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Karaciğer biopsi (24/11/2010): Karaciğer; tru cut biyopsi; iyi diferansiye 

nöroendokrin tümör

Immunohistokimya :

Kromogranin : Pozitif

Synaptophysin : Zayıf pozitif

EMA : Pozitif

Sitokeratin 7 : Negatif

Ki-67 : % 2

Heppar 1 : Nonspesifik boyanma

NOT Karaciger tru cut kesitlerinde monoton, küçük glandüler yapılar olusturan 

eozinofilik granüler sitoplazmalı minimal atipi içeren epitelyal hücreler izlenmistir. 

Mitoz izlenmemistir. Atipik hücreler Kromogranin ve EMA pozitif, Synaptophysin 

zayıf pozitiftir. Histomorfolojik ve immunohistokimyasal bulgular iyi diferansiye 

nöroendokrin tümör ile uyumludur. Kesitlerde mitoz izlenmemistir ve Ki-67 % 2 

saptanmıstır ancak mevcut biyopsinin küçük olması, radyolojik olarak lezyonların 

büyük ve multifokal olması nedeniyle ayırıcı tanıya iyi diferansiye nöroendokrin 

karsinom alınmıstır. Literatürde primer karaciger nöroendokrin tümörlerin nadir 

olması nedeniyle metastazı ekarte etmek için klinik evaluasyon önerilir.
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2/12/2010 Karaciğer abse drenajı debridman:Gaa uygun saha temizliği ve örtünmeyi 

takiben göbek üstü orta hat insizyon ile batına girildi. Abse lojuna girildi, püyden 

örnek alındı aspire edildi yıkama yapıldı. Debridman, non anatomik karaciğer 

parankim rezeksiyonu yapıldı, eksplorasyonda karın duvarı ile ilişkide olan abse 

kavitesi içindeki perkutan drenler görüldü çekildi diğer abse lojlarına girilerek drenaj 

yapıldı. Batın içinde eksplorasyon yapıldı kitle saptanmadı ince barsak ve pankreas 

eksplore edildi, tümöre rastlanmadı yıkama ve debridman sonrası subhepatik abse 

lojuna 2 adet 10 f jacson piret konuldu ve 0prolen ile batın orta hat kapatıldı, cilt tek 

tek matris dikildi 30 prolen ile ameliyata son verildi.
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Patoloji: 1- Karaciğer; parsiyel rezeksiyon; iyi diferansiye nöroendokrin karsinom.

2- Periton; ksantagranulomatöz inflamasyon.

3- Abse; abse içerigi ile uyumlu inflamatuar hücreler, nekroz, nükleer debri.

Immunohistokimya :

Chromogranin : Pozitif

Synaptophysin : Zayıf pozitif

TTF-1 : Negatif

Ki-67 : % 5-10

Histokimya : PAS / AB : PAS pozitif, asidik müsin izlenmedi

NOT 1- Karaciğer kesitlerinde paternde küçük glandüler yapılar olusturan minimal 

pleomorfizm içeren atipik epitelyal gruplar izlenmistir. Yer yer nekroz gözlenmistir. Nadir mitoz 

2-3 / BBA dikkati çekmistir. Tümöral hücreler chromogranin ve synaptophysin pozitiftir. 

Histomorfolojik ve  immunohistokimyasal bulgular iyi diferansiye nöroendokrin karsinom ile 

uyumludur. 

2- Literatürde  primer karaciger nöroendokrin karsinom nadir vaka sunumları seklinde 

bildirilmistir. Olguda metastazı ekarte etmek amacıyla klinik tarama yapılması önerilir



12.04.2011 7

Batın BT 10/12/2010: Eski incelemesi ile yapılan karşılaştırmalı değerlendirmede, 

epigastrik bölgedeki segment 3 orjinli lezyon alanı, postoperatif izlenmemektedir. 

Bu lokalizasyonda postoperatif değişiklikler ve hafif sıvı kolleksiyonu mevcuttur. 

Kateter konmuş olan segment 4A, segment 7-8 ve segment 6 daki lezyonların 

boyutlarında hafif gerileme mevcuttur.Sol lob lateraldeki kateter etrafında lezyon 

saptanmadı.  Segment 7-8de subkapsüler alanda 5x2cm ebatlarında, oval 

konfigürasyonlu, kresentrik tipte kolleksiyon alanı gelişmiştir.  *Karaciğerde çok 

sayıda, bir kısmı kistik değişiklikler gösteren, bir kısmında cidar kalsifikasyonu 

barındıran, değişik evrelerdeki lezyonların boyutlarında anlamlı farklılık izlenmedi. 

*Sağda koksofemoral eklem düzeyinden başlayan süperiora doğru uzanım 

gösteren cilt altı yağlı dokularda enflame görünüm ve iliak kanat komşuluğunda 

gelişen 3x3cm ebatlarındaki nodüler yapı, yeni bulgudur. Klinik bulguları ile 

beraber değerlendirme önerilir.
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PET-CT 21/12/2010: Karaciğerde her iki lobda multipl lezyonda izlenen anormal 

artmış metabolik aktivite tutulumu malign doku açısından oldukça şüphelidir, abse 

ile presente olan bu lezyonlarda izlenen artmış aktivite tutulumu enfeksiyona 

sekonderde olabilir, tümör enfeksiyon ayırımı net olarak yapılamaz. Octreotid 

sintigrafisi ile birlikte korelasyon uygun olur.
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SOMOTOSTATİN RESEPTÖR (OKTREOTİD) SİNTİGRAFİSİ 04/01/2011

SPECT görüntülerde karaciğerde üç odakta izlenen hafif artmış aktivite tutulumu 

muhtemelen  nöroendokrin tm ile ilgilidir. Ancak aktivite tutulumunun düşük olması 

sebebi ile abse ile presente olan hastada aktif inflamasyon/abse de bu görüntüye 

neden olabilir. 
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06/01/2011: Sed 115 mm/saat, CRP 28.3, glukoz 98, kreatinin 0.59, ALT 19, AST 

19, GGT 125, LDH 147, T.Bil 0.3, Alb 3.3, Hb 11.4, BK 7.74, PLT 394

06/01/2011-Nisan 2011 Sandostatin 20 mg sc/28g



Tüm Abd.BT. 23.03.2011 

08.12.2010 tarihli inceleme ile karşılaştırmalı olarak yapılan 
değerlendirmede:

Güncel incelemede drenaj kateterleri izlenmemektedir. 
Karaciğer segment 7-8 lokalizasyonunda izlenen lezyon 
boyutları  belirgin olarak artmış olup, 10.6x8.8cm ölçülmüştür. 
Lezyon anteriorunda solid nodüler komponent izlenmekte 
olup, çevresinde periferik halo seçilmektedir (enfekte?). 

Karaciğer segment 6'da izlenen lezyon boyutları belirgin olarak 
azalmış olup, 14mm çapında ölçülmüştür. Karaciğer segment
4, 6 ve 3'deki lezyonların da boyutlarında belirgin gerileme 
mevcuttur. Segment 7’deki subkapsüler koleksiyon total 
regresedir. Diğer bulgular stabil olup, ek patoloji 
izlenmemiştir. 
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