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 55 yaşında bayan hasta

 Ekim 2010da kabızlık, idrar yaparken yanma, ateş,daha sonra sarılık

 Biyokimya (14/10/2010): T.Bil 3.3, D.Bil 2.5, ALT 45, AST 102, kreatinin 1.7, 

glukoz 106

 -Abd USG:karaciğer sol lobda konturlu lobule 181x160 mm 
sağ lobda 63x55, 40x45, 40x30 mm yer yer nekrotik 
dejenerasyon alanları içeren multipl solid lezyonlar

 -Abd MR : karaciğerde en büyüğü sol lobda 13x10 cm ve 
15x10 cm kontrastlanma gösteren ve içersinde nekrotik alanlar 
izlenen çok sayıda metastatik kitle

 -MRCP MR : safra kesesi kitle oluşumlarına bağlı 
komprese görünümde, koledok çapı 5 mm, koledok ve 
intrahepatik safra yollarında karaciğerde izlenen kitlelere bağlı 
distorsiyonlar, belirgin genişleme saptanmamıştır
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 Biyokimya (21/10/2010): T.Bil 20.38, D.Bil 18.11, AST 
38, ALT 21, Alb 2.2,Hb 8.54, BK 31.6, PLT 56, INR 
1.33, glukoz 195, kreatinin 1.7, AF 348, 

 karaciğer biopsi: kronik hepatit ile uyumlu, 
fokal nekrobiotik alan, malignite görülmedi
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28/10/2010 FM. GD kötü, PS 3, ikterik,karın distandü, ateş 38,5, Epigastrik 

bölgede yaklaşık 15x10cm kitle palpe ediliyor. 

Batın USG 28/10/2010: Karaciğer konturları lobüledir. Boyutları hafif artmıştır. Eko 

yapısı granüler heterojendir. Granüler zeminde en büyükleri sağ lobda 11cm. ye 

ulaşan çok sayıda kistik- nekrotik nodüller mevcuttur. Portal ve hepatik venler 

normaldir. Safra kesesi vizualize edilemedi. Pankreas ve paraaortik alan net 

vizüalize edilememekte olup, bu lokalizasyonda sınırları belirsiz, geniş aksiyal çapta 

135mm? ye ulaşan, içerisinde hiperekojeniteler barındıran lezyon alanı mevcuttur. 

Dalak normal boyutlarda ve homojen eko yapısındadır. Batın sol paramedian alanda 

yaklaşık 15 cm çapa ulaşan kolleksiyon alanı saptandı. Batın içerisinde barsak 

ansları arasında minimal sıvı kolleksiyonu izlendi. Sağ hemitoraksta minimal plevral 

kolleksiyon izlendi.
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Batın BT 28/10/2010:Karaciğerden orjin alarak batın içerisine doğru uzanım 

gösteren en geniş transvers çapı 15 cm olarak ölçülen içersinde hava imajları izlenen 

kitlesel lezyon mevcuttur. Tarif eden kitlenin inferiorunda batın içerisinde 

paraumblikal bölgede 14 cm çapında, içerisinde hava-sıvı seviyelenme gösteren 

ikinci bir kitlesel lezyon dikkati çekmektedir. Ayrıca karaciğer sağ lob posteriordan 

egzofitik tarzda uzanan benzer özellikler içeren yaklaşık 9 cm çapında üçüncü bir 

lezyon dikkati çekmiştir. 14.10.2010 tarihli dış merkezli MRG incelemesinde, 

karaciğer ve batın kitlelerinde içerisinde hava izlenen değişiklikler dışında diğer 

metastatik lezyonlarda farklılık dikkati çekmemiş olup, tarif edilen nekrotik 

görünümlerin olası abse açısından klinikle birlikte değerlendirilmesi önerilir.

Biyokimya: Hb: 7,2, BK: 7,82, PLT: 594000, CRP: 255, AST: 58, GGT: 84, ALP: 220, 

LDH: 392, Blb.T.: 3,65, Blb.D.: 2,81, Alb.: 1,7, CEA: 4,6, CA 125: 141, TSH: 5,4
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karaciğerdeki abse formasyonuna US guided drenaj kateteri yerleştirildi. 750 cc 

hemorajik-pürülan fetit kokulu materyal öncelikle drene oldu. Sulbaktam-ampisilin 

4x2 g IV, ciprofloxacin 2x 400 mg IV emprik olarak başlandı

Gastroenteroloji, K.Doğum Kons

Torax BT: Sağ hemitoraksta orta - ileri dereceli sıvı koleksiyonu, sağ akciğer  orta 

- alt lobda atelektazi, muhtemel fissür lokalizasyonunda atelektazik segmentler 

arasında 4x2cm çapında loküle sıvı koleksiyonu.

*Sol akciğer alt zonda subsegmenter atelektaziler ve plevroparankimal sekel 

bantlar. 

*Pulmoner emboli lehine bulgu izlenmedi.














