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METASTATİK KOLON TÜMÖRÜ İLE BAŞVURAN 12 YILLIK ÜLSERATİF KOLİT VAKASI
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GİRİŞ: İnflamatuvar barsak hastalıklarından (İBH) ülseratif kolit (ÜK) uzun vadede artmış kolorektal kanser (KRK) riskine sahiptir.
Günümüzde yüksek riskli hastalarda bu komplikasyondan korunma ya da azaltmaya yönelik stratejiler geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Önerilen yaklaşım bu hastalara takip kolonoskopileri yaparak prekanseröz lezyonları saptamak ve kanser gelişimini önlemektir.
OLGU SUNUMU:
34 yaşında erkek hastaya ilk olarak 1998 yılında ÜK tanısı almış, son olarak 2010 tarihinde hastalığının 12.yılında bulantı kusma, karın
ağrısı, karında aşırı derecedde şişkinlik, gaz ve gaita çıkarmada güçlük çekme şikayetleri ile kliniğimize yatırılmış.
Fizik muayene : Genel durum orta, şuur açık, oryante koopere. TA: 90/60 mmHg, Nb:110/dk, Ateş: 37c. Oskültasyonda: Bağırsak sesleri
hiperkinetik, batın ileri derecede distandü, palpasyonda batında yaygın hassasiyet mevcut. Rebound, defans değerlendirilemedi.
Laboratuar bulguları: Bk: 15000, Hb: 13,8, Htc: 42, plt: 457000, Glu:87, Bun:13, Cre: 0.8, Na:133, K: 4,9, Ca: 9,2, p: 4,2, T.bil: 0.4,
D.bil: 0,2, Alp: 74 IU/L, AST: 20 IU/L, ALT: 12 IU/L, LDH: 353, GGT: 14, T.prot: 7,7, Alb: 4,3, Sedim: 43mm/saat, CRP: 60, Gaita
kültürü: Üreme yok, parazit yok. Gaitada clostridyum toksinleri: menfi. Daha önce sadece iki kez 2003 ve 2008 yıllarında yani hastalığının
5. Ve 10. yıllarında şigelloz ve amibik kolit enfeksiyonlarının hastalığına eşlik etmesi nedeniyle tedaviler alan ve tanı konulduğu tarihten
itibaren aralıklı olarak salazoprin, meselazine tablet ve lavman kullanan hastanın 2003 ve 2008 yılında yapılan kolonoskopilerin de
pankolit tesbit edilmiş ve medikal tedaviler ile hastalığı kontrol altına alınmış. Son başvurunda (hastalığının 12. Yılında) intestinal
obstrüksiyon bulguları ile yatırılan hastanın ayakta düz karın grafisinde hava sıvı seviyeleri ve kolonoskopik incelemede hemen rektumda
sirküler kolonoskopun geçişine izin vermeyen darlık tesbit edilmiş. Genel cerrahi kliniğinde intestinal obstrüksiyon tanısı ile opere edilen
hastaya sigmoid loop kolestomi yapılıp onmentum biyopsileri alınmış. Patolojik tanı adenokarsinom olup çekilen PET CT de rektum ve
sigmoid lojda hipermetabolik lezyon karaciğer her iki lojda metastatik hipermetebolik lezyonlar, pelviste konglamere lenf nodu pakeleri,
torakal, lumbal, sakral ve pelvis kemiklerinde metastazlara ait tutulumlar gözlenmiş. Bu tarihten sonra metastatik kolon tümörü tanısı ile
tedavisine medikal onkoloji kliniğinde devam edilmiş.
SONUÇ: İnflamatuar barsak hastalıklarında uzun dönemde kolorektal karsinom gelişimi açısından hasta ve hasatayı takip eden hekimler
literatürde belirtilen gaydlanlara bağlı kalmalı özellikle kolorektal karsinom riskinin dahada yüksek oranda seyredeceği bilinen hasta
gruplarında takipler zamanında yapılmalı yeterli ve etkili biyopsiler alınıp, gerekiyorsa ileri endoskopik görüntüleme yöntemleri
kullanılarak prekanseröz lezyonlar erkenden tanınmalıdır


