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• 55 yaşında, kadın

• Karın ağrısı ve şişkinlik  
• 5 yıl önce uterin fibroid nedeniyle TAH+BSO

• Abdomen Ultrason (18.02.2009)
Karaciğer sol lob medial segmentte
30×36×35mm, sınırları net demarke,izo-
hipoekoik iç yapıda, RDUSG ile 
vaskülarizasyonun izlenmediği solid lezyon



Abdominopelvik BT (26.02.2009)
KC segment 4B de 3.5×3.5 cm boyutlarında 
subkapsüler yerleşimli hipodens,nispeten düzgün 
koturlu İVKM sonrası hafif heterojen kontrast 
tutulumu gösteren kitle

Üst Abdomen MR (10.03.2009)
Karaciğer segment 4B-5 lokalizasyonunda T1 hipo, T2 
hiperintens, heterojen kontrast tutan, düzensiz 
lobule konturlu, yaklaşık 3×3cm çapında kitle. Maliğn ?







Karaciğer biopsisi (21.04.2009)
Adenokarsinom metastazı



TVKS  (08.05.2009)
Normal sınırlarda

Toraks BT  (07.05.2009)
Karaciğer segment V lokalizasyonunda 4.5×4.5 
cm boyutlarında primeri bilinmeyen metastaz 
olduğu bilinen hipodens lezyon



Kolonoskopi (07.05.2009)
Anal kanaldan muhtemelen hepatik fleksuraya
kadar girildi. Hepatik fleksura olduğu düşünülen 
bölgede lümeni tama yakın tıkayan ve ileriye 
doğru devam ettiği izlenen tümöral kitle görüldü,
biyopsiler alındı. Transvers, inen, sigmoid kolon, 
sigmoid kolon, rektum lümen ve mukoza normal 
görüldü. Anal kanal çıkışı normal görüldü.
TANI: HEPATİK FLEKSURADA TÜMÖRAL 

OLUŞUM (KOLON CA)



Patolojik Tanı: Düşük dereceli adenokarsinom
Karaciğer biopsi histopatolojik bulguları ile aynı
yapıda olup kolon karsinomu yayılımı ile uyumlu 
Cerrahi (27.05.2009) Genişletilmiş sağ
hemikolektomi+ileotransversostomi+karaciğer 
4B segmentektomi+ kolesistektomi

“Genel anestezi altında yapılan eksplorasyonda karaciğer 4B 
segmentinde yaklaşık 6×5cm lik kitle saptandı. Kitle safra kesesine 
bitişikti. Ayrıca sağ kolon kendi üzerine katlanmış ve S görüntüsünde idi. 
Burada yapılan palpasyonda çıkan kolonda hepatik fleksuraya yakın  
yaklaşık 3×2 cm lik tümör palpe edildi. Kitle etraf dokuları kendine 
çekmişti. Buraya yakın mezokolonda yaklaşık 1.5-2 cm lik patolojik 
boyutta lenf nodları mevcuttu. Önceki ameliyatından oluşan terminal 
ileum ansları da birbirleri ile ve pelvise yapışmış idi....’”



Histopatolojik Tanı(27.05.2009
Sağ hemikolektomi materyalinde tümöre rastlanmamıştır.Karaciğerdeki 
tümörün histopatololojik özellikleri 08.05.2009 tarihli kolon tümörü ile 
benzer özelliktedir. Primer kolon tümörü, çok küçükse, kolonoskopik biopsi
ile çıkarılmış olma ihtimali az da olsa olabilir. Kalan kolon alanlarının 
incelenmesi gereklidir

KALIN BARSAK
• Mukoza: kronik kolit bulguları,lenfoid follikül

oluşumları,bir alanda duvarda fibrozis,dev hücre 
reaksiyonu bu bölgede mezokolon yağlı dokuda 
fokal yağ nekrozu

• Mezokolon cerrahi sınır: Tümör izlenmedi
• Omentum: Tümör izlenmedi
• Lenf Düğümleri: 0/17

KARACİĞER
• Orta derecede diferensiye

adenokarsinom metastazı
• Tümör çapı 4cm
• Tümör nekrozu: izlendi



Kolonoskopi (30.06.2009)
Splenik fleksura proksimalinde transvers kolon 

distalinde lümeni kolonoskop geçişine izin vermeyecek 
şekilde daraltan, ülsere frajil sert kitle izlendi çoklu 
biopsiler alındı. İşlem sonlandırıldıktan sonra ikinci 
defa ÇİFT BALON ENTEROSKOPİNİN skobu
kullanılarak kilenin içinden geçildikten sonra yaklaşık 
20 cm sonra anastomoz hattı görüldü, mukoza ve 
lümeni doğal görüldü. 



Cerrahi (02.07.2009)
eksploratris laparotomi+bridektomi+kısmi ince 
barsak rezeksiyonu+sol 
hemikolektomi+ileokolostomi



PATOLOJİ(02.07.2009) MAKROSKOPİ
Anastomoz bölgesine 18cm, distal cerrahi sınıra 11cm uzaklıkta kolon duvarını sirküler 
olarak tutan 5x3x1cm ölçülerinde ülseroinfiltratif karakterde tümör izlendi

HİSTOPATOLOJİK TANI
TÜMÖR:Orta derecede diferensiye adenokarsinom(low grade)
Tümör Lokalizasyonu: Splenik Fleksura
Tümör boyutları:5x3x1cm
İnvazyon Derinliği: Subserozal yağlı doku
Lenfovasküler invazyon mevcut
Proksimal ve Distal Cerrahi Sınırla:Tümör izlenmedi
Lenf Düğümleri:3/15 karsinom metastazı,iki lenf düğümünde perinodal tutulum.

pT3N1M1



• Toraks ve Batın BT (05.08.2009)
• Karaciğer segment VI da 10mm ve segment V 

de 6 mm boyutunda 2 adet hipodens
metastatik lezyon, AC de met lehine nodul







XELOX
21 günde bir, 6 siklus planlandı.

2. KT’ si tamamlanan hasta sorunsuz olarak takip 
edilmektedir.
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