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Mi a közös?

A fekélyes vastagbélgyulladás
csupán a vastagbélben és a végbélben

jelenik meg.

A Crohn-betegség a belső
emésztőrendszer teljes hosszát érintheti

a szájtól egészen a végbélig.

A colitis ulcerosa esetében a gyulladás állandó,
leggyakrabban a vastagbél egy pontját érinti,

illetve ez a gyulladásos tünet a Crohn-betegséggel
ellentétben kevésbé súlyos.

Ezzel szemben a Crohn-betegség "kihagyhat"
bizonyos területeket a belső emésztőrendszerben;

ilyenkor a gyulladás nem egyenlő mértékben
jelentkezik a belek és a belső szervek felületén.

A Crohn-betegség esetében a gyulladás
hol súlyosabb, hol kevésbé komoly.

A fekélyes vastagbélgyulladás tünete
a felszíni gyulladás, ami azt jelenti,
hogy a gyulladás csupán a vastagbél
felső szöveteit, a nyálkahártyát érinti. 

A Crohn-betegség gyulladásos tünete
a külső és a belső szöveteket is érintheti.
A fekélyek a teljes szövetrészt átfúrhatják.

Colitis ulcerosában szenvedő betegeknél
ritka a sebek vagy sérült felületek kialakulása.

Az ő esetükben nem általános a fekély,
a gyulladt sejtek és a sebek jelenléte

a betegség során.

A Crohn-betegség esetén viszont gyakori
az egy-egy helyen jelentkező seb vagy

a felszíni elváltozás. Az orvosok ezen sebek
és sérülések alapján diagnosztizálják a betegséget.

A fekélyes vastagbélgyulladásban szenvedő
betegek tünetei között szerepel a szúró

alhasi fájdalom, legtöbbször a baloldalon.
Ezt a fájdalmat gyakran a gyulladás okozza.

Emellett gyakori lehet a vérzéses tünet
(véres hasmenés) megjelenése is.

A Crohn-betegek ezzel ellentétben
a jobboldali hasi tájékon érezhetnek fájdalmat.

Sajnos az ő betegségük több tünettel is jár
 ilyen lehet például a fekély vagy a bélelzáródás.

A fekélyes vastagbélgyulladásban szenvedők
45%-át megműtik. Általában csupán egy műtétre,

vagy egy műtétsorozatra van szükség.
Sokan panaszmenetessé válnak az operáció után,

de sok esetben mégsem jelent
a műtét teljes gyógyulást. 

A Crohn-betegségben szenvedők
75%-a esik át operáción.

Gyakran több műtét is szükséges az ő esetükben,
úgy mint a sérült részek kimetszése vagy fekélyműtét.

Sok colitis ulcerosában szenvedő beteg
esik át béleltávolító műtéten.

Ez vagy végleges, vagy átmeneti sztómát jelent,
amit aztán ismét eltávolító műtét követhet. 

Crohn-betegeknél kevésbé gyakori
a végleges sztóma kialakítása. 

Esetükben az ideigleges ileosztóma
jelenthet megoldást.

Mindkét betegség autoimmun eredetű, mely során a szövetek gyulladásáról
beszélhetünk. Gyakran kamaszoknál vagy fiatal felnőtteknél alakulnak ki,
és egyaránt érintik a nőket és a férfiakat is. A tünetek specifikusak lehetnek
minden egyes beteg esetén, sokszor azonban nagyon is hasonlóak.

Amikor a fekélyes vastagbélgyulladás kiújul,
olyankor a betegek nagy része a korábbinál

erősebb és súlyosabb tünetekre panaszkodik. 
Azonban ez is különbözhet minden egyes

páciens esetében.

A Crohn-betegségnél a kiújulást
szinte lehetetlen megjósolni,

a betegség sajnos bármikor újra megjelenhet.

Colitis ulcerosa esetén különböző altípusok,
illetve a betegség bármilyen más típusai 

nem igazán figyelhetők meg.

A Crohn-betegségnek 3 fenotípusát
is megkülönböztethetjük:

létezik gyulladásos, penetráló és a bélelzáródással
járó típus. Ezek a különböző típusok más és más

tüneteket okozhatnak, habár tulajdonképpen
ugyanannak a betegségnek a különböző

változatairól van szó.


