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GİRİŞ ________________________________ __ 

Kolorektal karsinomlar gastrointestinal sistemin en çok rastlanan 

tümörleridir. Kolon kanserinin yaklaşık olarak yarısı rektwn, rektosigmoid 

birleşme yeri ve anüs lokalizasyonundadır (30,33). 

Rektal kanseri tespit etmede cerrahinin ilk günlerinden beri rektal tuşe 

bu çabanın temel taşı olmuştur. Günümüzde rektal kanseri tespit etmede primer 

tanı yöntemleri baryum lavman, endoskopi ve biyopsidir. Bu vazgeçilmez 

metotlarla tümörün derinliğinin ve çevre dokularla ilişkisini, lokal ya da uzak 

metastatik lezyonları değerlendirmek mümkün değildir ve preoperatif dönemde 

evrelendirme yapılması istendiğinde bazı ek tanı yöntemlerine baş vurmak 

gerekmektedir. Bu yöntemler arasında en önemlileri rektal endosonografı 

(ERUS); bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemedir. 

(MRG) (8, 23, 28). 

Son yıllarda rektum kanserinin operasyon öncesi değerlendirilmesinde 

sıkça başvurulan bir yöntem olan ERUS 'da rektuma yerleştirilen bir transdüser 

aracılığıyla tümörün rektum duvarına, perirektal yağ dokusuna olan invazyonu 

ve perirektal lenf bezlerinde metastaz varlığı değerlendirilmektedir ( 4, 18). 
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ERUS'un, tümörün duvar invazyon derinliğini% 70-95 oranında doğru 

olarak saptadığı bildirilmiştir. Bu doğruluk oranı rektal tuşe, BT ve MRG gibi 

diğer yöntemlerin değerlendinne oranından yüksek bulunmuştur (6,9, 18,27). 

Biz bu çalışmada biyopsi ile kesin teşhisi konmuş 39 rektal kanserli 

hastanın preoperatif ERUS incelemelerini yaptık. ERUS ile tümörün 

lokalizasyonu, boyutları, tümör invazyon derecesi, perirektal lenf nodlarının 

tutulumu, komşu doku ve organlara yayıluru araştırıldı. Bu safhada Astler

Coller kriterlerine göre evreleme yapılarak sonuçlar post operatif histopatolojik 

inceleme ile ne ölçüde uyumlu olduğu saptamaya çalışıldı. 
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TARİHÇE (7,15). -----------

1880 yılında Fransız Pierre ve Jacques Curie'nin piezo elektrik olayını 

(basınç-elektrik) bulmasıyla ultrasonun tarihi başlamıştır. 

Endorektal ultrason (ERUS) ilk kez 1949'da Wild tarafından köpekte 

bağırsağın doku yoğunluğundaki değişikliklerini saptamak amacıyla deneysel 

olarak kullanılmıştır. Wild 1953 yılında fleksibl endorektal ultrasonu 

tamamlamış ancak teknik yetersizlikten dolayı kullanamamıştır. Fakat bu buluş 

gelecekteki rigid ve fleksibl aletlerin öncüsü olmuştur. ERUS 'u Alzin ve 

arkadaşları 1983 'de klinikte rektum hastalıklarında kullanmaya başlamışlardır. 



ANATOl\1İ (13,17,22, 35,36)-----------

Rektum üçüncü vertebra sakralisin önünden başlayarak sakrum ve 

coccyx'in iç bükeyliğini yakından izleyerek aşağıya doğru iner. Coccyx'in ucu 

hizalarında keskin olarak arka ve aşağıya yönelir. Bu sonWlcu kısım canalis 

analisi yapar. Yukan kısma pelvik rektum veya ampulla rekti denir. Rektum 

yaklaşık 12 cm. uzunluğWlda olup boş çapı 4 emdir. 

Rektumun periton ile ilişkisi önemlidir. Periton rektumun 1/3 üst 

kısmında arkada çok az bir kısmı hariç hemen her tarafını örter. Aşağıya 

indikçe arka ve yanlarda peritonsuz kısıın çoğalır. Orta 1/3 'ün sonlarında 

periton rek1Utnu terk ederek vesica wınana veya uterusun üzerine atlar. 

Rek"tUmun alt l/3'ü tamamen peritonsuz kalır.(Şekil 1). 
rutunı 

Şekil 1. Rektumun korona/ kesit anatomisi 



REKTUMUN KOMŞULUKLARJ 

Arkada Watdeyer fasiası, sakrum ve coccyx kemikleri, a.v. sakralis 

media ve her iki tarafa doğru plexus sakratisin kökleri ite komşudur. Ônde 

periton ile örtülü kısun, karın içi organlar (ince barsak, sigmoid kolon) ile 

komşudur. Daha aşağıda peritonsuz kısımda, erkekte aşağıdan yukarıya doğru 

prostat, vesicuJa seminalislar, vasa deferentia, ureterler ve vesica urinaria ile 

komşudur. 

Ön yüz kadında extraperitoncal kısım, vagina ile komşudur. 

İntraperitoneal kısım douglas çukuru aralığı ile vaginanın ön kısmı ve uterus ile 

komşudur; yanlarda periton kıvrunının üstündeki kısımlar ince barsaklar, 

sigmoid kolon, ·kadında aynca taba uterina ve ovariumlarta komşudur. 

Periton altında.ki kısım, uzakta pelvis kemikleri, ureterler, vasa iliakalar, 

rektumun yan bağlan ve daha aşağıda rnuskuler Ievator ani ile komşudur 

(Şekil 2a, 2b) 

Şekil 2a. Kadmda rektumun komşulukları. 



6 

Şekil 2b.Erkekte rektumun komşulukları 

REKTUMUN ARTERLERİ 

Reliwnun yukarı kısımlan a. hemorrhoidalis superiordan alır. Daha 

aşağıda sağda ve solda a. iliaka intemanın dalı olan pelvik peritonun altında 

bulunan a. hemorrhoidalis medialardan rektuma kan gelir. Rektumun daha aşağı 

bsunlan ve kanalis analis karu a. hemorrhoidalis inferiordan alır. (a-pudenta 

intema 'nın dalı). (Şekil 3). 

ın:erna: ıı.a< Aılery 

Şekil 3. Rektumun arteryel yapısı 
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REKTUMUN VENLERt 

Rektumun üst kısmının venleri v.rektalis superıor yoluyla v.coJica 

sinistraya buradan da v. mesenterica inferior aracılığıyla v. portaya dökülür. 

Alt kısmının venleri v. rektalis inferior yoluyla v. iliaka internaya 

buradan da v.cava inferiora dökülür. Rektum çevresindeki venlerin anastomozu 

Şekil 4. Rektumun venöz yapısı 

REKTUMUN LENF DAMARLARI 

Rektumun üst kısmının lenf damarlarından bir kısmı rektum çevresinde 

bulunan nodi lymphatici anorektalise, bir kısmı da nodilym:phatici iliaci 

intemaya dökülürler. Rektummı alt kısmının lenf damarlan .nodi lympatici 

inguinaies superficialese döki.ilürler. 

REKTUMUN SİNİRLERİ 

Sempatik lifler pl.pelvikus ve pl.mesenterikus inferiordan, parasempatik 

!itler 2-4 sakral sinirden gelirler. Bu sinirler pi. rektalis superior ve inferior adı 



8 

verilen pleksuslan meydana getirirler. M. sfınkter ani externusun siniri ise irade 

ile çalışan N. pudendusun Nn. analisinden gelir. 

--"'· lrl"ator ani 

Şeldl j. Rektumun içten gönimişıi 
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HİSTOLOJİ (11,12)------------

Rektumun dıştan içe doğru katmanları: 

l) Tunica seroza: En üst parçası peritonla örtülüdür. Daha aşağı parçası ise bağ 

dokusunda yapılmıştır. 

2) Tunica muskularis propria: Bu tabaka düz kas liflerinden yapılmıştır. Biri 

dışta stratum longitudinale, diğeri içte stratum circulare olmak üzere iki katdan 

meydana gelmiştir. Longitudinal kas lifleri ön ve arka duvarda daha fazla olmak 

üzere her tarafa dağılmışlardır. Sirküler kas lifleri canalis analis de daha çoktur 

vem. sfinkter ani intemusu meydana getirirler. 

3) Tunica submukoza: Bu tabaka retikulin lifler, elastik doku, kan damarları, 

lenfatik ve sinirlerden oluşmuştur. Submukozanın çok iyi gelişmiş venöz 

pleksus vardır. 

4) Tunica muskularis mukoza: Longitudinal, transvers ve oblik kas liflerinden 

meydana gelmiştir. M. mukoza ile mukoza arasında yer yer santral germinal 

foliküller mevcuttur. Retikülo endotelyal sistemin bir parçası olarak düşünülen 

foliküllerin sayısı rektum.da oldukça fazladır. 

5) Tunica mukoza: Lam.ina propria içine yerleşmiş epitelyal tubuluslardan 

oluşmuştur. Lamina propria fibroblast, lenfosit, plazma hücre!~ makrofajlar 

ve damar duvannı oluşturan arginofilik liflerin yer aldığı stromadır Epitelyal 

komponent ise düz perpendiküler tubulus veya laiptalardan oluşur. 
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EMBRİYOLOJİ (29-..-----------
İntrauterin dördüncü ve beşinci haftalar esnasında son barsak allantois 

ve ürogenital traktus endodennle döşeli bileşik kloakada sonlanır. Ventral 

kloaka duvarı kloakal membranla oluşmuştur. Bu genital tomurcuklar ve 

kıvnmlar ektoderm tarafından sınırlanır. Ürorektal septum vertikal bölünmeyle 

allantois ile son barsak arasındaki rektumdan transvers ve kaudal olarak ayrılır. 

Ürogenital ve anal kısımlar halinde kaudarlde kloakal membran (proktodeum 

membraru) ile birleşir; iki anal tüberkülden birincisi ventral kloaka 

posterionunda ektoderm ile birleşir. İkincisi ekstemal anal sfinkteri oluştunnak 

için mezodermle bütünleşir. Proktodewn membranda mezenkim olmadığından 

kolayca yırtılır ve primer anüs meydana gelir ve geriye hareket ederek solid 

plak halinde rektum.la birleşir. Üçüncü aya kadar lokalize olmaz. 



REKTAL NEOPLAZMLAR VE PREMALİGN LEZYONLAR 

(1,17,22,33)---------------

Premalign Lezvonlar 

Adenomatöz polip (tubuler adenom) 

Villöz polip 

Tubulovillöz adenom 

Familya! adenomatöz polipozis 

Gard.ner sendromu 

Turcot sendromu 

Karsinoid tm. 

Malign Lezvonlar 

Adenokarsinom 

Anorektal malign melanom 
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Adenomatöz Polipler : Genellikle saplı gelişmelerdir. Adenomatöz 

polipler çok sık görülen lezyonlardır. Erişkindeki sıklıkları %10-50 arasında 

değişmektedir. Yaygın multip polipozisdeki poliplerden farklı olarak olağan 

adenomatöz poliplerin prekanseröz lezyonlar oldukları tartışmalıdır. Mukoza 

bezlerinin lokal hyperplazileri olan adenomatöz poliplerde a tipile hücrelere 

rastlanılmıştır. Ancak bu gibi lezyonlarda kansere dönüşme olasılığı azdır. 

Villöz Polipler :Bu tip polipler barsak duvarına geniş bir tabanla oturan 

yüzey epitelinin orantısız büyümesinden kaynaklanan villus yapılan olan ve 

çıkarıldıktan sonra nüks eğiliminde olan tümörlerdir. Polipin herhangi bir 

yerinden karsinoma dönüşüm görülebilir. 
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Tubülovillöz Adenom : (Villotübüler, villoglandüler, mikst adenom). Bu 

tümörler hem tubüler hem de villöz adenomun histolojik desenine uyan alanlar 

içerir. Bu alanların yüzdeleri farklı olabilir. Bu adenomu taşıyan hastaların 

kliniği ve seyri tümörün yapısına hakiın tip tarafından çizilir. 

Familyal Adenomatöz Polipozis : İlk tanımlanan polipozis sendromudur. 

Kalıtımla ilişkisi ve kansere dönüşüm potansiyeli 1890'den beri bilinmektedir. 

Hastaların kolon ve rektumlarında yüzlerce polip vardır. Genellikle çapı 5 

cm' den küçük olmak üzere küçük sesil ya da saplı adenonılar şeklindedir. Tüm 

kolona yayılmış polipler 1 O yaşından sonra görülmeye başlar. Ortalama tanı 

yaşı 22'dir. 35 yaş sonrasında kolon polipozisi gelişme olasılığı gösteren 

hastalık tedavi edilmezse tiim hastalarda kanser gelişir. Ortalama kanser 

gelişme yaşı 39'dır. 

Gardner Sendromu : Vücüdun deri, derialtı dok.ulan ve kemikler gibi 

çeşitli bölgelerinde epidermal kistler, fibrom, lipom ve özellikle mandibula ve 

kafatasında osteomlar gibi tümör ya da tümöre benzer gelişmelerin eşlik ettiği 

ailevi polipozis olgularına verilen isimdir. 

Turcot Sendromu : Otozomal resesif geçiş olarak herediter olabilir. 

Kolorektal adenomatozis ile birlikte santral sinir sist~m.i tümörleri gösteren bazı 

aileler tanımlanmıştır. Bazı yazarlara göre bu sendromun Gardner sentromunun 

bir alt grubu olduğu ileri sürülmektedir. 

Karsinoid Tm Sindirim kanalında argentoftin hücrelerin 

bulunduğu kardiadan anuse kadar herhangi bir yerinde karsinoid tm. gelişebilir. 

Karsinoid tm. bir özelliği başka histolojik tipte ikinci bir malign tümörle çok 

defa birlikte olmasıdır. Bunun nedeni bilinmemektedir. Bu oran bazı serilerde 

% 20'e kadar çıkmaktadır. Rektumdaki karsinoid tm. sessile polip şeklinde olup 

erkenden metastaz yaparlar. 
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Malign Melanom : Rektum melanomu özellikle anorektal birleşkede 

ya da anuste görülür. Genellikle saplı polipoid bir kitle şeklindedir. Habaseti 

çok fazla olan bu tümörün prognozu kötüdür. 

Adenokarsinom : Rektum kanserinin % 95 Adenokanserdir. Rektal 

kanser insidensi ve mortalitesi toplumlar arası bariz değişiklikler gösterir. En 

yüksek insidens oranı, sosyoekonomisi yüksek standartlarda olan toplumlarda 

görülmesine karşın düşük oranlar sosyo ekonomisi düşük seviyeli toplumlarda 

bulunmuştur. Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'da insidens Güney Amerika ve 

Güney Avrupa' dan daha sıktır. 

Diyetin rektal kanser sebebinde önemli rol oynadığı sanılmaktadır. 

Yüksek posalı diyet ve hızlı pasaj süresinin kanserojen etkisini azalttığı 

düşünülmektedir. Aynca yüksek yağ alımının kanserojenik olabilen kolesterol 

ve kolesterol metabolitlerinin daha fazla yapımına yol açtığı düşünülmektedir. 

Rektum kanserleri kadınlarda erkeklere göre biraz {iaha fazladır. Rektwn 

kanseri her yaşta görülmekle birlikte ortalama yaşı 50 dir. Makroskopik olarak 

1-polipoid 2- ülseratif 3- skiröz tipleri vardır. Histolojik olarak tm. hücreleri 

bez yapılan oluşturma eğilimindedir. 



REKTAL KARSİNO!VIA GELİŞİMİNDE EVRELER (22) 

Pre neoplastik Evre 

1 
Normal Mukoza -----+ Hyperproliferatif ---Displazi 

Mukoza 

Tübuler Prekanseröz evre Villöz 

Adenom Tubulovillöz Adenom 

Adenom 

ı 
Karsinom evresi 

İnsitu İnvaziv metastaz 

Kars in om Kars in om 

l4 
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REKTUl\'1 TÜMÖRÜNÜN YA YILl\'IA YOLLARI (I,35>--

Rektum kanseri, lenfatikler yoluyla, kan akımıyla ve lokal olarak yayılır. 

Periton içi yolla yayılma geç olarak gözükebilir. 

DİREKT YA YILMA 

Az ve orta derecede malign tümörler yavaş ilerleyerek mukozayı infitre 

eder ve kas tabakasına girerler. Ülserativ lezyonlar daha çok sirküler tarzda 

yayılarak anüler tümör meydana getirirler, böylece ampulla rektinin tamamı 

sirküler olarak istila edildiğinde kanserin uzunlamasına ekseni ancak 3-4 cm 

kadardır. Normal bir hastada tümörün sirküler olarak çevrenin l/4'ünü sarması 

için yaklaşık 6 ay geçmesi gerektiği tahmin edilir. Perirektal yağa penetrasyon 

yavaştır ve tümör uzun zaman fascia propria ile sınırlandınlmıştır. Gerçekten 

fascia propria, tümör sirküler olarak barsağın 3/4 ünü tutana kadar istila 

edilemez ve bu durum tümörün 18 aydan beri bulunduğunu gösterir. Böylece 

orta derecede bir tümör prostat arkasında ise Denonvilliers fasyasını çok 

nadiren infiltre eder. Kötü diferansiye tömürler, çoğunlukla küçük ülserasyon 

ve aşırı submukoza infiltrasyonu gösteren ve hızla gelişen düz plak halindedir. 

Rektumun yukarı 113 'ünde direkt yayılma barsak serozasma olur ve rekto 

vezikal boşukta peritoneal nodüller gözükürse de tüm.ör kötü diferansiye 

olmadıkça bunlar fazla değildirler. Eğer tümör kötü diferansiye ise tüm pelvis 

peritonu depozitlerle kaplı olabilir. Prostat, vezilrula seminalis, mesa ne tabanı, 
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vajina ve uterus gibi komşu organlar tutulmuş olabilir. Sigmoid kolon veya 

ince bir barsak ansı rektum yukarı 1/3 'ündeki kansere yapışabilir ve bir fistül 

oluşabilir. 

DİSTAL YAYILMA 

Rektum kanserinin makroskopik sınırından aşağı doğru mikroskopik 

yayılması sfinkter koruyucu rezeksiyonlardan sonra lokal nüks gelişiminde 

kesinlikle hayati önem taşır. Yakın zamana kadar standart ders kitapları 

kanserin tamamen yok olması ve nü.ksün önlenmesi için nonnal bağırsağın 

tümörden 5 cm aşağıdan rezeke edilmesini tavsiye ederlerdi. Williams ve 

arkadaşları (1983) anal vergeden 5-10 cm uzaklıkla yerleşmiş rektum kanserleri 

için küratif abdominoperineal rezeksiyon yapılmış 50 piyes üzerinde aşağı 

doğru rni.kroskopik intramural yayılma varlığını inceleyerek dikkatli ve önemli 

bir çalışma yapmışlardır 38 hastadan (%76) aşağı doğru hiç bir intramural 

yayılma olmadığı bulunmuştur. 7 hastada (% l 4) distal 1 cm veya daha az 

mesafede yayılma ve sadece 5 hastada (%10) distal kenarda 1 cm'den fazla 

mesafede yayılma gönnüştürki, bunlar makroskobik olarak tümörden 

1;5;2;2,5;3,5; ve 5 cm uzaklıktadır. Bu hastaların herbiri kötü diferansily Dukes 

C kanseri idi ve herbiri ameliyattan sonraki üç yıl içerisinde uzak mefastazdan 

ölınüştüler. Bu yazarlar anal vergeden 5 cm kuralının kesin uygulanmasını 

hastanın yaşama şansına bir katkıda bulunmadığı aksine sfinkter koruyucu 

yöntemleri engellediği için hastaya zararı olduğu sonucuna varmışlardır . 

LENFA TİK YA YILMA 

Bu daha ziyade yukarı doğru olur. Tümör intramural lenfatik pleksusu 

tutar ve hemoroidal ganglionlara geçer, oradan da inferior mezenterik lenf 

kanallarından yukarı doğru paraaortik ganglionlara ulaşır. Aşağı ve lateral 

lenfatik yayılma daha ziyade geç dönemde ve ancak normal yukarı yolların bir 

tüm<?rl.e tıkanması durumunda görülür. Böylece retrograd bir lenfatik akım 
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oluşur. lnguinal lenf ganglionlannın tutulması aşağı rektum tümörlerinden 

dentate line 'i geçenlerde görülür. Rutin olarak intemal iliak ganglionlara 

yayılma, rektumun ekstraperitoneal kısmındaki ilerlemiş kanser vakalannda 

görülür. 

Radikal cerrahi uygulanmış rektum kanseri vakaların hepsinde rezeke 

piyes üzerinde yapılan histolojik incelemede, yaklaşık % 50 vakada lenfatik 

metastaz görülmüştür. Ameliyat esnasında saptanan büyümüş bölgesel 

ganglionların ülserleşmiş tümörün sekonder enfeksiyonundan olabileceği ve 

histolojik tetkikte tümör metastazı olmadığını gösterilebileceği bilinmelidir. 

VENÖZ YA YILMA 

Kan yoluyla metastazlar, portal dallarla esas olarak karaciğere olur ve 

gerçekten rektum kanserinden ölen hastaların 1/3 - 112 sinde karaciğerde 

sekonder depozitler bulunur. Kan yoluyla oluşan depozitler çok daha az olarak 

akciğer, beyin ve kırmızı ilik içeren kemiklerde oluşur. Rektal kanser 

vakalannın o/o50sinde bölgesel venlere malign yayılım görülmüştür. 

Submukozal venlere yayılım insidensi %15 ve ekstraınural venlerin tutulumu% 

35 oranındadır venöz yayılım insidensi bölgesel lenf nodu tutulumu ve primer 

tümörün derecesi yüksek olduğu zaman artmaktadır. Ekstramural venlere 

yayılım 5 yıllık sürvi oranını% 30'lara kadar azaltması gibi ciddi etkisi vardır. 



18 

REKT AL KANSERİN EVRELEl\'lE SİSTEl\'ILERİ 

(1, 17,22,34) 

Rektal karsinomlar patolojik olarak ilk kez 1932 yılında Dukes 

tarafından evrelendirilmiş ve daha sonra aynı sistem kolon karsinomalan için 

de kullanılmıştır. Bu evrelendirme kolorektal karsinomlarda prognozu belirleme 

açısından önemlidir. 

Dukes, sınıflandınnasında (Tablo I, Şekil 6) önce A, B ve C olmak üzere 

üç evreye, daha sonra 1958'de C evresini Cl ve C2 olarak ikiye ayırmıştır. 

Daha sonra Dukes sınıflandırılması yeniden modifiye edilmiştir. (Astler-Coller 

modifikasyonu) Buna göre B evresi de Bl ve B2'ye ayrılmıştır (Tablo 2, Şekil 

6). Bazı araştınnacılar bu sınıflandırmalara D evresini de uzak metastaz 

varlığını göstermek için eklemişlerdir. T errazas ve arkadaşları orjinal Dukes 

sınıflandırmasına ·ekledikleri evreleri D 1 (komşu organlara invazyon) ve D2 

(uzak metastaz olarak tanımlamışlardır). 

Amerikan Joint Committee'nin TND sınıflandırmasına göre ise 5 evre 

vardır (Tablo 3). 

TABLO 1. DUKES SINIFLANDIRMASI 

A evresi 
B evresi 
C evresi 

: Muskularis propria tabakasına kadar invazyon vardır. 
: Tüm barsak duvarı tutulumu lenf nodu metastazı yoktur. 
: Lenf nodu metastazı vardır (Barsak duvarı tutulum derinliğine 

bakılmaz.) 

Cl: Barsağa komşu lenf nodu metastazı vardır. 
C2:Damarların bağlandığı düzeyde lenf nodu metastazı vardır. 

TABLO 2. ASTLER - COLLER sınıflandınlması 
A evresi : Mukoza ve submukozaya lokalize tümör 
B evresi :B 1 : Lenf nodu metastazı olmadan muskularis propriaya kadar 

·tümör tutulumu. 
B2 : Lenf nodu metastazı olmadan muskularis propriayı 

invaze eden tümör. 
C evresi C l : Tümör muskularis propriayla, sırur~ lenf nodu mevcut. 

C2 : Tümör M propriayı aşmış perirektal lenf nodu metastazı. 
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TABLO 3. AMERiCAN JOİNT COMMİTEE'NİN TNM sınıflandırması. 

EVRE TNM 
o Insitu karsinoma Tıs No Mo 
1 Muslnılaris propriaya kadar yayılım Tl. T2 No Mo 
il Tfun barsak duvarı tutulumu T3, T4, NoMo 

· III Lenf nodu metastazı varlığı T Nl, N2, N3. Mo 
IV Uzak metastaz varlığı T N Ml 

TNM Smıflandınlması 

Primer Tümör (T): Bölgesel LenfNodu (N): 
Tx Primer tümörü bilinmiven Nx Değerlendirilmeven lenf nodu 
To Primer tümörü olmayan No Lenf nodu metastazı olmayan 
Tıs In-situ karsinoma N 1 1-3 perikolik 
T l submukozaya kadar tutulum N2 2-4 perikolik veya perirektal LN 

T2M uskularis oropriava kadar tutulum 
T3Subserozaya kadar tutulum 
T4 tüm duvar veya komşu 

tutulumu 
Uzak Metastaz (M) 
Mx Uzak metastazı 
değerlendirilmeyen 

Mo Uzak metastazı olmayan 
Mı Uzak metastazı olan 

A 

Oulıes 

8 c 

organ 

A 

metaztası 

N3 Damarlar bovunca LN metastazı 

Aıtler • COfler 

82 

Şekil 6. Dükes ve Asıler-Collere g(Jre sınıflama 
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REKTUl\ılUN ENDOSO~OGR~FİK A~A TO,IİSi 

(5, 15,20,31)--------------------

ERUS sırasında 5 katmanlı endoskopik duvar görüntülemesi yorumlama 

için baz olarak alınır. Eğer 7,5 MHz'lik bir frekans kullarulırsa normal rek-rum 

duvannda 2 hypoekojen, 3 hyperekojen katman götiilür. 

İç hyperekojen katmann balon ve mukozayı gösterir. · Ortadaki 

hyperekojen katman m.mukoza ile m.propria arasındaki submukozadır. Dıştaki 

ekojen katman ise m.propria ile perirektal yağlı alan arasındaki katmarıdır. 

İç hypoekojen katman mus}.ı~laris mukoza ve dıştaki hypoekojen katman 

muskıılaris propriadır.(Şekil 7) 

1----

2------n. 

3-----~ 

4 -----"#"i 

s-----ır-

Şekil 7. Rektumun duvar katmanları 

1. balon ve muko:a 

2. musku/aris muko:a 

3.submuko:a 

./..nmskularis propria 

5. perirekra/ yağlı alan/ seriJza 

Rektumun duvar katman/an 
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Kan damarlan hypoekojen olarak görülür ve bunların seyri rektumun 

longitudinal aksine paraleldir. Hypoekojen vaskular yapıların sonografik olarak 

devamlılığının olınası hypoekojen lenf nodlarından ayınmında yardımcıdır. 

Anal kanal lokalizasyonunda pubis anterioru ile koksiks posterioru 

arasında yer alan levator ani kası gösterilebilir. M. obturator intemus 

hyperekoik pubis ramusun önünde hypoekojen bant tarzında gösterilir. 

Anorektal junction sonografi.k olarak düzgün duvar kalınlaşması şeklinde 

karakterizedir. İntemal ve ekstemal ana! sifinkterler ERUS ile görüntülenebilir. 

Erkekte rektumun anteriorunda mesane, sem.inal veziküller ve prostant 

yer alır. Mesanenin tam olarak değerlendirilebilmesi için dolu olması lazımdır. 

Kadında rektum anteriorunda vagina yer alır Utenıs ve overler hasta yaşıyla 

uyumlu boyutlarda görüntülenebilir. 
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REKTU~l CA'NIN ENDOREKTAL U.S. BULGULARI 

("' 19 ,, ~ "'') 
.:>, ,-=>,.:>- --------------------

ERUS 'da tümörün penetrasyonu, perirekal alana invazyonu, çevre 

organlarla ilişkisi ve lenf nodu mevcudiyeti rahatlıkla gösterilebilrnektedir. 

ERUS ile yumuşak dokudaki kistler, kalsifıkasyon ve sıvı kolleksiyonlan 

saptanabilmektedir. Rektal malign lezyonlar ERUS ile normal rektum 

katmanlarına göre hypoekojen şeklinde görülürler. ERUS ile tümörün. 

1. Kaçıncı cm' ler arasında olduğu. 

2. Tümörün lokalizasyonu (saat kadranına göre belirtilir. Sakrum saat 12, pubis 

saat 6 olarak kabul edilir). 

3. Tümörün boyutları, şekli 

4. Tümörü iç ekojenitesi (hypoekojen, hyperekojen izoekojen) 

5. İnvazyon derecesi saptanır. 

Tümör evrelendimıede neoplazm ile m. propria arasındaki sının ıyı 

belirtmek gerekir. Eğer orta ekojenik katmanın (submukoza) hypoekojen tın. 

tarafından irregüler kalınlaşması izlenirse bu Evre A olarak kabul edilir ve 

m.propria submukozadan kolaylıkla aynlır. Eğer submukoza tamamen 

görülemiyorsa m.proprianın infiltre olduğu düşünülür. M.propria sıklıkla 

kalınlaşmıştır ancak bu kalınlaşma düzgün ve keskin bir biçimdedir. 

Tümör perirektal alana invaze ise m.propriada düzensizlikler ve hatta 

dişli çark manzarası göıiilür. Aynca m.propria ile dış ekojenik katman (seroza 

veya perirektal yağlı alan) arasındaki sınır düzensizleşmiştir. 

Lenf nodu değerlendirmede lokalizasyon, sayı, boyut ve ekojenite 

değerlendiriliyor. 

Lenf nodu metastazları iyi sınırlı olup hypoekojen görünümdedir. Lokal 

sepSisin neden olduğu hyperplazi ise kötii sınırlı ve hyperekojen olarak izlenir. 
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GEREÇ VE YÖNTEI\'t------------

Temmuz 1994-Şubat 1995 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi 

Radyodiagnastik Ana Bilim Dalına başvuran biyopsi ile Rek'tUill Ca teşhisi 

konmuş 39 hasta endorektal U.S. ile prospektif olarak değerlendirilmiştir. Hasta 

seçiminde cerrahinin sunduğu vakalara bağlı kalındı. Rektumda stenoza yol 

açan vakalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar ortalama 2 hafta içerisinde opere 

olmuşlardır. Hastaların 23 kadan erkek, 16 kadarı kadındır. Yaşları 36-82 

arasında değişmekteydi. Yaş ortalaması 56,6 dir. 

Hastaların U.S. tetkiki Siemens Sonoline Sl.400 cihaz ile yapıldı ve 

endo-poly-plane probe kullanıldı. Endo-P-probun tfun uzunluğu 43 cm.dir. 

Rektuma uygulanabilir uzunluğu 2.5 cm. maksimwn çapı 2 cm.dir. 

Bu prop sayesinde transvers 360° ve transvers plana dik longitudinal 

240° planlar elde edilebilmektedir. Monitör ise 100° veya 150°'lik kesitleri 

gösterebilmektedir. Bu düzlemdeki optimal frekanslar 5 MHz, 6 MHz ve 7,5 

MHz olarak sağlanır. Propla birlikle yaklaşık 50 cc distile su alabilen doldurma 

tüpü olan ve aynı zamanda hijyenik örtü görevini gören bir balon sistemi 

kullanıldı. Hastalara incelemeden önce lavman uygulandı. Hastalar sol lateral 

dekübitüs pozisyonunda yatınldıktan sonra fekal kontaminasyonu önlemek için 

proba prezervatif geçirildi. Daha sonra prop rektuma uygulanarak ilk önce 

balon şişirilmeden daha sonra akustik pencere oluşturmak için balon 50 cc 
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distile su ile şişirilerek anorektal hattan itibaren l cm ' lik aralıklarla aksial ve 

longitudinal düzlemlerde görüntüler elde edildi. İnceleme anal vergeden 

itibaren 20 cm 'lik tm. için k"Ullanıldı. İnceleme sonrasında hastalarda rahatsızlık 

ve ağrı dışında ciddi bir komplikasyon meydana gelmedi 2 hastada mınor 

kanama görüldü (bir hasta malign melanomdu) Ancak tedavi gerekmedi. 

Endorektal U.S. bı./gulanyla Astler-Coller sınıflaması göz önüne alınarak 

preoperatif evreleme yapıldı. Bu sonuçlar cerrahi-histopatolojik sonuçlar ile 

karşılaştırıldı. (Şekil 8). 

double-wall balloon tip 

rim tube fiıcing ring 

Şekil 8. Endo-P-Prop 
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BULGULAR------------------------

Çalışma kapsamında yer alan 39 olgunun tanı konulduğunda yaş 

ortalaması 56,6 dir. 16 hasta kadın 23 hasta erkekti. Tümör yerleşimi 3-6 cm. 

arasındaydı. 

Olguların histopatolojik incelenmesi sonucu 34 olgunun 

Adenokarsinom, 2 olgunun anorektal malign melanom 3 olgunun villöz polip 

üzerinden gelişen malinite olduğu belirlendi. Çalışma kapsamına alınan tilin 

olgular opere edildi. 

TABLO 1. V akaların dökümanlan 

Vaka Cm Yaş Cins us PAT Operasyon His/Pat 

1 3 42 K 82 B2 Miles AdenoCA 

2 5 70 E B2 Bl AR AdenoCA 

3 8 82 K 82 B2 AR Adeno CA 

4 3 57 E 81 Bl Lokal eksizyon M.Melanom 

5 6 67 ·K Bl Bl AR Villöz polip 

6 11 70 K Bl Bl LAR AdenoCA 

7 7-11 70 E C2 ez AR AdenoCA 

8 s 41 E C2 C2 AR AdenoCA 

9 8 75 E C2 cı AR AdenoCA 

10 . 4 55 E Bl cı Miles AdenoCA 
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11 10 49 K Cl 82 AR AdenoCA 

12 9 63 K 81 81 AR Villöz polip 

13 9 71 K 82 82 Mil es Adeno CA 

14 9 54 K 82 B2 AR Adeno CA 

15 8 36 K Cl B2 AR AdenoCA 

16 8 61 E B2 B2 AR AdenoCA 

17 4 70 E C2 B'.?. Miles Adeno CA 

18 7 63 K B2 BI AR Adeno CA 

19 3 42 K C2 C2 Miles Adeno CA 

20 5 48 E Bl Bl AR Adeno CA 

21 9 45 K Bl Bl AR Adeno CA 

22 13 55 E B2 B2 AR Adeno CA 

23 14 48 K cı Bl AR Adeno CA 

24 8 75 E C2 C2 AR Adeno CA 

25 7 56 K C2 Bl AR Adeno CA 

26 9 42 E Bl Bl AR Adeno CA 

27 3 53 E Bi B2 Mil es Adeno CA 

28 8 70 E B2 C2 AR Adeno CA 

29 5 50 K Bl Bl Miles Adeno CA 

30 12 44 E cı cı AR Adeno CA 

31 7 62 K B2 B2 LAR AdenoCA 

32 4 60 E Bl Bl Miles Villöz polip 

33 8 47 E B2 Bl AR Adeno CA 

34 10 53 E Bl Bl AR AdenoCA 

35 5 50 E C2 C2 Miles Adeno CA 

36 3 53 E B2 B2 Miles Adeııo CA 

37 4 57 E C2 C2 Miles Malign Melanom 

38 7 47 E Bl c1 AR AdenoCA 

39 6 57 E Bl Bl AR AdenoCA 



Tablo 2. Kadın Erkek sayısının evrelere göre dağılımı. 

A 

K:ıdın o 
Erkek o 

BI B2 cı C:2 

%0 5 o/o 12,8 6 %15,3 3 %7,6 2 %5,1 

o/oO 9 %~3 6 %15,3 l %2,5 7 %17,9 

:r: ··-··--
7j '. 

E 
E K 

6 : 

HASTA SAYISI :1 1 
31 ! 

... 

~ j K .~: 

,; K ; 

2 İ E .; · ' 
1 : E ·~· ~ ; :. 1 ı cs~t l 

' 

0~...ı;..ı~-'-'ır:.,...t.-'"-~._._· .il!··~ ....... ~~·· :c Series2 , 
A 81 B2 C1 C2 

EVRE 

EVRELERE GÖRE ERKEK KADIN OAGILIMI 
SERIES 1 : ERKEK 
SERIES 2: KAOIN 

Grafik 1 
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Top % 

16 41 

23 59 

Çalışmamızda ERUS 'a göre B l evredeki hasta sayısı 14 (o/o36), B2 

evredeki hasta sayısı 12(o/o3 l) C 1 evredeki hasta sayısı 4 (% l O) C2 evredeki 

hasta sayısı 9 (%23). 

HASTA SAYISININ EVRELERE GÖRE OAGILJMI 

cı 

1cm 

Grafik 2 
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Çatışmamızda ERUS ile histopatolojik sonuçlan karşılaştıracak olursak 

B 1 evTesinde doğru evrelenen hasta sayısı l 1, yüksek evreleme yok, düşük 

evreleme sayısı 3. 

82 evresinde doğru evrelenen hasta sayısı 8, yüksek evreleme sayısı 3, 

düşük evreleme 1. 

Cl evresinde doğru evrelenen hasta sayısı 1, yüksek evreleme sayısı 1, 

düşük evreleme sayısı 2. 

C2 evresinde ise doğru evreleme sayısı 6 yüksek evreleme sayısı 3, 

düşük evreleme yok. 

Tablo 3. Histopatolojik evrelemenin ERUS sonuçlarıyla karşılaştırılması. 

ERUSSONUCU 

Histopatolojik sonuç Olgu S. A Bl B2 cı 

A 

Bl 

B2 

cı 

C2 

H 14 
A 
s 12 
T 
A 10 

s 8 

A 8 
y 
1 
s 
1 

o - - - -
16 - 11 " .) 1 

12 - 1 8 2 

4 - 2 - ı 

7 - - 1 -

B2 , - C1 C2 

EVRE 

HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARIN ERUS SONUÇLARI İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 

SERIES 5 : C2 SERIES 4 : C1 SERIES 3 : 82 

C2 

-
1 

1 

1 

6 

j•Series5 i 
i0Series4 ! 
1 1 

!' D Series3 ! 
ı •Senesıl 
lcser1es1 J · ı 

ı 
i 
ı 

ı ' SERIES 2: B3 SERIES 1 : A 

1 
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Çalışmamızda 39 olgudan 26'sında doğru evrelendirme yapıldığı 

görüldü. Doğruluk oranı %67. ERUS'la perirektal yağlı alan invazyonu 

değerlendirildiğinde doğruluk oranı %84 spesivite %95, sensivite o/o64 pozitif 

prediktif değer % 78, negatif prediktif değer %91 olarak bulunmuştur. 

Tablo 4. Ekstra Mural invazyonun ERUS'la değerlendirme oranlan 

G(+) G(-) Y(+) Y(-) Doğruluk Spesivite Sensivite Pozitif Negatif 

oranı PD PD 

21 11 6 1 %84 %95 %64 %78 %91 

ERUS 'la değerlendirmede 

Bl evresinde 14 kişi bulunmuştur. Bl evresi için doğruluk oranı %92, 

sensivite %100, spesivite %82, pozitif prediktif değer %100 negatif prediktif 

değer %88 dir. 

B2 evresinde 12 kişi bulunmuştur. B2 evresi için doğruluk oranı %89, 

sensivite %88, spesivite %92, pozitif prediktif değer %80, negatif prediktif 

değer %95dir. 

Cl evresinde 4 kişi bulunmuştur. Doğruluk oranı %92, sensivite %96, 

spesivite o/o66, pozitif prediktif değer %80, negatif prediktif değer %94dir. 

C2 evresinde 9 kişi bulunmuştur. Doğruluk oranı %92, sensivite %90, 

spesivite %100, pozitif prediktif değer %75, negatif prediktif değer %100 

olarak bulunmuştur. 

Tablo 5. Astler-Coller I Histopatoloji sonuçlarına göre değerler 

G(+) G(-) Y(+) Y(-) Doğruluk Spesivite Sensivite Pozitif Negatif 
oranı % % PD. PD 
% % % 

A o o o o o o o o o 
81 14 22 o 3 92 82 100 100 88 

82 12 22 3 1 89 92 88 80 - 95 

c1 4 32 1 2 92 66 96 80 94 

C2 9 27 3 o 92 100 90 15 100 



Toplam 13 vakada yanlış değerlendinne yapılmıştır. (%33) Yüksek 

evreleme 7 vakada (%18) Düşük evreleme 6 vakada (%15) yapılmıştır. 

B 1 evresi için 3 düşük evreleme, 82 evresi için 3 yüksek l düşük evreleme, C l 

evresi için 1 yüksek 2 düşük evreleme, C2 evresi için 3 yüksek evreleme 

yapılmıştır. 

Tablo 6. Yüksek-Düşük evreleme 

us Yüksek Evreleme Düşük Evreleme 

A o o o 
Bl 14 o 3 

B2 12 3 1 

cı 4 1 2 

C2 9 3 o 

12 -- --·- ·· ·----·-~-··- ----· -------------------ı 

81 

2 

82 
3 

C1 

YÜKSEK-OÜŞÜK EVRELEME 
SERIES 1 : YÜKSEK EVRELEME 
SERIES 2: NORMAL EVRELEME 
SERIES 3 : DÜŞÜK EVRELEME 

Grafik 4 

4 

C2 

\ 

l jDSeries1 
i j•Seıies2 
l 'CSeries3 
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YÜKSEK-DÜŞÜK EVRELEME 
SERIES 1 : YÜKSEK EVRELEME 
SERIES 2.: NORMAL EVRELEME 
SERIES 3 : DÜŞÜK EVRELEME 

Grafik 5 
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Lenf nodlannı değerlendinnek için 39 hastaya bakılmıştır. 

39 hastanın 8'inde lenf nodu metastazı saptanmıştır. 3 hastada ERUS'la lenf 

nodu metastazı saptanmadığı halde patoloji lenf nodu metastazı olarak 

gelmiştir. 5 hastada ise ERUS ile lenf nodu metastazı olarak 

değerlendirilmişsede patoloji reaktif değişiklik olarak gelmiştir. 

ERUS'Ia lenf nodu metastazı saptama doğruluk oranı %79, spesivite 

% 72, sensivite %82 pozitif prediktif değer %62, negatif predil.ıif değer o/o88 

olarak bulunmuşnır. 



Tablo 7. Lenfnodu Metastaz Sonuçlan 
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Tablo 8. Lenf nodu metastaz değerlendinne oranlan 

Doğruluk oranı Spesivite Sensivite Pozitif PD 

%79 %72 o/o82 %61 

Pat(-) · 

5 
., .. 
-:> 

•OSeries2 
1osenes1 

Negatif PO 

%88 

.. ., _,_ 
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TARTIŞMA 

Rektumun malign tümörleri sıklıkla 50-80 yaşlan arasında görülür. 

Çalışmamızda yaş ortalaması 56,6 dır. Rektumun malign tümörlerinin °/o95'1 

adenokarsinomdur. Çalışma kapsamında yer alan 39 olgudan 34'ünün 

histopatolojisi adenokansedir. 3 olgu villöz polip zemininden gelişen 

adenokarsinomdur (Total olgularının %94) 2 olgu anorektal malign 

melanomdur (o/o0.5) (22). 

Rektum kanserli hastalarda preoperatif evrelendirıne prognostik açıdan 

olduğu kadar yapılacak tedavinin planlanması açısından da önemlidir. Evre B 1 

olan bir tümöre lokal eksizyon yapılabileceği gibi rnetastatik lenf nodlan olan 

bir tümöre preoperatif radyoterapi verilmesi uygun bir tedavi yöntemi olabilir 

( 16). Preoperatif değerlendirmede rektal muayene tümör fiksasyonuna 

bakılarak evrelendirmede yardımcı olabilir. Ancak bu muayeneyi standardize 

etmek mümkün değildir. Aynca bu muayene yapan kişinin deneyimine 

bağımlıdır ve bu şekilde lenf nodlanrun değerlendirilmesi çok zordur. Mason 

(26) rektal muayene ile mukoza ve submukozada olan tümörti %70., m.propriayı 

infiltre eden tümöıii ise % 75 oranında doğru evrelendirme elde ettiğini 

belirtmektedir. Rektal muayene ile evrelendinnenin bir dezavantajı ancak distal 

6-7 cm de olan tümörlerin değerlendirilebilmesidir. BT ve MR1 rektum 

kanserin lokal yayılımını göstennede başarı oranlan %48 ile % 79 arasında 

değişmektedir (6,27). Buna örnek olarak evrelemede önemli olan rektum duvar 

katmanlarını görüntülemede bu yöntemlerden yararlanılamamaktadır. 
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Günümüzde rektum kanserinin preoperatif evrelendirilmesinde en uy~ 

yöntem ERUS olarak görülmektedir. ERUS ile rektumun anatomik detayları 

çok iyi bir şekilde ortaya konulduğu için tümörün peenetrasyonu. perirek'tal 

alana invazyonu, çevre organlara yayılımı ve lenf nodu metastazı haşan ile 

gösterilebilmektedir (10). 

ERUS'da rektum duvar incelenmesini çeşitli faktörler etkiler (12). 

1. Probun frekansı (en iyi görüntüleme 7,5 MHz ile sağlanıyor) 

2. Rektumun yüksek stenozunda tam bir değerlendirilme yapılamaz. ERUS ile 

değerlendirme için 2 cmlik reziduel bir rektum !um.eni gereklidir. Ancak 

böylece prop 90°lik bir açıyla rektuma yerleştirilebilir. 

3. Balonla rektal duvarın sıkıştınlması rektal duvar katmanların 

göıiintülenmesini ve yorumlanmasını zayıflatabilir. Büyük tümörlerde 

balonsuz yapılan çalışmalarda olwnlu sonuçlar verilmiştir. 

Çalışmamızda frekans olarak en iyi sonuçlar 7,5 MHz 5 MHz ile alındı. 

Aynca probun geçmesine izin vermeyen yüksek stenozlu rektal kanserli 

hastalar çalışma dışı bırakılmıştır 

ERUS 'la tm. değerlendirilmesinde hem balonlu hem de balonsuz 

görüntüler elde edilmiştir. Ve görülmüştür ki büyük tümörlerde balon ekstra bir 

yarar sağlamamıştır. Rektum tümörlerinin ekosu, duvar katmanlarının 

ekosundan daha hypoekojendir (10). Bizim çalışmamızda 36 hastada tümör 

hypoekojen olarak izlendi (%92) 2 hastada izoekojen, 1 hastada hyperekojen 

tümör izlendi. 

Tümör ekojenitesi konuswıda villöz poliplerden kısaca bahsetmekte 

yarar var. Şöyle ki villöz poliplerin ERUS görüntüsü homojen ve 

hyperekojendir. Eger villöz polip zemininden kanser gelişirse polip ekosu 

hypoekojen-heterojen bir göıiinüm alır. Bu farklılık villöz poliplerin ERUS ' la 

takibinde ve preoperatif değerlendirilmesinde cesaret vericidir ( 14, l 6). 
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ERUS'la değerlendirmede rektumun normal duvar katmanlarını 

tanımlamak gerekir. 3 hyperekojen, 2 hypoekojen duvar katmanları şöyledir 

(16). 

1. Mukoza (hyperekojen) 

2. Muskularıs mukoza (hypoekojen) 

3. Submukoza (hyperekojen) 

4. Muskularis propria (hypoekojen) 

5. Seroz.a/perirektal yağlı alan (hyperekojen) 

Astler-Collere göre evre A. tümöıiinde kitle mukoza ve submukozada 

sınırlıdır. ERUS' da orta ekojenik katmanın (submukoza) irregüler, hypoekojen 

kalınlaşması izlenir. 

Evre B 1 ve C 1 de tümör m. propriayla sınırlıdır. Peri rektal alana 

invazyon yoktur. ERUS'da submukozanın tamamen bozulması ve m.propriarun 

hypoekojen kalınlaşması izlenir. Ancak bu kalınlaşma · düzgün ve keskin 

konturlu bir şekildedir. M. propriadaki küçük düzensizlikler erken invazyon 

bulgusu olarak değerlendirilir (16,24,27). M. propria klinik olarak ve de 

ERUS'da çok önemlidir. Çünkü onun sının kitlenin intramural veya 

ekstramural invazyonunu belirtir ( 1 O). 

Peri rektal alana invazyonun değerlendirilmesinde 2 U.S. kriteri kullanılır (14). 

1. M. proprianın dış yüzeyinde düzensizlik, dişli çark göıiinümüyle birlikte m. 

propria ile peri rektal yağlı alan arasındaki ekojenik ara katmanın net 

izlenmemesi. devamlılığının bozulması tümöıiin perirektal alana invaze 

olduğunu gösterir (2). 

2. M. proprianın dış yüzeyinde düzensizlik olsa bile ara ekojenik kannanın ( 5 

katman) intakt görülmesi tümöıiin m. propria ile sınırlı kaldığını gösterir 

(20). 
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Biz de çalışmamızda bu iki kriteri kullandık. Ve gördük ki sırurda . 
vakalarda, m.proprianın düzensiz görüldüğü olgularda kriter 2'nin kullanılması 

doğru evrelendinneye gerçekleştinnektedir. 

Doğru evrelendinnede karşılaşılan en önemli problem yüksek 

evrelendirmedir (16). Yüksek evrelendinnenin en önemli nedeni ise 

enflamatuar (stromal desmoplastik) reaksiyonlardır (14). Yüksek evrelendirilen 

vakalarda histopatolojik olarak tümör çevresinde inflamasyon ve m.propriyanın 

dış sınırına doğru sınırlı sellüler infiltrasyon odakları bulunmuştur. Yüksek 

evrelendiımede kitle histopatolojik olarak m. propria ile sınırlıyken ERUS 'da 

perirektal alana invazyon mevcut gibi değerlendirilir. Yüksek evrelendirmede 

özellikle sınır vakalarda tümör m. proprianın dış longitudinal katmanının büyük 

bir kısmım tutmuşsa meydana gelmektedir. Literatürde yüksek 

evrelendirilmenin önlenmesi için U.S. kriter 2'nin kullanılması üzerinde 

durulmakta ve radyoloğun inceleme sırasında m.propria ile perirektal alan 

arasındaki potansiyel ekojen ara yüze konsantre olması önerilmektedir (14). 

Bizim çalışmamızda toplam 7 vak.ada yüksek evrelendinne yapılmıştır 

(%17). 

Literatürdeki oranlar şöyledir: 

Referans Hasta Sayısı Yüksek Evreleme Oranı(%) 

1.Hildebrandt ve ark. (32) 25 2 10 

2. Romano ve ark. (15) 25 2 10 

3. Beynon ve ark. (2) 33 2 6 

4. Hulsman ve ark. (10) 79 18 22 

5. Matthow ve ark. (27) 102 16 15 

Yüksek evreleme konusunda yapılan çalışmalardan biriside Y amashita 

ve arkadaşlarına aittir (38). Yamashita ERUS'dan birkaç gün önce yapılan 

biyopsinin inflamasyona neden olduğunu ileri sürmektedir. Hatta son 

zamanlarda ERUS' dan l hafta öncesi yapılan biyopsi nedeniyle ortaya çıkan 



37 

in:flamasyonun yüksek evrelendinneye neden olabileceği ortaya atılmıştır . . 
Çalışmamızda ERUS öne-esi yapılan biyopsilerin tarihleri değişikti ve genelde 1 

hafta öncesi biyopsiler yapılmıştır. 

Enflamatuar reaksiyonun derecesinin artmasına bir ölçüde geniş kalibreli 

endoskopik aletlerle yapılan manuplasyonlar etkili olmaktadır (14). 

Yüksek evrelendinneye yol açan nedenlerden birisi de m.proprianın 

tümör nedeniyle retraksiyonudur (3,37). 

Düşük evreleme toplam 6 vakada görülmüştür (%15). Düşük 

evrelendirmede literatürdeki oranlara bakacak olursak. 

Referans Hasta Sayısı Düşük evreleme Oranı(%) 

Matthew ve ark. (27) 102 12 11 

Refik ve ark. 19 2 10 

Beynon ve ark. (2) 33 1 
.., 
.) 

Hulsman ve ark. (10) 79 4 5 

39 kişilik çalışma grubumuzda perirektal yağlı alan invazyonu 21 

hastada doğru olarak değerlendirilmiştir. Doğruluk oranı %84, spesivite %95, 

sensivite %64, pozitif prediktif değer % 78, negatif prediktif değer %91. Bu 

değerleri literatür ile karşılaştırdığımızda şöyle birsonuç elde etmekteyiz. 

Referans Hasta Doğruluk Sensivite Spesivite 

Sayısı oranı 

Beynon ve ark. (2) 33 %93 %96 %92 

Hildebrandt ve ark. (32) 25 %92 %90 o/o89 

Romano ve ark. (15) 23 %90 %91 %89 

Matthow ve ark. (27) 102 %71 %67 %71 

Glaser ve ark. ( 16). 117 %88 %97 %90 
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Perirektal lenf nodu tutulumu, rektal kanserlerde yaşamsal açıdan ve de 

lokal nüks açısından bir hayli fazla prognostik öneme sahiptir. Geniş hasta 

grupları ile çalışmalar gösteriyor ki lenf nodu metastazı hasta yaşamını büyük 

ölçüde azaltıyor. Lenfatik yayılım ile lokal tümör invazyon derecesi, tümör 

histolojisi .. ile ven invazyonu arasında yalcın bir ilişki vardır. Dahası lenf nodu 

sayısındaki artma yaşamsal surviyi azaltmaktadır. Geniş tümör invazyonundan 

daha az önemlide olsa lenf nodu metastazı olan hastalarda nüks şansı 

artmaktadır (27). 

Perirektal alanda lenf nodu boyutu 3 mı"\den fazlaysa anlamlıdır(27). 

Bizde çalışmamızda 3 mm' den fazla boyuta sahip lenf nodlannı değerlendirdik. 

Lenf nodlan metastazları iyi Slillflı olup hypoekojen görünümdedir. Lokal 

sepsisin neden olduğu lenf nodu hyperplazisinde ise kötü sınırlı ve hyperekojen 

olarak izlenir. 

Ancak yinede hypoekojen lenf nodlarında nonspesifik inflamasyon 

yüzde yüz ekarte edilemez. Eğer ERUS ile lenf nodu görülemiyorsa bu 

durumda metastatik lenf nodu bulma şansı çok dfişüktür. ERUS ile ancak 

mukozadan itibaren 5-6 cm içinde yer alan lenf nodlan 

değerlendirilebilmek1edir (3,20). 

BT de 1 cm ve üstündeki lenf nodlan saptanabilmektedir. Ancak lenf 

nodu boyutuyla lenf nodu metastazı arasında herhangi bir bağlann kurulamaz 

(8,21). 

MR., BT'ye göre lenf nodu saptamada daha az hassas ancak daha 

spesifiktir. Lenf nodlannın değerlendirilmesindeki problem yalnış pozitifliktir. 

Yanlış pozitif olmasının nedeni mesorektumdaki lenf nodlannın stıüktürü ile 

ilgili değildir. Bu olay belki lenf nodlannın boyutları ile ilgili farktan 

açıklanabilir. Çünkü geniş reaktif nodların ERUS'daki görüntüsü ile 

karışabilmektedir. Bu gibi durumlarda U.S. eşliğinde İ.A.B. önerilmektedir (3). 
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Aynca unutmamak gerekir ki normal boyutlardaki lenf nodlannda dahi 

mikroskopik invazyon görülebilir. ERUS 'la lenf nodlanndaki mikrometastazlan 

göstennek için yüksek frekanslı proplann kullanılması gündeme gelmiştir ( 16). 

(10 MHz) 39 kişilik hasta gtubwnuz aynı zamanda lenf ıiodu .~çısından da 

değerlendirilmiş ve lenf nodu metastazı 8 vakada bulunmuştur. 23 hastada "lenf 

nodu tutulumu izlenmemiştir. Lenf nodu tutulwnundaki doğruluk oranı % 79 

spesivite % 72, sensivite o/o82, pozitif prediktif değer %61, negatif prediktif 

değer %88 olarak bulunmuştur. 

Literatürdeki lenf nodu tutulwn oranlan şöyledir: 

Referans Hasta Sayısı Doğruluk oranı o/o 

Saitoh ve ark. (32) 71 73 

Hildebrandt ve ark. (20) 25 74 

Rifkin ve ark. (31) 81 86 

Matthow ve ark. (27). 102 81 
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SONUÇ 

Rektum ve perirektal alan benign ve malign birçok hastalığın olduğu bir 

bölgedir. Endorektal ultrason bütün rektumun direkt ve tekrar edilebilen 

incelenmesini sağlayan diyagnostik bir prosedurdur. Günümüzde rektum 

kanserinin cerrahi tedavisinde sfink'ter korumalı operasyonlar önem 

kazanmıştır. Bu tip operasyonulann seçimi tümörün invazyon derecesine ve 

lenf nodu gelişiminin belirlenmesine bağlıdır. 

Son yıllarda ERUS rektal duvarın değerlendirilmesinde gittikçe artan 

sıklıkta kullanılmaya başlanmıştır. CT ve MR evrelendirmede yardımcı 

olmamaktadır. Ne tümör infıltrasyon derecesi ne de lenf nodüllerinin niteliği ve 

niceliği bu tetkikler ile güvenilir bir şekilde saptanamamaktadır. 

Çalışmamızda biyopsi ile tanısı konmuş rektum kanserlerinin preoperatif 

değerlendirilmesinde ERUS 'un rolü tartışılmıştır. Tümörün perirektal alan 

invazyonu değerlendirildiğinde doğruluk oranı o/o84 olarak bulundu. Lenf nodu 

tutulumundaki doğruluk oranı ise %79'dır. Kısaca bu çalışmanın amaçlan: 

1. Rektum kanserli hastalarda Astler-Coller sınıflamasına göre tümörün 

infi.ltrasyon derinliğini değerlendirmek. 

2. Perirektal alandaki lenf nodu metastazlarını saptamak. 

3. Evrelendirmedeki güçlükleri belirleme olarak özetlenebilir. 
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ÖZET-------------------------------

Bu çalışmada Temmuz 1994 - Şubat 1995 tarihleri arasında biyopsi ile 

tanısı konmuş 39 rektum kanserli hastada preoperatif Astler Collere göre tın. 

evrelendirilmesinde ERUS 'un rolu değerlendirilmiştir. 

ERUS alt ve orta rektum tümörlerinde seçilecek operasyon kararında 

yararlı olduğu gibi sfınkter koruyucu operasyonlar sonrası hastaların takibinde 

de önemli rol oynamaya başlamıştır. Bu tip hastaların değerlendirilmesinde CT, 

MRl gibi pahalı yöntemlere gerek kalmadan özellikle rutin klinik muayenede 

saptanamayan lokal nüks tümörlerin ortaya çıkarılmasında değerli bir yöntem 

olduğu gösterilmiştir. 

Sonuç olarak özellikle kanserin duvar invazyonunu göstermesi ve 

perirektal lenf nodlannın tanınması açısından ERUS güvenilir, hızlı ve maliyeti 

düşük bir yöntemdir. 
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DEMONSTRA TİF OLGULAR 

Olgu 1. 

HA. 60E Saat 8-12 hizasında 2,5x2 cm. çapında m.propriası intakt olan 

tümoral kitle. Lenf nodu invazyonu izlenmedi. 

SONUÇ: Evre B 1 

Olgu2 

AA. 70K. Saat 9-12 hizasında 46x21 mm boyutlarında perirel.1:al alana 

invazyonu izlenmeyen tümoral kitle. Lenf nodu invazyonu izlenmedi. 

SONUÇ: Evre B 1 
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Olgu 3. 

G.S. 47E. Saat 10-13 hizasında 2x3 cm. boyutlarında m.propriadan 

düzensizlik ve kalınlaşma izlendi ve U.S. olarak B2 olarak değerlendirildi. 

Histopatoloji B 1 olarak geldi (Yüksek evreleme) Retrospek1if olarak 

incelendiğinde ekojen ara katmanın mevcut olduğu izlendi. 

SONUÇ. Evre Bl 

Olgu4 ... __ _ 

S.U. 67K. Saat 10-14 hizasında 3x2cm. boyutlarında yer yer 

hypoekojen-heterojen alanlar içeren hyperekojen kitle. M.propria intakt olarak 

izlendi. (Villöz adenom zemininde gelişen malinite ) Lenf nodu invazyonu 

izlenmedi . 

. SONUÇ: Evre Bl 
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Olgu 5 . ..... lilliillil 
CA. SOK. Saat 7-10 hizasında 3,5x2,5 cm. boyutlarında lobule konturlu 

m. propriası sağlam olan ve lenfnodu izlenmeyen tümöral kitle. 

SONUÇ: Evre B 1 

RA. 42K. Saat 10-14 hizasında 3x1 cm. boyutlarında kitle kitlenin sol 

lateralinde m. propriada kalınlaşma, düzensizlik ve perirektal alana invazyon. 

Lenf nodu izlenmedi. 

SONUÇ: Evre 82 



45 

Olgu 7. 

M.U. 53E. Saat 7-16 hizasında 48xl8 mm. boyutlarında solda perirek:tal 

alana invazyonu izlenen tüm.öral kitle lenf nodu izlenmedi. 

SONUÇ: Evre B2 

Olgu 8. 

F.D. 44E. Rektum.da saat 9-12 hizasında m.propriaya kadar ilerlemiş 

tümör. Kitlenin sağ anteriorunda m. propriada ileri derecede kalınlaşma ve 

minimal düzensizlik izleniyor. Ancak m.propria ile perirektal yağlı alan 

arasındaki hyperekojen katman intak:t. Kitlenin sol rateralinde 0,5 cm. uzaklıkta 

en büyüğü 5 mm çapında hypoekojen lenf nodlan. 

· SONUÇ : Evre C 1 
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Resim 1. 

Resim2 

Olgu 9. 

M.Ô. 61E. Saat 7-10 hizasında 31xl3 cm. boyutlarında medialde 

perirektal alana invazyonu izlenen hypoekojen tümöral kitle. Lenf nodu 

invazyonu izlenmedi . 

. SONUÇ: Evre 82 
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Olgu 10. 

A.S. 56 K. Saat 9-13 bizaasmda 5x3,S cm. boyutlarında perirektal alana 

invazyon gösteren tümöral kitle ve perirektal alanda 12 mm. çapında 

hypoekojen lenf nodu. (malign melanom) 

SO~uÇ: Evre C2 

Olgu ll. ·~,· ·· ·; 

A.G.41E Saat 10-14 hizasında m.propriaya kadar ulaşan tümöral 

kitle.Kitlenin solunda ara ekojen katman intakt iken kitlenin sağ medialinde 

devamlılığı bozulmuş olarak izleniyor.(perirektal alana invazyon).Aynca 

kitlenin sağ lateralinde O.Sem. çapında hipoekojen lenf nodu. 

SONUÇ: Evre C2 
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Olgu 12. 

F.Ç. 70E. Saat 9-12 hizasında 2x3cm. boyutlarında· hypoekojenkitle. 

Kitlenin sağında m. propriada ileri derecede kalınlaşma ve minimal düzensizlik 

U.S. olarak 82 değerlendirildi. Ancak histopatolojik evreleme Bldir. {yüksek 

evreleme) Retrospektif olarak değerlendirildiğinde ara ekojenik katmanın intakt 

olduğu görülüyor. 

SONUÇ: Evre B 1 

Olgu 13. 

B.U. 41E. Saat 7-10 hizasında 2~5x2 cm. boyutlarında medialinde 

m.propria da düzensizlik ve perirektal alana invazyon izleniyor. Aynca 

medialde perirekt.al yağlı alanda Smm. çapında hypoekojen lenf nodtı. 

·.SONUÇ: Evre C2 
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Resim 1. 

Resim2. 

Olgu.14. 

C.A 70E. Saat 6-12 hizasında -3i3,5 cm. boyutlannda medialinde 

perirekta1 invazyon gösteren tüm.öi'al kitle ve perirektal alanda 12xl 1 mm. 

boyutlarmda lenf nodu. 

SONUÇ: Evre C2 
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Resim 1. 

Resim2. 

Olgu 15. 

M.G. S7E. Saat 12-IS hizasında lobule konturlu 3x2 cm. boyutlarında 

tümöral kitle. Kitle medialinde perirektal alana yaklaşık lcmlik invazyon. 

Aynca perirektal alanda 6.7 cınm. çapında hypoekojen lent nodu. Aynca 

kitlenin solunda perirektal fasiaya invazyonu izleniyor . 

. SONUÇ: Evre C2 
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Olgu 16. 

Resim 1. 

D • ') 
1'.esım-. 

sı 

H.G.42K.. Saat 9-12 hiı.asında 2,Sx2 cm. boyutlarında hypoekojen kitle. 

K.idenin medialinde perirektal ~ mvazyonu izleniyor. Kitlenin sağ 

lateralinde perirektal alanda O,S cm. çapında hypockojen lenf nodu. 

SONUÇ: Evre C2 



53 

KAYNAKLAR 

1. Alemdaroğlu K.,: Rektum ve anal kanal tümörle~ Abdominal Operasyonlar 

(Andicon A.ed.) Nobel tıp kitabevi İstanbul 1990; l 149-1160. 

2. Beynon J., Fay., D.M.A., Roe, A.M., Temple, L.N., Mortensen, N.J. Mc.C.: 

Endoluminal Ultrasound in the assessment of local invasion in rectal cancer. 

Br. J. Surg. 1986; 73 :4741. 

3. Beynon, J., Morten~'!n, N.J.Mc.C., Foy, D.M.: Preoperative assessment of 

mesorectal lymph node involvement in rectal cancer Br.J.Surg. 1989, 76:276-

279. 

4. Beynon J. : An evaluation of the role of rectal endosonography in rectal 

cancer. Ann ofRoyal Coll. ofSurgions ofEngland 1989; 71:131-136. 

5. Boscaini., M., Monto~ A.: Transrectal ultrasonography interpretation of 

normal intestinal wall structure for the preoperative staging of rectal Cancer 

Scand. J. Gastroenterol 1986;21 (Suppl 123):87. 

6. Butch, R, J., Stark D.D., Wittenberg J.: Staging rectal Cancer by MR and 

CT. AJR 1986;146:1155-ll60. 

1. Carroll, B.A , : U.S. of the gastrointestinal tract Radiology 1989;172:605-

608. 

8. Dixon, K.A, Fry. K., Morson, Y.A : Preoperative computed tomography of 

carcinoma ofthe rectum. Br. J. Radiol. 1988;54:655-675. 



54 

9. Eduard. E., Lange, M.R.: Preoperarive Staging of Rectal Carcinoma with 

MR iınaging Surgical and histopathologic Correlation. Abdominal and 

Gastrointestinal Radiology. Radiology 1990; 176:623--628. 

10.Edward W, St. Ville, Zafar, H., Jafri Beatric L, : Endorectal sonography in 

the Evaluation ofRectal and perirectal Disease AJR: 1991;175:503-508. 

11.Elias, H. Pauly. J.E, Bums, E.R: Histologie, Ed.4, piccinuova Librari 

Pavoda, 1984;325-327. 

12.Erbengi T.: Histoloji 2.Baskı Güneş Kitabevi, Ankara, 1990;96:98. 

13.Femer, H.Staubesand.J., Sobotta atlas der anatomie des Menschen Vol:2 

München Urban Schwarzenberg 1982; 138-234. 

14.Frans, Jan J., Hulswans M.D., Lisbeth, M.H., Mathus M.D.:Colorectal 

adenomas. Inflamenatory Changes that Simulate Malignancy after Laser 

coagulation-Radiology 1993; 187:367-371. 

15.Gemot F., FeL M.D., Hildebrant, M.D.: New Diagnostic iınaging in Rectal 

Cancer: Endosonography and immunoscintigraphy, world J., 

Surg. 1992;16:841-847. 

16.Glaser F., Schlag, D.,: Endorectal Ultrasonography for the assessment of 

invasion of rectal tumours and lymph node involvement Br. J. Surg, 

1990; 77: 883-887. 

17.Goldberg S.M., Nivatvongs. S., Rothenbergen D.A: Colon, Rectum and 

an.us in Principles ofSurgery (Schwartz ed.) New York. 1988;2:1225. 

18.Gregory, A, Boyce, M.D .. Colorectal Can.cer staging. Clinics of Nort 

America 1992;2-4:729-743. 

19.Hildebrant, V., Beynon J., Feitel. G., Mortensen NJ.:Endorectal Sonography 

In: Feifel G., Hildebrant U., Mortensen NJ, eds. Endosonography in 

gastroenterelogy, gynecology and urology. Berlin, Gennany: Springer

Vermag. 1990;81-130. 

20.Hildebrandt, U., Klein T., Feifel, G., Schwarz, H.P.: Endosonography of 

pararectal lymph nodes. invitro and invivo evaluation Dis. Colon Rectum 

1990,33-863. 



55 

21.Hodgemen, C.G., Mac Carty, RI., Wolff, B.G. et ali. Preoperative staging of 

rectal Carcinorna by CT and O, 15 T MRI. Dis Colon Rectum 1986; 29:446-

450. 

22.İlgi. S., Gökşen. Y., : Gastrointestinal Sistem Anatomisi Layek I. ( ed). 

Temel Ce~ Güneş Kitabevi, Ankara, 1991;555-567. 

23.Kel~ F.M., Moglinte, D.D.T.: Colorectal carcinoma A.radiologic and 

Clinical rewiew. Radiology 1987;164: 1-8. 

24.Kimmey rvffi., Martin RW, Hagg TT, Wang KY: Histologic correlates of 

gastrointestinal ultrasound images. Gastroenterology 1989;96:411-433. 

25.Lok Tio, TMD, Peter DL, Conne MD: Colorectal carcinoma. Preoperative 

TNM Classification with Endosonography, Ra.diology, 1991; 165-170. 

26.Mason AY., Rectal Cancer: The spectrum of selective Surgery proc. R Soc. 

Med., 1976;69:237-244. 

27.Matthew D., Rifkin MD,: Staging of rectal Carcinoma: Prospective 

comparison ofEndorectal US and CT. Radiology, 1989;170:319-322. 

28.~v'!egibow JA, Balthazar JF .. Computed tomography of the gastrointestinal 

tract. St. Louis. The C.V. Mosby Co. 1986;339-349. 

29.Petorak, İ., Medikal Embriyoloji 2. Baskı, İstanbul, Beta. 1986; 199-200. 

30.Rice PR: Lowering death rates from c9lorectal cancer, Radiology 

1990;176:297-301. 

3 l.Rifkin .MD., Marks G., Transrectal US as and adjunt in the diagnosis of 

rectal and extrarectal Radiology 1985;157:499. 

32.Saitoh N., Okui K., Sarashina H., ; Evaluation of echographic diagnosis of 

rectal cancer using intrarectal ultrasonic examination. Dis Colon Rectum 

1986;29:234-242. 

33.Shackelford .MD., Zuidema MD., Anorectal Neoplasms, Surgery of the 

Alimentary tract (vol. 3) W.B. Saunders Comp. Philadelphia, 1982;497-629. 

34.Terrazos ThL Val-Bemal JF. Buetto L .• Staging of carsinoma of the colon 

and rectum surg. Gynec. Obst 1987:165-255. 



56 

35.Williams NSW, Dixon MF, et ali. Reappraisal of the S centimetre rule of 

distal excision for carsinoma of the rectum: A study of distal intramural 

spread and patients survivar Br.J. Surg. 1983;70: 150. 

36. Williams PL, worwick R, Dupon M, Bannister LH, eds.. Grays anatomy 

37th ed. New York Churchill divingstone 1985. 

37.Wood CB., Ratcliffe J.G., Burt TW, Malcolm AJH: Local turnor invasion as 

a prognostic factor in colorectal carcinoma Br.J. Surg. 1981;68:326-8. 

38.Yamashita Y., Machi J, Shirour, Morotami T, Isomato H.; Evaluation of 

endorectal ultrasound for the assesment of wall invasion of rectal cancer 

report ofa case. Dis Colon Rectum, 1988;3 l :617-623. 


