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 Şikayet: Kabızlık

 Hikaye:

Son 6 aydır kabızlık 

-> doktora başvurmuş.



Kolonoskopi (27.10.2008)

 Rektum 6.cm’den başlayan 12 cm’e 

uzayan lümeni daraltan kitle 

 Biyopsi: Adenoca



Tüm Abdominal BT (28.10.2008)

 Rektosigmoid  bileşkede 7 cm’lik segmentte lümeni ileri 

derecede daraltan yaygın duvar kalınlaşması

 Bu düzeyde ve presakral adipoz dokuda heterojenite 

(invazyon?)

 İntestinal alanda yaygın dilatasyon ve yer yer hava sıvı 

seviyesi

 Patolojik LN (-)

 KC sağ lob anterior segmentte yaklaşık 5 cm çapında 

hipodens lezyon





18FDG PET  (12.11.2008)

Boyun solda supraklaviküler (suv: 5.7)

karaciğer 8.segment diafragmatik yüzde (suv: 7) 

6. segment arka yüzde (suv: 7)

solda belirgin olmak üzere her iki iliopsoas boyunca LAP’lar(suv:6-10)

Rektumda (suv:5-11), rektosigmoid bileşke (suv: 5-7) ve presakral bölgede 

(suv: 5-9)

primer tümör ve metastaz ile uyumlu bulgular. 





Kasım.2008’ de 

rektum ca + karaciğer metastazı tanısı ile

 Konversiyon tedavisi için kliniğimize 

yönlendirildi



 Özgeçmiş: özellik yok

 Soygeçmiş: Baba akciğer ca

 Alışkanlıklar: Sigara (-), Alkol (-)

 Fizik muayene: 2 cm hepatomegali, diğer sistem 

muayeneleri normal



Laboratuvar

 Hemogram: normal

 Biyokimya: LDH = 796 U/L

 CEA: 33 ng/ml

 CA19-9: 29 U/ml



SEYİR

XELOX

 Kapesitabin 1000mg/m2 bid D1-14

 Oksaliplatin 130 mg/m2 D1

21 günde bir

24.11.2008-17.02.2009 -> 5 siklus 



Tüm Batın Tetkiki (28.01.2009)

Parankimde 4.segmentte 33X25 mm boyutlarında 

düzensiz sınırlı hipodens lezyon

Ekim 2008 tarihli BT tetkiki ile kıyaslandığında 

lezyon boyutunda regresyon





SEYİR

(Mart 2009) -> 

Radyoterapi – İsveç protokoli (5X5 Gy)

26.03.2009 ->

Aşağı anterior rezeksiyon + Karaciğer metastazektomi



Patoloji

 Adventisya invazyonu ve regresyon bulguları gösteren adenoca (RS: 2)

 Tm çapı: 5x2x1,3 cm

 Tümör dışı mukozada yaygın radyoterapi ile ilişkili atipik değişiklikler

 Prox, distal, radial cerrahi sınırlar tm görülmedi

 Mezenterik tm nodülleri (yaygın regresyon bulguları)

 24 lenf nodu: yaygın regresyon bulguları

 Kc metastazektomi: adenoca metastazı, cerrahi sınır negatif, 2,7x2,4x1,9 cm



SEYİR

 4 siklus XELOX

20.04.2009-20.07.2009 

 Grad 3 nöropati



Akciğer BT (31.08.2010) – normal

Kontrastlı Tüm Batın MRG (17.09.2010)

 Paraaortokaval alanda büyüğü aort bifürkasyonu hemen 

proksimalinde sol paraaortik alanda 20X24 mm boyutlarında birkaç 

adet lenf nodu (suv: 30)

Sol common iliak venin komşuluğunda 47x38 mm vasküler yapıları 

çevrelemiş yoğun kontrast tutan LN 

Sakrum vertebral korpusta 1x1 cm kontrast tutan lezyon



•T1 prekontrastsız •T1 kontrastlı •diffüzyon



PET CT (09.2010)

Sol paraaortik en büyüğünün çapı 

1,5 cm konglomerule metastatik lenf 

nodları (suv:30)

sol common iliak zincir 

lokalizasyonunda 4,6x5,2x6,7 cm 

metastatik kitle lezyon (suv: 23)

 CEA: 519





02.11.2010 –Nisan 2011

Folfiri + Altuzan (9 siklus)

Oral ve IV Kontraslı Tüm Batın BT Tetkiki

(30.12.2011)

Paraaortal alanda kısa aksı 1 cm’yi

geçmeyen lenf nodları



 PET (17.03.2011)

 Sol common iliak bir adet 12x9mm 

hipermetabolik lenf nodu (suv: 7,7)

 Anatomik ve metabolik tam yanıt

 CEA:1,37 ng/ml





 SORULAR:

1- Bundan sonra KT verelim mi?

2- Kaç kür daha verelim?

3- Rejim nasıl olmalı ?

4- Cerrahi??


