
Olgu Sunumu



Olgu: 60y , E 

• 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti 
ile başvurmuş. (Kasım 2009) 

• Ailede kanser öyküsü yok.

• BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. 
segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda ölçülen 
tüm karaciğer parankim boyunca dağınık 
yerleşim gösteren, çok sayıda, metastaz ile 
uyumlu yer kaplayıcı kitle lezyonları. Karaciğer 
hilus düzeyinde 11.6x11.8 mm ve 14.9x8.7 mm 
boyutlarında iki adet lenf nodu ile uyumlu olduğu 
düşünülen, nodüler ve ovoid şekilde yumuşak 
doku ekojeniteleri saptanmış.



• BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon 

orta kesiminde kolonda düzensiz duvar 

kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 

cm çapta nekrotik düzensiz sınırlı 

yoğunluk alanı (görünüm yüksek olasılıkla 

perfore kolon tm ile uyumludur). Yaygın 

karaciğer metastazları, perihepatik sıvı.



TÜM ABDOMEN BT 10/11/2009



• 9.11.2009 Sağ hemikolektomi + Uç 

kolostomi

• Operasyon esnasında batın içinde asit ve 

KC’de yaygın metastaz saptanmış.



PATOLOJİ

TÜMÖR TİPİ : ADENOKARSİNOM (NOS; MÜSİNÖZ KOMPONENT YOK).

HİSTOLOJİK GRADE: ORTA DERECEDE DİFERANSİYE.

TÜMÖR MİKROSKOPİK PATERN ANALİZİ: %75 KRİBRİFORM, %25 TUBULER.

TÜMÖR YERLEŞİMİ : TRANSVERS KOLON, ANULER.

MAKROSKOPİK TİP : ÜLSEROİNFİLTRATİF.

EVRELENDİRME: MODİFİYE ASTLER-COLLER EVRE C2 TNM: pT4 pN2 M__



• Aralık 2009: FOLFIRI + BEVACİZUMAB 

planlandı.

• 6 uygulama sonrası:

– Kontrol Batın BT  (08/03/2010) :

Karaciğerde metastatik nodüler hipodens 

odaklar (Kasım 2009 tarihli BT tetkiki ile   

karşılaştırıldığında metastaz sayı ve 

boyutunda küçülme ile dansitesinde azalma 

izlenmektedir).



TÜM ABDOMEN BT 08/03/2010



• 14 uygulama FOLFIRI / B  sonrası metastazektomi 
(Haziran 2010) planlandı.

• Preop IV Dinamik Kontrastlı MR  (17/05/2010) : 

Karaciğer parankiminde sağ ve sol lobta dağınık 
yerleşimli, en büyüğü sol lob medial segmentte 18-20 
mm boyutlu, büyük çoğunluğu silikli sınırlı hipovasküler 
karakterde, T2 incelemede hafif hiperintens, en az 20 
adet nodüler lezyon mevcuttur. Metastaz ile uyumludur.

*Kasım 2009 tarihli BT inceleme ile karşılaştırıldığında 
metastazların boyutlarında belirgin gerileme mevcuttur.



TÜM ABDOMEN MR 17/05/2010



• 22/06/2010’da Metastazektomi + RFA + kolesistektomi

• Patoloji: Adenokarsinom

• Kras mutasyonu saptanmadı. 

• Post-op Kontrol Tüm Batın BT  (28/06/2010) : Her iki hemitoraksta 
plevral sıvı her iki akciğer alt lobda atelektazi izlenmektedir. 

Karaciğerde çeşitli lokalizasyonlarda ablasyon ve metastazektomi ile 
uyumlu alanlar mevcuttur.

Perihepatik az miktarda sıvı ,VI. segmentte metastazektomi 
lokalizasyonunda 8x4 cm boyutlarında, hava içeren loküle sıvı 
izlenmekte (yüksek olasılıkla abse ile uyumludur) VIII. segmentte 
subdiyafragmatik alanda 4x2 cm boyutta benzer karakterde alan 
dikkati çekmiştir.



TÜM ABDOMEN BT 28/06/2010



PERKÜTAN ABSE DRENAJI-28.06.2010



• FOLFIRI + BEVACİZUMAB devam edildi.

• Kontrol Batın MR  (04/10/2010) :
Karaciğer parankiminde metastazektomi 
sekelleri, RF ablasyon nekrozu ve apse 
sekeli ile uyumlu bulgular görülmektedir. 
Sağ lob posterior segment kaudalinde 
(segment VI'da) 12x15 mm genişlikte 
periferi yoğun kontrast tutan solid nodüler 
kitle mevcuttur. Metastaz ile uyumludur. 



TÜM ABDOMEN MR 04/10/2010



TÜM ABDOMEN MR 04/10/2010



• Kontrol Batın MR  (04/01/2011) : 

05.10.2010 tarihli bir önceki inceleme ile 

karşılaştırıldığında metastatik kitle 

boyutunda progresyon izlenmektedir. Yeni 

lezyon alanı saptanmadı.



TÜM ABDOMEN MR 04/01/2011



PET-CT 20/01/2011

• Karaciğer segment VI'da metastaz ile 

uyumlu hipermetabolik odak

• L3 vertebra düzeyinden geçen 

kesitlerde mezenterik yağlı doku 

içerisinde hipermetabolik odak



• 07/02/2011’de laparotomi, ince bağırsak 

mezosundan kitle exisyonu, KC 

metastazına RF ablasyonu, 

ileotransversostomi

• Patoloji: Adenokarsinom



TÜM ABDOMEN MR 15/03/2011

• KC sağ lob posterior segmentte (segment 

VII) vena kava duvarına bitişik 27x32mm 

solid tümöral kitle mevcuttur. 4.1.2011 

tarihli MRI inceleme ile karşılatırıldığında 

interval değişikliğidir.



• FOLFOX + CETUXİMAB planlandı

• 28.3.2011de 1. uygulama yapıldı.



9/11/2009 25/11/2009 8/2/2010 15/5/2010 22/6/2010

Klinik Primer 

cerrahi

FOLFIRIBEV 6 FOLFIRIBEV 

sonrası

Metastazektomi 

öncesi

Metastazektomi

Radyoloji PR PR

CEA 24 12,8 4,6 6,5 6,5

23/7/2010 18/10/2010 22/12/2010 7/2/2011 15/3/2011 28/3/2011

Klinik Metastazektomi 

sonrası 

FOLFIRIBEV

6 kür 

FOLFIRIBEV 

sonrası

10 kür 

FOLFIRIBEV 

sonrası

Kitle 

exisyonu 

RFA

FOLFIRICET

Radyoloji STABİL MİN PROG YENİ 

LEZYON

CEA 4,7 6,3 5,9 6,0 4.8 5,4


