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anamnez 

– 53 y, E 

– Bir yldır kanlı dışkılama, son dönemde sarılık  

– Hipertansif (ACE inhibitörü; α bloker),  

– 20 paket/yıl sigara; 70gr/gün alkol, 30 yıl  

– Temmuz 2012- 

 

        

                                      

                                

                              

  

   

 

t bilirubin 16,34  mg/dL  

d bilirubin 13,56  mg/dL 

AST 100  U/L  

ALT  101  U/L  

ALP  275  U/L  

GGT 455  U/L 

CEA 75,34  ng/mL  

CA 19-9  59,82 U/mL 



PET/BT 

     

     BT 

 

     PET 





kolonoskopi: sigmoid kolonda lümeni tama 

yakın tıkayan tümör 

 

       Biyopsi: Adenokarsinom 



 

 

 

 

 
Kolonik stent; sol ana safra yoluna plastik stent 

          Tedavi:  K RAS mutasyon yok 

Ağustos- Kasım 2012  

7 siklus FOLFOX+Cetuximab 



 

 

 

 

 
Kolonik stent; sol ana safra yoluna plastik stent 

          Tedavi:  K RAS mutasyon yok 

Ağustos- Kasım 2012  

7 siklus FOLFOX+Cetuximab 



MRI                               BT 



görüntüleme 



 

 

 

 

 
 

          Tedavi 

 5 Aralık 2012 Cerrahi :   Total kaudat lobektomili  

              sağ triseksiyonektomi + intraoperatif USG + Tüp  

              kolanjiostomi + Enterotomi ile endoskopik stent  

              çıkarılması      

− Patoloji: 3 parça halinde hepatektomi materyalinden, büyük 
parçada 7cm'lik bir alanda yaygın (%70) fibrohyalinizasyon 
gösteren , kolesterin kristalleri içeren köpüksü histiyositlerden 
zengin iltihabi infiltrasyon ( post kemoterapötik değişiklikler) içeren 
Adenokarsinom.  

     Tümör cerrahi rezeksiyon hattına bitişik, materyel parçalar halinde 
olduğundan bu alanın cerrahi sınır olup olmadığı hakkında yorum 
yapılamamıştır.  

 

           K RAS ( ekzon 2, kodon 12, 13 ve 61)  mutasyon yok 

           B RAF ( ekzon 15, kodon 600, 464, 466 ve 469)  mutasyon yok 

 

                      

                          

                          

 

 









   Tedavi 

         Ocak 2013 FOLFOX+Cetuximab 

          2. kemoterapide oxaliplatin anflaksisi 

       2 siklus FOLFIRI+Cetuximab 

 

sonrası görüntülemede 

KC salim 

 

 

HİPEC eşliğinde sitoredüktif cerrahi planı 

 

 

  

 





   Tedavi 

         Ocak 2013 FOLFOX+Cetuximab 

          2. kemoterapide oxaliplatin anflaksisi 

       2 siklus FOLFIRI+Cetuximab 

 

sonrası görüntülemede 

KC salim 

HİPEC eşliğinde sitoredüktif cerrahi  

 

   6 Mayıs 2013   Anterior rezeksiyon + Omentektomi +  

                            Peritonektomi + Mesane duvar rezeksiyonu  

                            Per-Op Sıcak kemoterapi uygulaması 

 

 

  

 





 Patoloji 

 

− Sigmoid kolon: minimal subseroza invazyonu gösteren orta   

                           derecede diferensiye adenokarsinom 

− Yumuşak doku, sağ yan duvar: fibrozis, tümör görülmedi 

− Yumuşak doku, sol üreter üzeri: fibrozis, tümör görülmedi 

− Yumuşak doku, msane duvarı: fibrozis, tümör görülmedi 

− Proksimal-distal cerrahi sınır, stapler materyali: tümör   

                                                                                   görülmedi  

− İnvaziv karsinom en yakın olduğu peritoneal yüzeye 0,4 cm 

− Lenf Nodu: 0/43 



3 Haziran 2013- PET/BT 



 

        Radyofrekans ablasyona konumu  

        nedeniyle uygun değil 

 

     Kemoembolizasyon? 



   Tedavi 
 Temmuz 2013    

Kapasitabin + Bevacizumab 

 

 

  

 


