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Sað kolon tm, Karsinöz peritonei
BAK: 18449/2011, 30799/2011
2008 yýlýnda hepatik fleksura tümörü nedeniyle sað hemikolektomi yapýlmýþ
(T3NX).
Karsinöz peritonei tanýsýyla total peritonektomi ve intraperitoneal sýcak
KT uygulanmýþ.

Klinik ve         :
Laboratuvar
Bulgular

MAKROSKOPÝK BULGULAR:
I-(Ýnce barsak): 10 cm uzunluðunda, açýk halde 6,5 cm geniþliðinde ince barsak
rezeksiyon piyesinde mukozal ve serozal yüzde tümöral lezyon izlenmedi. 1-3/CS1-3/V
II- (Proksimal Rektum): 6 cm uzunluðunda açýk halde 4,5 cm geniþliðinde kalýn barsak
rezeksiyon piyesinde mukozal yüzde pililerde düzleþme izlendi. Serozal yüzde 1,5x1x0,8
cm ölçülerinde krem renkli, cerrahi sýnýra bitiþik fibrotik alan (X) dikkati çekti.
CS1-2/X1-3/ÇM/V
III- (Serviks): 3,5x3,1x3 cm ölçülerinde serviks eksizyon materyali. Kesitinde büyüðü
0,5 cm çapýnda çok sayýda kistik lezyon izlendi.
S1-4 (a-b)/v
IV- (Batýn içi kitle): 23x19x17 cm ölçülerinde, dýþ yüzü parlak ince kapsül yapýsý ile
kaplý lobülasyonlar gösteren kitle eksizyon materyaline yapýlan kesitlerde içerisinde
yumuþak daðýlýr kývamda olduðu dikkati çekti. Yer yer seröz sývý ile dolu kistik
alanlar içerdiði görüldü. Kapsül bütünlüðünün bazý alanlarda bozulmuþ olduðu izlendi
(4-5) 1-10/v
V- 54 cm uzunluðunda, açýk halde 4 cm geniþliðinde kalýn barsak segmenti ve bu
segmente en yakýn olduðu cerrahi sýnýra 10 cm uzaklýkta, serozal yüzde lokalize
fibrotik bir yapýyla barsak serozasýna yapýþan TAH*BSO materyali. Barsak segmentinin
serozal yüzünde 5. cm seviyesinden baþlayan 20 cm uzunluðunda 5 cm geniþliðinde
yumuþak doku hattý dikkati çekti (ÝLT). 30x17x4 cm ölçülerindeki çevre yað dokusuna
yapýlan kesitlerde çapý yer yer 4,5 cm'e ulaþan kirli beyaz renkte fibrotik alanlar
dikkati çekti (OM). Bu alanýn17x1,5 cm ölçülerindeki deri elipsi ile sonlandýðý
görüldü (D). 12,5x7,5x4,5 cm ölçülerindeki TAH*BSO materyaline yapýlan kesitlerde
endometrium 0,1 cm olarak ölçüldü. Myometriumda özellik görülmedi. Bir taraf over
7,5x5,5x4,2 cm ölçülerinde olup, dýþ yüzü parlak, lobüler görünümdedir. Kesitlerde
içerisinden seröz sývý boþalan kist yapýlarý izlendi. Kist cidarýnda papiller yapý
izlenmedi. Ayný taraf tuba 5 cm uzunluðunda 0,6 cm geniþliðinde olup, kesitinde büyüðü
0,5 cm çapýnda çok sayýda kistik lezyon izlendi (TB). Diðer over ve tuba yapýsý
seçilemedi. Bununla birlikte kalýn barsak mukozasýnda bir cerrahi sýnýra 3 cm
uzaklýkta anastomoz hattý benzeri düzensiz görünümde alan (ÇM5) izlendi. Büyüðü 1,7 cm
çapýnda 2 adet stappler görüldü. (BG-BA)
I3+CS3+IICS2+X3+IIIS4 (a-b)+IV10+VOM5+D+EM2+OV3+F+ÇM5+TB2+UCS+YCS+LG2+ST2

MÝKROSKOPÝK BULGULAR:

NOT: Materyal genelinde yaygýn odaklar halinde izlenen adenokarsinom hastanýn klinik
öyküsünde yer alan kolon karsinomu yayýlýmý ile uyumlu bulunmuþtur.
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TANI:
I-ÝNCE BARSAK, KISMÝ EKSÝZYON: TÜMÖR GÖRÜLMEDÝ.
II-REKTUM, EKSÝZYON: ADVENTÝSYADA MÜSÝNÖZ ADENOKARSÝNOM ÝNFÝLTRASYONU.
III-SERVÝKS: DERÝN STROMADA MÜSÝNÖZ ADENOKARSÝNOM ÝNFÝLTRASYONU.
IV- YUMUÞAK DOKU, BATIN ÝÇÝ KÝTLE EKSÝZYONU: YAYGIN NEKROZ VE KALSÝFÝKASYON GÖSTEREN
ADENOKARSÝNOM.
V- KALIN BARSAK, TOTALE TAMAMLAYICI KOLEKTOMÝ: ANASTOMOZ HATTINDA
(ÝLEOTRANSVERSOSTOMÝ), ÇEVRE YUMUÞAK DOKUDA MÜSÝNÖZ ADENOKARSÝNOM ÝNFÝLTRASYONU.
ENDOMETRÝUM: HÝPOÖSTROJENÝK ETKÝ
MYOMETRÝUM: PERÝMETRÝUMDA MÜSÝN GÖLLENMELERÝ.
OVER: ADENOKARSÝNOM METASTAZI.
TUBA: PARATUBAL ALANDA MÜSÝN GÖLLENMELERÝ.
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