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Merhaba Hocam
Annem 56 yaşında. Rektum Ca teşhisiyle ameliyat oldu. 1. ameliyat (20/10/2007) sonrasında doku
uyumsuzluğu nedeniyle 28/10/2007 tarihinde tekrar ameliyata alındı ve kalıcı kolostomi yapıldı. 1,5 ay
kadar hastanede kaldı. daha sonra 25 günlük radyoterapi (şubat-mart 2008)gördü. Haziran 2008 de
şiddetli sancı, kusma, kabızlık şikayetiyle tekrar doktoruna başvurduk. Rasdyoterapi sonrası bağırsak
yapışıklığı olabileceğini, ameliyat edemeyeceğini söyledi. lavman ve müshil ilaçları ve ağrıkesicilerle
tedaviye çalıştı. Fakat haziran 2009 ve annemin şikayetleri hala devam etmekte. Artık doktor ve hastane
fobisi oluşmuş durumda. Kanser ile ilgili tahlilleri normal aralıklar içinde. Aşırı kilo kaybı, mide bulantısı,
şişkinlik, gaz, kabızlık, halsizlik yani ne ararsanız var. Sayın hocam sizden bana bu durum ile ilgili yol
gösterici olmanızı rica ediyorum ve eğer ssk bağlantılı bi öneriniz olursa çok sevinirim. şimdiden çok
teşekkür ederim.
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Öncelikle, size çok geçmiş olsun. Bu anlattığınız tablo büyük çaplı karın ameliyatlarından sonra
gördüğümüz yapışıklık tablosudur. Bu anlamda bağırsak kanseri ameliyatının laparoskopik veya robotik
cerrahi ile yapılması bağırsak yapışıklığı gelişimi anlamında çok daha fazla avantajlar sağlar. Hastanız
iki yıl önce rektum kanseri nedeni ile iki ayrı girişim geçirmiş ve sonuçta kalıcı kolostomi işlemi
uygulanmış. Daha sonra uygulanan radyoterapi veya ışın tedavisi özellikle ince bağırsaklar üzerinde
aşırı yapışıklıklar oluşturan bir tedavi şeklidir. Ancak, hastada kanserin o bölgede tekrarlamaması veya
nüks etmemesi için de mutlaka yapılması gereken bir tedavidir. Hastanıza uygulanan iki ayrı ameliyat ve
arkasından ışın tedavisi muhtemelen bu yapışıklıkları oluşturmuştur. Bu yapışıklıklar ile ilgili tedavi
görmek istiyorsanız mutlak hekim kontrolunda olmanız gerekir. Günümüzde yapışıklıkların hangi
bağırsak bölgesinde olduğunu anlayabilmek için ilaçlı barsak filmleri çekiyoruz. Bunlara enteroklizis veya
BT enteroklizis deniyor, bu sayede yapışıklıkları group gerekirse laparoskopi yöntemi ile bu yapışıklıkları
ortadan kaldırabiliyoruz. Sonuç olarak, internet üzerinden sizin çözüm alabilmeniz olası değil, o nedenle
ne yapıp edip hastanızı ikna edip hekime götürmeniz gerekli.
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