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M.Crohn 
 
Vékonybél – MRE (fiatal betegek) 
Rectum, perianalis regio – kismedence MR 
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A kérőlaptól a 
diagnózisig 

Klinikai információ jelentősége 
Klinikai, pathológiai diagnózis nehézsége 
Primer diagnózis, követés, szövődmények 
Postoperatív anatómia pontos ismerete (műtéti leírás!) 
 



bélmozgás – spazmolitikum 
(légzés) 
zsírszövet hiánya -  hasfekvés 
    zsírelnyomás +/-? 
Vékonybél – vizsgálati sík? 
Rectum feltöltés – szűkület, fájdalmasság 
  
  

Képalkotó diagnózis nehézsége 



 

 



vizsgálati sík 
perisztaltika 





Perianalis regio 
vizsgálata 

Technika: 

• Distensio 

• Analis csatornára döntés 

 anorectalis szöglet: nyugalomban 90-110° 

      evacuatio 135-145° 

 

 

 

 

 

 



Analis csatornára döntés 





Parks klasszifikáció 

The external sphincter is the keystone  
of the Parks classification. 





K.A. 26 éves 
férfi 

2013. november – CT: ileumban falvastagodás (<10 mm),  
mesenteriumban nyirokcsomók (15-20 mm) 

2013. december – CTE: terminalis ileum 50-60 cm, skip laesiók, 
prestenotikus tágulat 

2014. március - hospitalizáció: fogyás, visszatérő subileus. Dg: M.Crohn 

Konzervatív kezelés (szteroid, Imuran, tápszer) – klinikai javulás 

Imuran mellékhatásként májenzim emelkedés & szteroid hosszan nem 
adható → biológiai kezelés (Remicade, Humira) 

 









K.A. 29 éves 
nő 2003. november óta ismert IBD, scop 50 cm-ig jut, addig aktivitás 

2004. április CT: terminalis ileum is 
2005. január colonoscopia: pancolitis + terminalis ileum  
2006. november colonoscopia: fl. hepaticáig megrövidült colon, rectumban fistula 
 gyanú 
2007. március: total colectomia, ileum resectio, ileostoma 
2007. augusztus: stoma zárás, ileo-rectalis anastomosis 
2011. február: a rectumban nagy fekélyek 
2012. január perianalis fistulák nyíltak, ileo-rectalis anastomosis beszűkült, anus 
 destruált, rectumban aktív gyulladás 
2012. december: perianalis tályog feltárás, sipolyok fonalazása, anastomosis tágítás, 
 tehermentesítő ileostoma 
2013. márciustól biológiai kezelés 
2015. 3 sipolynyílás, nem váladékoznak, környezetük békés 
 



FIESTA 

STIR 



T2 HR 



LAVA 





anastomosis 





B.ZS. 33 éves 
férfi 

2008. Appendectomia – ileitis terminalis, M-Crohn gyanú 

2009. március szövettan: colitis ulcerosa (!) 

 november: alhasi görcsök, székrekedés, hányás – szteroidra javul,  

 CT: terminalis ileum szűkület – konzervatív kezelés (immunszuppresszió) 

2014. április: fokozódó ízületi panaszok, biológiai kezelés előtti kivizsgálás,  

 CT: duplex ileum szűkület, presacralis tályog 

2014. május: 25 cm terminalis ileum resectio, ileostoma, a rectumfal állapota 
 kétséges! 

MR tervezett stoma zárás előtt 







B.ZS. 33 éves férfi 

2015. január műtét 

 heges rectum, fistulectomia, rectosigmoidealis anastomosis, 
 tehermentesítésre ilesostoma marad 

 



D.B. 26 éves 
férfi 

2010. hasmenés, laza széklet 

2011. perianalis fistula, periproctalis tályog 

 colonoscopia: pancolitis ulcerosa 

2012. június MRE: terminalis ileum érintettség 

           szövettan: CU, de M.Crohn nem kizárható 

Gyógyszereit önkényesen elhagyta, fistula kötözésre nem járt 

2013. augusztus: 5 szivárgó fistula 

2014. január colonoscopia: elsősorban M.Crohn gyanúja 

2015. május MR 



Fistula – T2 
HR 



Fistula - STIR 



Fistula - 
kontrasztos 



Segmentalis érintettség → CD 



H.B. 39 éves férfi 



H.B. 39 éves 
férfi 











M.Crohn – vaginalis 
érintettség 
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