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• Yakınması: 3-4 ay devam eden dışkılama 

düzeninde bozulma, tenezm 

• Öz geçmişinde özellik yok 

• So geçmişi: Ağabeyi kolon Ca nedeniyle 

Exitus. 



• Dışkılama düzensizliği ve dışkıda gizli kan + 
olması nedeniyle kolonoskopi yapılmış. 

• Kolonoskopide (28.8.2012) 15. cm’de 
rektosigmoid bileşkede kitle saptanmış: 
adenokarsinom. 

• CEA ve CA19-9 normal sınırlarda 

• Tüm batın BT (28.8.2010): karaciğer ?? 

• PET/BT (2.9.2012): Uzak metastaz saptanmadı. 
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• 03-09-2010’da kolon rezeksiyonu ve karaciğer 
eksizyonel biyopsisi yapıldı.  

• Patoloji:  sigmoid yerleşimli 4 cm çapında, 
viseral periton+, 0/3 LB 

• Karaciğer biyopsisi: kavernöz hemanjiyom.  



• Patoloji revizyonu (CTF 20628/2010):  

– pT4, pN1 (1+/13) 

– Lenfatik invazyon- 

– Vasküler invazyon + 

– Perinöral invazyon + 

– K-Ras mutasyonu: kodon 12’de (+) 

– B-Raf mutasyonu: - 



• Akciğerde görülen milimetrik nodül için 

takip önerildi. 

• 6 ay süreyle FOLFOX ile  adjuvan kemoterapi 
uygulandı;  

– Başlama: 25-10-2010 

– Bitiş: 10-05-2011 

– Arada toraks BT kontrol edildi… 

 



 Toraks  BT / 15.01.2011 



• Tedavi kesildikten sonra  takip amaçlı CEA 

ve CA19-9 ve toraks BT istendi. 

• Markerler normal bulundu. 

• Toraks BT’de nodüller vardı… 



 Toraks  BT / 13.07.2011 



 Toraks  BT / 13.07.2011 



 Toraks  BT / 13.07.2011 



 Toraks  BT / 10.12.2011 







• 25-07-2011’de sağ orta lobektomi, 

mediastinal lenf nodu diseksiyonu ve alt 

lobtaki nodül için wedge rezeksizyon 

yapıldı.  

• Patoloji: Orta lobta 2 adet, alt lobta 1 adet 

adenokarsinom metastazı. Cerrahi sınırlar- 



• İlk cerrahiden 1 yıl sonra yapılan 09-09-2011 
tarihli kolonoskopide anastomoz bölgesinde 
polipoid erozyonlar ve darlık bulundu.  
– Biyopsi: Granülasyon dokusu. 

• Gastroskopi normaldi. 

• CEA ve CA19-9 normaldi 

• Toraks BT (10-10-2011): sağda postop 
değişiklikler.  

• Batın MR (25-10-2011): Karaciğerde 3 adet kist 
ve hemanjiyomlar, sol böbrekte alt polde 4 cm 
kist (stabil) 

 



 Toraks  BT / 10.10.2011 



• Postoperatif dönemde  

– D1-14 kapesitabin 2500mg/m2 ile tedaviye 

başlandı; tedavisi 16-02-2012’de tamamlandı. 

– Gr 2-3 el ayak sendromu oldu. 

– Tedavi bitince kontrol tetkikleri yapıldı. 

• Kan biyokimyası, CEA, CA19-9 

• Kolonoskopi 

• Toraks BT 



 Toraks  BT / 13.03.2012 



 Toraks  BT / 13.07.2011 







• 02-04-2012’de sol posterolateral 

torakotomi ile sol üst lob linguler 

segmentteki 1x1 cm nodül eksize edildi ve 

mediastinal lenf örneklemesi yapıldı. 

• Patoloji:  

– Orta derecede diferansiye adenokarsinom, 

intestinal tipte. CS -  

– 5 ve 7 nolu lenf bezlerinde reaktif hiperplazi   


