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Tarama nasıl etkilenir?

• Semptomları

• Radyolojik görüntüleme bulguları 

• Kolonoskopi bulguları



Kolorektal Kanserde  Başvuru Semptomları

• Rektal kanama

• Karın ağrısı

• Demir eksikliği anemisi

• Barsak alışkanlıklarında değişiklik

• Kilo kaybı

• Halsizlik 



• Başvuru anındaki şikayeti, görüntüleme ve  kolonoskopi bulguları 
ile  kolon kanserini taklit eden gastrointestinal hastalıklar

• PLASTRONE APANDİSİT

• AKTINOMİKOZ

• İNTESTİNAL TÜBERKULÖZ

• AMEBİAZİS

• CROHN KOLİTİ

•ÜLSERATİF KOLİT

• İSKEMİK KOLİT



1. olgu 

• 70 yaşında erkek hasta 

• 10 gün önce başlayan sağ alt kadran ağrısı 

• USG çekumda lokalize edilmiş kİtle

• Kolonoskopide çekuma dıştan bası



BT incelemesi çekumda 6 cm × 7 cm boyutlarında kitle 
PET-BT  çekumda çevre dokulara invaze hipermetabolik bir kitle 
lezyonu  [SUV] max: 22



Biyopsi yok 

ÖN TANI :  çekum tm ?

Sağ hemikolektomi + ileokolik anastomoz



PATOLOJİ 

PLASTRONE APPENDİSİT 

A case of plastron appendicitis mimicking malignant cecal tumor in 
flourodeoxyglucose-positron emission tomography/computed tomography study



2. olgu 

• 30 yaş bayan hasta 

• 1 hafta önce başlayan karın ağrısı 

• Antibiyotik tedavisi almış 

• 1 hafta sonra gelişinde karın ağrısı ve palpable kitle 

• BT plastrone apandisit 

• Antibiyotik tedavisi  ile taburcu

• 15 gün sonra ateş nedeni ile yatış 

• BT plastrone app.+ intraabdominal apse  nedeni ile perkutan
drenaj





ÖN TANI :Plastrone app.

•Operasyonda şüphe üzerine frozen

Sonuç malign

Sağ hemikolektomi + ileokolik anastomoz



PATOLOJİ 

ÇEKUM TM 



Plastrone apandisit 

• Akut apandisitin komplikasyonu

• FM  sağ alt kadranda  palpable kitle, ateş , karın ağrısı

• Kolonoskopi apandist ağzında pürülan mai ve çekum ödemi  

• BT görüntüsü tm ile karışabilir 

• Tedavide ıv antibiyotik 6-8 hafta sonra apandektomi



3. Olgu 

• 53 yaş kadın hasta

• 6 aydır devam eden karın ağrısı

• Barsak alışkanlığında  değişiklik

• Rektal kanama



Kolonoskopi sigmoid kolonda polipoid kitle



ÖN TANI:  Sigmoid kolon tm?

•Biyopsi ve mikroskopik inceleme

AKTİNOMİKOZ  ENFEKSİYONU

•Antibiyotik tedavisi ile kitlesel lezyon geriledi



Clinical, Endoscopic, and Histopathological Aspects of Sigmoid 
Actinomycosis; A Case Report and Literature Review



Aktinomikoz
• Anaerop Gram-pozitif bakterilerin 

• Süpüratif kronik granülamatöz lezyonlar, sinüs traktı, abselerle

• Abdominal tutulumda karın ağrısı, rektal kanama, barsak 
alışkanlığında  değişiklik  

• %60 servikofasial, %20 torakal ve %20 abdominal enfeksiyon

• Geçirilmiş cerrahi operasyonlar, barsak iskemisi, yabancı cisimler, 
barsak perforasyonları ve kadınlarda rahim içi araç kullanımı, immun
supresyon etiyolojik faktörler

• Tedavide 1. şeçenek penicilin tedavisi, komplikasyon gelişirse cerrahi 



4. Olgu 

• 25 yaş kadın hasta

• 2 aydır devam eden karın ağrısı 

• Kilo kaybı

• FM sağ alt kadranda derin palpasyonda kitle

• BT ileoçekal bölgede 6 cmlık kitle 



Intestinal tuberculosis in immunocompetent/HIV negative
patients:case report of two patient

Kolonoskopide sağ kolon 
ve transvers kolonda bol 
miktarda fibrin ve ileoçekal
bölgede ülsere  lezyon 



ÖN TANI: Çekum tm? 

• Biyopsi  sonucu 

İNTESTİNAL TÜBERKÜLOZ

• Antitüberküloz ted. 

• Tedavi sonrası 6. ayda lezyonun gerilediği 



İntestinal tuberküloz

• Mycobacterium tuberculos basili

• Hayatı tehdit eden önemli bir hastalık

• Gastrointestinal sistem en sık ileum ve ileoçekal bölge ,%25-
30'unda beraberinde akciğer tutulumu 

• İştahsızlık, kilo kaybı, kronik ishal ve karın ağrısı, rektal
kanama



• Kolonoskopi bulguları İBS  ve malignite karışabilir( Derin transvers tarza 
ülserler ve nodularite, yüzeyel ülser,lümeni daraltan kitle görünümü)

Analysis of Colonoscopic Findings in the Differential Diagnosis Between
Intestinal Tuberculosis and Crohn’s Disease



• Crohn hastalığı  düşünülerek verilen steroid ve 
immünsüpresif tedavi hastalığın progresyonuna neden 
olabilir. 

• Kolonoskopik muayene 

• Histopatolojik inceleme 

• PCR 

• Akciğer grafisi

• Tüberkülin deri testi

• Tedavi:  Antitüberküloz tedavi



5.Olgu

• 29 yaş bayan hasta 

• Karın ağrısı

• USG karaciğerde multiple hipoekoik lezyon(met?)



Kolonoskopi çekumda eksuda ile kaplı ülsere lezyon  



ÖN TANI:  Çekum tm?

Biyopsi sonucu 

• E. HİSTOLİTİKA  ENFEKSİYONU 

Karaciğer biyopsi 

•Noduler hiperplazi (uzun süredir OK kullanımı)

•Metranidazol tedavisi ile remisyon



Amebiyazis

• Entamoeba histolytica

• Karın ağrısı

• Kanlı ishal

• İştahsızlık

• Kilo kaybı

• Kronik halsizlik

• Perforasyon ve peritonitle 
seyreden vakalarda mortalite
oranı % 40



• Tedavide

• metranidazol (doku invazyonu)

• diloxanide furoate (dışkıda kist)

• Paromomycin(dışkıda kist)

• Cerrrahi

• Apse          drenaj

• Komplikasyon         rezeksiyon 



sağ kolonda inflamasyon,ödem,ülser



ödem, granülasyon, psödopolip ve yüzeyel ülserler



mukozayı deprese eden ülserler ve psödopolip



ileoçekal valvde ülser, sigmoid kolonda lineer ülser  
ve psödopolip



ileokolik fistül



Longitudinal ülser
Kaldırım taşı

Striktüre
Derin ülser





İnflamatuar barsak hastalıkları

• Remisyon ve aktivasyon dönemleri

• Karın ağrısı 

• Diyare

• Rektal kanama (ÜK sık)

• Ateş

• Kilo kaybı( Chron sık)

• Tenezm (ÜK sık)



Chron hastalığı

• Terminal  ileum ve çekum en sık 

• Segmenter tutulum

• Fistül, apse,  striktür

• Aftöz ülserasyonlar

• Kaldırım taşı görünümü



• 5-aminosalisilik asit türevleri, antibiyotikler, kortikosteroidler ve diğer 
immünsupresif tedaviler ve anti-TNF antikorları 

• Cerrahi endikasyonlar

• Medikal tedaviye cevapsız striktür veya obstrüksiyon 

• Masif kanama 

• Refrakter fistül 

• Apse 

• Displazi/kanser

• Crohn hastalığında sınırlı bölgeye yönelik cerrahi girişim 



Ülseratif kolit 

• Rektumdan proksimale doğru kesintisiz

• Yaygın eritem

• Vasküler yapıların  kaybolması

• Mukozada  granülarite

• Frajilite

• Geniş yüzeyel ülserler 

• Müköz eksüdasyon

• Pseudopolipler



• Tedavide  5-aminosalisilik asit türevleri, kortikosteroidler, 
immünsüpresif tedaviler ve anti-TNF antikorları 

• Cerrahi endiasyonlar

• Masif ve şiddeti azalmayan kanama 

• Toksik megakolon

• Obstruksiyon

• Kolon kanseri varlığı 

• Cerrahide total kolektomi ve ileoanal J-poş tercih edilir



7.olgu

• 92 yaş erkek hasta 

• Yorgunluk,halsizlik

• EKG ritm bozukluğu   antikuagulan tedavi

• Karın ağrısı ve rektal kanama 



BT distal kolonda duvar kalınlaşması, lümende daralma ve proksimal
kolonda dilatasyon
Kolonoskopi splenik fleksurada flajil,  hemorajik kitle lezyonu
Ischemic colitis masquerading as colonic tumor: Casereport with review of 
literature



ÖN TANI: Splenik fleksura tm?

•Biyopsi sonucu 

İSKEMİK KOLİT 

Tedavi : ıv.hidrasyon, barsak istirahatı, antibiyotik ted.

Lezyon 1 ayın sonunda lezyonun tama yakın gerilediği



8. olgu

• 80 yaş  erkek hasta

• Karın ağrısı ve rektal kanama

• FM rektal kitle



Kolonoskopi rektumda  lümeni saran nekrotik ülsere kitle  
Rectal Ischemia Mimicked Tumor Mass



•ÖN TANI: Rektum tm?

•Biyopsi sonucu 

İSKEMİK KOLİT 

• Tedavi : ıv hidrasyon, barsak istirahatı, antibiyotik ted.

•2 hafta sonra birleşme eğiliminde ülserlerin izlendiği 

•1 ay sonra lezyonun tama yakın gerilediği



İskemik kolit 

• Mezenterik vasküler yetersizlik  

• Karın ağrısı, ishal ve rektal kanama

• En sıklıkla sigmoid ve inen kolon 

• Rektum tutulumu %10‘un altında

• Barsakta nekroz gelişimine bağlı olarak peritoneal irritasyon bulguları

• Tablo genellikle reversibl, kolonoskopi bulguları  2 haftada  geriler

• Ciddi hasarlarda kolonun iyileşmesi 6 aya uzar



Tedavi
• Iv hidrasyon

• barsak istirahati 

• parenteral nütrisyon

• geniş spektrumlu antibiyotikler 

• çoğu medikal tedaviyle hızla düzelir

• Cerrahi endikasyon

• Batında defans, rebound, tedaviye yanıt vermeyen ateş ve paralitik
ileus gelişimi             

Acil laparotomi ve kolon rezeksiyonu


