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 Türkiye’de tüm kanserler içinde erkelerde 4., 
kadınlarda 3. Sıradadır. 

 Vakaların %90’ı 50 yaşından büyüktür. 

 Ortalama görülme yaşı 65 

 Ancak herhangi bir risk faktörü olmayan hastalarda 50 
yaş altı kanser görülme sıklığı artmakta 



 Lokalize kanserlerde cerrahi tedavi ile 5 yıllık beklenen 
sağkalım %90

 Metastatik tümör haline geldiğinde ise beklenen 5 
yıllık sağkalım %20 lere kadar düşmekte 



Kolonoskopide kitle 
 Biopsi

 Patolojik değerlendirme 

 CEA

 Hemogram, biokimya

 Tüm batın+ toraks BT ile metastaz yönünden inceleme 

 Eğer yapılmamışsa tam kolonoskopi



Evreleme
 Tis : Karsinoma insitu, intramukozal karsinom

 T1 : Submukoza tutulumu 

 T2: Muskularis propria tutulumu 

 T3 : Muskularis propria aşılmış perikolorektal tutulum 

 T4a: Visseral periton tutulumu 

 T4b: Komşu organ tutulumu 



 N0 : Lenf bezi tutulumu yok 

 N1 : 1-3 lenf bezi tutulumu 

 N2a: 3-6 lenf bezi tutulumu 

 N2b : 7 ve üstünde lenf bezi tutulumu 

 M0 : Uzak metastaz yok

 M1 : Uzak metastaz mevcut 



Evreleme sonrası 
 Tis- Malign polip 

 - submukoza invazyonu yok

-grade 1-2 

-anjıolenfatik invazyon yok 

-cerrahi sınırlar temiz 

-saplı polip (sesil olmayacak )

-patoloji spesmeni fragmente olmayacak 



 Tis- Malign polip 
submukoza invazyonu var 

grade 3-4 

anjıolenfatik invazyon var

marjin pozitif 



Cerrahi 
Metastaz bulgusu olmayan rezektable

tüm tümöral kitlelerin tedavisi 
cerrahidir. 

T2,T3,T4

N+ 



Kolon Kanserinin Tedavisi
 İlk kez 1908 de Moian kanserin organa ait değil 

organın lenf bezlerine ait olduğunu söyledi

 tümörü ve tümörü besleyen bütün lenfovasküler
yapının çıkarılmasıdır.



Cerrahi 
Kolektomi lenf nodlarını içine alacak şekilde tek 
basamak tedavi olarak planlanır 

Kolektominin genişliği tümörün lokasyonu, arterial
beslenmenin durumuna göre planlanır

Cerrahi küratif olarak planlanmalıdır. 



Lenf nodu diseksyonu
 En az 12 adet lenf nodu çıkartılmalı 

 Lenf nodlarında pozitifliğin artması beklenen 
sağkalımı düşürmekte 

 Pozitif lenf nodu bırakılması  R2 rezeksiyondur 



 Kolon kanserinde total 
mezokolik eksizyon
prensiplerini uygulayan 
ve uygulamayan 
cerrahların arasında 5 
yıllık survey farkı %30



 İlk kez Lancet’te 2008 
yılında cerrahi planları 
arasındaki farklar 
patolojik olarak 
karşılaştırıldı

 Mezokolik planın 5 yıllık 
%15 oranında avantajlı 
olduğu gösterildi.



 Sağ kolon kanserinde 
%15 oranında ki nüksler
ki sol kolon ve sigmoidin
yaklaşık 3 katı olması 
üzerine Hohenberger
total mezokolik eksizyon
sağ kolon için tanımladı





2 temel prensip
 Mezokolik planlara 

uyulacak 

 Santrale kadar drene 
olacak tüm lenf bezleri 
çıkartılacak



Tümör çekum veya çıkan kolonda 
ise
 İleokolik arteri 

kökünden 

 Sağ kolik arter %10-15 
populasyonda

 Orta kolik arterin sağ 
dalını 



Fleksura
 Gastroepiploik arter ve 

pankreas etrafındaki lenf 
nodları

 Tümöre 10 cm 
mesafedeki omentumu
ve orta kolik arteri 
çıkarmak gerekir



Transvers kolon
 Mideyi tamamen 

çıplaklaştır

 Orta kolik sağ kolik 
ileokolik arterleri bağla



Splenik fleksura
 Genişletilmiş sağ 

hemikolektomi veya sol 
hemikolektomi

 Sol kolik ve orta kolik 
arterleri kökünden 
bağlıyoruz

 10 cm gastroepiploik ekle



Sol kolon 
 İMA kökünden bağlanır



Sigmoid
 IMA bağlanması 

sigmoidin ortası için 
yeterli 

 Ancak tümör distalde ise 
üst rektumunda 
çıkarılması gerekir



 Rektumun lenf nodları
mezorektum içindedir

 Mezorektal dokunun 
tamamının çıkarılmasıyla 
hem primer rektum 
kanseri, hem de 
mezorektum içindeki 
tümör odakları ve lenf 
nodları çıkarılmı ş olur 

 Bu ameliyata Total 
Mezorektal Eksizyon
(TME) denir



 Polip zemininde gelişenler

 Kalıtsal kolorektal kanserler

 Familyal adenomatöz polipozis (FAP) zemininde 
gelişenler

 Zayıf FAP (Attenuated FAP) zemininde gelişenler

 Familial kolorektal kanser (Lynch I Sendromu)

 Herediter nonpolipozis kolorektal kanser (Lynch II 
Sendromu)



FAP
 Tüm kanserlerin %1

 APC gen mutasyonu 

 Ailede tanı varsa 10-15 
yaşında taramaya 
başlanmalı 

 Gastroskopi ile 
duodenum
değerlendirilmeli  



HNPCC
 %1-3

 Otozomal dominant 

 Proksimal kolon tutulumu 

 Amsterdam kriterleri 



Açık –laparoskopik
 1248 hastalık  COLOR çalışması 

 794 hastalık CLASSIC çalışması 

 827 hastalık COST çalışması 

 Uzun dönem sağkalım , morbidite ve mortalite
arasında fark yok 



Metastaz
 Primer tümörden ayrı ayrı implantlar oluşması 

 Kan

 Lenf

 Direk invaziyon

 Kolorektal kanser de kc met oranı %50-60

 Metastazların %80-90’ı unrezektable (NCCN,2019)



 Senkron-%20 oranında 

 Metakron-%80 

 Otopsi serilerinde 1/3 de tek met yeri KC  



Tanı sonrası 
 - Rezeksiyon ile R0 mümkün 

 -Rezeksiyon ile R0 yuksek olasılıkla mumkün veya 
neoadjuvan KT sonrası rezektif hale gelmesi yuksek
olasılıklı

 -Multiple metastaz var uzun dönem KT  sonrası 
cerrahi ihtimali düşük 

 - Tümöre bağlı  komplikasyon olmadıkça cerrahi 
düşünülmez

 ESMO sınıflaması 



I.secenek
 Primer tümör ile karaciğerdeki metastazı aynı anda 

çıkar 

 2 cm’in altındaki metastazlarda 

 Postoperatif KT ile devam 

 Cerrahi rezeksiyon  potansiyel olarak küratif olan tek 
secenek.

 Bu seçenekte 5 yıllık beklenen survey 20–50 %

 Ancak hastaların sadece %15’i bu seceneğe uygun 

 Rezeksiyona multidisipliner takım karar vermeli.



 Karaciğer için en en önemli nokta negatif marjın elde 
ederken kalan remnant dokunun hastayı yetmezliğe 
sokmayacak kadar yeterli olması ([30 %)

 Extrahepatic hastalık varlığı da ameliyat öncesi elimine 
edilmeli 

 Metastaz sayısı , lokasyon, eğer metakron bir oluşum ise 
primer rezeksiyon ile metastas arasında geçen süre 

 Lenf  nodlarının durumu 
 Tumor grade, ve  satellite
 Akciğerin durumu (AC metastazın rezeke edilmesi  

durumunda 5 yıllık survey 25–35 % dikkatli seçilen 
hastalarda)



Önce KT sonra operasyon 
 Tümör küçültülerek operasyonun morbidite ve 

mortalitesi azalır

 Karaciğer yetmezlik ihtimali azalır 

 Tümörün KT e verdiği cevap veya cevapsızlık somut 
olarak gözlenmiş olur

 Tümörün prognozu ön görülür

 Mikrometastazlar erken dönemde ortadan kalkmış 
olur   

 Lokal tedaviyi engeller 



Önce operasyon sonra KT
 KT cevabı iyi olmayan bir tümör inop hale gelebilir.

 (%10 oranında görülen bir durum)

 Inoperable hale gelen tümörde survey operasyonla 
değişir mi?????

 Sadece KT ile 5 yıllık survey %10 veren çalışmalar 
olduğu gibi Neumann et al., Gallagher et al. and 
Vigano et al.5 yıllık survey 36%, 61% ve 35%



Cerrahi
 Aynı anda primer tümör ve metastaz

 Önce primer tümör+ KT+ metastazektomi

 Önce metastaz+ KT+ primer tümör 



Teşekkürler…


