 ay ərzində residivin əmələ gəlməsi 

 Kron xəstəliyinin fenotiplərinin klinik mənzərəsi [3]: 

 B1 – iltihabi (luminal) forma uzun müddət bağırsağın selikaltı qatında 

formalaşır və uzun müddət ərzində mənşəyi bilinməyən ağrılar və 

bağırsaqdankənar təzahürlər ilə səciyyələnir (səbəbi bilinməyən hərarət epizodları, 

artralgiyalar, düyünlü eritema və s.). Xəstəlik uzun illər boyu dəqiqləşdirilməmiş 

qala bilər. Kron xəstəliyi uşaqlıq illərində debut etdiyi hallarda xəstədə fiziki 

inkişafda geriləmə qeyd edilir.  

 Xəstəliyin ilk klinik əlamətlərinə aiddir: 

 Hərarətin qalxması (artması); 

 EÇS-in artması; 

 Leykositoz; 

 Digər itihab göstəricilərində artım. 

Patoloji prosesin selikli qişa, əzələ qişası və seroz qişaya yayılmasından asılı 

olaraq xroniki diareya, bağırsaq qanaxmaları, tutmaşəkilli ağrılar (bağırsağın 

zədələnmiş seqmentinin xoralaşması və ya daralmasının göstəricisi) müşahidə 

olunur.  

Malabsorbsiya sindromunun simptomları formalaşaraq aşağıdakılar 

meydana çıxır: 

 anemiya; 

 hipoproteinemiya;  

 ödem; 

 bədən kütləsində itki.  

Müəyyən hallarda bağırsaq keçməməzliyi mənzərəsi əmələ gəlir. Qida 

borusu, mədə və onikibarmaq barmaq bağırsağın zədələnməsi zamanı (L4) xora 

xəstəliyinin mənzərəsi müşahidə edilir. Ancaq bu “xora” xəstəliyi standart 

terapiyaya rezistentliyi ilə və çoxsaylı xora-eroziv zədələnmələr ilə səciyyələnir. 



Anorektal nahiyədə lokalizasiya zamanı paraproktitlər və uzun müddət sağalmayan 

düz bağırsaq çatları əmələ gəlir. 

 B2 – stenozlaşan forma bağırsaq keçməməzliyi simptomları ilə 

səciyyələnir. Klinik mənzərədə daha çox tutmaşəkilli ağrılar (əksər hallarda sağ 

qalça nahiyəsində) qeyd edilir, bu ağrılar qusma, qarın nahiyəsində köp, qarında 

qurultu, nəcisin və qazların xaric edilməsində ləngimə qeyd edilir. Bağırsağın 

peristaltikası zamanı periodik olaraq “qabarmalar” hiss edilir. Palpasiya zamanı 

qarın boşluğunda infiltrat aşkar edilə bilər. Diaqnoz rentgenoloji tədqiqat və ya 

laparotomiya zamanı təsdiqlənir. Selikli qişanın tamlığı itirilir, bağırsaq divarında 

olan çapıqlar bağırsaq mənfəzinin daralmasına gətirir və nəticədə hissəvi, bəzi 

hallarda isə tam bağırsaq keçməməzliyi inkişaf edir. 

 B3 – fistul (ekstraluminal) forma daha ağır gedişatla səciyyələnir, 

bağırsaqlararası bitişmələr (komissuraların) əmələ gəlməsi ilə bağırsaq divarının 

transmural zədələnməsi qeyd edilir. Yanaşı həm ilgəklərarası və həm də xarici 

bağırsaq fistulalarının  absesləri də müşahidə edilir. 

Kron xəstəliyinin diaqnozunun qoyulmasında nələrə diqqət  yetirməliyik? 

Diaqnozun qoyuluşunda il öncə mədə-bağırsaq traktının  bütün zədələnən 

seqmentlərinin sadalanması ilə patoloji lokalizasiya nahiyələri qeyd edilməlidir, 

sonradan xəstəliyin gedişatı, gedişat mərhələsi (remissiya və ya residiv), hazırki 

residivləşmənin ağırlıq dərəcəsi və ya remissiya, hormonal asılılıq və ya 

rezistentlik, bağırsaqdankənar, bağırsaq və perianal fəsadlaşmaların 

(ağırlaşmaların) qeyd edilməsi mütləqdir. 

Məsələn; 

1. Kron xəstəliyi, ileokolit (qalça bağırsağın terminal şöbəsinin, kor və 

qalxan çənbər bağırsağın zədələnməsi), xroniki residivləşən gedişat, orta ağırlıq 

(orta ağır aktivlik) CDAİ 410, abdominal boşluqda infiltrat, xarici bağırsaq 

fistula, perianal zədələnmələr ilə (ön və arxa anal çatlar) fəsadlaşmış (ağırlaşmış). 

2. Kron xəstəliyi, terminal ileit, xroniki residivləşən gedişat, remissiya 

dövrü, CDAİ 130, qalça bağırsağın terminal şöbəsinin strikturası (bağırsaq 

keçiriciliyi pozulmayıb). 



3. Kron xəstəliyi, kolit (qalxan, siqmayabənzər və düz bağırsağın 

zədələnməsi), xroniki fasiləsiz gedişat, ağır (yüksək) aktivlik, CDAİ 510), hormonal 

asılılıq, perianal zədələnmələr (çatlar) ilə ağırlaşmış (fəsadlaşmış). 

4. Kron xəstəliyi, ileit (qalça, acı və 12-barmaq bağırsağın zədələnməsi), 

xroniki residivləşən gedişat, ağır (yüksək) aktivlik, CDAİ 490, bağırsağın 

keçməməzliyi ilə fəsadlaşmış qalça bağırsağın stenozu, periferik artropatiyalar, 

düyünlü eritema. 

 

KRON XƏSTƏLİYİ NECƏ DİAQNOSTİKA OLUNMALIDIR [2, 3, 4, 6]? 

1. Kron xəstəliyinin klinik diaqnostik meyarları 

 Kron xəstəliyinin daha çox yayılmış klinik əlamətlərinə aiddir: 

 Xroniki diareya (6 həftə və daha artıq); 

 Abdominal ağrı; 

 Hərarət; 

 Etiologiyası naməlum olan anemiya; 

 Bağırsaq keçməməzliyi; 

 Perianal fəsadlaşmalar (ağırlaşmalar) (cərrahiyə əməliyyatından sonra 

residivləşən xroniki anal çatlar, paraproktit, düz bağırsaq fistulları). 

 Kron xəstəliyinin əsas klinik-laborator təzahürləri: 

 Diareya (o cümlədən qan ilə); 

 Abdominal ağrı; 

 Bədən kütləsində itki; 

 Hərarət; 

 Anemiya; 

 Qarın boşluğunda palpasiya edilən infiltratın olması; 

 Bağırsaq keçməməzliyi; 

 Anorektal zədələnmələr (çatlar, fistula, paraproktit); 

 Bağırsaqdankənar simptomlar (dərinin zədələnməsi, selikli qişaların 

zədələnməsi, oynaqların, gözlərin zədələnməsi və s.). 



Bundan savayı, Kron xəstəliyi, xoralı kolitdə olduğu kimi, müxtəlif 

bağırsaqdankənar təzahürlər ilə və bağırsaq ağırlaşmaları/fəsadlaşmaları ilə 

müşayiət oluna bilər (cəd. 3). 

 Kron xəstəliyinin aktivliyi ilə əlaqədar olan autoimmun 

zədələnmələri: 

 Artropatiyalar (artralgiyalar/artritlər); 

 Dərinin zədələnməsi (düyünlü eritema, qanqrenoz piodermiya); 

 Selikli qişaların zədələnməsi (aftoz stomatit); 

 Gözlərin zədələnməsi (uveit, irit, iridosiklit, episklerit). 

 Kron xəstəliyinin aktivliyi ilə əlaqədar olmayan autoimmun 

zədələnmələr: 

 Revmatoidli artrit (seroneqativ); 

 Ankilozlaşan spondiloartrit, sakroileit; 

 İlkin sklerozlaşan xolangit; 

 Osteoporoz, osteomalyasiya; 

 Psoriaz. 

 Uzunmüddətli iltihab və metabolik pozulmalar ilə əlaqəli olanlar: 

 Xolelitiaz; 

 Qaraciyərin steatozu, steatohepatit; 

 Periferik venaların trombozu; 

 Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası; 

 Amiloidoz. 

 Kron xəstəliyinin fəsadlaşmalarına aiddir: 

 Xarici fistulalar (bağırsaq-dəri); 

 Daxili fistulalar (bağırsaqlararası, bağırsaq-sidik kisəsi, rektovaginal); 

 Qarın boşluğunda infiltrat; 

 Bağırsaqlararası və ya intraabdominal abseslər; 

 Mədə-bağırsaq strikturaları; 

 Bağırsaq keçməməzliyi; 

 Anal çatlar; 



 Paraproktit (anorektal zədələnmələrdə);  

 bağırsaq qanaxmaları. 

     Çox təəsüf ki, Kron xəstəliyinin sırf diaqnostik meyarları hələki 

açıqlanmayıb və diaqnoz anamnestik, klinik mənzərə və tipik endoskopik və 

histoloji məlumatların birgə nəticələri əsasında qoyulur. 

                                                                                                                         Cədvəl 3 

Kron xəstəliyinin bağırsaqdankənar təzahürləri [5, 6] 

LOKALİZASİYA TƏZAHÜRLƏR 

 Dəri  Vezikulo-pustuloz eritematoz 

 Xoralı-destruktiv qranulematoz zədələnmələr 

 Psoriaz 

 Svit sindromu (kəskin dermatoz, Şenleyn-Henox vaskuliti, 

piodermiya) 

 Sarkoid çapıqlar 

 Qanqrenoz piodermiya 

  Düyünlü eritema 

 Saçlar  Alopesiya 

 Selikli qişalar  Qranulematoz  xeylit 

 Vulvit 

 Stomatit 

 Aftoz stomatit. Kron xəstəliyin metastazları 

 Sümüklər, 

oynaqlar 

 Spondilit 

 Sakroileit 

 Poliartrit 

 Osteoporoz 

 Əzələlər  Miopatiya 

 Gözlər  Uveit 

 Irit 

 Orbital miozit 

 Episklerit 

 Ürək  Miokardit 

 Perikardit 

 Damarlar  Xroniki aortit 

 Takayasu xəstəliyi 

 Ağciyərlər  Qranulematoz traxeobronxit 

 Sarkoidoz 

 Bronxoektazlar 

 Bronxiolitlər 

 Astma 

 Qaraciyər, öd 

axarları 

 Qranulematoz hepatit 

 Xolestatik hepatit 

 İlkin sklerozlaşan xolangit 



 Autoimmun xolangit 

 Autoimmun hepatit 

 Mədəaltı vəz  Autoimmun pankreatit 

 Böyrəklər  Nefrit 

 Urolitiaz 

 Amiloidoz 

 Endokrin 

orqanlar 

 Autoimmun tireoidit 

 1-ci tip şəkərli diabet 

 Qan  İmmun trombositopeniya 

 Sinir sistemi  Periferik neyropatiya 

 Epileptik tutmalar 

 Depressiya 

 Mərkəzi sinir sisteminin vaskuliti 

 Dağınıq skleroz 

 

 Diaqnozun təsdiqlənməsi üçün mütləq olan müayinələr: 

 Tam hərtərəfli anamnezin yığılması:  

 xəstəliyin başlanğıcı;  

 cənub ölkələrə səyahətlər;  

 qida məhsullarının qəbulu və bunlarla bağlı problemlər;  

 dərman preparatlarının qəbulu, o cümlədən, antibiotiklər və iltihab 

əleyhinə qeyri-steroid preparatları; 

 anamnezdə appendektomiyanın olması; 

 tütündən istifadə; 

 ailə anamnezi. 

 Dəqiq fizikal müayinə (baxış): 

 Perianal nahiyəyə baxış; 

 düz bağırsağın digital tədqiqi;  

 rektoromanoskopiya; 

 İcmal qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (bağırsaq keçməməzliyinin 

simptomları zamanı) 

 İleoskopiya ilə aparılan total kolonoskopiya 

 Fibroqastroduodenoskopiya 

 Nazik bağırsağın barium məhlulu ilə rentgenoloji müayinəsi (bağırsaq 

keçməməzliyinin əlamətlərinin inkarından sonra) 



 Zədələnmə nahiyəsində bağırsağın selikli qişasından bioptatın 

götürülməsi 

 Kiçik çanağın, retroperitoneal boşluğun, qarın boşluğu orqanlarının 

ultrasəs müayinəsi 

 Düz bağırsaq və anal kanalın transrektal ultrasəs müayinəsi (perianal 

zədələnmələr zamanı) 

 Kəskin bağırsaq infeksiyasının inkarı məqsədilə aparılan nəcisin 

analizi (kəskin başlanğıcda): 

 parazitar kolitin inkarı (kəskin başlanğıcda);  

 Cl.difficile A və B toksinlərinin tədqiqi (xəstə anamnezdə 3-6 ay 

ərzində antibiotikoterapiyanı qeyd edibsə və ya stasionar müalicə alıbsa) 

psevdomembranoz kolitin inkarı üçün. İnfeksiyanın aşkarlanması üçün 90% 

hallarda ən azı 4 nəcis nümunəsi tələb olunur. 

 Qanın tədqiqi (qanın ümumi analizi, EÇS, C-reaktiv zülal, 

hemokoaquloqramma, qanın biokimyəvi analizi, qan qrupu və rezus-faktor) 

 Sidiyin ümumi analizi 

 Diaqnoz necə təsdiqlənir? 

 Endoskopik və morfoloji üsullar ilə və/və ya 

 Endoskopik və rentgenoloji üsullar ilə  

Zərurət yarandıqda aşağıdakı digər müayinələr aparıla bilər: 

 MRT; 

 KT (fisrula, abses, infiltratların diaqnostikası məqsədilə); 

 Fistuloqrafiya (xarici fistulalar zamanı); 

 Kapsul endoskopiyası (nazik bağırsağın zədələnməsinə şübhələr 

olduğu zaman və strikturaların qeyd edilməməsi zamanı). 

Hal-hazırda Kron xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrdə kapsul 

endoskopiyasından öncə rentgenoloji müayinə (bağırsaqda bariumun passajı), KT-

enteroqrafiya və ya MR-enteroqrafiya (nazik bağırsağın strikturalarının 

mövcudluğunun qiymətləndirilməsi məqsədilə) tətbiq edilir. 



Balon enteroskopiya nazik bağırsağın zədələnmələrinə şübhələr yarandıqda 

tədbiq edilir. 

Yoğun bağırsağın zədələnməsi zamanı diaqnozun dəqiqləşdirilməsində 

Lennard-Jones meyarlarından istifadə edilir: 

1.Ağız boşluğundan anal kanala qədər zədələnmələrin olması, dodaqların və 

ya yanaqların selikli qişalarının xroniki qranulematoz zədələnməsi, piloroduodenal 

zədələnmələr, nazik bağırsağın zədələnməsi, xroniki perianal zədələnmə. 

2.Fasiləli zədələnmələrin qeyd edilməsi. 

3.Transmural zədələnmələr, xora-çatlar, abseslər, fistula. 

4.Fibroz: strikturalar (daralmalar). 

5.Limfoid toxuma (histologiya): aftoid xoralar və ya transmural limfoid 

toplular (toplanmalar). 

6.Musin (histologiya): yoğun bağırsağın selikli qişasında aktiv iltihab 

zonasında musinin normal miqdarı. 

7.Sarkoid qranulomanın olması. 

 İstənilən 3 əlamətin mövcudluğu zamanı və ya 1 əlamət-qranuloma 

qeyd olunduğu halda (diaqnozun təsdiqi üçün daha istənilən 1 əlamət 

aşkarlanmalıdır) Kron xəstəliyinin diaqnozu təsdiqlənmiş hesab edilir. 

 Kron xəstəliyinin endoskopik meyarlarına aiddir (cəd. 4): 

 Regionar (fasiləli, qırıq) selikli qişanın zədələnməsi; 

 “Daşlı küçə” simptomu (şək. 2); 

 Xətti xoralar (xora-çatlar); 

 Aftalar (şək. 3), bəzi hallarda strikturalar və fistullar. 

   



 

Şəkil 2. Xəstə M.N., 24 y. 

Kron xəstəliyi, L2-S-vari 

bağırsaq zədələnməsi (“daşlı 

küçə” simptomu) [3] 

Şəkil 3. Xəstə A.C., 18 y. 

Kron xəstəliyi L2-baugini 

büküşünün zədələnməsi [3] 

 

                                  

Cədvəl 4 

Kron xəstəliyi və xoralı kolitin bəzi endoskopik differensial-diaqnostik  

göstəriciləri [7] 
 

Endoskopik əlamət Kron  xəstəliyi  Xoralı kolit  

 

 

 

P

e

r

i

a

n

zonanın xarici müayinədə 

İltihab; svişlər; bağlanmış 

svişlərdən sonra çapıqlar 
Dəyişilməmiş dəri və ya tezləşmiş 

s

t

səbəbindən qıcıqlanmış dəri 
Selikli qişa zədələnməsi Seqmentar (fasiləli) Diffuz (fasiləsiz) 

Düz bağırsaq 

zədələnməsi 
Xəstələrin 50,0%-dən azında Xəstələrin, demək olar ki, 100,0%-

də 
Damar şəkli Əksərən – adi, dəyişilməmiş Silinmiş, itmiş, çətinliklə seçilən 
Kontakt diffuz qanama Xarakter deyil; az hallarda  Xarakterdir; əksər hallarda 
Kövşəkləşmə Xarakter deyil; Xarakterdir 
Ödem Xarakterdir Xarakterdir 
Dənəvər görünüş Nisbətən az təsadüf edir Xarakterdir 
Hiperemiya (eritema) Nisbətən az təsadüf edir Həmişə; xarakterdir 
“Çay daşı ilə döşənmə” 

görünüşü  
Xarakterdir Faktik yoxdur 

Haustraların 

dayazlaşması, silinməsi 
Olur Olur 

Nöqtəşəkilli qanamalar 

(petexiyalar) 
Az hallarda; seyrək Xarakterdir 

Xora defektlərinin 

xarakteri 
Aft (erkən mərhələdə) ; 

boylama və ya həlqəvi dərin 

(yarıqşəkilli)  

Aydın sərhədləri olmayan, səthi, 

topa şəklində yerləşmiş, ağır 

 gedişdə - iri, 1,0 sm-dən böyük 

Aftoid xoralar Xarakterdir Faktik olmur  



1,0 sm-dən böyük xoralar Tez-tez olur Ağır hallarda mövcud olur 
Boylama dərin xoralar Tez-tez olur Az rast gəlinir 
Xətti xoralar Tez-tez olur Az rast gəlinir 
“İlanşəkilli” xoralar Tez-tez olur Az rast gəlinir 
Xora ətrafında selikli 

qişanın görünüşü 
Adətən, adi; dəyişilməmiş Dəyişilmiş 

Psevdo-poliplər Seyrək olur Xarakterdir 
Zədələnmiş və adi 

(sağlam) selikli qişa 

arasında dəqiq həlqəvi 

sərhəd 

Yoxdur (-) Vardır (+) 

Strikturalar (stenozlar) Tez-tez rast gəlinir Az rast gəlinir 
Fistullar (svişlər) Tez-tez rast gəlinir Az rast gəlinir 

 

 Kron xəstəliyinin rentgenoloji görüntüsünə aiddir: 

 Regionar, fasiləli (qırılmış) zədələnmələr; 

 Strikturalar (şək. 4); 

 “Daşlı küçə” simptomu; 

 Fistullar; 

 Bağırsaqlararası və ya intraabdominal abseslər. 

 

 

Şəkil 4. Xəstə S.X., 62 yaş. Kron xəstəlyi, L2-striktura [3] 

 

 Kron xəstəliyinin morfoloji əlamətləri: 

 Selikaltı qata və ya əzələ qişasına sirayət edən (ora qədər çatan) dərin 

yarığabənzər xoralar. 



 Sarkoid qranulemalar (nekrozsuz və nəhəng hüceyrələrsiz epitelioid 

histiositlərin yığılması (toplusu)), əsasən rezeksiya olunmuş nahiyənin divarında 

aşkarlanırlar və 15-36% hallarda selikli qişanın biopsiyası zamanı. 

 Selikli qişanın lamina propria səviyyəsində fokal (diskret) 

limfoplazmasitar infiltrasiya (şək. 5). 

 Bağırsaq divarının bütün qatlarında (qişalarında) limfoid 

hiperplaziyalı transmural iltihabi infiltrasiya. 

 Xroniki aktiv iltihab, xovcuqların struktur dəyişkənliyi, kriptaların 

mukoid və ya psevdopilorik metaplaziyası. 

 Fasiləli zədələnmələr – bağırsağın sağlam və zədələnmiş nahiyələrinin 

(hissələrinin) bir-birini əvəz etməsi (bağırsağın rezeksiya edilmiş hissəsinin 

(nahiyəsinin) tədqiqi zamanı). 

Xoralı kolitdən fərqli olaraq Kron xəstəliyi zamanı kript-abseslər nadir 

hallarda formalaşır, seliyin sekresiyası isə normal qalır. 

               

Şəkil 5. Kron xəstəliyi, L2, bioptat. Limfo-plazmasitar infiltrasiya[3] 

 

   

 Kron xəstəliyində bağırsaq selikli qişasında patomorfoz törədə bilən bəzi  

dərmanlar qrupları: 

 Antibiotiklər+Digər sintetik antibakterial vasitələr 

 Sedativ preparatlar (“kiçik” trankvilizatorlar) 

 İshal əleyhinə təyin edilən antixolinergik preparatlar 

  

  Son zamanlarda bu patologiyanın öyrənilməsində xüsusi diqqət USM (şək. 

6 və 7)  və endoUSM (EUS) (şək. 8) ayrılır. 



 

Şəkil 6. Kron xəstəliyi (USM zamanı) 

1 - daralmış böşluq; 2 - divarların qalınlaşması; 

2—2 - zədələnmiş nahiyyə [8,9] 

   

Şəkil 7. Kron xəstəliyi. Bağırsaq ətrafi infiltratın əmələ qəlməsi (USM) [8,9] 

 

   

Şəkil 8. Xəstə Ə.Ə. 58 yaş. Perianal Kron xəstəliyi (endoskopik ultrasəs 

müayinəsi (EUS)) [müəllifin şəxsi, nəşr edilməmiş arxiv materiallarından) 

 



(sağda-rektal EUS müayinəsi zamanı normal yoğun bağırsaq fonunda selikli 

qişanın qalınlığının artması; solda-selikli qişa ilə selikaltı qat arasında “sərhəd 

xəttin” itməsi(malignizasiya əlaməti) 

 
Aparılan müayinənin nəticəsi: Radial EUS ilə müayinə zamanı anal kanaldan 15 

sm məsafədən başlayaraq distala qədər bağırsaq divarı yer yer düzənsiz 

qalınlaşmış qeyd edildi. Bir neçə sahədə bağırsaq kənarı infiltrativ görüldü. Yeni 

törəməyə aid dəyişiklər və ya limfa düyünləri izlənmədi.  

 

  Kron xəstəliyinin L1 zədələnməsi zamanı MR-enterografiya xüsusi diaqnostik 

əhəmiyyətə malikdir (şək. 9).   

 

 

Şəkil 9. Kron xəstəliyi. Nazik bağırsaq zədələməsi: limfoadenopatiya,  

terminal ileumda iltihabsonu dəyişikliklər (MR-enterografiya görüntüsü) [10] 

 

DİFERENSİAL DİAQNOZ [2, 3, 4, 5, 6] 

 Kron xəstəliyi hansı xəstəliklər ilə diferensial diaqnoz edilməlidir? 

 Xoralı kolit; 

 Kəskin bağırsaq infeksiyaları: 

 Dizenteriya; 

 Salmonelloz; 

 Kampilobakterioz; 

 İersinioz; 

 Amebiaz; 

 Bağırsaq vərəmi; 



 Sistem vaskulit; 

 Nazik və yoğun bağırsağın neoplaziyası; 

 Bağırsağın şüa zədələnmələri; 

 Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu; 

 Endometrioz; 

 Düz bağırsağın solitar xorası; 

 Divertikulit; 

 Qurd invaziyaları; 

 Parazitozlar; 

 Antibiotikoassosiasiya edilmiş bağırsaq zədələnmələri (Cl.difficile); 

 Appendisit; 

 Aktinomikoz. 

Beləliklə, təqdim edilən müasir diaqnostik və diferensial diaqnostika 

səciyyəli məlumatlar praktik həkimlərə Kron xəstəliyinin diaqnozun düzgün 

qoyulmasında və formalaşmasında kömək etməlidir. Kron xəstəliyinin vaxtında 

diaqnostikası bu xəstəliyin düzgün müalicəsinin əsas meyarı olması ilə, çox saylı 

ağır fəsadlaşmaların adekvat qiymətləndirməsində mühüm rolü ilə yanaşı, qələcək 

əlilliklə bağlı müəyyən proqnozu formalaşdırmağa imkanlar yaradır.  
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В данной статье представлены современные клинические классификации и основы 

диагностики и дифференциальной диагностики болезни Крона. В настоящее время не 

существует высокоспецифичных маркеров лабораторной диагностики болезни Крона, а 

клиническое течение порой очень схоже с язвенным колитом, вследствие чего в вопросах 

верификации, диагностики и дифференциальной диагностики данного диагноза 

возникают определенные сложности. Предложенные основы диагностики и 

дифференциальной диагностики должны помочь практическому врачу в формировании и 

постановке диагноза болезни Крона. Своевременная диагностика болезни Крона является 

не только залогом правильного лечения, но и позволит адекватно оценить 

многочисленные тяжелые осложнения, которые наблюдаются в процессе течения болезни 

Крона. 

Ключевые слова: болезнь Крона, классификации, диагностика, дифференциальная 

диагностика, внекишечные проявления. 
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This article presents modern clinical classifications and the basics of diagnosis and differential 

diagnosis of Crohn's disease. Currently, there are no highly specific markers for laboratory 

diagnosis of Crohn's disease, and the clinical course is sometimes very similar to ulcerative 

colitis, as a result of which there are certain difficulties in the verification, diagnosis and 

differential diagnosis of this diseases. The proposed principles of diagnosis and differential 

diagnosis should help the practitioner in the formation and diagnosis of Crohn's disease. Timely 

diagnosis of Crohn's disease is not only the key to proper treatment, but also allows you to 

adequately assess the many severe complications that are observed in the course of Crohn's 

disease. 
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