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M.B

• 54 yaşında kadın hasta

• ilk başvuru tarihi: 6/5/2010

• Öykü: 6 hafta önce başlayan halsizlik, ve ardından eklenen karın sağ

tarafında ağrı ve 4 kg zayıflama şikayetleri ile tetkik edilmiş. 

• Kolon Ca, karaciğer metastazları tanısı ile yatırılmış, 

• 23/4/2010 tarihinde opere edilmiş (ASM ). 

• Aktif yakınması: Operasyondan sonra halsizlik, iştahsızlık, 2 gündür yemek

yememe, günde 3-5 kez kusması mevcut. 



Kolonoskopi /21/4/2010):

Hepatik fleksurada tümöral dokunun sınırı görüldü. 

Çok keskin sert bir dönüşe sebeb olan deforme

bölgeden daha proksimale endoskopun geçişine

izin vermeyecek şekilde lümeni daraltan kitleden

biyopsiler alındı.

Sigmoid kolonda 1 adet geniş tabanlı, yaklaşık 7-8 

mm çapında polip ‘’hot biopsi forceps’’ yöntemi ile

çıkarıldı. 



Patoloji: kolonoskopik biyopsi; 

•1- Hepatik fleksura, kolonoskopik

biyopsi,adenokarsinom.

•2- Sigmoid kolon, polipektomi

tubuler adenom, high grade displazi.



Abd BT (21/4/2010) :

Karaciğer içerisinde çok sayıda tüm segmentlerde bir kısmının santrali nekrotik,  
büyüğü 50mm’ye ulaşan, çeşitli ebatlarda metastatik nodüler lezyonlar
izlenmektedir.

Çekum; asendan kolon lokalizasyonunda hepatik fleksuraya dek uzanım
gösteren yaklaşık 13 cm’lik bir segmenti tutan, tümoral lezyona bağlı patolojik
duvar kalınlaşması ve lüminal daralma izlenmektedir. Paraçekal yağlı planlara
infiltratif uzanımları seçilmekte olup, appendiks ve terminal ileumda tümör
infiltrasyonuna ait kalınlaşma mevcuttur. 

Paraçölyak multipl lenf nodları izlenmektedir.  Desendan kolon anterior
komşuluğunda, splenik fleksura komşuluğunda yağlı planlar içerisinde multipl
peritonal met’lere ait nodüler görünümler mevcuttur. Douglasta, sağ alt
kadranda, perihepatik serbest sıvı izlenmektedir. Paraaortokaval multipl 10mm
çapa ulaşan lenf nodları mevcuttur. 

Her iki over boyutlarında artış-heterojenite



Hasta

obstruksiyon 

riski 

nedeniyle 

hastanemiz  

genel cerrahi 

bölümünce 

ameliyat 

edilmiş.



Hemikolektomi; parsiyel omentektomi; sol

ooferektomi

•Operasyon Notu : 23/4/2010 tarihinde sağ kolonda, distal terminal ileum -

ileoçekal valv düzeyinden başlayıp çıkan kolon distaline kadar ilerleyen, yaklaşık 12

cm çapında ve serozaya invaze kitle saptandı. Mezokolonda metastatik izlenimi

veren ve mezokolon köküne doğruda ilerleyen multiple lenfadenopatiler vardı. Mide

ve ince barsak serozaları üzerinde ve peritoneal yüzeylerde de peritoneal

karsinomatozis ile uyumlu çok sayıda tümöral kitle vardı. Omentumda da iki ayrı

alanda makroskopik tümör kitleleri saptandı. Sol overde de yine tümöral lezyon

vardı. Primer kitlenin tam tıkaması nedeniyle paliyatif sağ hemikolektomi planlanan

hastada makroskopik tümör yükünü azaltmak için sol ooferektomi ve parsiyel

omentektomi yapılmasına karar verildi.



Patoloji : 
Sağ kolon; hemikolektomi ve appendektomi; sol ooferektomi ve parsiyel

omentektomi•1- Sag kolon; adenokarsinom, grade 3.

•2- Omentum; peritoneal karsinomatozis.

•3- Perikolik lenf nodları; 8 adet, karsinom metastazı.

•4- Perikolik lenf nodları; 8 adet, tümör negatif.

•5- Apendiks; karsinom infiltrasyonu.

•6- Sol over; adenokarsinom metastazı.

•NOT 1- AJCC 2010 : pT4N2

•2- Proksimal ve distal cerrahi sınırlar intakttır.

•3- Tümör çapı 4 cm dir.

•4- Vasküler / lenfatik ve perinöral invazyon vardır.

•5- Metastatik lenf nodlarında ekstrakapsüler yayılım izlenmistir.

•6- Apendiks proksimalinde karsinom infiltrasyonu vardır.



Plan:

Kolon Ca; karaciğer, omentum, periton ve over met

mevcut.

Klinik sorun: Oral alamıyor,destek tedavisi için 

yatırıldı. 

Ardından PET yapılacak ve kemoterapi

planlanacak. 

Ayrıca k-ras mutasyonu bakılacak



PET-CT (10/05/2010):

1.  karaciğerde çapları 5cm'ye kadar ulaşan multipl sayıda yuvarlak ve ortasında hipoaktif (nekrotik) alanlar içeren

lezyonlarda (SUV: 9.4),

2.  pankreas başı superior ve posteriorunda peripankreatik iki adet lenf nodunda (SUV: 3.6/ 3.8, çapları 1.4/ 1cm),

3.  L1/2 solunda, sol renal arter komşuluğunda bir lomber lenf nodunda (SUV: 3.2, çap: 1.1 cm),

4.  parakaval, aortokaval, paraaortik yerleşimli multipl retroperitoneal lenf nodunda (SUVmax: 3.2, çap: 1-1.2cm),

5.  sağ iliak fossada sağ over lokalizasyonunda 4.1x2.7 cm boyutlarındaki kitlede (SUV: 7.4),

6.  pelvis icinde mesane ile rektum arasını dolduran sıvıda hafif diffüz biçimde (SUV: 2.2, kan havuzu SUV: 1.6).

• Normal görünümlü karaciğer parenkiminde SUV değeri 2.4’dür.

• SONUÇ: Karaciğerde multipl ortası nekrotik lezyonda, üst abdomende ve retroperitoneal multipl lenf nodunda

(peripankreatik, lomber, parakaval, aortokaval, paraaortik), sağ overe ait kitlede ve pelvis içinde periton sıvısında

izlenen artmış metabolik aktivite malign doku yönünden şüphelidir.



I. Perde

Metastatik Kolon Ca

Karaciğer, Lenf nodları,

Omentum,

Periton, Over metastazları



Plan:

***K-ras mutasyon mevcut değil.

Cetuximab + FOlFIRI kemoterapi planlandı (BSA:1.6m2   ) :

1. Cetuximab ilk doz 400 mg/m2 daha sonra 250 mg/m2 q 7 gün ile birlikte

2. Ġrinothecan 180 mg/m2,

3. Calcium Folinat 400 mg/m2 1.gün ve

4. 5-FU 2000 mg/m2 1.gün 48 saat infuzyon q 14 gün planlandı.

11/5/2010 tarihinde tedavi başlandı



Takip: 

14/7/2010 kemoterapi devam
ediyor, Kemoterapi başladığından beri
10 kg kaybı mevcut. Yemek isteksizliği
dışında sorun yok, 

Tedaviye yanıtı ölçmek amaçlı PET-
CT çekildi.



PET-CT (2/8/2010) :

Karaciğerde en büyükleri sağ lob posterior superior subsegmentte yaklaşık 2.7 cm çaplı

kitle olmak üzere hipodens lezyonlarda hafif biçimde artmış FDG tutulumu mevcuttur

(SUV: 4).Batın alt kadranda pelvis giriminde sol tarafta ve orta hatta barsak duvarında

yaklaşık 3 cm uzunluğundaki bir segmentte ve 2.5 cm çaplı bir odakta artmış aktivite

tutulumu dikkati çekmektedir(SUV:5.1/7.1). Normal görünümlü karaciğer parenkiminde

SUV değeri 2.2'dir. L3-4 vertebraların spinöz prosesleri seviyesinde cilt altında izlenen

hafif artmış aktivite tutulumu muhtemelen inflamasyonla ilgilidir. SONUÇ:

10.05.2010’da yapılan PET/CT ile karşılaştırıldığında karaciğerde bulunan lezyonların

boyutları ve aktiviteyi tutma şiddeti belirgin biçimde azalmıştır, üst abdomende ve

retroperitoneal multipl lenf nodunda, sağ overe ait kitlede ve pelvis içinde periton

sıvısında izlenen artmış metabolik aktivite bu tetkikte izlenmemektedir. Batın alt

kadranda barsak duvarında izlenen odaksal aktivite tutulumları bu tetkikte yenidir, 

fizyolojik barsak aktivitesi veya inflamatuar bir lezyonla ilgili olabillr, malign doku

varlığını ekarte etmek için endoskopik değerlendirmesi uygun olur.



II. Perde

KARAR:
Kemoterapi devam

edecek...



Takip: 

FOLFIRI + Cetuximab kemoterapi programı 25/5 -

13/10/2010 tarihleri arasında uygulandı. 

Hasta son 2 ayda 10 kg aldı, günlük hayatını sorunsuz

sürdürüyor. Hiç yakınması kalmadı.

Tedaviye yanıt PET-CT ile tekrar değerlendirildi.



PET-CT 25/10 /2010: 

Karaciğerde tutulum yok. 

Batın alt kadranda pelvis giriminde sol

tarafta ve orta hatta barsak duvarında

yaklaşık 3 cm uzunluğundaki bir

segmentte SUV 5 tutulum.



Yanıt çok iyi

III.

Perde

Cetuximab 

devam ...



Karar:

Haftalık Cetuximab ve zaman zaman

(3ayda 4 kez ) 5-FU/LV infüzyon

idame devam edecek.

Klinik bilgi: Genel durumu çok iyi



Son değerlendirme; 18.02.2011 tarihinde PET-CT ile 

yapıldı.

Madam Butterfly ‘da 

IV. Perde  ???


