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1. G t R t S 

Kolorektal kanser halen büyük boyutlarda sagl1k problemi olmaya 
devam etmektedir. Gastrointestinal sistem kanserlerinde birinci 
sırMJa yer cı.lmakt.1dır (36). Tat-ama testleı--i, ÇJE~J.isen tan1sal ve 
cen-cl.hi teknik im~·:.anlcıra l'clyıTıen bes yıllık sürvi :~50 oranındadıt

(i::l.,~ı6). Kolon,•ktaJ. ktlnset"i tespit etmede pı"ime ı·- tanı yöntemlerj 
endoskop:i. ve ba ı-·yum lavman tetk:ikleridir. Bu vazgeçilmez yöntemler 
i1e tümöd.in dt·ı"inligini ve ç:evre dokulcırla i.liskisini, lokal ya da 
uzak metastatik lezyonları degerlendirmek mümkün degildir(9, 21, 28 1 

36 :r 3~;,) 

F-•, ... ognc,zu fd:.!d.leye!n en 
invazyon derin ligini, 

Tümörün 

önPmli -f'c\l·:. tör·Jpt· tümörün br.1rseı. !:. duVELrı.nda 

pelv:i.c_:; 
lüminı:ıl boyutu 

da d igel' on_p.n L=ırd,•.ki 

degerlendirilmesinde 
faktbrl~r degildir.(3, 

öntımli olmasın<', 

ve uzunlugu h~stalıgın 

ragmen dogru prognost ik 

JJ :i.lqiı~a}',,\ ı'·:ı.:,. tomogi-edirıin (IH) l"-' l·:.stı~ii.iüm:i.n,,;l tümör uzMi:ı.ııu rı,.!, 

l okal ya da uzak metastazları ile perforasyon, intususepsiyon 
obı:;tn:.J,:.~;iyon q:i.l:ıi konıpl:i.kc•S/onlci.t"ı s.apti:imci yeteneyiyJ.e .::;meli.yat 
önce~;i Oılt>ıiıll b:i.J.gilf:r !:;agl,::ıyabih0 cegi \12 tr2dö\\/i pl<:'\nJ.cı.m,,:ô :Lrıdc'\ 

yardı.mcı. o:i.abilPt:C·,•(l:i. göstt:·ril1:1J.':,br- ( ~., 6, 2:!.,, 27 ~ 213,; 3?, 40 ) .. 
Son on yılda geli~melere paralel olarak, BT kolon tümörlerinin 
evrelendirilmesinde ve postoperatif rekkürensirı izlenmesinde önemli 
yer edinmiştir(21, 31, 32~ 39, 40). 

Çalışmamızda biyopsi ile kesin teşhisi konmuş rektosigmoid 
kanserli hastaların preoperatif BT incelemeleri yapıld1. BT ile 
i:ümöri.in lohdi:ı:i:\s;yonu, uzı:•.nımı, komsu doku ve organl,-:ı.rc:1 yayılJ. ıTıı, 
uz,sk metast,uı.,.,.-J. ile tuhtlrrıus lt~nf nc,du vaırlı(b. araşbrılı:h. Bu 
safhada modifiye Dukes kriterlerine göre evreleme yapılarak sonuçlar 
cerrahi ve histopatolojik bulgular ile karsılastırıldı .BT'nin bu 
konudaki kul lanılabilirligi tayin edilmeye çalısıldı. 
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2o TAR 1 H C E 

BT prognoı ile yakından ilişkili ol dugu evreleme kriterleri 
kulLrnat-a.k preoperatif evereleıııe ycı.pılcıbilmesi rı i saglayan ilk 
teknolojik araçlardan bi r isi olmuştur. 

11k yayırılaxdcı. kolorekh.l kanser vakalaı'ırıda lokal yayılımın 

degerlerıd irilmesirıde pr eoperatif BT bulgularının yüksek dogruluk 
ot-arıları U:90 ~~100) ile biı'likte rutin kullanılabilecegi 

bildit·ilrııiştir (9, 2?, 39, 43) . Da h.;ı. sor,t-aki yayınlarda BT' nin 
dogruluk oran ları %48 - 74 olarak bildirilmiştir (1 , 5, 8 , 14, 22 5 

'1-i ) • Bu sonuçlara gön:- BT rutin ku l lan J.m yeı0 i n e yog un i nva:zyon 
5üphesi olan vaka larda tavs iye edilmekt edi r. 

BT ile pı--· eopet·,:-ıtif evn;ı l emı~dE! çeşitli evn.,•lend:i.rme si s temh·ri 
kul lan ı l m ıştır . UI CC sınıflandırmasını, Za unbauer ve ark. 
pr eoperati f BT i l e rektal kanserlerin e v ~elemesinde ku l landılar, 

( 4H) .. 

KcıJ.or·ek-1_,d. kansede rin E",'t'c.olemes. irı de Thoe:1ni ve ark. 1981' de BT 
k r ite r l e rini t e mel alan yeni bi r s ınıfl andırmayı bildirdil er (39). 

Gt-abbe ve a f·k. p ı--eopenitif evrelemede TNM sist<=:mi ni uygu l ad ı. 

Duke·s ve mod i f iye Dukes s i s t e ml et"i i le karsılastı ı··cıxak 
deget·le·ndird:i. Van ı~ıaes ve ad: .• Koehler ve ark. Thompson ve ad: .• 
modifiye Dukes sistemini kullanarak preoperatif rekta l kanser 
evrelemesini bildinlilet· (1~• , 22, 42, 43) . Thomps on ve aı--k . a ynı 

zamanda modifiye Dukes sist,2mini Thof'ni 'nin BT evreleme kr iterled 
ile karsıla5lırd1 (42). 

M.:~nctkcı.Wiı ve ark. pr eoper·atif BT bulguları ile tümör ve lümen 
oranlarını Dukes evereleme sistemine uyarlamaya calısmıstır (32). 

Son deka t ta koloı"ektal kant=,et"lerin pı·eoperati f evı--elemesi 

amacıyla Magnetik rezonans görüntüleme (MRG), Trarısrektal 

Endasonografi gibi kesit gbrüntüleme yöntemleri kullanılmıştır. 

Endosonograi: ik yöntemleı' oldukça ümitli gözükmektedir (8, 20, 21~ 
3l, 37, 41,46 ). 

,, 
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3. G E N E L B t L G t L E.R 

3.1. EMBR!YOLOJt ve H!STOLOJt (11, 12, 34) 

:tntrautel'in döı"düncü Vf? beşinci haft;ılar esnasında son barsc:1k, 
alJantois ve ürogeni tc':\l traktus endodeı··mle döseli bileşik U.oakada 
seınlanJ. ,,.. Ventnd. kloaka duvar·ı kloc:1.l•.:s:ıl membr.;rnla oluşmuştur . Bu 
genital tomurcuklar ve kıvrımlar ektoderm tarafından sınırlanır. 

Urorektal septum vertikal bölünmeyle allantois ile son barsak 
arasındaki açıda gelişir. Ventral ürogenital sinusu dorsal rektumdan 
transvers ve kaudal olarak ayı rır. Grogenital ve anal kısımlar 

halinde kaudc:•.lde kloakal nH?ı11bran (proktodeurrı membı·c1nı) ile 
birlesi r. !ki anal tüberkülden birincisi vent r al kloaka posteriorunda 
ektodermle bi rlesir.Ikin cisi eksternal ana l s f inkte ri oluşturmak 

için me :rnde rm le bü t ü.n J. esir, F' l' Ok todeum mı::•m br· ,:ın J. nd a nıe z e-n kim· 
ol mad1Q 1ndan kolayca yırt ı l ır ve prime r anüs meydana ge lir ve geriye 
h,":ıı,.ti kf2 t e der s ol i d pl ak hal indı.:: rektuml,,ı bj. rleı.;;iı" ,, üçüncü ay--c-ı k,::ıd ar 

k.::ın ;) ]. i Zli:1 c,l m<"ıZ. 

Kolon histoloj ik olarak dör t tabakadan meydana gelmistir. 

1 • l~u kcn. 2. 

2 j;I Stı. bmtı k.o z ,:ı. 
3. Huskulari s pr opria 

1. l'I u k o ı a 
!(alı n ba ı"sak muko zas ı bı:ty doku (L,:iniÜi,ı pn,prüı ) ıçıne YE.'t" leşmi ş 

ve musku l aris mu koza üzerinde yer alan epitelyal tübülüslerden 
oluşmuştur. Muskularis mukoza longitüdinal, transvers ve oblik 
k.asl i 'fJ.er·:inden meydana gel imiştir. i'lukozay :L besleyen kapi 1 leı" ile 
lenfatikler arasında yer alır. Muskularis mukoza ile mukoza arasında 
}'121' ye ı-· scır, tt·al geı··minal fol l i. küller mr.,vcu t hır. Ret:i. küloendotelya l 
sistemin bir parças ı olarak düşünülen folli küllerin sayısı çekumdan 
rektuma dogru artmaktadır. Anal kanal l i nea dentatasında daha 
b,ı ıri zJ.e~;i ı,. . 

Kolon mukozcı.sırıın lc:unina pı"opdası fibroblast~ lenfosit~ plazma 
hücreleri, makrofajlar ve damar duvarını oluşturan argirofilik 
liflerin yer aldıQı stromadır. 

Kolon ve rektum mukozasının epitelyal kcmponenti düz 
perpendiküler tübülüsler veya kriptalardan oluşur . Birbirlerine 
paralel kriptalar çevresinde basit absorbtif hücreler ve seyrek 
goblet hücı·-eleri yer almJ.stır. Kriptalar1.n tabanında çesi t1.i 
endokrin hücreler ve farklılaşmamı$ hCcreler bulunur . 

2. Su b mukoza 

Bu tcıbcd(a n,•tikülin lifler. elastik doku. kan damcsr)M·1 
lenfatikler ve si.nit-lerdHı olLışmL;stur.Cogu süpeı,t'isyel submukozada 
ve · muskulc'\J' is mukozada yer alan gc1rıglion hücn.'lednin bir kısmı 

submukozadadır,Submukozada az miktarda yag bulunabilir. Submukozanın 
çok iyi geli5mi5 venöz pleksusu vardır . 

3 



Submukozal kollajenin ince retikiller sekili mukoza yakınında yer 
alm,.ştır . lfom!;.u kc<.s tab<<kası t.ı:ıırafında retiküler lifleı' gev~;ektir. 
Cerrahi anastomozun yapılışında sütürleri tutabilen bu düzenleniein 
önemi VctrdJ. t·. 

3 . M u s ku la r is p r o p r i a 

Sirküleır kas tabakcıSJ. kolla.iı?n ve elastik lifleri içeren ba~ 
dokuyla ,:1,y ı"1lctrı düz k,ıs hüct·eJ.E.1 rinin bc~rıtlı:ırı halinde bölünür. Bu 
bcı.ntlar ki.iç:ük. üni teleı·· olup her bir bantt.,,. yaklas:ı.k tı - 6 tane 
fasikül mevcuttur. Fasiküller arasında baQ doku septasyonları 

yoktur. Longitüdinal kas tabakası daha çok kollajen ve elastik doku 
içerir. ◊zellikle tenyaları oluşturanlar daha serttir. Tenya lifleri 
longitüdinal kas:ı.n iç tabakasıyla devamlıdır ve sirküler kaslarla da 
ilişkilidi r . 

Muskularis propr iada arteriyel ve venbz yapılar belli aralıklar 
gbsterir.Ganglion hücre gruplar1 ve sinir liflerinin a l usturdugu 
Myenterik pleks us iki kas tabakası arasındadır. 

4. S e r o z a 

Kas taba kasının hemen d ışınd a ki yag içeren seroza, kan damarl~rı 
s i ni r ler , per j toneal membran VG elastik l amina ci an meyd~na g e l m i şti r . 

:U i.1. çc, i< :L;H ·<," tı.::((ı d c:d·:.asu i. t::in rl f! leı-ı ·ı" c·, t ::. kler·· yeı· a :i. ı. r . l(c..J.o ı id i', 

pe ri tcnla brtülü a l masına ragmen r e ktum a l t kı sım ında p~ri~onla 
ç:e·-ı reJ.en ıTı ı:'.' 2:. 

!<o lem çek.um a l t ucund.:ı.ı ı (;l.ıı l\S(•:: kacl ,:\ ır l !:iü cm.d:i.r. Trr2n~·vr,1 t·~:. Ç c", p 1 

ince bc>.ırs . .:ıktan ka l :ı.nd:ı. r . Sigmo:i.d kolcrna ı::ognt ç:;ı pı azöilır ı'i n cak 

ı··ektuın ampull ,J k:ı.s, ımı.nd,:.. tekr·cu· gen:l~; lı"ı" . F'0.1 lvis giriminde sigmo:i.d 
kolon baslar.Sakrum promont□rium rektosigmoid bileşke bas lar.Bu 
bölgeden sonra r~ktum geni~ler ve ampulla rekti ha l inde anüse kadar 
daralarak devam eder . 

f~E?ktum }'tıklaş1k ı;~ cm. uzun:ı.u~ı und,'ı. olup boş ç:apı 4 crn.dit· . 
Rektum, apendiks epiploikaların, haustrasyonların ve mezenterin 
olmaması ile sigmoid kolondan ayrılır. 

Sigmaid kolon tamamiyle periton la brtülüdür.Erkeklerci e 
,,.ektove•si k,:ıJ, kadın L:ıı··dü rektou ter:i.n poşu olu!;'.tuı··m~,k ü:ı:en::1 peı··i ton 
n:2ktum :!./3 üst k:ı.sıııLLnın ön ve lati?r,,1 tarı:1.fl.öir:,nı ka plr.ıt·. Pe~.vi~,. 
tabanı periton ve perine kasları tarafından üç ayrı bblgeye ayrılır. 
(a) peritoneal kavite, (b) subperitoneal alan , (c) iskiorektal 
fo~;~'•cd.l,r. F,ek.htili alt 2/3 bölümü subperitonecı l ba(J doku ile 
çevrelenmiştir.Rektumun visseral fasyası yogun subperitpneal bag 
dokudan olu<~mu~;tt.ır •• F'cırietal föisy.:c,. peJ.vis duv,,ıxın:ı. ,)e p,2rine 
ı,.:as.Jcu·ın:ı. füter . Mormal olarak p1?dre>ktal fasya IH ile göl'i.ilemez . 
Bazı patolojik. durumlarda kalınlaştıgı zaman gBrülür. (Halo Bulgusu) 
(10). 

SubpE•ri toneal 
ayrı bölüm meydancı 

a l anda rektumu 
g<:1 tirir. 

ç:e•vreleyen periı"ekt2.l iki 



ı. l<cipsüla cl.dipcısô\ rektalis: Süp<~rioır hemornidal venler içerir 
ve sigmoidin subserozas1 ile iştiraklidir. 

2. F'araı·eldal bag dokusu: Odcı. hemon:ıidı:1. 1 venleri ve sinirleri 
içerir. !skiorektal fossa ve r~troperitoneal alan ile ilişkilidir. 

Sigmoid kolon infeı·icw mezen tedk arteır ile beslen it-. Rektum 
foferioır me:rnnted.k adedn süperior rektal dalı ve interrıal iliak 
arterin orta rektal dal1 ve internal pudental damarın inferior 
nek:t.:11 dah ile beslenir· . l<,:ın dam.:1rlar·1 ka~-1~:ı.rdaki düzgün yapılı 

ac1kl1klardan mukoz membranlarda dallanan kapiller aQını oluşturmak 

üzere submukozal tabakaya girer. 

a. b. 

Fiquı'· l~ l~ektum VE: koıTıSLl yap:ı.laı"J.n konJnal. (a) ve tnırısven; (b) 
kt:si tled. , l::0 F'er:i. tcıneal kavi te 2=Subpı:>ri torıEıal alan 3:;;;!skionJktal 
fossa M=Mesane R=Rektum C=Kapsüla adiposa rektalis, Perirektal 
fasya siyah oklarla gBsterilmiştir. 

Kolonu drene eden venler çok iyi g e li$mis submukozal pleksustan 
ve mu~,. kı.ılcll"İS proprianJ.n hE•men dlsında daha .u gelişmE• gösteren 
digE?r bir p.l.eksust,ın kaynaklan:ı.r. \Jenöı damatlar .;ıderi.;nı.E•l 

dcı. mat-:1.aırı. izJ.E,yer0:•k partal sj0.Ü.'me döki.\lür. Or-1:.i:l ve al_t rektum 
venleri hipogastrik sistem yolu ile sistemik dolasıma kat:ı.lır, 

l(,dın barsi:lgı.n lt-->nf nodJ.c1rı. ban;cık dı.ıvarına kom~:u (Paır,1koli.k ve 
p~:ı.raı·ektcil) ile kan damc\1"1,H·ı boyLınca yeı·· alanlcır şekHnde lokal ve 
uzak h,nf nodlaı··ı. olaırak <,yrıL,biU.r. 1:nen ve sigmoid kolonlc\r ile 
t'eldtıııı üst. bö.lümü lenf dnmı:1.i:ı. süpE!t'ior ı··ektaJ. r.ıırter boyunca yer 
alan lE:• rıi' rıodlcıt'ına olur. Orta rektumur, lenf,'dik clr· enc,_iı infeı···ioı' ve 
Ol'"ta rektal r.ıd.f~r ve intern,:1.l ili;;ı.k arteı' boyunca yer alan lenf 
nc.ır.Jlaır:ı.na olıııaktad:ı. r. lıJ. t kesimin leni' drenaj :ı. ingui.rıcıl len-f 
nod lar·:ı.na olut·. 



Kolon sempatik ve parasempatik sistemle inerve olur.Barsak 
duvarında iki siııir pleksusu vardıt-. Sllbmukozal pleksus (Meissneı·) 

ve myenterik ya da irıtramuskü.ler pleksus (Auerbach) ganglion hücre 
sistemlerini içerir. Bunlara ulaşan sempatik lifler 
postganglioniktir. Parasempatik sinirler hem pre- hem de 
postgaııglioniktir. 

3.3. F ! Z YOL O J 1 

Normal insan günde ortalama bir defa defekasyon yapar.Ancak 
normalin sınırları günde üç ve haftada üç defa olarak tayin 
Pdi1m:i.ştir". Bunlcıı'ın dışında hE.' r·h,rngi bir alışkanlık anoı'"mal kabul 
edilmelidir. Saglıklı kisilerde rektum boştur. Defekasyon hissi 
sadPce l"E-+:tuma b,,ısı cıluştuı--cın kolon hı7ıreketl.eı' · ini n sonucu meyd,,ınc, 

gelir.Abdomincd basınçt;~ -,; r·tış ve c\nal s-finkterde gevsemeyl:C? fı::.,çes 

clistfıl keıJ.cındc:ı kcıntraksiyc.ınLH- sonucu rektumu terkeciet-: Kolon 
lı,,,.ı,ıekfJtl(,•ı-i hs.;\ hcı.reketıE:,ri k ısı.'\ r,.r·cd.ıl:.lal'la c1ı-d aı-da olan 
s-. E• (Jil ı E,'n tc..ı tipti..· ve f'ı,ıı;:esi. ld tlı,ı haJ ende t~ü ı· ül:leyen peristcıl U. :ım 
1~eklindedir.Kolon hareketledni yemek, postüı- , kolon distcınsi;, onu, 

gastriD, 5 HT gibi hormonlar ile emosyonel faktdrJer etkiler. 

3.4. KOL O RE K TAL T ü M ~ R LE R (3,7,30,3~,36) 

3a4.1.Selim tümörler 

Kolonun sel im tümör-leı- inin E•r:.ser-i si ı·- ad yo loj i k muayene·de pal ip 
olc1x,.:ı.k gözükür" Ancak bar-sak lümenine kitlE• seklinde uzanan polip 
göı ... ünümü spesi ft k histoloj iy i belirlemez._ Ko J.ot-ektal polipl e r 
histolojik. özelliklerine göre neoplastik ve nonneoplastik olmak 
üzere iki esas gruba bblünür. 

Epitelyal polipler 
Hiperplastik. polipler 

Adenomatöz polipler 
Tübüler adenom % 80 
Tübülovilloz adenom % 15 
Villöz adenom % 5 

Hamartomatöz polipler 
Juvenil polipler 
Peutz-Jeghers polipleri 

Diger submukozal polipler 
Lipom 
Fibrom 
Leiomyom 
Mörofi bırom 
Lenfoid polipler 

tnflamatuar polipler 
!nflamatuar barsak hastalıQı 
polipled 
Kolitis sistika profunda 

Tablo 1:Kolonun selim polipleri (7) 
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Adenomat6z polipler çogu kolorektal kanserlerin kayn a kl andıgı 

bnemli lezyonlardır.Bir polipieki kanser riski polip boyutu ve 
sayısı~ vill6z histolojis i, atipi derecesiyle artar.Beş mm.den daha 
ufak adenomlarda kanser riski azdır.Bir cm.lik adenomdan invaz i f bir 
karsinom geli<,~me süresi ortalam yedi yıldıır. 1- 2 cm aras ıncl cı. ki 

polipleı--in =~ 5'inde, 2 cm.den büyük adenomlctrırı :~ j_O ' undc\ 
adenokanst~r· s aptarıı111stı ,, . Vi l löz adenom sı kl ı <) ı az olmasına ntgmerı 

adenc.ıkı:ırıser ol ma ihtimaU. -çok fı:ı:zladJ.r, 

3.4.2. Herediter polipozis sendromlar1 

He r edite r gas t r oint es tinal sendromla r 
gast rointest inal poliplerin ve kanserle r in 
sendrom l,:ır 1. d). ı·-, H e r e cl i t e t- poli.po ı. is., s endrom la ı' 

ad enom at 5z ve ha ma rtomatöz olarak bölün e bil i r. 

Adenomatöz po l i pozis send romları 

Familyal adenomatöz po l ipozis 
Gardner sendromu 
Tu ,, c ,:ı t !:,€:'n d rom ı_ t 

Hamartomatöı polipozis sendromları 
Peutz-Jeghe r s sendromu 
Fami l ya! J uveni l poli ple r 
Co ı.,,ıderı hı:lsli,l:ı.g:ı. 

1n t estinal ganglionbromatozis 
Ruva lcaba-My hre-sm ith sendromu 
Devan t a milyal s end ro m 

nadirdir anca k 
çarpıcı ça r pıcı 

patolojik ola ra k 

Cronkhite-canada sendromu (Herediter degil) 

Tab l o 2: He rediter gastrointes tin a l polipozi s 
s end t-om 1 .ı. f'l. 

A. Familyal adenomatöz pol i po zis 

Ha~tal:ı.k yüzlerce kolonik ad e nomat6 z poliple karakteriıedir. 

Polipler. qenellikle çap:ı. 0.5 cm.den küçük olm,:ık üzere küçük sesil 
• ' ✓ 

y2, d a saplı c'\denomlı:u'· s e klindedir. Tüm kolona yayıl m :ı.ş polipler 10 
y aşından sonra görülmeye başlar. Ortalama yaş 22 dir. Otu z be ş 

ya'-; ından scınr.:ı kolon polipozi s i gelişme riski giderek cı.zalır. 

Otosomal dominant ge cis göstere n hastalık tedavi edilme zse tüm 
hastalarda kanser geliş i r. Ortalama kanser gelişme yas :ı. 39 dur . 

B. Gardner sendromu 

Adenomatöz poliplerin otcsomal dominant gecis gös t ermes i bu 
sendromun esas özelligidir. Tutlan tüm şahıslarda kanser riski 
mevcuthw. Coçju selim olmc,k üzere eks t raintestinal anorm,:ı.llikler 

krarıium ve mandibı.ıladiı osteomlaır,mult.ipl epideı"mcıl kist ve diger 
deri lezyonları~ diş anormallikleri ile desmoid tümôrlerdir. 
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C. Turcot sendromu 

Kolon adenomatozisi ile birlikte santral sınır sistemi tümörleri 
gösü~r"en baz, ,:\ileler tanımlanmıst.ır.Otosomal resesif geçiş olarak 
hen:?diter olabilir. Bazı yazar,lanı göre bu sendromun G,:1xdner 
sendromunun bir alt gurubu oldugu ileri sürülmektedir. 

D. Peutz-Jeghers sendromu 

Gast,,·oüıtest:i.nal s.istemde hamcırtom,üöz polip1.eı·· ve dudak ile 
ağu: mukoz2s:ı.ncl a melt:1.nin pigmenti artıs:ı ile k2i'aktet•iıe:• otoseıırıal 

dominant kalıtsal hastalıktır. 
Peutz-Jeghers sendromu genellikle selim bir hastalık olarak 

bil i nir ancak kanser açısından önemli risk tasıdıkları bilgi 
bi d. kimj sonucu ortayi'! ç::ı krnı~'-°t1 r .,G,,.~;tr·oin test.incıl kanser' irısidensi 

;.~ ~1 ... 12 lik bir oı•,:.o.nda o.ldugu gösteri.lmi-:;;tü .. 

r FAmi l yal Juvenil polipler 

Oteı ~;om,.ıl c!omin.:,rıt k,:\lıts.al özE.1 J.lj.k göst.en,n bu duntm 
nadirdir.Sporadik sekilde de gcirülebilir.Hem sporadik 
kalıtsal seklinde k0lon kanser riski artmıştır. 

F.. Cmı(lı;_,n hastalıg:ı. 

oldukç.,,t 
hem d i? 

Bu lıa~;talıldi:ı deı"i, mukoıiı Vl~ gastrointestinaI tFcıktusun tümünde 
tıamartc,ınatöz pol:i.ph'r gi:iı"ÜJ.Üı' .. Otosomal domin,rnt geçis göstel'iı'. Bu 
h,-ı:,t,,laFda g,::ıstroi.nte,~tinal kans€,:n· riski aırtın,.s olup mem ı,:.anse l'"i 

insidensi % 36, troid kanse r i insidensi ~ 12 alarak bulunmuştur. 

G. tntestinal ganglionöır~matozis 

Kalıtsal olarak Von Recklinghausen hastalıQının bir 
olarak meydana gelir. Vakalar~n çogunda Tip 2 multipl 
neoplazi mevcuttur.Maligrı deQisim riski çok düşüktür. 

H. Ruvalcaba-Myhre-Smith sendromu 

piı ,,. ça s l. 

endokrin 

Bu hastalık sadece kolonda ve dilde hamaFtomatöz polipler, 
m,ıkı'·osefı'ıli ,merıtaJ. gedlik Ye olaÇ)andışı kraniofa!:-yal göt·ünüm 
içerfr . Sa.dece birkaç vaka bildirilmiştir . Otosomal dominant gechgi 
clüşi.inülmektedi r. 
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I. Devon family sendromu 

Multipl inflamatuar fibroid poliplerin ileum ve gastrik antrumda 
yer aldıgı bir ailenin üc kadınında tanımlanmıştır. Malignite henüz 
bildirilmemistir. 

K. Crcnkhite -Canada sendromu 

Bu bczuklugu olan hastalarda gastrointestinal polipozis, deride 
hiperpigmentasyon, alopesi, onikodistrofi görülür. Hastalık 
herediter degildir.Ortalam baslangıc 60 yas civarıdır. Polipler 
proteinli S:ı.\lJ. dolu ki s tik, tortuöı glandlaı' gösterir. Anemi ve 
hipoproteinemi karakteristiktir. 

3.4.3~ _l'lalign tümörler 

l{ oJ.c, n,·h:l.<"ıl nıcı.li.Ç;n tüırıöı,· J.erin nc,diı' olB.nlc\l':ı. ,:1.1"<:1.sında k.:ı.,.-sinoicl 

tümöı·· , len-fcım.:·,. ~ lı?iomyo~;ö,rkcım, kloe,j enik k2-.ns0:1' ve met-ö,st ,:\ti k. 
tümörler say~labiliı·. Adenokanser en sık görülen malign h~stalıgıdJr 

KOLOREKTAL ADENOKANSER 

Ga.stc,rj n tEs,ti.rıc~l. 
rek.tumda g6rülür. 

Epidemiyolo_ii 

kanser·Jev·ir, yö,klaş~. k üç:tr- bi.ı ·.i 

Kolorektal kanser insidensi ve mortalitesi toplumlar arası bariı 

degisiklikler gbsterir. En yüksek insidens oranı sosyoekonomisi 
yüksek standartlarda olan toplumlarda görülmesine karsın düsük 
oranlar sosyoekonomisi düsük seviyeli toplumlarda bulunmustur.Kuzey 
Amerika ve Kuzey Avrupa'da insidens Güney Amerika ve Güney 
Avrupa'dan daha sıktır. Kolorektal kanser Asya ve Afrika ülkelerinde 
dahcı nı:l.diı·diı'·. Kolon kanseri J,;,ponya 'da Biı--lesik Devletle:-~rden daha 
az sıkl ~ktad:ı.r. Rektal kanse r insidensi iki ülkede dE 
<'.1yn1d:ı.t-.~iaponyi.-i'da kolon kans.et·li hcı.stal;.ırın dahı:ı yüksek 
sosyoekonomik seviyede oldukları gösterilmiştir ve rektal kanser 
hastalarına göre daha batılı diyetle beslenmektedirler. 

Bat:ı. toplumlarında göçmenler arasında, kanser riskinin 
ülkeleı-·den olem kiş.iler bah ülkı;:,J.eı·inde!d. yüksek dski 
boyunca tasım2ıkt,ıd:ı.rlar. Bu göçmerılerde artı:,rı ı--isk 

rektosigmoid kanser seklinde olmak üzere, öncelikle 
kendini göstermektedir. 

az olduğu 
hayatları 

özellikle 
er· kekJ.eı··de 

Rektum kanseri ile kolon kanseri 
o 1 mamakt.ad :ı.r·. üst ı'ek.tum ko1nseı··ı eri kolon 

epidemiyolojisi aynı 

kanseri özelli k.leı·:in i 
gösterir-ken alt rektum kanseri kolon kanseri insidensi 
oynamalarından etkilenmemektedir. 
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Diyetin kolorektal kanser- sebebinde önemli rnl oynadıgı 

sanılmaktadır. Yüksek pcsal2 diyet genellikle kolon kanserinin nadir 
oldugu toplumlarda tercih edilmektedir. Böyle diyetle birlikte hızlı 
p.;\saj süresinin herheangi bir lüminal k,:rnsEırojenin e tki sini 
azalttıgı düşünülmektedir . 

Diyetteki yag miktarı ile kolorektal kanser arasında bir ilişki 
vardır . Yüksek yag alımının kanserojenik olabilen kolestrol ve 
kolestrol metabolitlerinin daha fazla yapım2na yol açt~gı 

c:i.işürıülnıel-:tedü. ABD ve At·jantin gibi fazla et tü.k(0tilen ülkelerde 
kolon kanser riski oldukça fazladır. 

Diyetteki lif ve yag miktarındaki farklılıkların bakteriyel 
florayı e t ki ledigi görülmektedir.Yüksek riskl i toplumlarda feçes 
d.::ı.h;.,. çok Iıaktet-oides say:LSı göste:·rn,ekteciir ye kolorektal l<ansl?l'in 
ncıdil" oJ.dugu toplu.mJ.ardı:,kirıden dtıha az sc,y,.d"' aerobik b.:,kteı--ilf.'l'-ı., 

,:;;\h i ptiı·-. '<5zellilde Bakternides türü olmöı.k üzere., intestineı.l 

bakterilerin bnemli metabo l ik faaliyetleri arasında pot~nsiyel 
kanse rojenlerin oluştugu safFa tuzlarını par çalanması yer alır. 

Yüi,:.s.ei,:. ı-:i skl i toplumı,,·,.rd,J kcı.nse:- ı·ojt,;n (.it-eti ff: :i nc!e sıtbf. tra t m:;, kt,ıı··J. f'ı ,_ı, 

cok yüksek olduQu gdsterilmiştir. 

Genetik 

B,uı ,ü1e1enle c\cicmomJa b:i.rl:i.ktt· koion~ictcd. ki:<.!lSE•r c.\ÇısırıdAn 

ku vvP U :i lı :i. ,. cd. J. (::•~;f:_:,J. (:"Q :i.1 im lnı.1. unın<7, ,;:ı. i. l 9 :i ç€1h c idi r. Bu has t;.\.i. tıı·d ,ö\ 

;:,dr:•nokan<:;f°'rin l'l f.?sillE• ı· ü:ı:e,-indeki 1°0J.ü hi.0 nüz t.iidn olcı. ı-· ;,ık 

bcd. :i. ı··h?nmemi~,h r-. Ai 1e1 f?tin y.,.ü:.la$J.k :·~ 2~,' j_nJe in Ü,•stinal kanse,· 
c,lcı.n En öı7 bir diğf,' I' üye Vi:'ırd,_ı'.Ail.e üyE)lel'inirı ölüm nedenleıri 

aı·.,,sı .. :Lrı.ld:ı.g,.ndcı. kolon2kt;;..J. 1 kanst::•rden ölerıl.edn say:ı.s:ı. beklenenden 
dört keıre diiıhcı fazliiıd1r.Bu ailele,.-dı:1 kol orelda1 kanser bc\~,larıçpcı 

çoQunlukla erken yaslarda olmaktadır. 

Yaş ve Seks insidensi 

Kolcrektal kanser 
1°iskli topluınlardc! bu 

teşhisinin ortalama yası altmıstır . Düşük 

yaf~ 50 civaxındadır.l<olov·eküd. k.;,.nser tezi:!ke 
piyesıe,.-inde lenf nodu metastazı insidensi ileri yaşlarda 

i:\Zcılm,1kt.;ı.dı r. 

Kolon k,mseı'j, ktid J.nlcı rad ,:::,rkekJ erden daha ~;J.l,;tır.Oırarı y,,klaşık 

?:1 diır.Rektum karıse t-i ed-:.ekleı•de 3~2 oranıyla daha -fazladıı". Seks 
irısidensi ycıS ile değj,smekt.eclir. Genç gı·ublo1.rd,1 kc1.dınlcıı· açııı-lıkt.;,. 

iken ileri yaşlarda 4~1 oranında erkekler~e daha fazla görülmektedir 

Lokalizasyon 

Kolon kanserlerinin 
bölgede oluşur.Sigmoid 

kalan ~ 25'lik kısım 

transvers ve dessandan 

yaklaşık yarısı rektum ve rektasigmoid 
kolond21 :-~ 25 oranında görülmektedir . Geri 
hemen hemen eşit şekilde çekum,assandan~ 

kolonlar arasında dagılımı göstermektedir. 
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Adenokanserin yayılımı 

Lokal yayılım 

F'l'"imer tümörün direk yaydı.mı en az ci:i.l'ençli doku planJ,:ı.r· ı 
boyunca oluı;.uı". Subrrıuko:;;a koJ. ayl 1 kJü tutul<1t.d len gevşek bc1çı 

dokusundan oluşmushır· . Muskul.a,,·i~; propria yogun yapJ.Sı.rıda.n dolayJ 
mal ign hür.:n.~le•rin in fil h·asyorıuna oldukça d i.r·erı çl idi ı· .Aclenokanser· ~ 
mükbz membranların kanlanmas2n1 saglayan damarların geçtigi kas 
içeı··:i.sindeki aç:,.klıklaı'dctrı ya.y:tlmayöi. e•gilimlidi ı-. r-,ynı z<:>.m,::ındcı kas 
tö\bakal.:ı,ı,·:ı. a ı'-:ısında yeı,· ,:\lan 1'1y,:::ınt.e• rik pleksuslaı·· boyuncc1. )'ayılma 

sıktır. Muskul,;ı.ris propria ötesinde subse r oza, seroza baçı dol··.:usu:, 
yag doku veya mezenterik sınır düşük direnç gösterir.Ancak periton, 
karsinomatöz kit l e üzerinde gerilmesine ragmerı çogu kez direnç 
gösterEırek salim k,:ıl :ı. r. Tümörün <Jörülebi 1 i r· sın J. ırı~,ı· ı öte~;inde 
~,.ubmukoz,:ı.1 t.ab,:ı.k,H!cı i:i.$i:l.QJ. VE• )"'Jki:•.I":•. doçjnt devaml:,lıklöı 1,,,. 7':ı.li:i<:1.Sl 

oJ.,c(Hnd;. t. Bununla lı(::"1'' 2b€:'I' n,, ıd .. ,ü l•:i·\fl~,€:'rin .,:$2.y~. dogn.ı yc-(1ı.u1 

intramu~2l yayJ.lımı yüksek derec~Ji malig~ t~m~r l erci8 oluşabi}ir. 

DE,v ,.:,m :t ı .1 :ı. kl ;,, J oka J. y ö•. y ,. :ı ,. ,T, w,, cE-~ r· ı'· i;'ı.h i ttd ~ v i s:-,n ıı-i:·t t> :t 1~1 rc;g n eı z 
i: ~:L"! :t ;;; 1 c~ r: IJ;;i ~ ·l'. :r. 1-. LPn f n-:ı dlt mt.: i !~. !'~ t.c'"t :l: ~- C' J. !1·i1 >'? n 

Vfi. ki,. l t":, ıM d Ç\ d ü. I i:!.• 1 t :L 1 iit i ~ ~:, y .t 11 :,. k. ~=~ü r·v j _ o,~·<:\ 1·1 :ı he·, fi -f / i\),. J. 1 :ı.r.,.:l e. :\: 'iO ;, 
,Jr ia derecede yayıl~mca ~ 80, derin sekilde inva1if tümörl~rde 
:{ ~j? .. d:i.ı·- " 

Lenf atik yayllım 

ı·-1'"'11. j y n hücr·t~ I f: f'" i. n -t-~•-U brııu i.-.:::..ı .?. Ci J vr.~ ı::-.,:~:.~;;. 'C r ... ı.in~u r c"\ l 
,'.Ün,• 1erıfati.k k,rn2.llc\.l"<'.\ qec:ti<) i izlenebilir . 
kapillerler arasında ayırım yapmak zordur, 

dcıkul.:,.rd<~. olrn.0ık 

Lenfatikleı· ile 

Lenf nodu IIH?tastaz:ı. k,,crıserin nodü.ldf:>n nodü1e yı:ıyıld,. gJ 

ilerleyici bir olay ol.arak gbzükmekteciir.Prifuer tümörden uzakta 
tutulcı11 nnd J.,u· ile tümör 2.rası.nda tutulmcı.rnı~• nodlar:ı. bulmi:l.k nadir 
bir durumdur. Kolorektal kanser, çogunlukla lenfatik yayı l ı mda 

bdlgesel lenf nodlarına dogru en k:ı.sa yolu takip eder. Eger lenfatik 
j,:.rın ,~ 11 ç·1r· b J o kE• o 1 ı.ı.t·s,l ret l''C'ıg r ad 1 en f "· t H: me:• tc1. ~; ten ger ç:e• kl eı:;pb i 1 i r. 
Bu scıdecP ilel'112ııii~- vak,ü2ı1"da görülüı,· vr,• kötü prı:ıgrıoz ile 
bi t·J i /dedir. 

Lenf rrndu metastc,.zı oL:ırı Dukes C <.,',.:;kctlcu-·ı.nd,: 5 /ıJ.J.,. k si.'wvi 
Cif'"ci. fiı ortalaınc\ ~: ::;o, a dÜ$t'lr. Prognc:,z t.utul<:1.n l,;:,1nf nodu. sayıS:L)'J.a 

degi~~ir. S,,ı dece bi,.- noıj etld. lendiginde ;~ 60, iki ila beş Lrn,'.1si 
tutulduquncia :;. ~1~i, al tl. veya dahcı fazlası etkilendigirıdP sr-1.den.:' 
:;:20 'd i r. 

1:ngui.na1 J.en'f nodJ.a,.-ına yc1y1lJ.nı ctl l n•kt<'ll kanser vak.:,1ar.T.n:ı.n 

%7'sinde görülmü5tür. 

BölgesEd. lenf nod1t'1. l'ının sinüs hücre hiperpJ.<1zisi koJon,)!dal 
k,rnser operasyon piyeslerinin yaklas:ı.k üçte birinde göı,·ülır,ektedir . 

Bunun bir konak direnciyle oluşabilecegi .düşünülmekted ir. 
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Peri toneal Yayılım 

Möd. igni te üzeFinde'ki per-i·t.on tümöt·aJ. büyümeyle sıkı cc, geı·il it' . 
Daha seını-~-=ı bu ülserle~;ebilir. ülserin vaı'lıQJ. pl"Ognoz üzerin<:! cok 
cicldi etki gösted.ı'. M,:\liğn hücreler pE!l'· itorı vasıtcıSJ. ylcı yi:ı}'l, 1arak 

tüm abdominal kaviteye dagılır. Differasiasyonu kötü kanserler 
birçok kitle meydana g,2tiriı'· ken 1 iyi dif-ferasiye tümörleı" pedton 
kav i tı,:ısinc!e soli ter y;:.ı. da bi rk.,ı_ç mets;ı.staz o1.ustunrıası daha 
muhtemeldir. Overle r kolon kanseri yayılamı nda Krukenberg 
tümörleriyle özellik gösterebi l ir. 

Kolo r ektal kans~r nedeniyle ameliyat olan her 10 hastadan 
birinde periton metastazı saptanmışt ır. 

Venöz yay,.l:ı.m 

Kolorektal kans e r o perasyon piyes l erinin orta lam % ~ O'sinde 
!Jölçı E!se l ven len~ mül ign yay:ı. l :ı. fiı göırü l mü ıdü ı·· . Bubmu~·:.cı z ,:\l V(e!ı len) 
yay:ı. lım in s.; j dc0· nı;j ~-~ 1~:i vt~ .:ık~0,tt·amt.lr' ,Ü ·,n2nlf.i1·i:·, hıtıı]umu :-~ :::, 
Oi"t~ln:ı. nd c,. ci:Li-~ Venöz }' t.-:..)l:ı..1. :ı. m tnsjdens:i. t.,öl~J(i~;<-:~1 l f:.,nf nodu tutu.lumt~ v\-=:.~ 
pdmt> :·· tümö ı,· Cm df' l''t'Ct-)S i yüksr~k oldı ı.gu ;:a;;;an aı·· tm<7l kt,,ıd ,. r, 

Bu biııu koz!;ı.l v <::~n öı. y<:,y·:Ll:ı.m;i. n pr o9nr.1 2: Üt: ı? r·in <e etki. !~,i y a çc:,k azd:Ll' 
y i:\ d c, ili. ç yok tuır. E ı-.:~; tl'"c\ lil l l'' i'ıl VE•fl J e i-t-~ yay ı l,. ili ;. n 5 y ı.l lı k SÜ l'"V i 
oı--- ,rn:tı"ıı :·-; 30 '1,,ı-·2, kaC:,;,ı· ,,z;, J. t ıııc\!::<ı. gi bi cic!di et!d. s:i. v ,::,, ı·d:ı. r . 

Eks, tı-·,ımuı· al venöz :ır ,,,yıJ.,.nıl:ı. has talc\l"da kar·e\cigeı" ve d:i. QE·ı··· yf:erlerdE; 
oper·as.yon ,rn :Lncla vey,, takip süresinde met.;ı.staz insidens,i yüksek 
bulunmı.t$hır. 

Uzak metastaz l ar 

l{,;ıy·a c i(:)€:'J' kolor,un venöı clr01n,;,,_hyl;ı gelen kanı vena podc, :i1e 

al:ı.r. Tümi:iral hücı-ele:11' için ·filfrasyorı göı--E•Yi de görem kal'e\ciçıeı" 

şimdiye kc1daı--- ~; 75 ot·ö,nı.yla ı'?rı s,. k tutuL1n organ olırıushw. 

Akci gerler % 15, kemikler% 5, beyin% 5 oranında, dalak, böbrekler, 
s;ün .. enal glarıdle'll'ı, meme, tı--oid ve cilt nc\.diı"-:2n olırı"ö,k ü z e;ı-- E! 
tutulmak.tadı,,. 

Uzak metastazların varı~gında 5 yıllık sürvi or t alama% 5'dir. 

1 "' ,:. 



3.5.KOLOREKTAL KANSERLER! EVRELEME StSTEMLERt (1~,25,30,38,39~42) 

Ko l orektal kanser evrelemesi ilk olarak 1928 yılında DUKES 
patolojik evreleme sistemi ile yapılamıştır.(Tablo 3) 

Evre A :Muskularis propria ötesine yayılmamı5,lenf nodu metastazı 
olmayan kolon kanseri 

Evre B ~Muskularis propria ötesine perikolik veya perirektal doku
lara uzanım gbsteren,lenf nodu metastazı yapmamıs kolorek
t,:ıl keınser 

JEvre C ~Tümbrün durumuna bak ı lmaksız ın lenf nodu metasta zı gbste-
l ____________ n"?n kol oı-e l--:.tiıl l-:.i:1 nser 

Tabl o 3~Dukes klasifikasyonu 

l'.:i.rklzınC: W' ,~r·k. 1.949 y:ı.Jında Dukes klasj_fj_kcı!'iyonunu m c:ıdi f iy P 

etmJ. ~-lf· rdi.ır., B ıJ nı'.:ı çıöre EVl''(:-,1 D1. mu~,kulaı':i.S pı·op ri.,0:,yı. Çi€i•Çıll0.•ff1 i.!;c• 

tümör· 'iE.' Evı··p B~:' ~ nıuskulcıı'· is pı,· opl'"iiını.n tutu.1.dugu ti.\mö r Gli:ii'·ak 
ayırım yapılmıstır. 

r-ıstleı-· VB col lE- ı' bu modifikasyonu. Evre Cl ve Evl'e C2 olmak 
i.\ze ı"e lenf nodu. met:,ı.stcızlc\rın :t tümöı··ün baı-·s,::ı.k ctuv.,r· ınc'ıı~ki dunımuncı 

göre belirtmek için degiştirdiler. 

Dukes ve Bussey 1958 yılında Evre Cl'de perikolik bblgede 
sınır·J.ı lenf nodlı:,r1.nın tutulumunu., Evn::• C?'de ise lenfovaskülE·r 
J.igı:düd.\n en yüksek noktas:Lnd,:ırı öh•de lEırıf nodu tutulumunu i·f.:ıde 

ettiler, Turnbull ve aı,.ı,: .• 1967'de l:': vı"E' D k<1.'le9ovisird. e,klE·diler. 
Buna göre, sadece komsu organ invazyonu gösteren vakalar degil aynı 
zamanda tümörün tümörün periton implantasyonları, karaciger, 
~;Üı'r f'niıl, akciger, kem:i.k gibi oı"gcı.nlarc, da u.z.:ık mE•tastazları Evre D 
kap •,,ı:1. mJ.nda gösterildi. Bu k, .. teçıoride:.1 yegane pı-ob1em uzak lenf nodu 
metastaz1arının apacık be1irtilmemis olmasıydı .. 

EVF~E Tül'l◊Tı ·o'ZELUGt 

A Tümör kolon duvarında sınırlıdır 
B Direk uzanımla seroza ve/veya perikolik yag tutulumu 
C Bcilgesel lenf nodlarının tutulumu 
D Komşu organlara invazyon;Peritoneal,distal metastaz

lar; ve/veya karaciger metastazları 

Tablo 4: Modifiye Dukes Klasifikasyonu 
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Thoeni ve ark.lar:ı.nın 1981 y:d:ı.nda yapmış olduklar-ı çalısm,, 

sonucunda BT'nin muskularis pr-opr-ia ve seroza tutulumunu ayır-t 

edemedigini ve pelvik tümörlerin lenf nodu metastazlar-:ı.nı 

deger-lendirnıede lenfanjiografiden daha az dogrulukta olması 

sebebiyle BT bulgula r ı temel ~nde preoperati f evrelemede yeni bir 
klas ifikasyonu finer-mişlerdir.(Tablo 5) 

Evre I 

Evre II 

Evv·e IIIA 

Evre rırn 
Evre IV 

Barsak duvarında kalınlaşma olmaksızın intralüminal 
kitle 
Cevre dokulara inva zyon olmaks ı zın barsak duvarında 
0.5 cm.den fazla kal:ı.nlaşma 

Cevre dokulara invazyon, ancak pelvik yan duvarlara 
invazyon yok 
Pelvik yan duvarlara uzanım 
Pelvik tümör ve uzak me tastaz 

T ,:ı. blo 5: F'dmeı' t·ektal ve rektosigmoid tümöırledn r«T ile 
evrelendirilmes i (39 ) . 

!ntern a tional Union Againist Cancer (UICC) ve American Jo i nt Commite 
fo r Cancer St aging and End Result Repo r t i ng 1978 ve 197 9 y ıll a r~nd a 

kolon ve rektum kanserlerin de TNM klasifikas yonunu t e kli f e t t iler. 

r 
TX 
Hl 
Ti s 
T1 

T2 

T4 

l~X 
NO 
Ml 

N2 

N3 

M 
MO 
~IX 
Ml 

P rimeı-· t ümör 'l Penetrasyon derinligi belir l enememiş 

Kli ni k olar~k gösterilebilir tümör yo k 
Kars i noma i nsi t u 
Klini k o l arak selim ve/2, sadece mukoza ve Si.lbmuk.ozadc, 1 
sın ır·J.ı tümö ı' 

Tümbr mus kularis pro priayı in vaze etmiştir.Daha citeye 
y c, }' ı l ma yok. 
Tü mör musku l a ı"is p ı·opday.1. g e.>çe ı-e, k subsei· ozay :ı. veya 
non per i tonea li ze perikoli k ya da pe rire kta l doku için e 
invaze olmustur 
Tümör visseral peritona perfore olmu ş tur veya dogrudan 
diger organlara ya da yapıla ra invaze olmuştur.(sigmoid 
kolonun diger kolon segmentine se r oza yoluyla invazyonu) 
Bölgesel lenf nodları.Perikolik, perirektal, sag ve sol 
kolik~ inferior mez enterik ile süperio r re ktal. 
Bölgesel lenf nodla r ı degerlendirilemez . 
Bölgesel lenf nodlarına metastaz yok 
Perikolik veya perirektal lenf nodlarından bir ila üçüne 
metastaz 
Perikolik veya perirektal lenf nodlar:ı.ndan dört ila daha 
fazlasına metasta z 
Adı geçen vasküler yapıların seyri boyunca herhangi bir 
lenf noduna metasta z 
Uzak metastaz 
Bilinen uzak metastaz yok 
Uzak metastaz degerlendirilmem~s 
Uzak metastaz mevcut 

Tablo 6: Kolorektal kanserlerin evr-elendirilmesinde TNM 
klasi fi kasyorıu 
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Tis NO 1'10 
Karsinoma insitu histolojik 
olarak gösterilmiştir. 

Evre I 

Evre IA 
TO~J. NO MO 
TO, l. t~ X MO 
Tümbr muko za ya da s ubmuko
zada sınırlı,bblgese l lenf 
nodu ve uzak metasta z yok 

E vı·· .:, IJ 

T:; -4 MO ~10 
T;; ---lf NX MO 

Evre IB 
T2 Nü 1'10 
T~'. t,J X 1'10 
Tümör muskularis t a bakasında 

ancak serozayı geçmemiştir. 
Bölgesel lenf nodu ve uzak 
met.;ı.stcıı: yok 

Tü mör·· b,:ırs;;ık d u va ı'·ı ıh Vt?)"<"ı sE•n:r:ı:cty:ı. ar,1m ı ş ancak bi:ilge~;f.-ı l. len-f 
n □ du ve uzak metastaz yok . 

Herhangi bir T Nl MO 
He r türlü barsak duvar ı tut lm a sı yanında bb l gPse l lenf nodu 
met astazı var . Uzak metastaz yok, 

Evre I IJ 

Herhangi bi r T, Herhangi bir N Ml 
Her seviyede duvar tutulması ile birlikte ve olmadan bölgese l 
lenf nod u tutulmas ı ve ek olara k uzak me tastaz varl ı gı. 

Tablo 7: TNM klasifikasyonu na gbre Evre gruplandırılması 

3.6. K0LOREKTAL KANSERLERHI P.T oZELL!KLER1 (1, il, 6, 13, 16, 21, 28, 
29, 39, 40) 

Monn,:d kolon duvar kalırr l :ı.Q:, 3 mm y;,ı. da daha aıdJ.r, 4 ··· 6 mm. 
ar~'\sında ölçülen duvax ktılınlıgı süpheli ve 6 mm.yi geçen kalınlık 

oblik kesit olmadıkça ve kolon t amamiyle distandü oldugunda anormal 
kabul ed i lmelidir. 

l{olc,n ve rE•ktum en dış yüzü keskin bir sek.ilde pedkolonik yc1g 
doku i l e çevrilidir.Kolon ve rektum duvc1rına komşu inflamasyon cevre 
yag dokuda IH dansite ad:ı.şını:1 sebeb olur, böylelikle kolonun ve 
rektumun en dış kenarının netligi azalır. PerikoJ.onik ve perirektal 
yag içine tümö r uzanımı aynı görüntüyü verebilir. 

1 ~. 



Cevı·e dokul,H-c:ı invazyon olmaksız:ın lok~'<lize bir tümör BT'de 
intralüminal veya intramural bir kitle olarak gözükür. Duvar 
kalınlasması yoksa bu Dukes Klas:ifikt<.syorıuncı. göre Evn? A tümörd(ü-. 
BT'de kolon ve rektum duvarında 6 mm.den fazla kalınlasma gösteren 
ve lokal invazyonu olmayan kitle Dukes'e göre Evre B tümördür. 

Eks.frakolonik tümör yayıhmı pedkolonik yag içerisine doÇJru 
lineeı· bant şeklinde uzcHıımlar ile düsüni.ili.ir. Benzet· görünümler 
skartris, in-flamasyon veyc1. konjestif degisiklilde!'le ele oh.bilir·. 
Komşu organ ya da kasın invaz yonu aralarındaki yag planlarının 

s:ilinmes;i ve kasın genislemesi. ile düşünülebilir. BLınunla berabe ı' 

kasektik kisilerde y,,g dokunun azalması nedeni y le invazytınun 

oldugunu tanımlamak zordur . 

Tümör· inv,uyon tesiüsinde dikkatli olurıınalıd1r . OnJan,n büyük 
biı' k ı s. m.ı c:,::-vrelE·nıııi~;se~ badz bir kitle• oı··ganı tutmuşsa invazyon 
ke~;:i.nl e ~'-i r. Leva tor -::ı,nj ~:.i:islat"J., p r os,tcı. t, mesi:\ne taban,. rıdc.ı ki yatJ 
doku azlıÇı ya da hiç olmaması nedeniyle bu organların invaze olup 
olup almad ıklarını tayin etmek mümkün ol mayabilir. 

Vı~~:; i kül cı s~:mi n ,~.li•c,1.eı··i n ,, :l ~; ki a d ik. s:i.n i rlr, r·in , mesan,2n in~ L: t en.ts 
ve cıve r 1eı· irı i.ı.ıtulumu ı·· ı;:, ktum ile bu }'ö\p,. y,::ıır ,:ın-ı s). ndc'\ki y,,ıy 

plirn :ı. cn· ı. rı :ı.n kay bJ. il f,• tPs.pit e d i. l E•b:i. l ir, f~nc"\k. ı.ı'l:f:l"l.ı.s, ovı~ i'" ,,e 
pro s, tı,\ tl. n primer t üm:::i t·l e ri dcı n:e k.t.um y 0. dc:ı. <;i.gmcı:i d kolonu irıva7<:' 

e dehili r.Bu primev jnvaz i f tümbrcien ayı~t ed i lemez. Tümör üret.e r leri 
kesinti ye ug rat2rsa BT' de hi droü~eteronefroz görülebilir . 

l( ,,, ı'·a c:;. (\!·? ,·, ı,_._pm i k, ,,;ü n ·,~n a :ı. q l ,rn d 1 cı. ı' ,. ve l f, 17 f ırnd l <'U" ı n d ,,dd. 
me t a s t~z la r BT i l e görüle bi l ir. Kontras tsız kesitlerde karaci ger 
metas ta z l a r ı hipo dens a l anla r ola rak gözükebilir . Bazı müei nöz 
kanserlPrin me tas t azla rı t ipik olar ak ka l s if i kasyon içerebil i r . 
Bolus kontrcıst enjeksiyonunu taki ben me t c1.statik odakl ,:ır· eırkf.~rı dm 
!.:'nhrmsmenti göstereb:ilir~unj.form hipodens gözükebilir veye<. izodens 
olabilir. Geç -fa.zdc( hi pı::,dens lezyonlar olc1.r"ıl-·:. görüleb:i 1 il' . 
Metastazların Scl.)'J.Sı; lokcı. J.izasyonu~ boyutu tedavi açısı.ndan 

Önf~mlidiı·· ,, üç: veya daha az olması 1, çapınl. n :=, cm.dı?n az olm2,sJ. 
halinde başarılı rezeksiyonu ile sürvi saglamayı mümkün kılar. 
Besten fazla multipl metastaz çogunlukla selektif kateterizasyan ve 
intraarteriyel kemoterapi ile tedavi edilir. 

Sürrenal metastaz larında glandlar hipertrofik, nonhomoje n 
asimetrik olabilir. Bilateral simetrik genişleme gland 
hiperplazisinden ayırt edilemez , 

Lenf nodu metastazları lokal olarak ya da distal yerlerde 
bulunabilir. Boyut. krit.eı· olarak a.hndıQırıda 1 cm.den büyük lenf 
nodu ya da boyutu 1 cm.den küçük üç ya da daha fazla lenf nodunun 
birarada olması metastaz açısından pozitif kabul edilir. Bunun 
yan:ı.sıra selim ye\ do\ malign lenf notlu büyü.me]Pri anısındiı ayırım 

yapmak zoı· olcı.biliı··. Capı 1 cm . den ufak lenf nodu anormal kabul 
edilmese bile metastaz içerebilir. 
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Komşu kemige direk invazyon~ kem i k destrüksiyonu ve kemige komşu 
yumuscık doku h.t.lesinin vcu--l ı gı ile tanımlan:ı. ır. Bu E.' rı ç;ok saknımda 
ve koksiks kemiklel"inde görül.üır. Büyük tümörle r iliak kemigi 
tutabilir. Hafif kemik invazronunda sadece kortikal destrüksiyorı 

yörülü ır . 

4. GE R E C ve YOM TE M 

Kasım 89 ve Haziran 91 tarihleri arasında klinigimize basvuran, 
biobsi ile ade•rrnkanser teşhisi korıulmus 38 hastcl prnspeki.i f 0J.c1.1' ak 
degerlendirilmistir. 

Hastaların 18'i erkek, 20' s i kadın olup yasları 30 - 83 arasınd a 

degi5mekteydi.Yaş orta lamas ı 54 olarak hesapl and ı . 

Hastalar ı n BT t e t ki kleri Si emens Somatom DR H ciha zı ile 
y,:\pdd ı .. 

tnn~ J.eırı ı::· ön cesi., hi,ı~;tı::d2.r ,:\ ko l on t.2mizJi.ÇJ i i c:i n b:i r gün . öncf~dcn 
J ,,v ırı ,rn y.;ıp :ı. ldı:ı., l<:ı. ı--kb,?ı:,;. daki k," ön c:eden dilue i yodlu kont.ra~t. m,,,dde 
or al verildi.lncel emeye baslamadan evvel dil ue iyotlu kon t rast madde 
n~k~_;,_]. oLı.rak uygı.ıl,u,d:ı. ,, J<.;s.d :tn hc1ı,tc1 J. aya duı·-umu uygun ise vaq :i.rıiil 

L:Hnpon }' EH-:i. t:'~'· U r i]. d i. ?h"; ı ı'. 1 duy-::,. ı-ı ı. ('.i 1 o l ili i:ıd ı g ı ,:ı.n l .;,~-J l .;ın hc\S tcd "' r '" 
100 cc 300 mgI/ml noniyani k kont r ast madde bol us s eklinde uygulandı. 
D i./ i:•. i'rcu;ım,,. U k !·:.u td)€)d Nı anc\l ver \Jeye J,:,,:Hl ar- 8 mm ke~;it kd.l. J.n l ,.CJJ. ve 8 
ıTııTı inkı'iment Ll. r1 dinam i k i nc:elemr-ı te krıigi i le g öı·-ün t. i.\J. Eil' elde 
ed ildi. Hazı hastala rda tümJ r c1l seviyeden ma gnifiye edilmiş 4 mm.lik 
ince kesitler a l ındı .Hastaları n tümüne s upi ne pozisyonunda inceleme 
y a pJ.lc!J .• 

BT bu lgular,.yla l'lodi -f':i.ye Dukes l<lasifi kölsyonuna (Ta blo 4) göt-e 
aş,,ı. gı. d ald. kri terleı' gö:ı:önün d e bul u.ndunı.larak pt-•?opeı'atif eYrE•lemEı 

yapıldı . ., 
(a) Per i okolik ve pe r i r ektal yag içine uzanan lineer bantlar 

ve/ veya yumuşak d.;ı. ku dans i telerinin varl:ı.Çjı. ekstı',,mural irıvc·tzyon 

a l arak ka bul edildi . 
( b) 1 cm veya d.:;.ha büy ük bö1g E•sel lenf nodu ve / veya üç ya da 

d2ıha f,a.:da len·f nodu kümes, i (he ır bid < 1 cm) mE•tastaz açıs ı ndan 

pozitif olarak düsünüldü. 
( c ) Komf,-ll solid vı~ya J.ümenli oı,·g2ınlar1n 

intraperitoneal ve mezenteri k implantasyonlar ile 
metastazları uzak metastazlar olarak ciegerlend i r i l di . (1) 

tı.ıtuhtmu, 

kaı'· aci ge ı·· 

BT sonuçları ve cerrahi/histapatolojik sonuçlar karsıla$tırıld ı. 

Cerırahj gidşim j_çirı kctr·c,r vedlerı 33 hcı.stay <'. BT incelemesinde n 
son ı'a ortalamc1. 1 hafta içe ı"isinde operasyon Ltygul2ınd,.. Hastalıgı 

ileri safhada bulunan 5 hastada cerrahi girişimden vazgeçilerek 
radyoterapi ve/ veya kemoterapi uygulandı. 
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5. BULGULAR 

5.1. TüMbR LOKAL!ZASYONU 

DT, 38 lıas t. ,,nın 25'inde t ümör· rektum ampullıısında P! 6~,), 9 
Velkada ırektosigmoid bi l eşkede (~~21.J), 4 vakada ise sigmoid kolonda 
(%11) tümörü saptadı. Rektu m ampullasında kanse r t eshis edilmi5 bir 
vak.ada BT ikinci bir prime r odagı assandan kolonda saptadı (% 02). 

Tümör- urn.rıluı)ı t 3-1.0 cm aır ı:ıSl.nda cl(0Qişmekteydi .• 

Ope re edilen 33 hastada cerrahi bulguların BT i l e uyumlu ol dug u 
göırüldü (~~ 100). 

5.2. DUVAR KALIHLASMASI 

BT'clE:• cıtuzyPd .i. h,;.s't.ctda kolon clllVe,ır köı. J.ırıb~\1. 8-<:ı? mm cı ı·-ctSırıd ,, 

ölçüldü ( odalı~möı 2!! mm ) . Bir· hast,ı.dr,. d ı .. ıvcı t" k;;. Lrı.lıgı. ~. mm oJup 
sad ec~ J.ümirıal kitle gösterildi. 

5.3. EKSTRAMURAL IHVAZYOM 

BT sonu ç:l arınii, göre l c.ıkal tüınifr u z,rn:,.m:ı 30 vcı.kad ,ı. görü l. rlü 
( ~78). His t opatolojik olarak 27 vakada seroza ve adventisya dışına 
t asan tümör saptandı . Bu vakalar ın üçünde BT u z anım olmadıg ın ı 

b i ldirmişti. Sonuç o larak 24 vak.ada ekstramural invazyon BT'de dogru 
ola r ak tan ıml a n d ı . Böyl e ce BT sposi f itesi % 50, sensi tivitesi %88 . 8, 
dt,(jnılu k o ı·· a n:ı. ~-; !-1:1.~ po ı: i.tif ve negati f tanıııilayır.1. degerleri 
sırasJyJa % 81 ve % 50 oldu. 

S.4. PAR1REKTAL FASYA !NVAZYONU 

Aks i c.,l t omografik kesitlE.1 1rı e sekiz fiastcıd a p; 21 ) per-in2kt.al 
fasya kalınlaşması saptand ı . Ancak bu hastaların besi, tümörün ileri 
dönemlenle olması nedeni}'l.e operas}'Dna uygun göırülmemist.ir . BT'de 
Perirekta l fa~ya kalınla5mas1 ve presakral yumuşak doku kitles i 
t.ıdf edilen iki hc1.sta, operi\syondci. inoperab l bulunara k piılyatif 

ce r rahi tedavi göFmüstür. Bi r hastada fasya kalınlaşmasının tümci r al 
invazyan olmadıgı cerrahi ve histo!ojik olarak anlaşılmıştı r. 

SpesifisitE• ~-: 96, Serısitivit.ı:1 ~-; 100~ dogruluk oF.:.:ını :~ 96.9 
pozitif ve negtd.if t.an:ı.mlayıc1 de(Jerler s1. rasıyla :-: 66.6, :~ 100 
olmll$ hır .. 
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5.5. LOKAL tNVAZYON 

BT incelemesinde, 10 vakacla pelviste çevre organ veyf.l doku 
invazyonu saptandı. Ancak uterus -invazyonu bildirilen bir vaka yan-
1:ı.ş pozitif oldugu opeı"asyı;;ın sonrası anlaşıldı. Beş vak.ada utenıs 

invazyonu dört vakada üreter, üç vak.ada mesane invazyonu preoperatif 
dönemde BT ile dogru olarak saptand:ı..BT, bir vakada prostat ve leva
tor ani tutulumu dogru olarak saptandı.İki vakada tümbre komşu bar
sak urvesinin invazyonu BT dogru olarak gösterdi. Bu has{aların beş 
tanesi BT incelemesi sonuçlarına gbre inoperabl kabul edildi (% 13). 

5.6. BoLGESEL LENF HODLARI 

BT ile lenf nodla 1" 1.lh degerlerıdirj.rl,.:E.>rı boyutu 1 cm veyç1 daha 
fazla olan bcıyutlc'ır1. l cm.den küci.ik üç veya dahı:l. f,nla sayJ.da lenf 
noclu kümesi metas:,t.=ı z ç'\Çısından pozitif k.abul edildi. Bu kriterleı" 

ile, BT gerçek pozitif 21 ~ y~1L,ınc::ı. po:ı:itif · 8: gerçE•k negc1.tif 3 ~ 
yalancı negatif l sonuçlarıyla lenf nodu meta s tazlarını 

d ~:•'G e ı·· Jr, nd i. rd i . 

BT'nin spesetisitesi % 27 1 sensitivitesi % 95, 
n eq eı. t .i.1' t ı:ı.n :ı. ırı .l cı.y J. c J. d f,•ğ e ı- le r :i. ;; 72 !' :~ 7 !5 ve d c.ı(J nı :ı. u k 
olmuştur .. 

5.7. KARAC!SER METASTAZLARI 

f, \1:ı: i Uf ve 
OFiın :r. :1

~ 72 

1<2. '""ı. c :i. ge ı· m,-:,t ,s s t;:-ı z lı,ı l" :ı. BT kesi t1 eri :ıdP h:i pod en s ı:d. c.\n J 2, ı· o J. el 1"<'.~. k 
t,:;rı:,ml,Hıth .. Meta1,trız tesbit E•dj.len yc•!(~i vai:.c•.rnn ikisi. opE)ı" e 

edilm8di. Diger bes vak.anın dcir~ünde metastAr bul9usu cerrahi olarak 
krc:•si.r·, Ji·,•\;,ti . Biı" vak,~d,'.l. m1::.•tas.t ,, z olar,;ık tı:ınJ.mlanF.<.rı lezyonun 1 t:m 
Çö\pCınd2 ki,,t o]du<Ju Mılaf;;,JdJ ... Bir vakad,?t c:err.=ı h:i/p,,.toloji k 

karaciger metastazı olmasına ragmen BT incelemesinde 
s,ı ptan ~ım<1.m1. ş t ı r . 

BT, spe:·~=-ii'if;ih:c• ~{. 96.5 se:•nsitivite :,: 80 
tanımlayıcı deger % 80 : negatif tanımlayıcı deger % 96.5 
oranı % 96.9 ciegerlerine sahip olmuştur. 

pozitif 
dogru.luk 

Spesifisite Sensitivite Dogruluk Poz.tan.de Neg.tan.de 

E ks t ı-amu. ı·al 
invaz)lon 50 88.8 81 81 50 

BöJge!';eJ. 
l!.':nf rıodJ2.rı 2:ı 95 T' .ı:. r · ,_ n, 

P e I" i rE' J.:. t ı:'l l 
fasya invaı:. 96 100 96.9 66.6 100 

l(cı.r-;:ıciQer 

metas.tı:l.Zı 96.5 80 9b.9 80 96. !:', 

T.=ıblo 8:BT evreleme ile cerrahi/patolojik bulguların sonuçları(n=33) 
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!:i.8. EVRELEl'iE 

Modi fiye DUl<ES kla.si fi kas yon una (T ,ıblc, 

preopenı. ti f evreleme ile c-e ı'Tcı.hi/hi stopa t.ol o_i i k 
aşaQıda gösterilmiştir. 

4) göı·e BT ile 
evre.1 leme sonuc:lcı.rı 

EVRE F'REDF'ERATtF BT CERRAHl/HtSTOPATOLOJt 

A 1 3 
B 4 7 
C 1':il 14 
D 9 7 

Toplam '?"";"' 
ı.,..\ •J 33 

Ta blo 9 ~ BT ve ce r rahi / pat oloji evreleme sonu ç l a rı 

BT pn~o pe r c,U.f o la r ,, k 26 Y<'.ı kay ı dognı o l.c:\ra k ev r e lemisti r. 
(% 68,q) Hi stopato l ojik o \ arc:\k Dukes Evre A üç vak.anın bi r in de, Evre 
B yedi hiısta n J.n dfü-dünde BT do<Ar u. s.onu c: vermiştir. BT ile Evn~ D 
o l cırcı.k deı.;,tedendi r--i l.en i ki vak,;. >·ü.ksek. E-.>vn,ıendid J. jrk<?n bir· vak 21. 
düs ük evrelendirilmiştir. BT ile ondokuz hasta Evre C 
kJ.2.s.i.'fikc'\S)'Dnund a yc~r alı1ı :;.şt.ır. Bu hastalcı. l":ı. n h istop;ıtolo_iik 

so n u. ı;: :t cı. ı--:,. n;ı gön-:• sadı:·!Ce :L 2 '!::-inde:• p ı ·- eo pfı ı0 atif BT evrelemt,nin cloyrli 
ol du gu a nl aşılmıştır. Evre A 1 hasta ve Evre B 6 hasta yanlış ol arak 
dege ı' lE•n d i ri lm i ~, ti r . 1:n ope r a b l göı,.ü.l en bE:1S has t ci dah i l ol m~d<. üz E' t· 1:, 

t opl am ondbrt va ka pr eopera t if Du kes Evre D olarak sını f land ı r ıldı. 

Bu h a s t2ların on ikisinde dogru sonuç alındı. 

Top lam 12 va k,ı.d ~1 y ,rn lı.ş deç_ıel'lc-ı ndir· m ı::1 ya pı. J.mış tı r ( \ 31 .6). 
Yüks ek evre leme% 91 , d üşük e vre l eme% 9 o ranınd a olmustur. 
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6. TARTI 5 M A 

!<ol n n1 k t,:ıl k.:H1 "'-E' I' a kc i ger· kc.•.n se ı•· in cfon son,, a i k:i. n ö s ı I' i~d öi. yer 
almaktadır. Bu hastaların prognozu teşhis anında tümörün uzanımıyla 
y,-..h.ndcır·ı ilqiliclfr (:'.l, 32., 36!, 41), Bfr veya. biJrkac r·adyolo_iH-: 
tekniQin kombinasyonu ile dcgru, noninvazif, preoperatif tümör 
clegıarlerıdir i J.mesi hf.il' b:i.ı· vaı.·:.i:>.n:ı.n unıun tedii!visinin planl ,,ı nma.sı.nı 

saglar (21, 28, 41). 

BT i1.e l'•2ktal kanı;;€'1'in pr·N)peı•· öıti·f' pıır;:,lenrıH:esi konusu ~;el-·:senli 

7• ı.1Jarcl ,:, Oi.ı:lı.ı kçd yo(1un ç,ü ı ~; ı.lm:t <,,t.:ı.ı··., i'iaye~; ve öı.ı·· k. lS"80'de 
ycıptıkları çalışmada BT'nin kolorektal kanser olgularında rutin 
kullanımını bnermi$lerdir. Hatta bu ybntemle hastaların survi oran
larında artıG s aglanabjleceginJ ilerj sürmüşlerdir (Tablo10)(27). 

Tümörün saptanmasında BT oranları % 68 ve % 100 oranları 

a ras ın da degi smektedir . H~zı rlanmış kolonla rd~ oran yü kselirken, 
t <:: !Tıiı: ol m~ı·y2{n 1-~o lon.l it!"dct düşmfi:k t 1?.dir" {~i :, l4:, l t..\ !1 3?) ı: Çi.1.l:ı. ~;fJCııTı :f. l d,1 

ı::,v· i.r!! t! !' tümÖ ı'Ün ı-.n i 1E.' t r•' !,bi.t in de d cı(ını:ı uk >;, 100 oldu. 

r:Tıj t.ü.r~ö)··· f~rt per·· l. f<oicriJ.;...-. Lı ı: anımı 2 cı;ı .. dt'!Jfl diıhı!\ -f,;;~.r ı r.~ c.ı:lduqunda 

YRy,lmay ~ jy i gösterebilir. Eger uzan ı m 1 cm. den az ~seve yaQ do ku 
r :·.: ;-:. e~::: .i. ~: c BT d ~-~:•1J c~ ı-- } .-? rı r'. :: tnFd f! )' ~:ı. i"ı :ı. l fii -.'.t ,-_. .;_: .:-td :t. ,,. .. ı:~; t:? l{ t.o·::: i 9 mtJ ı d bö 1 g Enin 
/•:.·, :...1 1···1:n} :;_ , ,Jf!;d~:~:· nf~ cl c·n :~ y.'!.(·.. :·:ıt:1 1 .. i kı:!!. on :l. k y";ı· <-l pJ.!:1!!:1. pı:ı I' ~-:::; /e!. volür,1 
et l·:_:i ~;.iyll·? ~::i.Jik. gö, .. Ctnr~hi:L~ ı'· ( '"'/) :ı Çn J. :ı. ~~;nr t:'..m~.zct e,. E: k:.~tı"ct.,iit:r~i i t\ 7.. i:\ n:!.tTı ;:"r.l 
v<·:ı k.ad {':i. el o(l t"U. r:J 1 er r 2:. k. I-::1 :i.1 E C\mf:1 1 ~. }' ;:,. t ön ces :i. r:; Öf> ·tet'" .~ 1 ı:-J :i ~ ~·~ pPs ::. ·fi s :i t r:z, 
::~~ii.) :; s-~:-::ns.i. t :;_\/i. t€· :1

-:. Gf:! .. H!i doÇ!ru1 uJ:: n v· ı;~ n.ı ;ı~ 8 j_ oJd t\ ı: Dj_kscn Vt~-: ark ıı 

c,:•kst r-i~11·t~kt .::·•J yay:ı l:!.m :ı. oJ,::.n ır f:1 k·i~ı..tm kan s;er•i Cı eı k.uı ht,<.:~ t {:!. n :ı. n s; r., k.i zini 
d ı:, ~! t" 1.\ o :ı ;:,_ t ,:; L. s <:\ i) t ,; d 'L J a ı· ( 'j" el. b 1 o :' j_ - i ;:: ) ( ? ) • K o E• h 1 f.1 ,- 2 3 has t ,:i. n 1 n 
20'sinde 1 Zheng 26 hastanın 20'sinde ( Tablo 16), Thomps on 25 
h,:;.si:,:i.rı :ı. n '.-:;1.0 h.:ı: i n d E:• (T .,,ı. b} c, 1.9··?0) ~;eı"oı::a invazyonr .. ını.ı ırr 'c!e dogru 
ola rak ciPQerlendirdi (22, 42, 49 ) . Grabbe ve arkadaşları perirektal 
yag pl anının lokal infiltrasyonunun preoperatif BT bu lgularını 

histopatolojik sonuçlarla karş ı laştırdıklarında dogr uluk oranlarını 
% 60 olarak buldular (Tablo 15) (15). Aynı 5ekilde Adelsteins son ve 
c,rkada$.lar;.ı bu ı:w~,nJ. :~ 79 olar·c"ık sapt,\d1.Icu· ( l abJ.o .1.ı'···l. f.;) (2). 
Freeny ve arkadaşlarının çal15rncıs1nda lokal t ümcir u z iiınımı BT 
sonuçları spesifisite % 61.2, sensitivite % 00.6, po zitif ve negatif 
ııHBY<:::'ne.lel'in t.;ıhmini deGPr.leri :;,; 83,.3 ve;~ 7J,.;:., olmuş.tuı· ( :l.4). 
Balthazar VP arkadaşlar ı BT'nin seroza ve/veya perikolik yag 
invazyonunu BT ile% 58 oranında doQru olarak evrelerken spesifisite 
~:. 7?,, ~.;E• nı:; :i tivite :; ':',':',VE-:-: 9':', pozihf ta l·w;iıü ,foğ,!t- :ı . .ı.e :-: l9 
nr~qat:i.f Ü( hnıirıi d ~gı;1detir;i. buldu lar· (!S). Fıcurı,:ış Vf..• <:ır·kadaşl.ı:1.r:1. 28 
kolon 1•:.An s pr·i hiı stasJnda BT sc,nuç:lal'· J.nı ,;Ern ı~ itiv:it.P ~;; 60!, 
spesi ·fi s, i i:e ~~ t.., i' .• d cıv nrluk ~~ 6l ve poz iti -f i. le n <~ı;ıı:1. ti -f ta hın ini 
degerleri % S"4 ve% 17 oran~arında buldular (Tablo 24) (1). 
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Ekstramural uzanımın degerlendirilmesinde üst rektal ve 
rektosigmoid bölge tümörlerinde yalancı pozitif sonuçlar, alt rektal 
bölgede ise yalancı negatif sonuçlar elde ettik. Rektosigmoid 
bölgede tortüBz yapı, alt seviyede is~ yag planlarının gerçekten az 
olması yan lış sonuclara neden oldu. 

Kolorektal kanserlerin BT evrelemesinde ekstramural uzanım 

sınırlayıcı faktörlerden birisidir (5, 28, 32, 40, 42). 

Rektum kanserinden dolayı perirektal fasya kalınlaşması Dixon ve 
arkadaşı tarafından inoperabilite kriteri olarak kabul edilmisti(9). 
Halo sign olcir,ü: tarif edilen (lO) bu bulgunun invazyon ıçın 

spesifik olmadıgı ve iltihabi olaylar, radyasyon, sistematik-partal 
dolaşım mezenter lenf drenaj obs truksiyonu gibi etyolojilerden 
dolayı olabilecegi anlaşılmıştır (15). Nadiren kalınlasma 

resessuslardaki az miktardaki asitle taklit edilebilir. Transvers BT 
kesi tlednde irıtn, YP ekstraped torıeal kısJ.m arasında geçi si 
degerlerıdirmek zordur, Fasyal planlar içinde asitin varlıgı mı yoksa 
tümör uzanımı mı oldugunu ayırt etmek zorlasır (43). 

Calısmamızda sekiz hastada perirektal fasya kalırıla5mas1nı 

tanımladık. Opere edilen üç: hasL'ı.nın ikisinde peıırireldal i'asyan:ı.n 

invaze oldugu teyit edildi . Bir vakada yalancı pozitif sonuç: 
al lfiıT11 Ş tı ır ■ 

Literatürde kolorektal kanserlerin preoperatif BT evrelemesi 
oldukça karmaşık olup ı;asitli evreleme sistemled kullanılmıstıı·. 

tlk bildirilerde evreleme yapmadan BT sonuçlarının cerrahi 
bulgularla aynı oldugu belirtilerek kolorektal kanset· Yakalarında 

BT'nin rutinn kullanımı önerilmiştir (9, 43, 50) . Zaunbauer UICC TNM 
evreleme sistemiyle BT ile rektal karsinomlu 11 hastada % 100 
dogruluktı preoperatif evrelemeyi bildirdi (Tablo 13) (48). 

Thoeni ve arkadaşları 1981'de BT'nin muskularis ve seroza 
tabakalarındaki yayılımı ayırdedemedigini ve pJlvik tümörlerin lenf 
nodu ırıetastazl,;ı.rını degedend i rmede lenfanj iog rafiden daha az 
dogruluk göstenrıesi nedeniyle Dukes evreleme sistemini kullanmadı. 

Bunun yer ine fıT bulgulaı'ı . temelinde tümörleri dört evrede 
sınıflandıran yeni bir kalsifikasyonu önerdiler (Tablo 5). Lenf nodu 
metastazlarını dikkate almayan bu sınıflandırma ile 24 hastanın 

ileri eı.ıre oldugu 39 hastanın pı·eoperati f BT c11.ırelemesini ;~ 95 
dognılukla bildiler ( Tc:tblo 14) (39). Van ~.!aes ve arkadaşları, 

Thoeni ve arkadaşlarının 10.asi i'ikasyorlllnu kullanat·ak 21 hastanın 
17'sinde ~ 81 dogru evrelemeyi bildirdiler (43) . 

Gırabbe ve ark. ile AdaJ.steinsson ve aı·k. 150'den fazla hastanın 
incelendigi iki büyük seri üzerinde calışmıslirdır (2,15). 
Grabbe ve arkadaşl,:ı.rı bulgLıları Dukes ve UICC TNM evt·eleme 
klasifikasyonlarıyla karsılastırdı. Adelsteinsson ve arkadaşı Astler 
Coller modifiye Dukes klasifikasyonunu kullandı. Grabe ve ark. 
1.5 cm.den büyük lenf nodunda metastaz varlıgını ileri sürerek 

22 



PvrelemF'dE• 0-;pecsif:i.s.:i.i.:t:ı, s,ensitivitE• ve doıjn.ıl.uğL'. <.:-ırasJ.yla :;; 92, :~ 
34:, :t ~.o or·cınlcH'ı. nc!,ı buJ.ırıuştu (15). t-ıdelstı0inssDn ve a!"k. l(~rıf 

nodlarını 5 mm.den küçük, 6 mm.den büyük olarak degerlendirdiler(2) . 
Fı"eeny VE• .:u'k. BO VöıkalJ. k qntptı:1 moclihyı:'? Duke", ldasi-fikctsymıunu 

kullanarak 38 hastada dogru evreleme yaptJlar. Dogruluk oranı% 47.5 
olurken yüksek evreleme% 16.7 düşük evreleme% 83 . 3 oranlarınd~ydı. 
Lenf nodu metastazlarını tesbit etmede BT sensitivitesi % 25.9 
~;ppr~if:i.t.Psi :,; 9,;:, pozitif VE' nPq,~t.if t,1hmj_ni dı~Ç_IPı'·lı?ı"J.? 77./ ve 
:-:. /1..8'diı·· (1t.i),, B.,ılth2. :uıı·· VE~ i:•.!"k. lenf nodlöıl"J.rı, BT ile:"-,: 6B 
do~rulukta evreledi. Spesif jsiteyi % 58, sensitiviteyi % 73, pozitif 
v fi rı e 'J D. t j f t 2- hm :i P i d e () E:' r 1 (·2 r :i ~-- 7 <ı i. :ı i·::O :,; ::',? o J. ,;l. t .=ı. k b i 1 d i r ,:j i. 1 et" • 
Flod:j fi.yc Duke::~ l·=J E,ı:;j-fikcı.~:ynrı.rn P kullctn0.t·,:·:k UT iJ.e :~ 42 ol'·c,n:ı.nda 

yü [.:s.:ı k r.,v re :leme :·~ ~',8 eı r c(n :ı. n da dü $-Ü k evı"e J. F.·ıne / ap t:,. l "' r. "ı"ü.m V,'ı k,:\ J. c~ r:ı. n 
% 64 'ünü dogl'u olarak evreJ.ediler (6). Acuna$ ve ark. modifiye Dukes 
klasifikasy□nuna gb~2 tüm vaka l2r1n % 71'inde dogru evrelemeyi 
bi J d :i ,·d :i h!r·., l_f:•:· ı ·f rı odu m;, t,;-.s ta :ı: lıH :ı.fl "· <;;;:q:ıtaınAcla BT spE-;s i f .i. si t01s i; 
sensitivitesi ve dogrulugun her biri~ 75 olJu (l) . 

:i. J ('; 
sapt0nrnasında dogruluk aranı ~ 72, Sp~sifisite il~ sensitiv\ te ~ 27 
V('· ~:: ?:"i o]mu~: ·!t ,.ı-- ,. Hu df'•jC••rI,-0·r;di.J'·,w, J:;t;::· ı•·;ı-\.,:iı•· c:E•!•.:i. •;on b:i·t,J i lPı· :i.:ı.c, 

IJYt\fi ı:!.udu ,- ·u J.:{T 'tiE• >·~·~Jcı.nL.L ~.ıoz :~ t:i.f lf:"·:f\"/; nc.ıt'.t.'. (jlf..• r .. 2 .. ~;tt:ı.:.:.:_ '-:;\·~pt~r; .:°;\i'i ~;c-~kj Z 

.._,._:.~ k. c~.n :;. n ·y·ç:c: .i. '..:. :! n d<: h :1 ~:; te=] o ·i i k o J tı. r ~·,. i-:. 'fo i. :: i !·:.ü J h j r,,::_ı ;· p 1 ~·:~ ı::. ~~ j_ u I t;u,J ı. ı. 

? ı': .l D. :; .. :!. 1, .. : :, ; i·! ·. ::~ ·, ; . p/:'\ T ~:; :ı o:i :ı. !-·:. c:J ,:"r. l' ·.\ k. :; f:• ıi .7: n ~:ıdı..ı. mc· tE,. i. t.::ı ~-'-- 'L f. i 1 ı:~ :. ı .. c~i \ b:i. i .. 
:.~ !{,J,, }' ·; ı:·: 'ı ~ ~ .:_· j:ı -J., .;':ı !-' {l. !f\ t' ı d :ı :· 

JYı =~-:· l ~\ ~;: ·: ~·:. i. 5 h. J c-~ı·ı t n c d urj u ~-ô. p l ,·.-:.rn .. :ıd .::ı. J3T .. n _.; n b<:\ z :ı. ı.:~ :ı n :1. , ... J .;:liiıi .. •. l f'ı r J. 

v~·:~ ,. ::i :ı. l" ;; L.t:·n "l' n od r..t b 0)1l.i. 'll l i ·ı r-:~ ı]f.,:,i: rı <:} 'l.,:.\ I \? ~:'!. r 1 :ı. Ü :J. C:t j·- ,:l. f::, :L n Ci i:'•. :i. J. '.j, ~i, ki y o J .. :. tu Jr 

(~:° ) ,. PT 'n1.n pı:d vik oı-g;, n k2nc;,.-,ıı ... .1.eı·· :i.rı:i.rı 1<,!n f rıodu m<-,1 t cı~;tı',.z:ı a rın.,. 

'.', i:• p t ,, ,,, i:' (l D. k :i. d o (J 1" u 1 u k o ı" tın 1. !' :; E• n -f c•. n j :i. o g r· '"· ·f j d P n d 2-. !·, a. el ü :;ı (.\ k t Ü r· ( 21.\ , 4 ~; ) , 
Ay!··1.ca BT,, j.ıi? I vi.k Jpn-f ncıd:ı.i:l.!'·:,.ru ,;; ;,p·Uımı:ıcl,:ı. pı:ıır.~ücsı"·ı·.:i.k lenf rıodlar :ırh 

saptamadan daha az duya rl ~cl~~ (23). 

Kolorektal kanser n0ci~niyle opeFe edilmiş vakaların cerrahi 
piyeb le !':i. rı :I. /::;'ünde, i' o :!. J. i kü J. h:i. per p l ı:tı isi qöı·ü l m<;ıktı.-~d i ı· ( 2i0) . 
Çal~~mam3zda folljküler hip~rplazi gösteren l0nf nodu vakaları ~ 24 
or·anındü bulundu.. BT ~-.:::ınuçlar:,.11...:"'<. qörı:;.\ y~·:ı.nJ:ı.~; pozi 7~i,-f Qlt:tf·~:ı.l•-: 

rlegerlendirrue nedeni, ~u l landıQımız kriterlere uygunluk 
gbstermeleriydi . Kolan re20ksiycnundan önce lenfadenopati tesbitinde 
BT yı::,ter·~;:üUqi öıu2ı:d:i. bir klinik prot.ı1E'm clegihhrn Dukes evn:.> A, 
€"V 1"•"' B, f:,v n, C J. E? z yon L,, i" :ı. n y ,rn 1 ı ş E,vn:-, l €'iV:! i !'ıll!"S i p ı~,n Lrn an 
operasyonu degiştirmemektedir (6, 14). Bunun!~ birlikte, düşük 

do{)rnluk. nı··• ,,,n,. kolonc:,s.knp:i. i1ı:-:! n:~ı:Pke ~~ıJilE!n po.1.if)oi.d ki-inseı··J.:i. 

hc:ısti:i. l,:ı r·:, n dahı:1 sonır,, Cf~rı··,,\hi ı'\ÇJ. cl2.rı lr!n-f nodu d:i.sı,,eks:i.ycınu 

itıtiyac:ı.nct.;\ o.l.ı.tp olıııadığı.n:ı. ıJÜ•/c.,ınli şek:i.ld,2 tEı~.;bi.-!-. f-'-i:. mek :i.çin 
Bl'nin kıdli:Hı:;_ :ıı,,ın,ıy,,,u\g~ıı1. qö~;hır:i.ı··· (l4). n:i.(}E:1 r· üırcıi't.ar, En'dEı 

mE-: t,,,. ,, +.a +. :i. k od;,ı k :i ç:r1 rr•n :ı f:'n f n od ı .t drcıj er J. r,n d i t·i l meı,: i. d (~ ı"lii! O!:, ~=.o pi k 
yöntemlerle uygulanacak elektrofulgurasyDn1a tedav i $eklini 
dcı(J:i,;t:i.nrıt:1 z. 

!( ,;"{ tr (:İ. C i (1 (~-~ r 
mu:,,yı:1n eı:; :i.n d ı-:• 

metastazlarlnı tayin etmedeki sonuçlar 
kullan,lan te t~iklerdeki fa rklılıklardan 

ktı rac :i.ıJ ,, ,,. 
do.l.c~/:L cok 

dP(ji~.jr" !<{ ·• rıtı•,::-ı.-~ t!~:,.-ı: \:E• yı:1• in·f:.'.:r.ynn tpknigi :i.]f:! mu,:-'ı.yr•nf-~l1:?rd 1~! 
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genellikle karaciger metastazlarını saptama hızı bolus kontrast 
madde kullanarak yapıları dinamik tetkikte alınan sonuçlard.,.n daha 
dUşüktür (40). Kolorektal kanser vakalarında karaciger 
metastazlarJ.nı saptamada kullanılan en duyarlı yöntem BT arteriyel 
portografidir (26), Yapılan son çalışmalarda karaciger 
metastaılcı.r1nın BT spesifisitesi :;: 88.8 98, sensitivitesi 
~ 98.9 - 67 ve pozitif tahmini degeri % 96.8 - 87, negatif tahmini 
degeri ~ 96.8 - 93 bulunmuştur (1, 6, 14, 26). 

Preoperatif BT ev relemenin degerler i nden birisi hepatik 
metastazlarz tesbit edebilmesidir. Bbylelikle bu hasta grubunda 
hepatik arter kemoterapi infüzyon pompası implantasyonu ya da izole, 
fokal hepatik metastazın lokal ırezeksiy-onu ilk ameliyatta mümkün 
olacaktır (14). Kolorektal kanserin karaciger metastazı olan hastada 
t·ezeksiyon yapılmaması tanı sonrası surviy:i. nadiren 2 yıldan daha 
fazla uzatır. Infüzyon pompası ile bölgesel kemoterapi survi oranını 
düzeltmektedir. Diger taraftan karacigerde metastatik odakların 

küratif rezeksiyonu 5 yıllık sürvi oranını yaklasık % 30'lara 
çıkartmaktadır (26). 

BT düşük evrelemeden ziyade yüksek evrelemeye egimlidir (6, 14). 
Ancak bu sonuçlaı" ileri evı'eleır ıı;:ın geçedi deC)ildir. !Ik 
yayınlaırda bildirilen yüksek oranlarda dogru evı·eleme sonuç:l.,xının 

vakalarının ço(lunun ileri evt·e olm<:1.sından kaynak.lcınması. (1~ 6, 38, 
39, 40, 41) ve son araştırmalarda Dukes evre D lezyonların% 100 ' Jük 
pozitif tahmini degerde bulunması (6), BT sonuçlarına göre planlanan 
cerrahi tedavinin degiştirildigi hasta sayısının dikkate deger 
şekilde artısı BT'nin klinik olarak ilerlemis hastalık şüphesi olan 
vakalarda preoperatif dönemde kullanılmasını saglar. 

tutulum 
Pt·imer tümör 
lokcılizc\syonu pelvik Pc,rocıortik Adrenal KC Diger-»: 

kit.le nodlaı· glandlat· 

Rektum ve sigmoid •.••••. 19 8 4 11 13 
(n = 54) 

Cekum (n = 11 ) • • • • • o • n • • 2 2 ""' ,.., 5 5 
Diger+(n = 1~i) • .ııı ıır ■ aaıııır,ııır 1. 2 1 4 4 

* Hidronefroz,intraperitoneal kitle,assit 1 abdominal duvc1r kitlesi 
+ Transvers, dessand.;ın, assandan kolon 

Tablo 10: Kolon Kanseri BT'de tutulumun uzanımı (27) 
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PATOLOJ! I< HASTALAR rn BT 
BULGULAR SAYISI 

YAYILil'I YOK YAYILIM VAR 

YAYILIM YOK veya 23 21 
,, 
..:. 

HAFİF YAYILIM 

ORTA DERECEDE 
YAYILI/ti 15 

., 
8 I 

S:tDDETL:I: 
YAYILIM 9 1 8 

Tablo 11: Direkt ekstrarektal yayılımın degerlendirilmesi (9) 

F'ATOL0;.111< HASTAU'ıFıir~ BT 
BULGULAH SPıYIBI 

BüYül< ~IODLAP ·y-oK BüYül< t.JODLAI:;.: VAF: 

TUTULM US NOD 25 24 1 
YOK Spesi fisi. t.e=~~ 96 

LENF NODU 7 
TUTIJLUNU VAR 18 11 Sensitivite 

Tablo 12: Nodal tutulumun BT degerlendirilmesi (9) 

UJCC Evreleme F'rimer Lenf nodu 
tümör metcıstazı metastı:ız 

-· 
Tl 1 -· -
T2 1 1 ·-
T""' .., ,., 

,:. - -
T4 7 

..,, .., 1 

11 4 :1. 

M -- 11 . ı:: Erkek 6 Kadın . Yas 38 - 78 ( Dl'Üılamci 58.5) . _, . 
Tablo 13 ~Preoperatif tedavi edilmemiş rektosigmoid kanser 

hastalarında BT : (48) 
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BT Evreleme 

Dukes Evreleme I II IIIA II IB IV 

ılı 
r, 
,:, 

B 12 
C 
D 1 

Tablo 14: Pr i mer rekta l ve rektosigmoid tümörlerin BT ile 
evrelemesi ve Duke s klasi fi kcısyonu 
kars ı lastır ı lması: (39) 

Gerçek pozitif 
Y a l.,.ncı neg atif 
Gc;:•r çe k rı e g~i t i'f 

Yal a n cı pozi tif 

S erısitivite 

Spesifisite 
Dogruluk 

Evre 
T3-4NxMx 

ı .. ıas t.al ar :ı.n 

79 
28 
44 

4 

73 .8 
91.7 
79.4 

Orc1.n 

Evırr::· C 
Tx Nll'lx 

sayısJ. 

33 
63 
54 

5 

34.4 

56 . 1 

6 

i. le 

Tablo 15 tleri Ti.imi:fr uzanıml:t (T3-4 Nx i"lx) ve lenf 
nodu metasta z lı (Evre C ~ TxN1Mx) rektal kanse r 
klinik evrelemesinde BT ' nin dogrulugu (15) 

TLtt.ulum yeri BT Cerrahi BTyalancı+ BTyalancı- Dognıluk 

Peri rektal dokular 26 20 7 1 (19) /~73 
Pı·esakral dokular 11 9 4 2 ( 7) ~as 
Pelvis yan duv<Tırı 6 10 o 4 ( 6) ~-~60 
Lokal(per i rektal)Lenf 8 7 1 o ( 7) ~~87. 5 
nodları (>lem) 
Uıcık (bölgesel)lenf 1 8 7 7 1) :{12.5 
rıodlar:ı. 

Kas C: 5 
,, 

2 3) ~~60 ,, .ı:. 

Tablo 16 Operasyonda saptanan ekstrarektal uzanımın BT 
bulgularıyla karsılaştırmanın dogrulugu (n=37) : (50) 
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Histo BT 
patoloji Total 

A+B1 B2 cı C2 Saptanamayan 

A+Bl 11 ? n 4 10 39 ~ ~ 

B2 13 14 ~ 11 6 46 ~ 

cı o o 1 2 o 3 
C2 6 13 6 6 8 39 

Toplam 30 30 11 23 24 118 

Tablo 17: Histopatolojisi mevcut olan vakaların hdpsinde Dukes 
evreleme sisteminin Astler-Coller modifikasyonuna g6re BT ve 
histopatolojik evrelemenin karşıla5tırılması (2) 

Histopatoloji 

A+B1+C1 
B2+C2 

Toplam 

BT 
A + B1 

14 
27 

41 

+ cı B2 + C2 

9 
44 

~7 
~~ 

Tablo 18 BT incelemesinde perirektal uzanımın tesbiti (2) 

Gerçek pozitifler 
Gerçek negatifler 
Yalancı pozitifler 
Yalancı negatifler 
% Sensitivite 
% Spesifite 
% Dogruluk 

!nvazyon veya 
Uzanım(n=24) 

3 
4 

77 
57 
70 

Büyük(>1.5cm) 
lenf nodları 

4 
3 
1 

12 

75 
35 

Tablo 19 : !nvazyonu ya da uzak metastazı ve metastatik 
lenfadenopatiyi saptamada BT sonuçları (42 ) 
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BT Evre A B C D Toplam 

r . ., .......... .,.'11: 2* o o o ~ 
,:_ 

II .. ~· ... n ıı•ı:t .... 1* o 4+ 1+ 6 
I I IA •••••••••• o o 5+ o 5 
I I I B •••••••••• o o 4* o 4 
IV it • ., •• ı:.ı. ı:.ı °' ••• o o o 8 8 

Toplam •••••••• 3 o 13 B* 25 

* dognı evreleme ·I· yanlış evıreleme 

Tablo 20 Primer rektosigmoid kanserin BT ile evrelemesi ve 
Modifiye Dukes sistemi ile kars1laştırılmas1 : (42) 

Vaka No. Thoenj Modifi.7'e Dukes Yonurı 

,-..... 

1 IIIA B1 Yüksek 
--:, 
J.., II r~:ı. Doonı 

3 IIIA Br' ,:_ Doq ru 
4 IIIA p~, 

\L, DoQnı 

5 II A YCı.ksek 

6 II p-~ ,,:_ Düşük 

7 II Bl Doynt 
8 1I cı Düşük 

Tablo 21 Malign t~imörlerin E<T evrelemesine 
sonuçları (17). 

As tl er-Col l er
Evre 

A, B1 
J:!2 
c1 
c-:• ... 

Toplam 

T2,blo 22 : 102 

Erkek 
Hastc\liır 

::ı 

18 
8 
8 

55 

hastada rektal 

Kadın 

Hastalar 

22 
15 

2 
8 

47 

Oı,talamcı 

yaş 

59.3 
62.7 
60.2 
58.1 

kanser evresi (37) 

?8 

evreleme 
evreleme 
evn~leme 
ev 1°eJ.eme 
evı-eleme 

evreleme 
evı--eleme 

evreleme 

kar!;'-ın pcıtolojik 



us BT US* 
(n=102) (n=81) (n=81) p 

Gercek pozitif 32 23 27 ••• il 

Ya.lancı pozitif 12 18 11 .... 
Yalancı negatif 1.6 20 15 • il ıı:ıı ı:ı 

Gercek negatif 41 20 27 (il il,.. 

Sen si Hvi te ( :~) 67 53 64 .20 
Spesifisite ( ~~ ) 77 53 71 <.03~• 
Pozitif tahmini degeır U•;) 73 ~ı{j 71 0.7 
Negatif tahm i ni deQel'(:•:) 72 50 64 <.05 

Mat.- F'erirektal infi 1 trasyonun histop ,::ıtolo_iik bulgusu us yapılan 
49 hast c\ da ve BT ycıpı lan 43 has t c:ıd a mevctı t tu. 

* Sad e ce hem us hem dE1 BT yapılan Vcıkaları icedr. 

Tablo 23 Endorektal US ile yag infiltrasyonunun saptanması (37) 

ıl 

1 
( n -- 8) 

E ks t r arım t· cı 1 
in va zyon 
BölgesEd 
len f nodl arı 

Kara ci ~eır 
ımetast ,:'ıZ l~,rı 
1 

Pozitif Negatif Dogruluk 
t.;th m irı i ta.hmi.ni 

Sensitivite Spe s ifis i te deQer deger 

r.iO 

7 5 

67 

67 

7 5 

95 

94 

87 

61 

33 75 

93 

Tablo 24 : Cerrahi/patoloj i k bulgul a rlaBT evrelemenin sonucları~(1) 



Preoperatif evrelemede kesit görüntüleme alanında son yirmi 
yıldan beri çalısılmaktadır. BT ile evt-eleme c:alısmalarından sonra 
MGR (manyetik rezon,rns görüntüleme), transrektal endosorıografi 

arastırmalara yeni bir hız kazandırmıştır. 

Lokal invazif ve metastatik hastalıgı tesbit etmek ic:in BT, US, 
MRG ve monoklonal antikor görüntüleme, pozitron emisyon 
tomografisinin kapasitesine ragmen, preoperatif düzenlemede bu 
yöntemlerin kesin rolü tartışmalıdır (32, 41). r'ransabdomin ,:ü 
sonografi karaciger metastazlarını degerlendirmede kullanılmaktadır. 
Transrektal sonografi barsak duvarının katlarını tek tek 
ayırtedebilmektedir . Bu avantajı ile tümörün derinligini, 
ekstr ... mural uzanJ.mını, pedrektal lenfadenopatiyi, lokal invazyonu 
tayin etmede artan s ekilde kullanılmaktadır (23, 31, 41). Perirektal 
uzanım i.cin :~ 92 ile:~ 67'lik serısitivite, :-; 77-76'lık spesifite 
bildüilmistir (20, 37, .!l6). Endorektal sonografi lenf nodu 
metasta:r.l,lrınJ. saptamada :;: 50 ~·: 90'lık serısitivit.e ve ~: 66-92'lik 

• spesi fite göstermistfr (20!, 37). Ul trasonografi perirektal 
Jenfadenopat:i.yi saptc,mada serısitif olmasJ.na k,u-sl.n mali~n nodları 

ı;ehm ol,rndan 2,y:ı.ı't ı:.1 tmede spesifik degildiı" (20). Erıdoskopik sono
grafi tüm kolonda uygulanarak çalısmalara devam edilmektedir (41). 

Mfi' görüntüleme ve I<T evrelemede esi t clerecede etkilidfr (8). 
Lokal tümör uzanım ı en iyi T1 aQırlıklı görüntülerde gösterilmiştir . 

Lenf nodları Ti agırlıklı dizilerde perirektal yag içerisinde düşük 
t:;irı>'cıl !;:,iddet.incle-ı _yuvadak }'c'ı clr., ov;;.1 gfoükür (8)" MRG ekstt-amur·c:d 
uzan:ı.m:ı. ve ırıetastc1.tik lenf nodurıu yeterli dognıluktcl sapt.:{yc,mcı.

maktadır . Tam evreleme sonucları % 74-79 dogrulukta bulundu (41). 

l"lrı görüntüleme ve BT ile aynı sınıırlamalcd,,.cı sahiptir (8~31). 
Multiplanar görüntüleme ile tümörün levator ani kaslarının tutulumu
nu daha iyi saptayabilir. Gadopentatedimeglümin enjeksiyonu ve endo
rektal koiJ.J.er kullcirıar·ak cllınan korona! görüntüler ile kolorektal 
kanserlerin evrelemesinin düzeltebilecegi ümidi dogmustur (41~. 

30 



7 . s o t<1 u c 

Rektosigmoid kanser teşhisinde endoskopi ve baryumlu lavman apak 
grafisi birincil yöntemlerdir. BT bu yöntemlerin yerini alamaz. 

Ekstramural uzanımı BT vakaların % 63'ünde dogru olarak saptadı. 
Perirektal uzanımın yüksek ya da düşük degerlendirilmesi preoperatif 
BT kullanımını sınırlamaktadır . Aynı şekilde BT ile preoperatif 
metc1.statik lfrnf nodlarJ.nı (< 1 c:m ya da > 1 cm ol.ı.n üç veya d;ıha 

fcızlcl lenf nodu kümelenmesi) saptamadak.i düşük. oranla.r evrelemede 
ayı"ı. bir engel teşkil E'!tmektedir, rrncak bu s;,ıfh<'ilarda preoperatif 
evrelemede yüksek ya da düşük de~erlendirme sonuçları planlanan 
operasyonu etkiJememektedir . Bununla beraber klinik olarak 
hastalıg:ı. n düşük evreleı0de olma ~;üphesi varsa BT'n i rı preoperatif 
olaı,·ak rutin kullandmt'lma!:;ı ge ı--t,[dr. Bu dönemde yc'\p:ı.lacak BT 
:i.nceleme!:ii postopı?ı'~'ı.tif rezidü ya dc1 nüks tümörü degı21'lend:i.rmede 
kar51la5tırma amacına yardımcı olabilir. 

F'erirekta l fasy~-:ın:ı.n k.::ılJ:n laı;. m.=ı.s:ı. 

nonspesifik bulçıudur. Rc:l.dyotı::,n,pi stmrciSl. :, 

da kalınlasma gösterebilir. 

tümöral 
iltihabi 

invcı:tyon için 
vs. durwııl<?ırdeı. 

Karaciğer metastazlarının pı··eopef·atif dönr:•mde saptc-ınmclS\J. fokal 
l'ezeks:iyon<:1. uygunlugu ya da <=1.ıııeliy,ü esncı.sJ.n dci k.emoterapi kateteri 
yerleştirmeyi amaçlar. 

İlerlemiş hclstal:ı.g ı evrelemede BT'nin dogruluk orc'\nı yüksektir. 
Klinik süphesi olan hastalarda preoperatif evreleme operasyonun 
planJ.anmı:1.s-ına, prognozun tayinine k:ı.scı Ziımanda cevap verir. 
Preopeı"ati f BT evr·eleme ileri evre rektosigmoid kan set" vc:1.kalar-ında 

uygulanmi<.lıd:ı.r. Böylelikle bu hasttıliıt"ın gereksiz yere aÇ)J. r 
operasyonların yüksek morbidite ve mot"talitelerine maruz kalmalarını 
önleyerek palyatif cerrahi girjşimler yapılarak kısa zamanda gerekli 
radyoterapi ve kemoterapi uygulamtılarının yapılmasını saglar. 
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8 . ?i Z E T 

Histopatolojik kesin 
hastaların preoperatif 

tanısı 

evrelemesi 
konmuş 

prognoz 
rekfosigmoid 

tayini ve 
kanserli 

tedavinin 
planlamasında önem kazanmaktadır. 

Bu çalısmada Kasım 89 il~ Ha ziran 91 tarihleri arasında 
klinigimize başvuran histolojik tanısı konmuş 38 rektosigmoid 
kanserli hasta BT ile preoperatif dönemde modifiye Dukes 
klasifikasyonuna göre evrelendi. Evreleme sonuçları cerrahi ve 
patolojik sonuçlarla karşılaştırıldı. 

BT tümörün ekstramural uzanımını ve metastatik lenf nodunu 
degerlendirmede sınırlı kaldı. Pelvik organ veya dokulara invazyonu 
olan ileı-i evı"e Vı:ıkcd.,H·ın preoper,:itif evn,lemesinde BT sonuçları 

basarılıydı. BT'nin evrelemede doQruluk oranı % 68,4 olmuştur. 

Yanl:ı.s evrt)lendirme yc\p ıl.an 1.2 vcı.kı:ıda yüksek evreleme orc\nı ~~ 91 
düşük evreleme oranı% 9 oldu. 

Evn• A,B~C vak.alcH"ında flT ile pıreoperatif yanlış evrelendir-me 
plc1.n lctn,rn amel.iy,?.t:ı. cie() i$ti r-memektedir . Ancak Evre D Vı:l.kalarlndc1 

pal.yr.ıtif qir·isim]er ya da pr·eoperatif ı--adyoten,pi, kemoterapi veya 
operasyondan vazgeçilerek dogrudan kemoterapi ve radyoterapi alınan 
BT sonuçlarına göre planlanabilmektedir . 

Calısmamızda, rektosigmoid kanserli 
ols.Fcık ilt~d e·vre hastalık şüphesi olan 
olacaQı sonucuna vardık. 

hastalarda klinik tanı 

vakalarda IH 'nin yararı ı 



9. DEN ONS TR AT t F ·O L G U L A R 

OLGU 1 
H.A., ~i5 t 

OLGU 2 
R.A. 45 K 

-

Rek t um sol duvar ı nda kal ın laşma perirektal yag 
p l a n ı a ç ık olarak iz l enmektedi r Dukes B olgusu. 

Rektum duvarında kalınlaşma . Perirektal yag planı 

içerisinde lenf nodu olusumları BT ile Dukes C ol arak 
ev r elen en vakada lenfno d ları histopato lo jisi metastaz 
varlıgı nı gbste r mistir. 



OLGU 3 
K.A. 52 E 

OLGU 4 
$ . T. ~,5 K 

Rektum duvaFında kalınlaşma ve peFiFektal yaglı doku 
içerisine spikület· uıarıımlc;ı.F tüm.örün barscık duv,:ıt·J. 
dış ına invazyonu göstermektedir. TümöFe spesifik bulgu 
degildir.Bu olguda tümöF adventisyayı infiltre etmiştir. 

Rektosigmoid bileşke tümörü: PeFikolik yag planı silinmiş. 
Sag tarafta uterusa spiküler uzanım görülmekte. 

34 



OLGU 5 
M. A. 60 E 

OLGU 6 
S,C. 47 E 

Rektum sol posterolateralinde duvar kalınlaşması. 
Bu vakada BT ile saptanamayan metastatik lenfnodları 
histolojik incelemede bildirilmistir, BT ile dilsük 
evrelenen bir olgu. 

Rektum çevr esinde izlenen lenf nodüllerinde 
patolojik olarak metastaz varlıgı gösterilmiştir. 

BT ile dogru evrelenmiştir. 
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OLGU? 
H. L 32 E 

OLGU 8 
F.A. 34 K 

Sag tarafta perirektal 1.5 cm capında lenf nodülü 
patolojik incel emede rea ktif hiperplazi olarak 
bulunmustur. BT ile yü ksek evrelenen bir olgu. 
Lenf nodüllerinin deQerlendirilmesi preope r atif 
BT ile evrelemede SJnırlayıcı faktbrlerden birisidir. 

Scıı;j tarafta perirekt<:ıl alan içerisinde 1 cm ç:apıncla lenf 
nodülU. BT ile dogru olarak evrelenen Evre C rektum tümBrü 
vakcı~,ı . 



OLGU 9 
C.A. 37 E 

OLGU 9 
C.A. 37 E 

Perirektal Fasya'da kalınlaşma gösteren rektum tümörü. 
Cerrahi giri5imde tümbral segment çıkartılmıştır . 

Perirektal fasyada ileri derecede kalınlasma. 
Presakral alanda kitlesi izlenen vaka ameliyatta 
inoperabl bulunmuştur. 
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OLGU 10 
F.A, 34 K 

OLGU 11 
M.~. 72 E 

Rektum posteri orunda duvar kalınlasması 

çevreye spikuler uzanımlar gösteren tümör vakası . 

Presakral alan invazyonu cerrahi girişimde de 
tanımlanmı$tır. Perirektal alanda izlenen !enf nodül
lerinde metastaz pozitif bulunmuştur. 

Mesane uzanımı gösteren rektum tümörü vakası. 
Sistokopi ile tümör invazyonu teyid edilmistir. 
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OLGU 12 
N.G. 79 K 

OLGU 12 
N,G. 79 K 

Cevreye spikuler uzanımları ve invazyonu 
olan rektosigmoid tümBr vakası. 

Aynı vakada multipl say~da mezenterik lenf 
nodülü kümelerinde histolojik olarak metas-
taz bulunmustur. BT ile Dukes Dolarak evrelenen 
vaka postoperatif olarak dogrulugu teyit edilmiştir. 
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OLGU 13 
1.ö. 38 E 

OLGU 14 
V.G. 40 E 

Sigmoid kolonda duvar kalınlaşması ve kom5u 
barsakta invazyon gösteren tümcir vakası. BT 
ile Dukes Dolarak evrelenen bu vakada diger 
bir segmentini invaze eden sigmoid tümcir 
çıkarılmıştır. 

Sol levator ani kasına invazyon gösteren 
rektum tümörü vakası. 

40 
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OLGU 1 ~. 
S, L 43 ı< 

OLGU 16 
F.S,A. lı 5 I< 

Her iki leva to r ani kas~ ve Bn de serviks 
i n vı:1z7•onu gös t er"erı r ektum t ümörü 
BuJ.guJ "" '. cen·a ni ola ,,.ak. teyi d Ed i imişti ı-, 

• 1 
Karacigerde multipl hipodens metastatik 
alanları ve asiti olan rektum kanseri vakası. 

41. 
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OLGU 17 

OLGU 17 
G.S .. 6'1 I< 

' 

Sagda peri koloni k uzanımla birlikte kitJe 
olueturmus rektosigmoid bileşke tümbrü. 

Aynı Ya kada sag böbrekte hidronefroz 
sag üreter invazyonuna işaret etmektedir. 
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OLGU 18 
S.I. 43 K 

Kolon tümbrleri aynı anda farklı lokalizasyon-
larda 
ikinci 

gbrülebilmektedir. 
bir primerin 

Saqda inen 
söz konusu 

sigmoid bileske tümcirü te~his edi1mis vaka. 

kolonda da 
oldugu rekto-
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