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Rektum Kanseri



Rektum Kanseri

• Her yıl US’de 43.030 
hastaya rektal kanser 
tanısı konulmakta.

• Bu kanserlerin 
çoğunluğunu 
adenokanser
oluşturmaktadır.

• Ülkemiz içinde benzer 
oranlarda olabileceği 
söylenebilir (yaklaşık 
8.000-10.000)



Tedavi Seçimi ve Belirleyici Faktörler

• Lokasyon
• Lokal hastalığın düzeyi
• Nodal yayılımın olup olmadığı
• Tümörün fikse olup olmadığı
• Sfinkter ile ilişkisi
• Hastanın klinik kondisyonu
• Hastanın talepleri ve seçilecek 

tedaviye uyumu
• Hastalığın evresi
• Patolojik özellikler



Rectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†

Ann Oncol. 2017;28(suppl_4):iv22-iv40. doi:10.1093/annonc/mdx224
Ann Oncol |  © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society for Medical Oncology. All rights 
reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.



Rectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†

Ann Oncol. 2017;28(suppl_4):iv22-iv40. doi:10.1093/annonc/mdx224
Ann Oncol |  © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society for Medical Oncology. All rights 
reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.



Erken Evre Rektum Kanseri Tanısı 

• Digital rektal muayene (DRE)  ve endoskopik muayene;
– Anal sfinktere fiksasyon?
– Pelvik duvar ve levator fiksasyonu?
– Rijit rektoskopide tümörün yerleşimi?
– Yapılabilirse total kolonoskopi ile senkron tümör?

• Lokal görüntüleme;
– Abdominopelvik BT
– Pelvik MRI
– Endorektal/transrektal US
***ESMO (Europian Society for Medical Onkology) lokal 

hastalığın evresi ve lenf nodu tutulumunun 
değerlednirilmesi için  MR/endorektal US önermektedir.



Lenf nodu tutulumu

• Erken evre tümörlerde 
(cT1) lenf nodu tutulumu 
%2’nin altındadır.

• Genç hastalarda lenf 
nodu tutulumu riski 
artmıştır.

• CEA > 5ng/ml olan 
hastalarda metaztatik
hastalık olma riski vardır. 
PET-CT?









Lokal Eksizyon Kriterleri

• Submukozada sınırlı T1 kanser
• Rejional lenf nodu tutulumu ve uzak 

metastaz olmaması
• Tümörün <3 cm’den küçük olması
• İyi diferansiye histoloji, lenfovasküler ve  

perinöranal tutulum olmaması.
• Mobil nonfikse lezyon
• Negatif margin (>3mm)
• Lumenin %30 ‘dan az tutulması
• Hastanın postoperatif takibe uyabilecek 

olması
• Abdominal cerrahiyi redetmesi
• Yaşam süresinin kısa olduğu metaztatik

hastalıkta



ESMO cT1 revizyonu

• CT1; 3 katagoriye ayrıldı,
– Submukozal invazyon

derinliği(sm1) <1000 
mikrometre, nodal tutulum 
%0-1,8

– Submukozal invazyon
derinliği(sm2, sm3) >1000 
mikrometre, nodal tutulum 
%12,8-13,8

• ESMO , cT1 sm1’e lokal 
eksizyon önermekte

• Mayo klinik cT1 sm3’ü nodal
metastaz için yüksek riskli 
kabul etmektedir.



Lokal Eksizyon

• Transanal Eksizyon (TAE);
• Tek başına TAE’de %30’lara varan yüksek rekürren sirki vardır.

• Transanal Endoskopik Cerrahi (TES)
– Transanal endoskopik microsurgery (TEM)

– Transanal Endoskopik Operasyon (TEO)

– Transanal minimal invaziv cerrahi (TAMIS) 

*** TES, TAE na göre lezyonun daha az parçalanması, 
pozitif marjin ve lokal rekürren açısından üstünlüğü 
vardır.



Transanal Endoskopik Cerrahi

• T1N0 •Düşük patolojik risk
Orta veya iyi diferansiasyon
Lenfovasküler invazyon yokluğu
Perinural invazyon yokluğu

T1N0 + düşük risk patolojik bulgular
T2N0 + neadjuvan kemoterapi ve/veya 
radyoterapi almış abdominal cerrahi için 
uygun olmayan hastalar.



Transanal Endoskopik Cerrahi 
Kontraendikasyonları

• Anal girimden <5 cm altında yerleşen distal
tümörler

• 3 cm den büyük tümörler

• %30’dan fazla lümeni daraltan lezyonlar

• Anal verge ‘ten 8 cm proksimal yerleşimli 
tümörler
– Bazı merkezlerde %50 lümeni daraltan >5 cm’den

büyük, 10 cm proksimalde yerleşentümörlerede
TES yapılmaktadır.



TEM/TEO/TAMIS

• TEM/TEO rijit
platform

• TAMIS fleksible
platform

• TEM/TEO maliyet 
olarak TAMIS’ten
pahalı (80.000$,700$)

• Öğrenme eğrisi 
TAMIS, TEO/TEM’e
(16-17 vaka)oranla 
daha kolay öğreniliyor.



Hastayla Konuşulması Gerekenler

• TES, lenf nodları ile ilgili bir bilgi vermez

• Radyolojik olarak negatif olasada potansiyel 
olarak lenf nodların da mikrometastaz ihtimali 
olabilir

• Eksizyon yatağında rezidü tümör kalabilir

• Cerrahi alandan tümör tekrarlayabilir

• Patoloji sonucuna göre abdominal cerrahi 
girişim ve/veya  tedaviler gerekebilir



Onkolojik sonuçlar, T1N0

• Tek randomize çalışma mevcut; 
– TEM ve TME karşılaştırılmış, 50 vakalık seri.
– 5. yıl lokal rekürrens %4, overall survival %96 her iki gurupta benzer. 
– Hastanede yatış, barsak fonksiyonları, kanama..vb TEM üstün.

• Tek merkezli bir çalışmada rekürrens oranı 21. ve 97.  aylarda %0 ve 
%24 bulunmuş.

• 13 çalışmayı içeren meta-analizde; 
– 2855 hastaya lokal eksizyon (TAE,TEM) ve TME yapılmış
– 5 yıllık sağkalım lokal eksizyon gurubunda daha düşük, lokal rekürrens

ise daha yüksek bulunmuştur.

• Sadece TEM ile radikal cerrahinin karşılaştırıldığı meta-analizde;
– Lokal rekkürrens TEM’de daha fazla gelişmiş ancak sağkalım benzer 

olarak bulunmuştur.



Onkolojik Sonuçlar, T2N0

• Lokal eksizyon sonrası T2N0 tümörlerde rekürrens sıklığı 
%4,7 den %50 ye varan geniş bir oranda verilmektedir.

• Urbino trial; 
– 70 vakaya random TEM ve Laparoskopik rezeksiyon uygulanmış
– 84 ay takip, lokal rekürens TEM’de %5,7, Laparoskopik

rezeksiyonda %2,8
– Disease-free survival benzer

• American college of surgeons oncology group (ACOSOG) 
Z6041 trial;
– Neadjuvan kemoradyoterapi sonrası 8. haftada lokal eksizyon.
– 72 hasta 56 aylık takibi tamamlamış
– 3 yıllık disease free survival %88,2, beklenenin altında…yazarlar 

standart abdominal cerrahiyi kabul etmeyen hastalara öneriyor.



Onkolojik sonuçlar, T1-3N0

• CARTS study
– 55 hasta, uzun kür neadjuvan kemordyoterapi sonrası tekrar 

değerlendirme ile downsizing olan vakalara TEM uygulanmış
– 35 vaka (%55) ypT0-1
– 17 ay  takibini tamamlayan 30 hastanın 1’inde lokal rekürrens

gelişmiş…APR uygulanmış

• GRECCAR2 study;
– 15 merkezli Fransız çalışması
– T2-3,N0-1  186 hasta
– Kısa kür neadjuvan kemoradyoterapi random TEM/TAE ve TME.
– 2 yıllık takip ölüm, rekürrens ve ciddi morbidite lokal eksizyon

gurubunda %56, TME gurubunda %48 olarak bulunmuş. Yazarlar 
llokal eksizyonu onkolojik açıdan en az TME kadar güvenli 
bulmuşlardır.


