
Cazuri clinice                                                          Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 181

BOALA CROHN – AFECŢIUNE MEDICO-CHIRURGICALĂ 

Cătălina Mihai1, Cristina Cijevschi1, Mihaela Dranga1,  
Iulia Pintilie1, St. Georgescu2, B. Mihai3 
1. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie 

2. Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu-Vl. Buţureanu” 
3. Centrul Clinic de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi 
 

CROHN'S DISEASE – A MEDICAL AND SURGICAL ILLNESS (Abstract): The transmural 
inflammation characteristic of Crohn's disease predisposes patients to the formation of fistulas and 
stenosis. Fistulas and stenosis are important problems in Crohn's disease, due to the great morbidity and 
mortality associated with these complications. This article presents the case of a young patient with 
Cohn's disease complicating with fistula, stenosis, and abdominal masses. There are also some theoretical 
data about diagnosis (classifications, imagistic investigations) and best treatment options 
(immunomodulators, biologics, antibiotics, surgical treatment) in patients with fistulising and stenotic 
Cohn's disease. Particular focus is given to external and perianal fistulas, for which diagnosis and 
treatment are well established. The novel-class of antibody-based therapy called „the biologics” plays an 
increasing role in difficult to treat patients with Crohn's disease. This case illustrates the importance of 
interdisciplinary approach (medical and surgical) in patients with complicated Crohn's disease.  
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INTRODUCERE 
Boala Crohn (BC) este o afecţiune inflamatorie cronică idiopatică ce poate 

interesa segmentar şi discontinuu orice segment al tractului digestiv, localizându-se cel 
mai frecvent la nivelul valvei ileo-cecale. Procesul inflamator are caracter transmural, se 
poate extinde până la nivelul seroasei şi a structurilor pericolice, ducând la formarea de 
abcese, stenoze şi fistule. În cazurile complicate managementul bolii este adesea dificil, 
implicând o bună cooperare între gastroenterolog, chirurg şi nutriţionist. În ultimii ani 
constatăm o creştere semnificativă a incidenţei şi prevalenţei acestei afecţiuni şi în 
România (în concordanţă cu tendinţele epidemiologice europene) [1], cu apariţia unor 
cazuri complexe, dificil de tratat, aşa cum este şi pacientul ce va fi prezentat. 

 
PREZENTARE DE CAZ 
Pacientul VC, în vârstă de 28 de ani, s-a internat pentru prima dată în noiembrie 

2008 pentru scaune diareice (8-12/zi), dureri în flancul şi fosa iliacă stângă, febră, 
frisoane, scădere ponderală (15 kg în 4 ani), fistulă perianală. Este nefumător, nu 
consumă alcool şi nu are antecedente heredo-colaterale semnificative. Pacientul a fost 
diagnosticat în 2006 cu boală Crohn (colonoscopic, histologic şi prin clismă baritată), 
cu stenoză sigmoidiană şi afectarea colonului stâng. A urmat corticoterapie per os cu 
evoluţie favorabilă. La introducerea imunsupresorului (azatioprină) a prezentat greţuri, 
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vărsături, dureri abdominale, astfel încât la acel moment, medicul curant a decis 
utilizarea derivaţilor de 5 aminosalicilic (salazopirină – 2g/zi) ca tratament de 
întreţinere. Evoluţia a fost favorabilă (remisiune), până în august 2008 când au reapărut 
diareea, febra şi o fistulă perianală. S-a decis tratament cu Budesonid 9 mg/zi şi 
Metronidazol 1cp x 3/zi, cu o ameliorare pasageră, în noiembrie internându-se în 
Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi. 

La internare pacientul prezenta o stare generală alterată, era febril, palid, cu un 
indice de masă corporală de 17 kg/m2, tahicardic (100/min.), cu împăstare la palpare în 
flancul stâng şi o fistulă perianală. Datele de laborator au arătat  anemie de tip hipocrom 
microcitar (Hb = 8,5 g/dl, Ht = 33%), leucocitoză cu neutrofilie (GA = 15810/mm3) şi 
un important sindrom inflamator (VSH = 78 mm/1h, trombocite = 674 000/mm3, 
fibrinogen = 720 g/l, proteina C reactivă = 62 mg%). Restul constantelor biologice 
(probe hepatice, uree, creatinină, glicemie, electroliţi) au fost în limite normale. 

Practic ne aflăm în faţa unui pacient tânăr cu BC severă, complicată cu stenoză, 
fistulă perianală şi probabil abcese, la care conduita diagnostică şi mai ales terapeutică 
este extrem de dificilă. Pentru început principala întrebare a fost ce investigaţii ar fi 
necesare pentru a defini exact caracterul bolii, pentru a o încadra ca grad de activitate şi 
formă clinică. 

Deoarece pacientul nu avea nici o documentaţie privind aspectul colonoscopic şi 
examenul histopatologic din 2006 şi dat fiind faptul că, în ciuda tabloului clinic sugestiv 
pentru BC (diaree, febră, fistule, stenoză), afectarea unică rectosigmoidiană este 
neobişnuită pentru această afecţiune, am decis repetarea examenului colonoscopic. 
Colonoscopia a arătat prezenţa leziunilor începând cu 2-3 cm de marginea anală: 
ulceraţii întinse, serpinginoase, cu tendinţă la confluare, pe fond de mucoasă 
hiperemică, separate de insule de mucoasă normală (Fig. 1A); la 15 cm de de marginea 
anală stenoză strânsă ce nu a putut fi depăşită cu endoscopul (Fig. 1B). Examenul 
histopatologic a relevat mucoasă colică cu numeroase ulceraţii profunde, pline cu ţesut 
de granulaţie, bogat infiltrat inflamator polimorf (limfocite, plasmocite, dar şi 
neutrofile), arii de necroză, distorsiunea criptelor. Nu s-au identificat granuloame şi nici 
modificări tumorale în fragmentele examinate. 

 

 

Fig. 1 Colonoscopie 
A. Ulceraţii întinse, serpinginoase, cu tendinţă la confluare, pe fond de mucoasă 

hiperemică - aspect sugestiv pentru BC 
B. Aspect de stenoză la 15 cm de marginea anală 

A B 
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Pentru aprecierea extensiei colonice a bolii am optat pentru irigografie, cea mai 
accesibilă şi ieftină dintre investigaţiile imagistice. Clisma baritată a confirmat prezenţa 
stenozei rectosigmoidiene, întinsă pe aproximativ 10 cm, identificând şi un traiect 
fistulos la nivelul joncţiunii rectosigmoidiene (Fig 2A). Pentru bilanţul extensiei la 
nivelul tubului digestiv s-a efectuat endoscopie digestivă superioară – care nu a decelat 
nici o leziune la nivelul tractului digestiv superior. Cea mai performantă metodă de 
diagnostic a BC localizate la nivelul intestinului subţire este videocapsula (superioară 
atât examenului radiologic, cât şi enteroscopiei) [2]. Dat fiind prezenţa stenozei 
sigmoidiene şi lipsa disponibilităţii unei capsule de patenţă (biodegradabilă) nu am 
considerat oportună utilizarea capsulei endoscopice la acest pacient. 

 

 
Pacientul prezentat are atât manifestări perianale, cât şi zonă de stenoză, cu 

fistule şi presupuse abcese intraabdominale. Computer tomografia abdomino-pelvină a 
confirmat prezenţa stenozei pe o lungime de 12 cm, cu îngroşarea peretelui recto-
sigmoidian peste 10 mm, cu multiple fistule oarbe ce se deschid în grăsimea perirectală, 
un abces perianal, adenopatii perirectale şi o masă inflamatorie cu dimensiuni 80/56 
mm, perirectală cu extensie pelvi-subperitoneală, ce înglobează ureterul drept (Fig. 2B). 
Aşadar diagnosticul este de bolă Crohn stenozantă şi fistulizantă fază activă. 

Severitatea bolii este apreciată pe baza unui scor: Crohn’s Disease Activity 
Index (CDAI) (Tabel 1).  

 

TABEL 1  
Indexul de activitate al BC 

Variabilă Scor 
Nr. scaunelor moi pe zi, timp de 7 zile X 2 
Durerea abdominală (0 - absentă, 1 - uşoară, 2 - moderată, 3 - severă) X 6 
Starea generală (0 - bună, 4 - sever alterată) X 6 
Numărul complicaţiilor (artrite,uveite, afectare cutanată – eritem nodos sau 
mucoasă, stomatită aftoasă, fisuri, fistule, abcese anale, febră peste 370C peste o 
săptămână) 

X 30 

Utilizarea opiaceelor antidiareice (0 - nu, 1 - da) X 4 
Prezenţa maselor abdominale (0 - absentă, 2 - posibilă, 5 - definită) X 10 
Hematocritul (diferenţa faţă de valorile standard) X 6 
Procentul deviaţiei greutăţii corporale faţă de standard X 1 

Fig. 2 Explorări imagistice 
A. Clismă baritată – stenoză şi traiect fistulos la nivelul joncţiunii recto-sigmoidiene 

B. Computer-tomografie: fistule, masă inflamatorie abdomino-pelvină 

A B 
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BC poate fi în remisiune (CDAI<150), cu activitate moderată (CDAI între 200 

şi 450), sau cu activitate severă (CDAI>600) [3]. La pacientul nostru scorul CDAI este 
7 x 10 x 2  3 x 6  4 x 6  3 x 30  5 x 10  20 x 6  68 (greutate ideală 80 kg, 
greutate reală 55 kg) = 510, ceea ce denotă o afecţiune severă. Scorul CDAI este utilizat 
pentru BC luminală. Pentru a cuantifica leziunile perianale se foloseşte PCDAI 
(Perianal Crohn Disease Activity Index (Tabel 2) [4].  

 
TABEL 2 

Perianal Crohn's Disease Activity Index (PCDAI) 
Categorii afectate de fistule Manifestări 

Eliminare 

1. fără drenare 
2. eliminare minimă de mucus 
3. eliminare moderată de mucus sau puroi 
4. eliminare abundentă 
5. eliminare de materii fecale 

Durere/limitarea activităţii 

1. fără restricţii de activitate 
2. discomfort redus, fără restricţii 
3. discomfort moderat, restricţii uşoare 
4. discomfort marcat, limitarea marcată a activităţii 
5. durere severă, limitare severă 

Restricţii privind activitatea sexuală 

1. fără restricţii 
2. restricţie uşoară 
3. limitare moderată 
4. limitare marcată 
5. imposibilitatea desfăşurării activităţii sexuale 

Tipul leziunii perianale 

1. fără leziuni perianale/ “skin tags” 
2. fisuri anale 
3. < 3 fistule perianale 
4. > 3 fistule perianale 
5. ulceraţii ale sfincterului anal / fistule 

Gradul de indurare 

1. fără indurare 
2. indurare minimă 
3. indurare moderată 
4. indurare substanţială 
5. abces fluctuent 

 
Conform acestui scor pacientul prezentat are o severitate medie a afecţiunii 

perianale, scor 13 (3  3  2  3  2). Formele clinico-evolutive de BC sunt: forma 
inflamatorie non-penetrantă, non-stenozantă, forma stenozantă şi forma fistulizantă. 
Cea mai acceptată clasificare a BC este cea prezentată la Congresul Mondial de 
Gastroenterologie de la Viena, în 1998, care ia în calcul vârsta la momentul 
diagnosticului, localizarea şi comportamentul bolii (Tabel 3) [5]. 

 
Tabel III 

Clasificarea Viena a BC 

Vârsta în momentul diagnosticului 
A1 < 40 ani 
A2 > 40 ani 

Localizare 

L1 ileon terminal 
L2 colon 
L3 ileon şi colon 
L4 tract digestiv superior 

Comportament 
B1 nonstenozant, nonpenetrant 
B2 stenozant 
B3 penetrant 
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Pacientul prezentat, conform clasificării Viena este A1L2B2-3.  
În ceea ce priveşte tratamentul am luat în calcul mai multe posibilităţi [6-8]. În 

cazul formelor severe, complicate de BC se recomandă oprirea alimentaţiei orale şi 
nutriţie parenterală. Derivaţii 5-aminosalicilic nu sunt utili în tratamentul de atac al BC, 
ci doar ca tratament de menţinere în forme uşoare de boală. Corticoterapia este utilă în 
inducerea remisiunii în formele severe de boală. Corticosteroizii pot fi administraţi fie 
parenteral, fie per os. Utilizarea pe termen lung este limitată de prezenţa efectelor 
secundare. Budesonidul are mai puţine efecte secundare sistemice (se metabolizează la 
primul pasaj hepatic), dar este util doar în formele cu localizare predominenet ileală. 
Imunsupresivele (azatioprina sau derivatul său 6 – mercaptopurina) şi-au dovedit 
eficacitatea ca tratament de menţinere în formele severe de boală, chiar şi în formele 
fistulizante. Antibioticele se folosesc în tratamentul formelor moderate de BC, în cazul 
leziunilor perianale, a abceselor şi fistulelor, pentru profilaxia recidivelor postoperatorii.  
Se utilizează metronidazolul, 10-20 mg/kgc/zi, singur sau în asociere cu 
fluorochinolone (Ciprofloxacin 1g/zi). Infliximabul (anticorpi monoclonali anti TNFα  
himerici) are următoarele indicaţii: BC severă refractară la tratament convenţional 
(corticoterapie, imunsupresive) şi BC fistulizantă. Doza de inducţie este de 5 mg/kgc/zi 
administrată la 0, 2, 6 săptămâni. Prezenţa abceselor abdominale – cu risc de sepsis cu 
punct de plecare digestiv - reprezintă o contraindicaţie pentru tratamentul cu infliximab. 

Practic, un pacient cu BC complicată cu fistule şi abcese, cu zonă de stenoză 
strânsă are indicaţie de tratament chirurgical (drenajul abceselor şi fistulelor, rezecţia 
segmentară a zonei de stenoză). În condiţiile pacientului nostru o astfel de abordare 
chirurgicală ar fi fost extrem de invazivă, cu rezecţii intestinale întinse şi ureterotomie 
dreaptă. De aceea am optat pentru o soluţie de “compromis” temporară cu crearea unei 
colostome proximal de stenoză. 

Postoperator starea pacientului s-a îmbunătăţit considerabil, au dispărut durerile, 
diareea, febra, s-a înregistrat închiderea fistulei perianale, creştere în greutate. Pacientul 
a urmat tratament cu prednison 60 mg/zi scăzând progresiv cu 5 mg/săptămână plus 
metronidazol 1 g/zi. Va fi ulterior reevaluat clinic, biologic şi imagistic (computer 
tomografie sau rezonanţă magnetică) şi, în funcţie de evoluţie, se va stabili conduita 
terapeutică ulterioară. Dat fiind intoleranţa la azatioprină am putea încerca fie derivatul 
acesteia 6 mercaptopurină, fie metotrexat. Dacă tabloul va fi dominat de fistule, cu 
dispariţia maselor abdominale se va pune în balanţă efectul favorabil antiinflamator şi 
de închidere a fistulelor vs riscul complicaţiilor septice şi se va opta pentru terapie 
biologică (Infliximab). În cazul lipsei de ameliorare a statusului inflamator, a fistulelor 
şi abceselor, având în vedere şi stenoza întinsă (care nu se pretează la dilatare 
colonoscopică) vom opta pentru intervenţie chirurgicală radicală. 

 
DISCUŢII 
BC fistulizantă 
Riscul de formare a fistulelor la un pacient cu BC variază între 20 şi 40% în 

funcţie de tipul de pacient (centre de referinţă vs pacienţi nespitalizaţi) şi de localizarea 
bolii (12% în caz de atingere ileală, 15% în caz de boală ileo-colonică, ajungând la 92% 
în caz de pancolită cu interesare rectală [9]. Fistulele pot fi entero-enterale (se manifestă 
prin durere, febră, diaree, masă abdominală palpabilă), entero-cutanate, entero-vezicale 
(infecţii urinare, piurie), entero-vaginale (secreţie fecaloidă, dispareunie). Cele mai 
frecvente sunt fistulele perianale.  
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Din punct de vedere chirurgical o clasificare anatomică detaliată a fistulelor 
perianale este cea a lui Park [10]: 

A. superficială, între sfincterul anal intern şi extern 
B. intersfincterică, traversează planul intersfincteric şi se deschide în regiunea 

perianală  
C. transsfincterică, înconjură o parte din planul intersfincteric şi se deschide la 

nivelul fesei 
D. suprasfincterică, înconjură întreg aparatul sfincterian şi penetrează muşchiul 

ridicător anal înainte de a se deschide la nivelul pielii 
E. extrasfincterică, se extinde de la un orificiu intern la nivelul tractului digestiv, 

înconjură aparatul sfincterian, penetrează ridicătorul anal şi se deschide la 
nivelul fesei. 
Majoritatea chirurgilor preferă însă o clasificare mai simplă – anatomică: înaltă 

(desupra liniei dentate) şi joasă (sub linia dentată) sau clinică: fistulă simplă (fistulă 
joasă, cu un singur orificiu de deschidere, fără durere sau fluctuaţie, fără fistulă recto-
vaginală, strictură sau inflamaţie rectală) şi complexă (fistulă înaltă, cu multiple 
deschideri, inflamaţie rectosigmoidiană activă) [11]. 

Principalele procedure diagnostice în cazul fistuleleor perianale sunt: 
examinarea sub anestezie, rezonanţa magnetică pelvină şi ecografia endorectală. Fiecare 
metodă are o acurateţe de aproximativ 90%, iar combinarea a două dintre aceste metode 
creşte acurateţea diagnosticului la 100% [12].  

În ceea ce priveşte terapia în BC complicată cu fistule perianale, consensul 
Societăţii Europene de Boală Inflamatorie (ECCO) recomandă ca primă linie  
terapeutică antibioticele şi azatioprina/6 mercaptopurina în combinaţie cu tratamentul 
chirurgical [12]. O a doua linie de tratament este constituită din agenţii biologici 
(eficacitatea lor a fost demonstrată nu numai pe serii necontrolate de pacienţi, ci şi în 
cazul unor studii randomizate, controlate: ACCENT II a urmărit eficacitatea 
infliximabului ca tratament de menţinere, CHARM şi ACCESS eficacitatea 
adalimubabului [13-15]. Injecţiile locale cu infliximab au dus la închiderea fistulelor la 
aproximativ 2/3 din pacienţi [16]. Tacrolimusul, metotrexatul şi ciclosporina reprezintă 
alternative viabile [17]. În cazuri grave colostomia poate restaura rapid calitatea vieţii 
pacientului. 

Tratamentul chirurgical al fistulelor perianale constă în: 
fistulotomie/fistulectomie (fistule joase, necomplicate), plasarea unui seton non-
resorbabil (fistule complexe, cu inflamaţie activă), injectarea de fibrin-glue, plasarea 
unui “petic” în cazul fistulelor recto-vaginale şi, ca ultime soluţii, colostomia sau 
proctocolectomia [18]. 

BC stenozantă 
Au fost identificaţi multipli factori de risc în cazul apariţiei stenozelor în BC: 

localizarea ileală, numărul crescut de recăderi, fumatul, mutaţiile CARD15/NOD2, 
anticorpii ASCA pozitivi, creşterea expresiei metaloproteazelor [19-21]. 

Din punct de vedere clinic este importantă diferenţierea stenozelor inflamatorii 
(semne clinice şi biologice de inflamaţie) de cele fibroase, non-distensibile. 

Investigaţiile imagistice pentru evidenţierea stenozelor la nivelul intestinului 
subţire sunt: tranzitul baritat, enteroclisma (tehnica clasică radiologică, computer 
tomografie sau rezonanţă magnetică) şi, în mâini experimentate, chiar ultrasonografia. 
Videocapsula este limitată ca utilizare din cauza riscului de retenţie [22]. Toate 
stenozele abordabile colonoscopic trebuie biopsiate pentru excluderea malignităţii. 
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Opţiunile terapeutice sunt [23]: 
1. Infliximab - clasic, se considera că infliximabul ar înrăutăţi stenozele 

preexistente. O metaanaliză recentă a demonstrat că utilizarea infliximabului nu 
creşte probabilitatea apariţiei stenozelor [6]. 

2. Rezecţia chirurgicală este tratamentul cel mai des utilizat. 
3. Stricturoplastia este utilă la pacienţii cu stenoze întinse, cu rezecţii largi în 

antecedente, care au risc de sindrom de intestin scurt. 
4. Dilatarea endoscopică cu balon, pentru stenozele accesibile endoscopic, are 

avantajul invazivităţii reduse şi prezervării lungimii intestinului. Studiile din 
literatură arată o rată de success imediat de 90%, rezultatele pe termen lung 
variind între 41% şi 72% [24-26]. 

 
CONCLUZII 
Cazul prezentat, împreună cu cele câteva date teoretice privind BC stenozantă şi 

fistulizantă, ilustrează faptul că managementul unui astfel de pacient este unul dificil; 
iar o bună colaborare între gastroenterolog şi chirurg creează premisele succesului 
terapeutic. 
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