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69 REKTUM KANSERI 

Prof. Dr. Tank AKÇAL 

Rektum kanseri (RK) yüzyılı aşkın süredir bilinen ve tedavi prensipleri 
1908'de Miles tarafından doğru biçimde tanımlanmış bulunan bir hastalıktır. 
Sonraki dönemlerde cerrahi, anestezi, ameliyat sonrası hasta bakımı ve 

teknolojideki ilerlemeler, cerrahi tedavi sonuçlarını iyileştinniştir. Ancak, özellikle 
radyolojideki gelişmelere bağlı olarak "ameliyat öncesi evreleme"nin daha doğru 
yapılabilmesi, kemo-radyoterapinin ameliyat sonrası (adjuvant tedavi) veya son 
dekadiarda yaygınlaşan şekli ile ameliyat öncesinde Evre l l  ve Evre lll olgularda 
(neo-adjuvant tedavi) kullanılması yanında, stapler teknolojisi ve laparoskopik 
cerrahi uygulamaları da "tedavi sonuçları"na çok olumlu katkılarda bulunmuştur. 
Böylece tedavinin, onkolojik sonuçlar açısından başarısı yanında, kalıcı 
kolostomi uygulamalarına daha az yer veren, özetle "hayat kalitesini" daha fazla 
gözeten bir seviyeye geldiği görülmektedir. Ülkemizde rektum kanserinin cerrahi 
tedavisi ise, elli yılı geçen bir süre önce, "Cerrahpaşa Hastanesi"nde, Profesör 
Dr. Adnan Salepçioğlu tarafından başlatılmış olup, günümüzde de her tip 
modern yöntem kullanılarak başarıyla uygulanmaktadır. 

ETYOLOJi 

Kolorektal kanser (KRK) gelişiminde etkili olan değişik "risk faktörleri'nin 

varlığı bilinmektedir. Bunlar; yaşın 50'nin üzerinde olması -yağdan zengin, 
posadan fakir diyet- "Senkron" (eş zamanlı) veya "metakron" (daha s�mra 
gelişmiş) kolorektal adenom veya KRK varlığı -ailede görülen kanser olgularıyla, 
diğer aile fertlerinin olası kanser riskini ilişkilendiren, "Amsterdam-1" 
"Amsterdam-11" ve "Bethesta kriterleri" ile ifade edilen "Herediter risk faktörleri"
Üiseratif kolit ve Crohn hastalığının ileri dönemlerinde gelişen "KRK gelişme 
riski" olarak sayılabilir. Bu etyolojik risk faktörleri ile ilgili etraflı bilgileri ve 

"Herediter KRK tabloları"nı (HNPCC-Lynch 1 ve ll sendromları vb.) bu kitabın 
"Kolon Kansert bölümünde bulabilirsiniz. 

Yine son dekadlarda, KRK'nın genetik faktörlerle ilişkisini aydınlatarak, 
hastalığın erken dönemde tanı ve tedavisini sağlayabilecek araştırmalar 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar, hastalığın etyolojisinde "herediter faktörler"in; 
"Protoonkojenler, Tümör supresor genler ve Mismatch repair genler'' aracılığı ile 
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önemli rol oynadığını ortaya koymuştur. KRK'nın, hastalığın oluşumunu 
kolaylaştıran ve yukarıda bahsedilen "risk faktörleri" yanında, "moleküler" ve 
"biyolojik" karakteri, genetik predispozisyonları ve KRK içeren klinik tablolar da, 
bu kitabın "Kolon Kansert bölümünde etrafi ı biçimde anlatılmıştır. 

Gelişmiş toplumlarda 100 OOO'de 50 sıklık ile görülen ve tüm kanserler 
arasında 4. sırada yer alan KRK'Ierin, yaklaşık %20'sini RK oluşturur. Rektumu 
kolondan ayıran ana özellik, yerleşiminin farklılığıdır. Kolonun periteniçi bir 
organ olmasına karşın rektum, proksimal 1/3'ünün ön ve yan bölümleri dışında 
"ekstra-peritoneal" yerleşimdedir, yani serozası yoktur ve çevresindeki 
organlarla çok yakın komşuluk ilişkisi içindedir. Bu yakın komşuluk, kanserin 
"barsak duvarındaki" yayılımının hemen komşu organiara ulaşması, yani 
erkenden T -4 tümör oluşumu, bu da kötü prognoz demekti r .  Bir diğer farklılık da; 
rektumun distalinde "anal kanal''ın yer almasıdır. Özellikle "dişli çizgi"den 
ortalama 5 cm uzaklığa kadar olan bölgede yerleşim gösteren rektum distal 
bölümündeki kanserlerde, distale doğru ilerleyen duvariçi yayılım ve anal kanal 
tutulumu sebebiyle, cerrahi tedavide rektumla birlikte anal kanal da çıkarılır ve 
hastaya "kalıcı kolostomi" uygulanması gerekli olur (Abdomino-perineal 
rezeksiyon veya Miles ameliyatı). Bu olumsuz farklılıklar yanında, "rektum 

rezaksiyonunu hedefleyen cerrahi girişimler'in; yakm komşu organlar (kadın 
ve erkekte farklılıklar gösterir), yakm fasial planlar (rektumu ve mezosunu 
birlikte çevreleyen "fasia propria rekti" nin hemen dışında komşu organlar 
bulunmaktadır), yakm otonom sinir komşuluklan (hasarları genito-üriner 
fonksiyonel bozukluklara yol açar) ve yakm damarsal yapilar sebebiyle kolona 
göre daha zor, morbiditesi daha yüksek ve mutlaka "konuyla ilgili deneyimli 

cerrahlar "tarafından uygulanması gerekliliği vurgulanmal ıdır. 

PATOLOJiK ANATOMi 

RK'Ieri, makroskopik patoloji açısından bakıldığında çoğunlukla "polipoid 
(vejetan)- ülseröz - infıltratif' tiplerde görürüz, en az rastlanan infıltratif tiplerdir. 
Mikroskopik olarak ise %98'i "adenokanser"dir. Nadiren (%1) taşlı yüzük hücreli 
(signet ring) kanser de görülebilir. Bu, kötü diferansiyasyon belirtisidir ve bu 
tümörler periton, lenf bezi ve overlere metastaz yapmaya eğilimlidirler. Ayrıca, 
nadir olarak distal kolonda "adenoskuamöz karsinom"da görülebilir, ancak 
bunlar anorektal bölgenin skuamöz karsinemları ile karıştırılmamalıdır. Her 
kanser hücresinde olduğu gibi, hücre diferansiyasyonu - DNA özellikleri (ploidi) 
- lenfo/vaskuler tutulum - çekirdek özellikleri (mitoz) gibi mikroskopik 
farklılıklara göre genellikle "düşük", "orta", "yüksek" grade'li kanserler 
tanımlanır. En kötü prognoza sahip olan "yüksek grade"li tümörler olup; kötü 
diferansiyasyon - glanduler yapının hemen hiç oluşmaması - mitozun çok sık -
komşu doku invazyonunun çok ve çekirdek polaritesinin kaybı gibi özelliklerle 
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karakterizedir. Bu farklı grade'ler, "tedavi öncesi evreleme" değerlendirmesind 
göz önüne al ınan ve prognoz üzerinde etkili olan önemli parametrele� 
oluşturmaktadır. 

KLiNiK DEGERLENDiRME 

BELIRTILER 

RK'Ii hastaların bir kısmı, hastalık ileri evreye ulaşıncaya kadar belirtisiz 
kalabilecekleri gibi, dışkılama düzeninde değişiklik (yeni ortaya çıkmış kabızlık 
veya ishal, tekrarlayan), rektal kanama, dışkı çapında azalma, dışkılama 
güçlüğü ve benzeri şikayetlerle hekime başvurabilirler. Perianal ağrı-anal 
sfinkter, sinir dokuları veya kemik tutulumunu, tenezm (ağrılı dışkılama hissi) ise 
büyük hacimli bir tümörün yol açtığı rektal kapasite azalmasını düşündüren, bir 
anlamda "ilerlemiş hasta/11<' belirtileridir. Bu bölgeden geçişi engelleyen darlıklar 
ise karında şişlik, bulantı, kusma ve kolik biçimli ağrılara sebep olurlar. Bazı 
olgularda rektum, tümör kitlesi ile tıkanabilir ve "barsak t1kanmas1" tablosu 
gelişebilir. 

RK'ne bağlı olarak en sık rastlanan belirti dışkılama alışkanlığmdaki 

değişiklik, ikinci sıklıkta ise rektal kanama 'dır. Bazen kanama ile beraber veya 
ayrı olarak "mukus" akıntısı da görülür. Kanama genellikle açık kırmızı renkte 
olup, dışkıya bulaşmış biçimde veya dışkıdan ayrı olarak görülebilir. Ancak 
burada vurgulanması gereken özellik "rekta/ kanamamn değerlendirilmesinde 
çok şüpheci o/unmasl 'h ın önemidir. En sık rektal kanama sebebi olan 
"hemoroidal kanama", hem hastaları hem de hekimleri sıklıkla aldatabilmekte ve 
RK'ne bağlı bir kanama, yetersiz tanı yöntemleri kullanımı ile uzun süre ve 
yanlış olarak "hemoroidal kanama" şeklinde tanı almakta, RK'nin tanı ve 
tedavisini de geciktirmektedir. Bunun örneklerini hekimlik hayatında sık sık 
görmekteyiz. RK olgularında kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık gibi genel belirtilere 
qe sıklıkla, "ilerlemiş hastalık" döneminde rastlanmaktadır. 

Bulgular ve Tanı 

Fizik muayenede bulgu saptanmayabilir veya anorektal kitle, pelvik kitle, 
hepatomegali, sol supraklavikuler bölgede büyümüş Virchow nodülü veya kasık 
bölgesi lenf düğümlerinde büyüme saptanabilir. "Parmakla" veya "endoskopi" ile 
anal kanal ve rektumun muayenesinde tümör tespit edilebilir. Hastanın "tuşe 
rektal" muayenesi; en uygun biçimde, sol yan pozisyondaki hastada (Sims 
pozisyonu), bazen diz-dirsek pozisyonunda veya açılı biçimde yüzüstü yatan 
hastada (Jack-Knife pozisyonu) yapılabilir (Şekil 69-1 ). Bu muayene ile tümörün 
büyüklüğü, yerleşimi (ön, arka, yan), tümörün anal sfinkterin üst sınırını 
oluşturan anorektal halkaya uzaklığı ve bunların yanında "anal sfinkter tonusu" 
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hakkında değerlendirme yapılır. Tuşe rektal ile anorektal bölgede ortalama 10 
cm'lik bölge değerlendirebilir. Proksimal rektum alanına ise ulaşamayız. Tuşe 
rektal ile RK'Ierinin yarısından fazlasını tanımak mümkündür, kısaca bu 
muayene hiçbir şartta ihmal edilmemesi gereken en önemli ve en kolay tanı 
aracıdır. Lezyonun rektal duvara, perirektal yağlı dokuya ve komşu pelvik 
yapılara fıksasyonu da bu muayene sırasında belirlenir. Tecrübeli cerrahlar 
tarafından yapılan "rektal tuşe"de tümörün duvar içi ve duvar dışı yayılımı 
konusunda %70-80 doğrulukta bilgi edinilebil ir. Özellikle iltihabi ve türnöral 
fıksasyonları ayırt etmek konusunda yanlışlar oluşabilir ve bu sebeple 
görüntülema yöntemleri mutlaka birlikte kullanılmalıdır. 

Diz-dirsek pozisyonu 

Sol lateral [Sims) pozisyon 

Yüzü koyun baş aşağı pozisyon [Jack-Knife) 

Şekil 69-1. Tuşe rektal, muayene pozisyonları. 

KESiN TANI 

"Endoskopi" ve "biopsi" ile konulur. Endoskopik değerlendirme; tümörün 
çapını, anal kanalla ilişkisini, anal verge (anal girim)'e uzaklığını, barsak 
çevresinin ne kadarını tuttuğunu ve polipoid (vejetan) veya ülseratif olduğunu 
belirler. Raktumdaki lezyonun değerlendirilmesi için rijid rektoskopi veya fleksibl 
sigmoidoskopi kullanılabilir, ancak eş zamanlı (senkron) kolorektal tümörlerin 
saptanması için kolon da incelenmelidir. RK'Ii hastaların %20-33'ünde eş 
zamanlı kolon polipleri, %4 ile 8'inde eş zamanlı KRK bulunabilir. Kolondaki eş 
zamanlı neoplazm'ların saptanması için "baryum/u kolon grafisi" (lavman 

opak) kullanılabilir, ancak kullanım sıklığı azalan bir yöntemdir. 1 cm'den büyük 
pelipierin saptanmasında ve kolonoskopinin ulaşamadığı tıkayıcı lazyonlarda 
proksimal kolonun incelenmesine olanak sağlayan, son dönemde geliştirilen 
"BT- Ko/onografi" veya "MR- Kolonografi" (sanal- virtua/ kolonoskopi), 
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kolonu değerlendirmede daha güven vericidir. Barsak temizliği ve kalın barsağa 
hava verilmesinden sonra, BT veya MR ile elde edilen görüntüler, gelişmiş bir 
bilgisayar programı aracılığıyla üç boyutlu hale çevrilmektedir. Ancak saptanan 
bir lezyonun çıkarılması veya biyopsi amaçlı materyel alınabilmesi için, en 
değerli tanı aracı olan "kolonoskopi" gereklidir. 

Cerrahi hazırlık için hastalarda rutin kan sayımı ve biyokimya incelemeleri 
yapılır. Karaciğer fonksiyon testlerinin yüksek bulunması karaciğer metastazının 
araştırılmasını gerektirir. Karaciğer US ve BT ile değerlendirilmelidir. Ameliyat 
öncesi karsinoembriyonik antijen (CEA) ölçümü yapılarak, ameliyat sonrası 
takiplerde kıyaslama için kullanılır. 

Ameliyat öncesi dönemde rutin sistem değerlendirmeleri yapılır. Bu 
değerlendirmelerde "özel durumlara" da dikkat edilmelidir. Örneğin görme 
özürlüler, zihinsel özürlüler, ciddi artritliler "ostomi" yapılmasına uygun olmadığı 
gibi, anal sfinkter yetersizliği veya ciddi ishalleri olan olgularda ise "distal kolo
rektal anastomoz" yapılmamalı, "abdomino-perineal rezeksiyon" tercih 
edilmelidir. 

Özetle; hastanın klinik belirti ve bulguları yanında; kanserin rektumdaki 
yerleşimi, çapı, kanser yayılımı (hastalığın "evre"si), tümöre ait hücresel 
özellikler (tümör grade), hastanın yaşı ve cinsi (pelvisin dar veya geniş olması 
teknik açıdan önemlidir), cerrahi girişimin risk derecesi, varsa hastaya ait "özel 
durumlar'' ve son yıllarda daha da önem kazanan hastanın "hastallkla ilgili 
bilgilendirilmesf' sonrası yaptığı tercihler gibi değişkenler, "tedavi öncesi 

evreleme" ile değerlendirilerek ve "kanser tedavi ilkeleri göz önünde 

bulundurularak" her hasta için en uygun tedavi şekli seçilmeli yani 
"kişiselleştirilmiş tedavi" saptanmal ıdır. 

Sınıflandırma 

En önemli prognostik gösterge, teşhis esnasında "tümörün yaygınlık" 
derecesidir. Tümörün yayılması genel anlamda evre1er olarak ifade edilir. Tüm 
sindirim sistemi kanserlerinde olduğu gibi, RK'de, rektum duvarı ve komşu 
yapılara doğrudan invazyonla, uzak organiara da lenfatikler ve kan damarları 
yoluyla yayılabilir. En sık görülen yayılım, lenfatikler yoluyla lenf düğümlerinde 
olur. Rektum üst yarısından kaynaklanan lenf akımı, A. Mezenterika inferior 
kökündeki ganglionlara - alt bölümden kaynaklanan lenf akımı A. iliaka interna 
bifürkasyonu civarındaki ganglion gruplarına -anorektal bölge ve anal kanal 
kaynaklı lenf akımı ise subinguinal lenf ganglionlarına doğru akar. özellikle 
tümör embolileri ile lenfatik akımın yönü değişebi lir, mesela yukarı doğru 
seyretmesi beklenen lenfatik akım kasık ganglionlarına gidebilir. Tümör boyutu, 
invazyon derinliği (T), lenfovasküler invazyon ve kötü diferansiyasyon, lenfatik 
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yayılımla yakın ilişkilidir. In situ karsinom (Tis), "yüksek grade displazi" olarak da 
kabul edilmektedir ve lenf nodu invazyonu görülmez. Barsak duvarına sınırlı 
(T1, T2) tümörlerde lenf nodu metastazı sırasıyla %5 ve %20 oranında 
görülürken rektum duvarını tamamen kaplayan ve komşu yapılara da taşan 
tümörlerde (T3, T4) lenf nodu tutulumu %50'yi aşmaktadır. Tutulan lenf nodu 
sayısı 4'ü aştığında, prognoz olumsuz etkilenir. KRK'de en sık rastlanan uzak 
metastaz karaciğerde görülür ve portal ven dallarının invazyonu yoluyla 
hematojen yayılıma bağlıdır. 

"Tümör yaygınlığı"nın hangi seviyede bulunduğunu değerlendirmek 
gayesiyle değişik sınıflandırmalar tanımlanmıştır. En popüler olanı 1932 yılında 
Londra St Mark's hastanesinde patolog olan Dukes tarafından, RK'Ierini hem 
duvar içi yayılım, hem de lenf düğümü tutulumu açılarından sınıfiandıran 
çalışmadır. "Dukes sınıflaması"; A- evresi (tümör rektum duvarı içersine sınırlı
lenf düğümü tutulumu yok), B- evresi ( tümör rektum duvarı dışına çıkmış - lenf 
düğümü tutulumu yok), C- evresi (her tip tümör yayılımı- lenf düğümü tutulumu 
var) olarak üç evre tanımlar (Şekil 69-2). 

A 

B 

c 

Şekil 69-2. Du kes sın ıflaması. 



992 

Dukes sınıflaması 1957 yılında Astler ve Caller tarafından modifiye 
edilerek sonraki yıllarda, KRK'Ier için, yaygın olarak kullanılmıştır (Şekil 69-3). 
Bu sınıflandınna, biraz daha detaylı olup, B ve C evrelerini iki alt gruba 
ayınnakta, uzak metastazları da D evre'si olarak tanımlamaktadır. Kolon için 
sereza tabakası, rektum için ise perirektal yağ tabakası eşdeğer kabul edilir. 

Kas Tabakası 

Seroza ------��� 

--- M ezenter -

Lenf Düğümü (-) Lenf Düğümü ( +) 

Şekil 69-3. Dukes sınıflamasının ASTLER - GOLLER modifıkasyonu. 

Bugün için en yaygın kullanılan sınıflama, AJCC/UICC (American Joint 
Committe on Cancer/Union lnternationale Gentre le Cancer) tarafından önerilen 
TNM sistemidir. Burada T tümörü, N lenf nodlarını, M metastazı temsil eder 
(Tablo 69-1 ). TNM sistemine göre "hastalık evreleri" ise, Tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 69-1. TNM sınıflaması 

Evre Tümör yayılımının sınırları Sağ ka lım 5 yıl 

A Mukoza-submukozaya sınırlı seroza lenf nodları (-) %100 
tutulmamış 

81 Müskülaris propriaya girmiş seroza lenf nodları (-) %67 
tutulmamış 

82 Müskülaris propriayı tutmuş serozaya ulaşmış lenf nodları (-) %54 

C1 Müskülaris propriaya girmiş seroza lenf nodları ( +) %43 
tutulmamış 

C2 Müskülaris propriayı tutmuş serozaya ulaşmış lenf nodları (+) %23 

D Uzak metastaz mevcut seroza lenf nodları (-) %3 
tutulmamış 
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Tablo 69-2. TNM'e göre "Evreler" 

Evre TNM Du kes Astler Coller 5 yıl sürvi 

ı T 1-2, NO, MO (Dukes A) (Ast. Goller A, B 1) %70-95 

ll T 3-4, NO, MO (Dukes B) (Ast. Goller B2) %54-6 5 

lll Herhangi bir T, N1-3,MO (Dukes C) 
(Ast. Co ller C1, 

%39-60 
C2) 

IV Herhangi bir T ve N, M1 (Ast. Goller D) %0-16 

Her üç sınıflama ile birlikte KRK olguları, evrelere göre değerlendirildiğinde, 
5 yıllık sürvi oranları aşağıda gösterilmiştir. 

Günümüzde en çok kullanılan TNM sınıflamasıdır. "Tümör yayılımı" 
patolojik anatomik ve klinik bulgulara, kısmen de yardımcı muayene metodlarına 
dayanarak değerlendirilir. Ancak birçok klinikte Dukes sınıflaması da 
kullanılmaya devam etmektedir. Yukarıdaki tablo dikkatle incelendiğinde; 
sınıflamalara göre şekiilendirilen "Evre'1erin, birbirlerinden çok farklı olmadıkları 
da görülmektedir. 

AMELIYAT ÖNCESI EVRELEME 

Rektum kanserinin "ameliyat öncesi evrelemesi", mevcut çok sayıdaki 
tedavi seçeneklerinden, "kanser tedavi ilkeleri" gözönünde bulundurularak, 
hastaya en uygun olanının (kısaca "kişisel/eştirilmiş tedavi'hin) seçilmesinde 
karar verdiricidir. Bu aşamanın en önemli değişkeni ise tümörün yayılımını 
aksettiren, "evre"dir. Ayrıca cerrahi risk ve ameliyat sonrasındaki fonksiyonel 
sonuçlar da, bu değerlendirmede rol alırlar. Klinik ve histolojik olarak rektum 
kanseri tanısı konulduktan sonra; "tümör grade"i, tümörün bölgesel yayılımının 
sınırları ve muhtemel uzak organ tutulumlarının bulunup bulunmadığı araştırılır. 

Rektum kanserinin ameliyat öncesi değerlendirilmesinde, amaç; "fokal 
tedavi" ile "segmenter rezeksiyon" arasında tercih yapmak, ayrıca "ameliyat 
öncesi kemo-radyoterapl' (neoadjuvant kemo-radyoterapi) yapılacak hastaları 
seçebilmek için kullanılacak parametreleri belirlemektir. Bir başka tercih de 
sfinkter koruyucu ve abdominoperineal girişim arasında yapılacaktır. Ameliyat 
öncesi değerlendirmede, "iyileştirme şansı" bulunmayan metastazlı hastalarda 
saptanabilir. Bu durumda tedavi stratejisi, mümkün olan en iyi palyasyana 
yönelik olacaktır. Cerrahi riskin değerlendirilmesi, ameliyat sürecinde hasta 
emniyetini optimal kılmak için gereklidir. Ameliyat sonrası dönemde anorektal 
fonksiyonlarda bazı olumsuz değişikliklerin beklendiği hastalarda, "ano-rektal 
fonksiyonlar" ın ameliyat öncesinde değerlendirilmesi önemlidir. Nihayet ameliyat 
öncesi değerlendirme, eş zamanlı lezyonları (senkron lezyon) ekarte etmeli ve 
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ameliyat sonrası takipte karşılaştırmaya temel oluşturmalıdır. Böylece; ameliyat 
öncesi evreleme ve cerrahi risk bakımından "kişiselleştirilmiş tedavi" stratejileri 
şekillendirilir. 

Fizik muayeneyle belirlenen, tümörün anal sfinktere uzaklığı, tümör boyutu 
ve invazyon derinliği, tedavi seçiminin "ana belirleyicileri"dir. Fizik muayene 
tümör evresi hakkında bilgi sağlar. Çapı 3 cm'den küçük, yüzeyel invazyonlu ve 
polipoid morfolojili tümörler; "büyük, ülseratif, kas tabakasını ve perirektal yağ 
dokusunu infiltre etmiş lezyonlara" göre daha iyi prognoza sahiptir. Lenf bezi 
metastazı olasılığı, lezyonun büyüklüğü ve penetrasyon derinliği ile orantılıdır. 
Çapı 3 cm'den küçük, rektum çevresinin bir kadranında yerleşmiş, uygun 
histolojiye sahip yüzeyel tümörler yüksek iyileşme şansı taşırlar. Benzer şekilde, 
iyileşme oranı ülseratif lezyonlarda %33 iken, polipoid lezyonlarda %90'dır. Bu 
nedenle, yüzeyel invazif, küçük, histolojik olarak uygun grade'li (orta derecede 
diferansiye ve lenfovasküler invazyonu olmayan) distal rektum lezyonlarında 
"lokal eksizyon" önerilebilir. Bununla birlikte "klinik evreleme 'hin doğruluğu, 
%40 ile 80 arasında değişir. Ağırlıklı olarak, "rektal tuşe"ye dayandırılan, klinik 
evrelemenin doğruluğu, barsak duvarını kısmen invaze etmiş tümörlere 
nazaran, perirektal yağ dokusunu invaze etmiş tümörlerde daha yüksektir. Bu 
nedenle evre'nin uygun değerlendirilmesi için, ameliyat öncesi görüntüleme 
zorunludur. 

Ameliyat öncesi evrelemede, klinik belirti ve bulguların yanı sıra, yardımcı 
muayene yöntemlerinden, endoskopi ve biyopsi'ye ilave olarak; bilgisayarlı 
tomografi (BT), endorektal ultrason (ERUS), manyetik rezonans (MR) ve 
Pozitron Emisyon Tomografi'si (PET) kullanılır. 

Bilgisayarlı Tomografi (BT} 

BT ile, rektum duvarının tabakalarını ayırt etmek mümkün değildir, bu 
sebeple tümörün rektum duvarındaki derinliğinin (T) evrelemesinde yetersiz 
kalmaktadır (Şekil 4). Bununla birlikte, aradaki yağlı planların silindiği 
gösterilerek, komşu organ tutulumunun varlığı büyük oranda ortaya konabilir. 
Tümörün çevre dokularla ilişkisinin belirlenmesinde, KC metastazların, asit 
gelişiminin ve loko-regional nükslerin araştırılması konusunda çok yararlıdır. Bu 
nedenle, tümörün lokal büyümesini (Şekil 69-5) ve uzak metastazlarını 
araştırmak amacıyla ameliyat öncesi dönemde mutlaka yapılmalıdır. 
Günümüzde, iyi bir teknikle, 0.5 cm'ye kadar çaptaki kitleler gösterilebilmektedir. 

Lenf bezi tutulumu (N) ise, lenf bezlerinin boyutlarına, biçimlerine ve primer 
tümörden ayırt edilmelerine göre değerlendirilir. Bir santimden büyük, şekil 
değiştirmiş bir lenf bezi metastazlı olarak kabul edilir. Lenf bezlerinin iç 
yapılarını ve lenf bezinin bir kenarında bulunan küçük metastazları 
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(rnikrometastazları) BT ile değerlendirmek mümkün değildir. Genel olarak N 

değerlendirmesinde %50 civarında doğruluk oranı sağlar. 

Şekil 69-4. BT-T değerlendirmesinde yetersiz, duvar katlarını ayırtedemez. 

Şekil 69-5. BT-T4 tümör, presakral tutulum. 
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Bilgisayarlı tomografi ile evrelernede elde edilen doğruluk oranları, 
hastalığın evresi �le bağlantılıdır ve evre ilerledikçe doğruluk oranı artmaktadır. 
Mesela T3-4 bir tümörün "BT ile evrelemesinde", doğruluk oranı %80'1ere 
çıkmaktadır. BT ile endorektal ultrasonografıyi (ERUS) karşılaştıran 
çalışmalarda; ERUS, T ve N evrelemesinde BT'ye göre daha doğru sonuçlar 
vermekte, ileri evre tümörlerde ise BT sonuçları daha doğru olmaktadır. 

Endorektal Ultrasonografi (ERUS) 

Son dekat içinde, rektum tömörlerinin loko-rejyonel büyüme 
değerlendirmesi için kullanımı yaygınlaşan tanı aracıdır. Anal yolla rektuma 
sokulan bir US probu aracılığı ile hem rektum duvarı, hem mezorektum, hem de 
komşu organ ve lenf düğümleri, bölgede 360 derecelik görüntü elde edilerek 
değerlendirilir. Normal rektum incelemesinde farklı yankılar veren 5 tabaka 
saptanır. a, c, e tabakaları hiperekojen (beyaz renkli), b ve d tabakaları ise 
hipoekojen (siyah renkli) görünürler (Şekil 69-6). Gelişen tümör mukozadan 
başlar ve sonra submukozaya girer ancak submukozayı aşmaz "uT1" (erken 
evre kanser veya selim tümörlerde olduğu gibi). Tümör invazyonunun; 
submukozayı aşarak muskularis propria'ya girdiği dönem "uT2"dir (Şekil 69-7). 
Tümör invazyonunun muskularis propria'yı aşarak perirektal yağ dokusuna 
ulaştığı dönem "uT3" (Şekil 69-8), sonunda mezorektumu çevreleyen "fasia 
propria rekti'yi de geçerek komşu organ tutulumu oluşturursa "uT4" olarak 
sınıflandırılır. 

Şekil 69-6. ER US-normal görüntü şeması.  
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Şekil 69-7. u T2- tümör invazyonu kas tabakasını tutmuş. 

Şekil 69-8. u T3- tümör invazyonu perirektal dokuya çıkmış. 

"Hastalığın erken evre"lerinde, ERUS ile T değerlendirmesi daha yüksek 
doğrulukta sonuç vermekte, incelerneyi yapan kişinin deneyimi doğru 
evrelerneyi etkilemekte ve deneyim arttıkça doğru evreleme olasılığı 
artmaktadır. Rektumun alt bölümlerinde yerleşmiş bir tümörün evrelemesinde 
başarı, üst bölümlerde yerleşmiş bir tümöre göre daha düşüktür. Ucuz oluşu, 
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hastanın radyasyona maruz bırakılmaması ve yüksek doğruluk oranlarıyla, 
ERUS rektum tümörlerinin T evrelemesinde ilk başvurulması gereken inceleme 
yöntemidir. T evrelernesi doğruluk oranları %81-96 kadardır. Özellikle T1, T2 
tümörlerin ayırt edilmesi istenen ve "lokal eksizyon planlanan" olgularda 
ERUS önerilir. Çevre doku invazyonlarının bulunduğu ilerlemiş olgularda ise, BT 

- MR daha doğru sonuçlar vermektedir (Şekil 5 ve 9). 

ERUS ile lenf bezi tutulumunu (N) belirlemek, T değerlendirmesinden daha 
zordur. Doğru N değerlendirmesi için, lenf bezinin biçiminin farklılaşması ve 
hipoekojen yankı vermesi gereklidir. Tümörün hemen komşuluğundaki lenf 
bezlerinin de metastazlı olduğu varsayılmaktadır. ERUS'nin N evrelemesindeki 
doğruluk oranı ise %58-87 kadardır. 

ERUS'un olumlu sonuçları yanında, "yanlış pozitif' ve "yanlış negatif 
değerlendirmelere de sebep olabileceği bilinmelidir. ERUS uygulanan olguların 
%0-12'sinde "evre'nin olduğundan yüksek", %1-9'unda ise "olduğundan düşük" 
olarak saptandığı bildirilmektedir. Bu konudaki ana sebep, çevredeki iltihabi 
(inflamatuvar) dokuların varlığıdır. 

Şekil 69-9. MR- ileri evrede olgu (T 4 ). 

Manyetik rezonans (MR) 

Bu tetkik ile, tümör ile yağ dokusu arasında elde edilen keskin kentrast 
sayesinde, rektum duvarındaki tümör yayılımı, BT'ye göre daha iyi 
değerlendirilebilmektedir (Şekil 69-10 ve 69-11 ). Rektum çevresindeki lenf 
bezlerinin değerlendirmesinde sadece "boyut artışı" anlamlı bulunmakta, 
metastazlı lenf bezlerinin özel bir manyetik rezonans görüntüsü 
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bulunmamaktadır. Klasik MR ile tümörün rektum duvarındaki "invazyon derinliği" 
(%70-%90 doğruluk oranı ile), "lenf bezi tutulumu" ise (%60-%88 arasında 
değişen doğruluk oranlarında saptanmakta), bunların yanında tümör ve lenfatik 
tutulumların "mezorektal fasya" ile yakınlığı görülerek, "evrelendirme" 
yapılabilmektedir (Şekil 69-12). Endorektal probe (coil) kullanılarak yapılan MR 
ile sağlanan "doğruluk oranları" ise daha yüksektir. 

Şekil 69-10. MR- T1 tümör, su bmu koza geçiımemiş. 

Şekil 69-11. MR - T2 tümör, a da le ta ba ka sı tutulmuş. 
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Şekil 69-12. MR- T3 tümör, perirektal doku tutulmuş. 

Özetle; MR değerlendirmesi, rezektabiliteyi değerlendirmek amacı yanında, 
KC metastazları ve nüksün değerlendirilmesi amacıyla ve BT'nin yeterli 
olmadığı durumlarda çok sık başvurulan bir tanı aracıdır. Şekil 69- 13 ve 69-

14'te iki hastada T4 tümöre uyan MR örnekleri görülmektedir. 

Şekil 69-13. MR- T4 tümör, komşu organ tutulumu (pre-sakraı doku). 
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Şekil 69�14. MR - T4 tümör, komşu organ tutulumu (vesikula seminalis). 

Pozitron emisyon tomo�rafisi (PET} 

Florodeoksiglikoz'un tümör dokusunda, normal dokulara göre daha hızlı 
kullanılması prensibine dayanan PET, uzak metastazlar ın varlığını araştırmada 
ve BT ya da MR ile "tümör-nedbe dokusu" ayırımı yapılamadığı hallerde 
kullanılabilir. Tarama programlarında ve KRK olgularının ameliyat sonrası rutin 
takibinde kullanılmamaktadır. 

PET'nin primer RK evrelemesinde pratik yeri yoktur. Metastatik ve nüks 
hastalığın ortaya konulmasında ise PET, BT ve MR'den daha üstün 
bulunmaktadır. Aynı şekilde PET, nüks tümörü ameliyat sonrası selim 
değişikliklerden ayırt etmekte de kullanılmaktadır. Radyoimmünosintigrafı gibi 
PET de kesin anatomik tanımlamalardan ziyade fonksiyonel görüntüler sağlar, 
tümörün ortaya konulmasında yüksek duyarlılığa sahip olmasına karşın 
özgünlüğü ve anatomik bilgi aktarımı zayıftır. PET'in bu eksikliğini gidermek 
amacıyla son dönemde PET +BT birlikteliği uygulamaya girmiştir ve anatomik 
lokalizasyon eksikliği böylece giderilmiştir. 

Sistemik-Uzak yayılım, açısından baktığımızda RK olgularında metastatik 
yayılım en çok karaciğerde olmaktadır ve ultrasonografi sıklıkla kullanılan 
araştırma yöntemidir. Doğruluk oranı %80'1er dolayındadır. Bilgisayarlı tomografi 
de ameliyat öncesi evrelernede sıklıkla önerilmekte, damar yoluyla kentrast 
madde verilerek yapılan incelemelerle metastazların saptanması daha duyarlı 
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olmaktadır. Kontrastla zenginleştirilen BT ile karaciğer metastazlarının 
saptanmasında duyarlı lık %73, özgüllük ise %99 olarak bulunmuştur. Akciğer 
radyografisi de, uzak yayılım saptaması için kullanılan ilk seçim 
parametrelerinden birisidir. 

Böylece RK saptanan bir hastada, hastalığın lokal ve uzak yayılımı 
yanında hasta ile ilgili faktörler de değerlendirmeye alınarak, "ameliyat öncesi 

evreleme" tamamlanır. Hangi tedavinin hasta için en uygun seçenek olduğuna 
karar verildikten sonra, "kişiselleştirilmiş tedavi" olarak isimlendirilen bu 

tedavinin uygulanmasına başlanır. 

Ameliyat öncesi evrelemenin "pratikte uygulanması"-(Tedavi seçimi) 

Ameliyat öncesi evreleme, erken, sınırlı bir rektum kanserini ortaya 
çıkardığında, "lokal tedavi" öncelikle düşünülmelidir. Lokal eksizyonu, distal 
rektumda yerleşmiş, yüzeyel invazyon (u T-1) ve iyi/orta derecede 
diferansiyasyon gösteren, vasküler ve lenfatik invazyonu bulunmayan, tümör 
boyutu 3 cm'nin altında, lezyonun fikse olmadığı endorektal ultrason ile 
doğrulanmış ve palpasyon veya ultrasonla saptanabilir. Perirektal lenf düğümü 
bulunmayan kanserleri "küratif tedavisi" için kullanabiliriz. 

Başlangıçtaki biopside veya lokal eksiıyondan sonra elde edilen materyalin 
patolojik anatomik değerlendirmesinde, tümörün nüks riskini belirleyen 
histopatolojik karakteristikler (kötü diferansiyasyon, vasküler veya lenfatik 
invazyon) veya rezeksiyon sınırlarında tümör varlığı saptanırsa, "ameliyat 

öncesi kemoradyoterapi + segmenter rezeksiyon" tarzında bir cerrahi girişim 
uygulanması tercih edilmelidir. Rektosigmoid köşe ve üst rektumda yerleşen 
kanserler (yaklaşık olarak anal girim'den 10-11 cm'den daha uzak yerleşimli) 
ameliyat öncesi kemo-radyoterapiden istifade edemeyebilirler. 

"Abdomino-perineal rezeksiyon" gerektiren distal yerleşimli rektum 
tümörlerinde ameliyat öncesi keme-radyoterapi önerilir. Ameliyat öncesi (neo
adjuvant kemo-radyoterapi) sonrası tümörün küçülmesi, sfınkter koruyucu bir 

girişime (law anterior rezeksiy6n) imkan tanıyabilir. Bununla beraber tümörün 
palpe edilen sınırının aşağısındaki duvar içersinde tümör hücreleri kalabilir. Bu 

nedenle, rezeksiyon sınırı için, tümörün palpabl alt bölümünün 1-2 cm distaline 
inilmesi, lokal nüksleri önleme açısından, önemlidir. 

Ameliyat öncesi değerlendirme, inkürabl (iyileşme şansı olmayan) 
hastaları belirleyebilir. Uzak metastaz varlığında "palyatif amaçlı" lokal eksizyon, 
segmenter rezeksiyon ve keme-radyoterapi düşünülebilir. Genel anestezi, 
bölgesel anestezi ve kemo-radyasyonun göreceli kontrendike olduğu, eşlik eden 
ciddi hastalığı bulunanlarda (komorbid hastalık), "endokaviter radyoterapi" 
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palyasyon sağlayabilir. Yaygın uzak metastaz varlığında lokal nüksün 
önlenmesi için adjuvan keme-radyoterapi uygulanması önerilmez. 

RK için "küratif (iyileştirme) amaçlı", segmenter rezeksiyon cerrahisinde; 
daima temiz "çevresel eksizyon" sınırları (radial sınır) elde edebilmek ve 
mezorektum içindeki, tüm tümör yayılımlarını ve tüm perirektal lenf düğümlerini, 
bozulmamış bir fasya kılıfı içinde çıkarabilmek için, "total mezorektal 

eksizyon" (TME) uygulanır (Şekil 15). 1982 yılında Heald tarafından gündeme 
getirilen TME prensibi, küratif cerrahi sonrasındaki en büyük problemlerden 
birisi olan "nüks" sorununu %5'in altına indirebilmiştir. TME'ye gerekli özen 
gösterilmediğinde ise, loko-regionel nüksler artmaktadır. TME aynı zamanda, 
pelvik otonom sinirlerin korunmasına ve böylece ameliyat sırasındaki sinir 
hasariarına bağlı gelişen, "üro-genital fonksiyon bozuklukları"nın önlenmesine 
(ereksiyon kaybı-retrograd ejekülasyon-miksiyon güçlüğü vb) imkan verir. 
Rektosigmoid köşe ve üst rektum kanserlerinde tümörün alt sınırının 5 cm altına 
kadar uzanan "distal mezorektum eksizyon" sınırı (subtotal mezorektal 
eksizyon) yeterlidir. Orta ve alt rektum kanserlerinde ise mezorektum'un tamamı 
çıkarılmalıdır (total mezorektal eksizyon) (Şekil 69-15). 

Şekil 69-15. Total Mezorektal Eksizyon (TME) sınırları. 

TEDAVi 

RK erken evrede iken, yüksek oranda tedavi edilebilir bir hastalıktır. 
Hastalığın başlıca tedavisi cerrahidir ve olguların yaklaşık %45'inde "kesin 
hastalıksız sağ kalım" temin eder. RK'Ii hastalarda, "küratif' (iyileştirici) gaye ile 
uygulanan radikal girişimlerin %85 ile 90'ında "abdominoperineal rezeksiyon" 
(Miles ameliyatı)-(APR) veya "low anterior rezeksiyon" ameliyatlarından birisi 
tercih edilir. Miles ameliyatında, anal kanal da rezeksiyon işlemine katılmıştır ve 
hasta hayat boyu "kalıcı kolostomi" ile yaşar (Şekil 69-16). Anal verge'den (anal 
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girim'den) 5-6 cm'den daha uzakta olan veya alt sınırı puborektal adaleye 
dayanmayan tümörlerde ise sfinkter koruyucu ameliyatlar uygundur. Büyüklük, 
yerleşim, mobilite ve pelvisin boyutları kararı etkiler. Sfınkter koruyucu 
ameliyatların en sık uygulanan örneği ise "low anterior rezeksiyon"dur (Şekil 69-

17). 

Şekil 69-16. Miles ameliyatında rezeksiyon sınırları. 

Radikal cerrahi uygulanan tüm hastalarda; "tümörlü barsak bölümü + 

mezorektum + bölgesel lenf bezlerinin'1 bir bütün halinde çıkartılması amaçlanır. 
Mezorektumu saran "fasia propria rekti" sağlam bir kılıftır ve ameliyat sırasında 
zaral(görmesi, nüks olasılığını artırır. 
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Şekil 69-17. L. Anterior Rezeksiyon ( LAR)'da rezeksiyon s ınırları. 

Ameliyat öncesi hazırlık 

Cerrahi girişimin başarısında, ameliyat öncesi hazırlık dönemi rol oynar. Bu 
dönemde hastada değişik değerlendirme ve hazırlıklar yapılır. Bunlar; 

• Öncelikle dolaşim ve solunum sistemi yönünden incelenir. 
• Mekanik barsak haz�rl1ğ1 yapılır yani barsağın dışkı yükü boşaltılır. 
• Profilaktik antibiyotik uygulamas/ gereklidir ve genellikle antibiyotik 

kombinasyonları kullanılır ve bunlar hem aerob hem de anaerob 
mikroorganizmalara karşı etkili olmalıdır. Sıklıkla birinci veya ikinci 
kuşak sefalosporinlerle metronidazol birlikte kullanılmakta veya yarı 
sentetik penisilinler ya da aminoglikozidler ile metronidazol 
kombinasyonu tercih edilebilir. Antibiyotik profılaksisi ameliyatın 
başında uygulanmalıdır. 
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• Derin ven trombozu profilaksisi 40 yaşın üzerinde, pelvis cerrahisi 
uygulanacak hastalarda önem taşımaktadır. Bu amaçla genellikle düşük 
molekül ağırlıklı heparinler kullanılmakta, ameliyattan 2-12 saat önce 
başlanarak hastanın yeterli hareketlilik kazanmasına dek günde tek doz 
uygulama ile tedaviye devam edilmektedir. Diğer taraftan alt 
ekstremitelere basınç uygulayan uzun çoraplar giydirilerek profilaksiye 
yardım edilir. 

• Kolo-rektal cerrahide, kolostomi ya da ileostomi gereksinimi ameliyat 
sırasında oluşabilir. Hasta bu tür bir olasılıktan ameliyat öncesinde 
haberdar edilmeli ve -stoma yeri önceden belirlenip- işaretlenmelidir. 

CERRAHi iŞLEMLER- "RADiKAL CERRAHi" 
1- Abdomino-perineal rezeksiyon - (Miles ameliyatı)- (APR) 

Miles 1908'de; "hem kann, hem de perine yolu kul/antlarak yapilan 
"abdomino-perineal girişim" ile rektum ve rektumun lenfovasküler yap1lanmn 
birlikte ç1kanlmas1" prensibini ortaya koymuştu. Bugün de aynı prensip geçerlidir 
ve işlem, şüphesiz bugünün modern cerrahi olanakları kullanılarak, sıklıkla 
uygulanmaktadır (Şekil 16). 

Ameliyat, "Sigmoid kolon ve mezosunu + rektum ve mezorektumu + levator 
ani kas1ntn önemli bir bölümünü ve anal sfinkterleri + anüs, anal kanal ve 
çevredeki deri ve derialti dokusunu + organm lenfatikleri ile birlikte bütün olarak 
Çikaran" bir girişimdir. Günümüzde 1/3 alt rektumda yerleşen, anal sfinkterlere 
invazyon yapmış, hastaya-tümöre-bölgenin olumsuz anatomik özelliklerine bağlı 
parametrelerin bulunduğu, "ameliyat öncesi değerlendirme" evresinde 
saptanmış olgularda ve anal kanal kanserlerinin tedavisinde yaygın olarak 
kullanılan seçkin bir girişimdir. 

APR genellikle, alt sınırı ile anal verge arasında 5-6 cm'den az mesafe olan 
kanserlerde uygulanmaktadır. Ameliyat sırasında rektumun tümüyle 
serbestleştirilmesini takiben tümörün alt sınırı çoğunlukla yukarı doğru yer 
değiştirmekte ve başlangıçta APR planlanan bazı olgularda ameliyat sırasında 
strateji değişikliğine gidilerek sfinkterleri korumak mümkün olmaktadır. 
Anastomozu olanaksız kılacak dar pelvis, şişmanlık, anal sfinkter yetersizliği, 
tümörün doğrudan sfinkterleri tutması, kötü differansiye büyük tümörler gibi 
durumlarda APR ideal tedavidir. 

Ameliyata laparotomi ile başlanır. Genel karın içi eksplorasyonu takiben 
"arteria mezenterika inferior", sol kolik arterin ayrıldığı yerin hemen altından 
bağlanıp kesilir. Distal sigmoid kolon ve mezosu, rektum ve mezosu keskin 
diseksiyonla, mezorektal diseksiyon prensibine uygun olarak, serbestleştirilir. 
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Rektumun serbestleştirilmesi sırasında levator kaslara kadar ilerlenmesi, 
ameliyatın perineal safhasının kolay geçmesini sağlar. Olabildiğince uzun bir 
kolon bölümü rezeke edilir, serbestleştirilmiş rektum pelvis içinde bırakılarak 
pelvis peritonu kapatılır (kapatılamazsa, sentetik meş'ler de kullanılabilir). inen 
kolon sol ilyak bölgeye kalıcı kolostomi şeklinde ağızlaştırılır ve ameliyatın 
perine aşamasına geçilir. 

Ameliyatın perine safhasında anüs etrafından cilt ve cilt altı dokusunu da 
içerecek şekilde yapılan eliptik kesi ile levator kaslara ulaşılır. Kaslar bir bölümü 
de piyes üzerinde kalacak şekilde kesilir ve perineal eksizyon materyali 
önceden serbestleştirilmiş ve pelviste bırakılmış rektum+sigmoid kolon piyesi ile 
birlikte dışarıya alınır. APR'nin laparotomi ve perine safhaları, iki ayrı ekip 
halinde eşzamanlı olarak da gerçekleştirilebilir. 

Laparoskopik tedavi uygulamaları RK için de 1990'11 yılların başından 
itibaren belirli merkezlerde gündeme gelmiş, hastalarda onkolojik ve işlevsel 
sonuçların açık cerrahiden çok farklı olmadığı görülmüştür. "Laparoskopik 
yöntemin avantajı hastanede kısa süreli yatış, işe erken dönme, daha az ağrı 
kesici kullanma gibi konularda ve kozmetik sonuçta ortaya çıkmaktadır. Ancak, 
1990'1arda, "port metastazları"nın oluşması, kanser ameliyatlarındaki 
laparoskopi kullanımına bir süre şüpheyle bakılmasına yol açmış ise de bugün 
"laparoskopik kolo-rektal cerrahi" ve "klasik cerrahi" ile elde edilen "onkolojik 
sonuçlar'ın farklı olmadığı anlaşılmış olup, kullanımı ülkemizde de hızla 
artmaktadır. APR'nin morbidite ve mortalite oranları sırasıyla %50 ve %2-%7 
dolayındadır. Genel "cerrahi komplikasyonlar'' yanında, genellikle üriner ve 
genital sistemlerle ilgili komplikasyonlar (ereksiyon kusuru-retrograd 
ejekülasyon-miksiyon güçlüğü vb), perine yarası ve stoma ile ilgili problemler 
görülür. 

2- Sfınkter koruyucu girişimler - (Anterior/Low anterior rezeksiyon) 

Rektumun üst - orta 1/3 bölümünde yerleşmiş kanserlerde ve son 
dekadiarda gelişen stapler teknolojisi yanında, ameliyat öncesi kemo
radyoterapi ve görüntüleme metodlarındaki gelişmeler ve nüks sebeplerinin 
daha iyi anlaşılması ile alt 1/3 de yerleşen, iyi seçilmiş bazı kanser olgularında 
da uygulanabilen girişimlerdir. Rektosigmoid köşe ve rektum üst 1/3 yerleşimli 
kanserler için uygulanan girişime "Anterior rezeksiyon", orta ve kısmen alt 1/3 

yerleşimli kanserler için uygulanan, stapler yardımını gerektiren, teknik olarak 
daha fazla güçlük arzeden ve ano-rektal sınırda anastomoz ile sonuçlanan 
girişimiere "low anterior rezeksiyon" adı verilir (Şekil 17). 

Ameliyat teknik olarak APR'a benzer. Sigmoid kolon ve rektum proksimal 
bölümündeki işlemler aynıdır. anterior rezeksiyon da (AR) distal diseksiyonun 
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barsak duvarında tümörün alt sınırının 2-3 cm ötesine, mezorektumda ise 5 cm 
altına kadar sürdürülmesi (Subtotal mezorektal eksizyon) yeterli olur. Proksimal 
kolon ucu ile distal rektum arasında, elle ya da staplerle anastomoz yapılabilir. 

Low anterior rezaksiyon'da (LAR) ise, total mezorektal eksizyon 
hedeflenerek ve mezorektumu saran "fasia propria rekti" kılıfının 
zedelenmemesi için titizlikle diseksiyon yapılır. Diseksiyon tümörün alt sınırının 
2 cm altına inilecek şekilde ilerletilir. Inen kolon geride kalan distal rektum 
bölümüne, anorektal bileşke bölgesinde, birleştirilir. Anastomoz pelvisin 
derinliğinde yapılacağı için hemen daima stapler kullanılır. Son yıllarda çift 
staplerle anastomoz tercih edilmektedir (Şekil 69-18). Bu olgularda sıklıkla, 
anastomoz iyileşmesini kolaylaştırmak ve komplikasyonları azaltmak gayesiyle, 
geçici "saptırıcı ostomi" (ileostomi-kolostomi) yapılır. Yaklaşık 8-12 hafta sonra, 
anastomoz iyileşmesi problemsiz ise ileostomi kapatıl ır. 

a 

b 
Şekil 69-18. Çift stapler yöntemi ile kolo-rektal anastomoz. 

3- Sfınkter koruyucu girişimler - (Kol o-anal anastomoz) 

Koloanal anastomoz, özel şartlara sahip bir hasta grubunda yararlı 
olabilen, teknik olarak güç ve deneyim gerektiren bir girişimdir. Bu grubun bir 
bölümünü, rektal tümörün puborektal kasa (anorektal bileşke seviyesi) 
dayandığı, yani tümörün 1/3 distal rektumun en alt seviyesinde bulunduğu, 
rezeksiyon sonrasında geriye hiç rektum bölümü kalmadığı ve hastaya sfinkter 
koruyucu bir ameliyat yerine APR uygulanmasının düşünüldüğü olgular 
oluşturur. Buna ek olarak, bazı hastalarda kanser 1/3 orta rektumda bulunduğu 
halde, standart bir "low anterior rezeksiyon" yapmak teknik açıdan mümkün 
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olmayabilir, bu vakaların üçte ikisi erkeklerdir ve teknik güçlük daha çok 
prostatın büyümüş olmasına bağlıdır. Karın-pelvis içersinden barsak 
devamlılığının sağlanamadığı bu hastalarda, anal yoldan anastomoz yapılmakta 
ve işlem "koloanal anastomoz" olarak isimlendirilmektedir. 

Bu ameliyat primer olarak, anal kanalda "dişli çizgi" seviyesine elle konulan 
dikişlerle gerçekleştirilir. Karın-pelvis yolu ile "total mezorektal diseksiyon" ve 
lenfadenektomi gerçekleştirildikten ve sonra proksimal kolon ucu anal kanal 
seviyesine getirilir. Eğer, distal rektuma ait herhangi bir mukoza bölümü 
kalmışsa, transanal olarak yapılmış" distal kolorektal anastomoz" olarak 
tanımlanmalıdır. Gerçek bir " koloanal anastomoz"da ise, proksimal kolon ucu 
ile anal kanalda "dişli çizgi" seviyesinde anastomoz yapılır. Bu anastomoz, tek 
tek konan 2-0 veya 3-0 vikril dikişlerle gerçekleştirilir. Ameliyatı izleyen erken 
devrede, tüm olgularda "diversiyon ostomi"si yapılır. 

Genellikle, yukarda tanımlanan, "distal kolorektal anastomoz" 
uygulanmışsa, herhangi bir "koloanal anastomoz"dan daha iyi sonuç sağlar. 
Hastaların en az % 85'i istirahat halinde ve gece vakti dışkı kaçırmazlar ve 
dışkılama dürtüleri normaldir. Ancak ameliyatı izleyen ilk yıl boyunca barsak 
hareketleri düzensiz olup hastaların, antidiyareik ilaçlarla ve yüksek lif içeren bir 
diyetle tedavileri gerekir. 

Koloanal anastomozun uç-uca değil, proksimal kolon ucunun "J" tarzında 
bir poş oluşturacak tarzda, yan-uç yapılması ile "fonksiyonel sonuçların" daha iyi 
olduğu görülmüştür ve "J-Poş Anal Anastomoi' olarak isimlendirilir. 

Genel olarak; sfinkter koruyucu girişim'lerin morbiditesi %40-50 ve 
mertalitesi ise %1-3 kadardır. Komplikasyonlar arasında; anastomoz kaçağı, 
kanama, pelvik infeksiyon, anal inkontinans, mesane disfonksiyonu, impotans, 
retrograd ejakülasyon, anastomoz darlığı sayılabilir. 

Iyileştinci - Radikal Cerrahi Sonuçları- "APR -LAR -Koloanal" 

RK'de genel 5 yıllık sağkalım oranı Evre l'de %72; Evre ll'de %54; Evre 
lll'te %39 ve Evre IV'te %7 olarak bildirilmiştir. Evre IV hastalıkta 5 yıllık 
sağkalım nadirdir. Genel olarak, küratif amaçlı cerrahiye rağmen rektum kanserli 
hastaların %50'ye yakınında yerel veya uzak veya ikisi birlikte nüks gelişecektir. 

RK'nın iyileştirici (küratif) amaçla rezeksiyonu sonrasında bildirilen lokal 
nüks oranları farklılık göstermektedir. Oranlar %5 - %30 arasında değişmekte 
ve bu nükslerin çoğu rezeksiyendan sonraki ilk 2 yıl içinde belirgin hale 
gelmektedir. Lokal nüks oranını etkilediği gösterilen faktörler; "cerrah" -
"tümörün evresi"- "hücresel grade" - "primer tümörün yeri" ve "negatif cerrahi 
sınırların" sağlanamamasıdır. Son dekadlarda; lokal nüks insidansını azaltma 
çabaları total mezorektal eksizyon (TME) gibi, cerrahi tekniğin değiştirilmesi ve 
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adjuvan radyasyon tedavisinin kullanılmasına odaklanmıştır. Heald, TME 

yapıldığında, beş yıllık lokal nüks oranının yalnızca %3.5 olduğunu göstermiştir. 

CERRAHi iŞLEMLER- "LOKAL TEDAVi" 
1- LOKAL EKSIZYON 

Ameliyat öncesi evreleme ve değerlendirmede gozonune alınan ve 
yukarıda detaylı biçimde tanımlanan, tümöre-hastaya ve cerrahi ekibin 
deneyimine ait parametreler, "lokal girişim" seçeneğinin uygun olduğunu 
gösterdiğinde; "Loka/ transanal eksizyon" - "Transanal Endoskopik Mikrocerrahi" 
(TEM) - ''Transsfinkterik fokal eksizyon" - "Transsakral /oka/ eksizyon" tarzında 
cerrahi girişimler uygulanabilir. Bu yöntemlerin uygulanabileceği hastalar, tüm 
rektum kanseri olgularının %3-5 kadarını oluşturur. Ayrıca "stoma"yı kesinlikle 
reddeden hastalarda da tercih edilebilir. 

Bunların en sık uygulananı, "Lokal transanal eksizyon" girişimidir. Anal 
girim'den 1 O cm uzaklığa kadar olan distal bölgenin uygun özellikteki 
tümörlerinde seçilebilir. "TEM" ise, 1 O cm sınırından daha yukarı yerleşimlerdeki 
tümörlerde de uygulanabilen, özel aletlerle, transanal yol kullanılarak yapılan, 
prensip olarak "laparoskopik girişimlere" benzetilebilen, özel deneyim ve pahalı 
bir alt yapıyı gerektiren yöntemdir (Şekil 69-19). Her iki yöntemde de; "iyileştirici 
tedavi" hedeflenmektedir. Çapı 3 cm'yi geçmeyen bu tümörler, etrafı sağlam 
dokudan 1 cm'lik bölüm bırakılarak, tüm rektum katlarını kapsayacak şekilde, 
''temiz cerrahi kesi smm" ile eksize edilir. Açıklık çoğunlukla, emilebilen 
dikişlerle ve enine olarak kapatılır. 

Şekil 69-19. TEM (Transanaı Endoskopik Mikrocerrahi) yöntemi. 

Transsfinkterik ve Transsakral girişimler, son dönemde popülaritelerini 
kaybetmişlerdir. Fistül riskleri yüksektir ve sfinkter yetmezliği, yara açılması gibi 
komplikasyonları vardır. 
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Lokal eksizyon sonucunda hastalarda oluşan "lokal nüks"ler, T1 lazyonlar 
ıçın %0-18, T2 lazyonlar için %11-47 seviyesindedir. Lokal nüks oluşan 
olgularda, tedavi seçeneği "radikal cerrahi metodlar"a dönülmesidir. 

2-ELEKTROKOAGÜLASYON 

Palyatif bir tedavi metodu olup, genel anestezi altında, barsak temizliği 
yapılmış hastalarda uygulanır. Tümör kitlesinin elektrokoterizasyon ile nekroze 
edilmesidir. Delinme, kanama, idrar retansiyonu, darlık ve kadınlarda ön duvar 
yerleşimli tümörlerde "rekto-vaginal fistül" şeklinde komplikasyonlar görülebilir. 
Erken evre olgularda küratif, çoğunlukla da palyatif amaçla kullanılır. Kadın ve 
erkek'te ön duvar yerleşimli tümörlerde uygulanmamal ıdır. 

3- ENDOKAVITER RADYOTERAPI 

Papillon tarafından, Fransa'da popülarize edilen radyoterapi metodudur. T1 
ve T2 gibi erken evre rektum kanseri içeren hasta grubuna; 6 haftalık süre 
içinde 4 kez düşük voltajlı (20-30 Gy) ışın verilir. Işın transanal yolla rektuma 
sokulan ve doğrudan tümörle temas ettirilen bir özel rektoskop aracılığıyla 
gönderilir. 83 vaka içeren bir seride; "fokal nüks" oranı T1 tümörler için %16, T2 
tümörler için %29 olarak saptanmıştır. Bu yöntemin en önemli dezavantajı 
patolojik evrelema yapılamamasıdır. Değişik sebeplerle cerrahi uygulanamayan 
hastalarda kullanım alanı bulmaktadır. 

PALYATIF CERRAHi TEDAVi 
Genellikle karaciğer ve akciğer metastazlı hastalarda metastatik tümörlere 

yönelik cerrahi, tümörün yerleşimi ve hastanın genel durumu gözönüne alınarak 
planlanır. Genel durum uygunsa en iyi palyasyon tümörün rezeksiyonu ile 

sağlanir. Bu rezeksiyon, geniş boyutlu ve yukarıda tanımlanan, "iyileştirici 
radikal girişim"lerden birisi olabilir. Eğer hastanın koşulları cerrahi girişime 
uygun değilse ya da kendisi cerrahi tedaviyi reddediyorsa sistemik kemoterapi 
ve destek tedavisi arasında tercih yapılır. Burada tedavinin esas amacı belirtileri 
azaltmak, yaşam kalitesini düzaltrnek ve kısmen sağ kalımı uzatmaktır. 

"Tikanma" belirtileri ile başvuran rektum tümörlerinde önce konservatif 
yöntemlerle sorun giderilmeye çalışılır. Bu amaçla endoskopik lazer ya da 
elektrokoagülasyon uygulayarak tümör içinden açılan bir kanalla akut 
tıkanıklık tablosu giderilir. Benzer şekilde tümör içine endoskopik yolla metalik 
bir stent yerleştirilerek geçiş sağlanabilir. Bunların ya da benzer konservatif 
girişimlerin başarısız kaldığı durumlarda tıkanıklığın proksimalinden (çoğunlukla 
sigmoid kolondan) saptırıcı bir kolostomi yapılır. Rektosigmoid köşede ya da 
rakturnun 1/3 üst bölümünde yerleşmiş tıkayıcı ya da delinmiş tümörlerde acil 
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koşullarda uygulanabilecek bir diğer seçenek, ilk girişimde tümörlü barsak 
bölümünün çıkartılması, distalde kalan rakturnun kendi üzerine kapatılması ve 
proksimalden bir kolostomi yapılmasıdır (Hartmann ameliyati). 

NÜKS REKTUM KANSERiNiN TANI VE TEDAViSI 

Nüks RK'nın başarılı tedavisi ancak erken dönemde tanınması ve etkili bir 
şekilde evrelenmesi ile mümkün olmaktadır. Yerel-bölgesel nüksler rektum 
kanserine yönelik ilk cerrahi ile bağlantılı olarak farklı belirtiler verebilir. Bu 

belirtiler arasında parinede veya sakrum üzerinde ağrı, parinede dolgunluk hissi, 
perineden akıntı, rektal taze kanama, dışkılama alışkanlığında değişiklik, 
vajinadan kanama, idrar yaparken yanma, idrarda kan, bacakta ağrı ve ödem 
sayılabilir. 

RK'nın tanı ve evrelemesinde, ilk ameliyatın tipi ile bağlantılı olarak, başlıca 
BT, MR, transrektal ya da transvajinal ultrasonografi ve rekto-sigmoidoskopiden 
yararlanılmaktadır. LAR yapılmış olgularda anastomoz hattında endoskop ile 
saptanan nüksler çoğunlukla pelvis içi nükslerin anastomoz hattındaki 
uzantısıdır, endoskopla görülenin çok daha fazlası barsak duvarı dışında ve 
pelvis içinde yer almaktadır. BT, MR, ERUS gibi yöntemlerle pelvis içi nüksleri 
ameliyat sonrası değişikliklerden (fıbrozis, inflamasyon, hematom) ayırt etmek 
her zaman kolay olmamakta, bölgenin radyoterapi görmesi durumunda zorluk 
daha da artmaktadır. Yukarıda sayılan incelemeler ile 2 cm'den büyük nüksler 
%70-90 doğruluk oranıyla saptanmakta ve ince iğne biyopsisi yaparak tanı 
sağlanmaktadır. Son yıllarda PET, "tümör - iltihap" ayırımı yanında, nüks 
tümörlerin yerinin belirlenmesinde de başarıyla kullanılmaktadır. Sözü edilen 
tanı araçlarından yararlanılarak nüks tümör ile pelvisin anatomik yapıları 
arasındaki ilişkiler ortaya konmakta, tedavi planlanmaktadır. 

Yerel-bölgesel nüks oluşturmuş rektum tümörlerinde tedavi şansı ancak 
yeniden radikal cerrahi girişim ile sağlanmaktadır. Radikal cerrahinin amacı 
hastalıksız cerrahi sınırlar elde edilecek şekilde "en blok .. rezeksiyonlardır. 

Pelvik ekzenterasyon veya distal sakrektomi gerektirebilir. Lokal nüks 
oluşturmuş rektum kanserli hastalarda "abdomino-sakral rezeksiyonlar'' için s

yıllık sağkalım %25 olarak bildirilmektedir. Rezeke edilemeyen nükslü 
hastalarda radyasyon tedavisi önemli palyasyon sağlayabilir. Bu olgularda 
ortalama yaşam 7 ay civarındadır. 

"En blok" rezeksiyonlarda; nüks tümörün invazyon yapabileceği sakrum da 
dahil olmak üzere prostat, vezikula seminalis, vajina, uterus, overler, mesane 
gibi organlar, çıkarılan piyese dahil edilir. Bu tür cerrahi girişimlerin morbiditesi 
ve martalitesi yüksek olduğu için ancak geride tümör dokusu bırakılmayacağına 
(R-0 rezeksiyon yapılabileceğine) kanaat getirildiği zaman uygulanmalıdır. 
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Bunların da ancak üçte birinde uzun süreli sağ kalım ve iyi yaşam kalitesi elde 
edilmektedir. Pelvis yan duvarının tutulumu, siyatik sinir tutulumu, ilyak 
damarların invazyonu, venöz tıkanıklığı düşündüren bacak ödemi, periten ya da 
uzak organ metastazları, radikal cerrahinin kontrendikasyonlarını oluştururlar. 

AMELIYAT ÖNCESi KEMO-RADYOTERAPi 

Teorik olarak, ameliyat öncesi keme-radyoterapi ile tümörün boyutu ve 
invazyonun yaygınlığı azalmakta, çıkarılabilirliği (rezektabilite) artmakta, bazen 
da sınır olgularda sfınkter koruyucu girişim yapılabilmesine imkan sağlamakta, 
sonuç olarak hastalardaki "lokal nüks" riski en aza inmektedir. 

1997'de yayınlanan, "lsveç rektal kanser çalışması"nın sonuçlarına göre, 
1 1 68 rezektabl rektum kanseri randamize biçimde, ameliyat öncesinde beş 
günde 25 Gy. RT almışlar (kısa RT. programı) ve ilk hafta içinde cerrahi işlem 
uygulanmıştır. Bu hastalar hiç bir ışınlamaya tabi tutulmamış olgularla 
karşılaştırılınca, ışınlanmışlarda lokal nüks % 11 ve sadece cerrahi tedavi 
görenlerde ise % 27 olmuştur. Radyasyonla cerrahinin beraber uygulandığı 
vakalarda 5 yıllık sürvi % 58, sadece cerrahi uygulanan grupta ise % 48 olarak 
saptanmıştır. Bu çalışma ile ameliyat öncesi kısa süreli, yüksek dozda 
ışınlamanın rezektabl rektum kanserlerinde hem "lokal nüksü azalttığı", hem de 
"sürviyi kısmen uzattığı" gösterilmiştir. Ancak "sürvi artışı" konusunda genelde 
tüm araştırıcılar, fikir birliği içinde değildir. 

Radyoterapi uygulaması ile birlikte, Dukes-B ve C grubu hastalara 5-FU 
verilmesi ile sadece RT uygulananlara göre daha uzun "nükssüz sağ kalım" ve 
"sürvi artışı" sağlanmıştır. Bu sonuç; radyoterapi ile 5-FU'in kombine 
edilmesinin, "lokal" ve "uzak metastatik" hastalığın kontrolünü arttırdığını 
göstermektedir. 

5-FU'nun, tek başına ve radyoterapi ile birlikte uygulanması, "sürvi"yi 
arttırmaktadır. Sonraları, levamizol veya lökoverin eklenmesiyle 5-FU'nin sürvi 
üzerindeki etkisi %33 arttırıldı. Son dekad içersinde; 5-FU metabolizmasında, 
monoklenal antikorlar ve diğer değişik noktalarda etkili olan; Ethynyluraci/, 
Ftorafur, Capecitabine, Raltitrexed (Tomudex), Oksiplatin, lrinotekan gibi 
ajanlarla, "nüks azalması" ve "sürvi artışı" elde edilmiştir. Bunların bir kısmı 
klinikte kullanılmakta, bir bölümü içinse değişik seviyelerdeki laboratuvar ve 
klinik araştırmalar sürdürülmektedir. 

AMELIYAT SONRASI KEMO-RADYOTERAPi 

Ameliyat sonrası radyoterapinin, en belli başlı avantajı hastalığın evresi ve 
yaygınlığının iyice bilinerek tatbik edilmesidir. Evreye ek olarak cerrahide 
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geeikilmiş olması, sfınkter korunması, uzak metaztazlı hastaların dışlanması gibi 
diğer avantajları da vardır. Ancak bu tedavinin, vakaların % 20-30'unda akut 
taksisiteye yol açtığı da bilinir ve nedeni genellikle ince barsakların 
etkilenmesidir. 

Randemize olarak sadece cerrahi uygulanmış vakaların, ameliyat sonrası 
ışınlanmışlarla karşılaştırıldığı olguları içeren "The Gastrointestinal Tümör Study 
Group" sonuçlarında; iki uygulama arasında lokal nüks (cerrahi uygulananlarda 
%24'e karşılık ışınlananlarda %20) açısından bir fark bulunmamış ve radyasyon 
tedavisinin hafif sürvi artışı (% 43'e karşı % 53) sağladığı görülmüştür. Ancak bu 
olumlu sürvi katkısı yanında, % 18'1ik ciddi ve yaşamı tehdit eden toksisitenin de 
bahis konusu olduğu hesaba katılmalıdır. 

Kemoterapi uygulamaları, ameliyat sonrasında da, "nüks" riskini azaltmak 
için, çoğunlukla RT ile kombine biçimde ve 5-FU'e eklenen ve yukarıda 
bahsedilen diğer kemoterapi ajanları ile birlikte uygulanır. 

TEDAVi SONRASI iZLEME 

Kolorektal kanserli hastalarda %50 nüks gelişir. Bu nükslerin %80'i primer 
rezeksiyendan sonraki 2 yıl içinde ortaya çıkacağı için, bu süre içinde 
"izleme"nin daha etkin olması gereklidir. Hastalıksız sağkalım 5 yılı geçerse, bu 
hastaların sadece %5 kadarında nüks gelişir. Izlenen hastalarda; fizik muayene, 
serum CEA ve karaciğer fonksiyon testlerinin ölçülmesi, akciğer röntgeni, 
abdominopelvik BT, ERUS ve kolonoskopi, özellikle ilk iki yıl içinde, yoğun 
biçimde uygulanır. 
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