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Rezumat
Introducere: La  momentul  diagnosticului  20% dintre  pacienții  cu  cancer  colorectal  se  prezintã  în 
stadiul IV de boalã. Boala Crohn duce la o creștere a riscului de cancer colorectal de aproximativ 20 de 
ori, fiind deasemenea corelatã cu un prognostic nefavorabil. Scopul acestei prezentãri de caz este de a 
ilustra rezecția unei metastaze hepatice matacrone cu origine colonicã la o pacientã cu boalã Crohn. 
Prezentare de caz: Pacienta în vârstã de 53 de ani a fost internatã în spitalul nostru pentru rezecția  
unei metastaze  hepatice metacrone cu origine colonicã. Pacienta a fost diagnosticatã în urmã cu 
peste 10 ani cu boalã Crohn și spondilitã ankilopoeticã. În urmã cu doi ani pacienta a prezentat o 
intervenție de tip Hartmann pentru un adenocarcinom de colon sigmoid, iar în urmã cu o lunã o 
rezecție  a  colonului  transvers  cu  colostomie  transversã  dreaptã  pentru  o  stenozã  a  colostomei. 
Computer  tomografia  abdominalã  a  relevat  o  metastazã  hepaticã  cu  diametrul  de  10/11  cm, 
localizatã la nivelul segmentelor 6, 7 și 8 hepatice, în contact cu venele hepatice medie și dreaptã, 
precum și  cu  pediculul  Glissonian  drept.  A  fost  efectuatã  o  hemihepatectomie  dreaptã,  folosind  
manevra Pringle pentru 30 minute. Pacienta a fost externatã dupã 12 zile, fãrã a dezvolta complicații  
postoperatorii. 
Concluzii: Pacienții cu boalã Crohn și metastaze hepatice de origine colorectalã prezintã o provocare 
în practica clincã curentã. În cadrul abordului multidisciplinar, rezecția hepaticã reprezintã abordul 
terapeutic asociat cu cele mai bune rezultate oncologice pe termen lung. 
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