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Özet
İnce barsak, gastrointestinal sistemin mukozal yüzey alanının %90’ına sahip olmasına rağmen, tüm
gastrointestinal tümörlerin sadece %1-2’si ince barsakta görülür. Tümörün tipi histopatolojik olarak genellikle
adenokarsinom’dur. Klinik belirti ve bulgular açığa çıktığında olgu sıklıkla ileri evrededir. Erken tanı prognoz
açısından önemlidir. Nüksleri, genellikle lenf nodlarında görülür ve peritoneal karsinomatozis ile kendini
gösterebilir. Çalışmamızda karın ağrısı, bulantı ve kusma ile müracaat eden 52 yaşındaki ince barsak
adenokarsinomlu olgunun ilk müracaat ve postoperatif 19. ayda görülen rekürrens tablosuna ait klinik
yaklaşımımız literatür eşliğinde sunulmuştur. (Anatol J Clin Investig 2008:3(1);135-140).
Abstract
Although the small bowel contains 90% of the mucosal surface area of the alimentary tract, it accounts for only 12% of all gastrointestinal neoplasms.Adenocarcinomas are the most common small bowel tumor which is
presenting usually at later stage. Early diagnosis is important for better prognosis. Tumor relapses usually occur
in lymph nodes and may present with peritoneal carcinomatosis.In this paper a 52 years old patient with small
bowel adenocarcinoma who has been presented with abdominal pain, nausea and vomiting is reported. The
th
evaluation and treatment from the first admission to 19 month control is discussed in accordance with the current
literature. (Anatol J Clin Investig 2008:3(1);135-140).

Giriş
İnce barsak, gastrointestinal sistemde emilimle
ilgili fonksiyonların gerçekleştiği bölümdür ve
yaklaşık 3 m uzunluğundadır. Gastrointestinal
mukozal yüzeyin %90’ından fazlasını oluşturur.
Karsinogenesize karşı mide ve kalın barsağa
nazaran daha dirençlidir [1,2] ve primer
gastrointestinal
kanserlerin
%2’si
ince
barsaklarda oluşur (3,4]. Histopatolojik alt tipi
genellikle adenokarsinoma’dır. Klinik bulgu ve
belirtileri geç ortaya çıkar. Prognoz erken tanı ile
ilişkilidir. 5 yıllık ortalama sağ kalım % 20-40
arasındadır
[2,5].
Çalışmamızda
literatür
eşliğinde ince barsak adenokarsinoma tanılı bir
olgumuzdaki klinik yaklaşımımızı sunmayı
amaçladık.
Olgu:
53 yaşında bayan hasta karın ağrısı, bulantı ve
kusma şikayetleri ile başvurdu. İki gün önce
bulantı ile başlayan şikayetlerine son iki gündür
ateşinde eklendiğini ifade etti. Şikayetlerinin 5
yıldır nispeten hafif olmakla birlikte değişik
şiddette karın ağrılarıyla sürdüğünü beyan etti.
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Özgeçmişinden mide ülseri ve gastrite yönelik
çeşitli tedaviler düzenlendiği ve en son iki hafta
önce gastroskopik biyopsi ile kronik gastrit tanısı
konduğunu ve helikobakter pylori müspet
bulunarak medikal tedavi başlandığı öğrenildi.
Halasının mide kanseri nedeniyle vefat ettiği,
kardeşi, dayısı ve teyzesinde diabetes mellitus
olduğu öğrenildi. Öz ve soy geçmişinde başka bir
özellik saptanmadı.
Fizik muayenesinde sistemik Tansiyon Arteryel
110/70mmHg,
Nabız:
92/dk.,
Solunum
Sayısı:19/dk ve vücut ısısı koltuk altı 36.2 ºC
olarak ölçüldü. Abdominal muayenesinde
peristaltizm normoaktif, palpasyonla umblikusun
2-3cm superiorunda orta hatta yaklaşık 3 x 5 cm.
ebatlarında,
hareketli
lastik
kıvamlı
ve
palpasyonla ağrılı kitle tespit edildi.
Labortuar incelemelerinde Hb: 10 gr/dL, Hct:
%30.8, AKŞ: 132, ALP: 236, AST: 88, ALT: 64
olarak bulundu. Tümör belirteçleri normal
değerlerde idi. İleri tetkik ve tedavi amacıyla
opak kontrast madde içirilerek gerçekleştirilen
seri batın radyogramlarında pasajın proksimal
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jejenum segmentlerinde daraldığı ancak geçişe
parsiyel olarak izin verdiği ve darlık bölgesi
proksimalinde
dilatasyon
olduğu
izlendi.
Abdominal ultrasonografide umblikusun sağ
lateralinde 3 x4 cm boyutlarında santralde iyi
kanlanan
kitle
lezyonu
tanımlandı.
Abdominapelvik bilgisayarlı tomografi (BT) ile
incelemede, antrum distali ve prepilorik bölgede
duvarda sirküler kalınlaşma izlendi. Umblikus
hizasından başlayıp sağ alt kadrana doğru
uzanım gösteren ve en kalın yerinde 1.5cm
olarak ölçülen sirküler duvar kalınlaşması ve
minimal hava ve sıvı seviyelerine sebep olan ve
kontrastlanma gösteren intestinal bir kitle
lezyonunu saptandı. Bu alanın superiorunda
mezenterik yağlı doku minimal heterojendi.
Tanımlanan segmentin proksimalinde yaklaşık
20cm.lik intestinal segmentte dilatasyon saptandı.
Yapılan gastroskopi ve mide antrumundan alınan
biyopsi neticesinde kronik gastrit saptandı.
İnflamasyonun şiddeti ve aktivitesi hafif olarak
değerlendirildi. Atrofi saptanmadı ve helikobakter
pylori negatifti. Kolonoskopik değerlendirmede
grade II internal hemoroid ve aktif anal fissür
dışında kolonun tamamıyle salim olduğu
değerlendirildi. Olguya batında tümöral kitle ön
tanısı ile eksploratris laparatomi uygulandı. Treitz
ligamanından itibaren 40. cm. de başlayan 50
cm.lik bir barsak ansının omentum ile birlikte
gato oluşturduğu izlendi (Resim 1). Tümör
serozayı aşmış ve 40 cm. distaldeki bir başka
jejenum ansını üstüne çekmişti. Gato oluşturmuş
omentuma
ve
ince
barsaklara
parsiyel
rezeksiyon ve uç uca anastomoz uygulandı.
Postoperatif süreçte cerrahi sorun yaşanmadı.
Histopatolojik
incelemede
minimal
kronik
inflamasyon bulguları gösteren omental yağ
dokusu görüldü. İnce barsaktaki tümöral oluşum
ise
serozayı
aşmış
az
diferansiye
adenokarsinoma olarak rapor edildi. Tümörde
ekstraselüler müsin üretimi ve taşlı yüzük hücreli
karsinoma komponenti mevcuttu. Tümörün
serozaya yaygın olarak infiltre olduğu, üç adet
metastatik, 13 adet reaktif lenf nodu saptandığı
ve periserozal yağ dokusunda bir adet tümör
nodülü saptandığı ve cerrahi sınırlarda tümör
bulunmadığı rapor edildi.
Postoperatif erken dönemde başlamak üzere
olguya 6 kür kemoterapi planlandı. Kemoterapi
protokolü olarak 5-FU 425 mgr./m2. ve kalsiyum
folinat 50 mg. 5 gün boyunca 21 günde bir olmak
üzere toplam 6 kür planlandı. Postoperatif 45.
gününde ikinci kür kemoterapi sırasında karın
ağrısı sebebiyle çekilen abdominal BT’de
superior mezenterik vende (SMV) splenik venle
birleşme yerinden 3 cm. önce başlayan ve
lümeni tamamen dolduran trombüs saptandı.
Proksimal kesim açıktı. Doppler ultrasonografide
zayıf rekanalize subakut SMV trombozu bulguları
saptandı. Heparinizasyon ve daha sonrasında

oral antikoagülan tedavi planlandı. Bu sürede
kemoterapiye geçici süre için ara verildi.
Postoperatif 60. günde gerçekleştirilen mezenter
doppler USG’de zayıf rekanalize subakut SMV
trombozu bulgularının devam ettiği, süperior
mezenterik arter ve çölyak trunkusun açık ve
akım hız parametrelerinin normal olduğu
saptandı.
Kemoterapiye
15
gün
daha
beklendikten sonra devam edildi ve 6 kür
tamamlandı.

Resim 1. İnce Barsak Rezeksiyon Materyali

Resim2. İnce Barsakta Taşlı Yüzük Hücreli
Adenokarsinom Tanısı Koyduran Mikroskopik Görüntü.

Resim 3. Juguler Zincirdeki Lenf Nodu Metastazının
Mikroskopik Görüntüsü

Her hangi bir yakınma yokken 19. ayda rutin
kontroller için planlanmış olan abdominopelvik
BT incelemesinde iliak bifurkasyon düzeyinin
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yaklaşık 3cm superiorunda, abdominal aorta
anterior’unda, 24 x 18 x 25 mm boyutlarında,
lobüle konturlu, heterojen kontrast tutulumu
gösteren, çevre mezenterik yağ planlarında
infiltrasyonu düşündürür tarzda, kirlilik ve
heterojenitenin izlendiği kitle lezyonu dikkati çekti.
İzlenen kitle lezyonu ile çevre barsak ansları
arasındaki kontur ayırt edilebiliyordu. Bu bulgu
metastaz lehine değerlendirildi. Hasta ileri tetkik
için yatırıldı ve yapılan fizik muayenesinde sol
juguler zinzir alt kesiminde palpasyonla ağrılı,
yaklaşık 2 x 2.5 cm ebatlarında fikse, sert kıvamlı
lenfadenopati saptandı. Diğer sistemik muayene
bulguları tabii olan olgunun rutin biyokimyasal
tetkiklerinde LDH: 598 U/L (normal: 220-450) idi.
Tümör belirteçleri normal sınırlarda bulundu.
Toraks BT normal olarak değerlendirildi.
Evreleme amacıyla pozitron emisyon tomografisi
planlandı. Boynun sol yanındaki juguler zincir
lenf nodunda ve abdominal BT’de tanımlanan
yumuşak doku lezyonu ile uyumlu lokalizasyonda
aortakaval lenf nodlarına ait olduğu düşünülen
fokal metabolik aktivite artışı saptandı. Primer
hastalığın lenf nodu metastazları ile uyumlu
bulgular olarak değerlendirildi. Sol juguler
zincirdeki lenf noduna ana vasküler yapılar
tarafından örtülü olması nedeniyle görüntüleme
eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi
uygulanamadı. Boynun Tc-99m perteknetat ile
sintigrafik incelemesinde, tiroid sol lob alt pol
sınırından daha inferior yerleşimli arteria karotis
kommunis ile birleşik olduğu düşünülen
metastatik lenfadenopati rapor edildi. Tiroid
bezine ait bir patoloji izlenmedi.
Karında metastatik tümöral kitle ve juguler
zincirde metastatik lenfadenopati ön tanısı ile
operasyona karar verildi. Eksplorasyonda Treitz
ligamanının
10
cm.
distalinde
jejenum
mezosunda metastatik lenf bezi olduğu gözlendi.
Lenf bezi eksize edilirken beslenme bozukluğu
gelişen 15 cm.lik jejenum ansıda rezeke edilerek
pasaj devamlılığı uç uca anastomozla sağlandı.
Sol juguler lenf zinciri, metastatik lenf bezi ile
birlikte eksize edildi.
Histopatolojik
olarak
juguler
zincirde
adenokarsinoma metastazı ve reaktif 6 adet lenf
nodu bulundu. Jejenum mezosundan çıkarılan
lenf bezi metastatik adenokarsinoma olarak
rapor edildi. Segmenter jejenum materyalinden
hazırlanan örneklerde ödem ve minimal
inflamasyon bulguları gösteren barsak örneği
saptandı.
Segmenter
jejenum
örneğinde
adenokarsinomayı düşündürecek bulgu izlenmedi.
İkinci ameliyat sonrası dönemde olguya
kemoterapi olarak 5-FU 425mgr/m2. Adriablastin

80 mgr. Cisplatin 80 mgr. 5 gün süreyle 21
günde bir toplam 6 kür kemoterapi planlandı.
Tartışma
İnce barsak kanserleri oldukça nadir görülüp tüm
kanserlerin %1-3’ünü oluşturur [6,7]. Martin ve
arkadaşlarılarının çalışmasında, 11000 olguluk
seride primer gastrointestinal sistem malign
tümörleri içinde primer ince barsak kanserlerinin
oranı
%2.4’tür
[2].
Amerikan
kanser
istatistiklerine göre yıllık ince barsak kanser oranı
diğer kanserlere göre son derece düşüktür [8].
Wu ve arkadaşlarıları retrospektif olarak
araştırdıkları 20 yıllık sürede 80 hastada primer
ince barsak malign tümörü saptamışlar ve
bunların %57.5’inin duodenum, %30’unun
jejenum ve %10’unun ileum kaynaklı olduğunu
bildirmişlerdir. Ito ve arkadaşlarıları ise aynı
lokalizasyonlarda bu oranları sırasıyla %55, %24
ve %21 olarak bildirmişlerdir [1,3]. İnce
barsaklarda %45-53.3 gibi yüksek bir oranda en
sık gözlenen malignensi adenokarsinoma’dır
[9,10]. Tümöre tanı konulduğunda ancak %70-80
kadarı opere edilebilir ve %35’inde lenf nodu
tutulumu yada uzak metastaz mevcuttur [11].
Literatürde en geniş olgu serisi 4995 olgu ile
Ulusal Kanser Veri Merkezine (National Cancer
Data Base) aittir [12]. Evrelemede genellikle
Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (Union
Internationale Contre le Cancer – UICC)
tarafından yayınlanan TNM sınıflaması uygulanır
[13,14]
Bizim olgumuz 53 yaşında kadın hasta idi. Wu ve
arkadaşlarıları [1] çalışmalarında ince barsak
kanseri ile yaş ve cins arasında herhangi bir
istatistiksel
bağlantı
bulamadıklarını
bildirmişlerdir. İnce barsak adenokarsinomları
özel semptomlar göstermediği için erken
dönemde tanı koymak zordur [10]. İnce barsak
kanserleri %75 oranında semptom verir. En sık
olarak karın ağrısı, bulantı ve kusma gözlenir
[3,15,16], Wu ve arkadaşlarıları [1] serilerinde
%52.5 oranında karın ağrısı, %51.3 yemek
sonrası
dolgunluk,
%31.3
melana
ve
hematokezya, %25 kilo kaybı, %18.8 genel vücut
düşkünlüğü ve çok az olarak da barsak
alışkanlığında değişiklikler ve ateş belirtileri ile
karşılaşmışlardır [1,17-20]. Olgumuzda da karın
ağrısı majör şikayeti oluşturmakta idi. Tetkiklerde
gaitada üç pozitif gizli kan saptandı. Olgumuzda
hastanın tümöre ait semptomlarını uzun
zamandır devam eden dispeptik şikayetleriyle
karıştırmasının vakanın gecikmesine sebep
olduğu düşünülmektedir. Olguların yaklaşık üçte
birinde
peptik
ülser
öyküsü
mevcuttur.
Kanıtlanmış bir çalışma bulunmamasına rağmen
ince barsak adenokarsinomu ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir [1]. Olgumuzda da yapılan
endoskopide antral gastrit, deforme bulbus ve
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evre I bulbit saptandı. Hastada literatürde
sunulan [11] predispozan risk faktörlerinden
herhangi birine dair bir bilgiye ulaşılamadı. Wu
ve arkadaşlarılarına göre [1] anemi %73.8
oranında en sık rastlanılan bulgudur. Yine,
serilerinde olguların % 52.5’inde obstrüksiyon,
%33.8’inde kanama, %12.5’inde ele gelen kitle,
%7.5‘inde sarılık tespit etmişlerdir. Bazen hiçbir
şikayeti olmaksızın tesadüfi olarak tanı konabilen
olgularda mevcuttur [1]. Başlangıç aşamasında
kanama belirtisinin erken tanıya olanak tanıyarak
sağ kalımla ilişkilendirilebildiği belirtilmiştir [19].
Sunduğumuz olguda ise hastaneye müracaat
nedeni karın ağrısı ve ileus bulgularıydı.
Olguların fizik muayenelerinde tümörün palpe
edilebilmesi genellikle ileri evre bulgusudur. Tam
kan sayımında anemi gösterilebilir. Rutin
biyokimyasal tetkikler ve karaciğer fonksiyon
testlerinde lezyonun yeri ve lokal etkileşimi
nedeniyle değişiklikler ve gaitada gizli kan
bulunabilir. CA 19-9 ve CEA seviyelerinde
yükseklik
saptanabilir
[15].
Olgumuzda
gerçekleştirilen tetkiklerde tümör belirteçlerinde
herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı ancak
anemisi gösterildi.
Duodenum yerleşimli ince barsak tümörlerinde,
tanısal amaçlı tetkikler içinde endoskopinin
%89.1 oranında tanı koyma olasılığı vardır [1].
Ancak Treitz ligamanının altında kalan jejunal
adenokarsinomalarda klasik endoskopi indirekt
bulgular dışında belirti vermeyebilir. Olgumuzda
da ince barsak kanseri tanısı açısından
endoskopik değerlendirme katkı sağlayamamıştır.
Yine, bazı merkezlerde kullanılan çift balonlu
entereskopi ve kapsül video entereskopi [21]
ünitemizde
olmadığı
için
kullanılamadı.
Literatürde radyoopak kontrastlı direkt grafiler ve
BT seçeneklerinin tanıda önemli rol oynadığı
bildirilmektedir [22]. Olgumuza ince barsak
görüntülemesinde sık kullanılan enteroklizis
görüntüleme yöntemi uygulandı ve proksimal
jejenum segmentlerinde darlık ve proksimalinde
dilatasyon tespit edildi. İntra-abdominal tümör
tanısı sıklıkla oral ve intravenöz kontrast madde
verilerek çekilen abdominal BT ile konur. Wu ve
arkadaşlarıları ince barsak kanserlerinde tanının
%81.3 oranında preoperatif çekilen abdominal
BT ile konduğunu bildirmişlerdir [1]. Sunduğumuz
olguda da literatürle uyumlu olarak çekilen opaklı
ve opaksız abdominopelvik BT’de intraabdominal
kitle lezyonu saptanmıştır.
Literatürde, ince barsak kanserlerinde tanının
preoperatif
dönemde
alınan
endoskopik
biyopsiler ile de konulduğu bildirilmektedir [23,24].
Yamamoto ve arkadaşlarıları [25,26] çift balonlu
entereskopik sistem ile kanama ve kronik ağrı
nedeniyle şüphelenilen olgularda tanının büyük
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doğrulukla konabildiğini vurgulamışlardır. Wu ve
arkadaşları çalışmalarında tanı ve preoperatif
evrelemede
sıklıkla
abdominal
BT’nin
kullanıldığını bildirmişler ve tanısal sensitivitesini
%81.3 bulmuşlardır. [1]. Ancak, ince barsak
kanserlerinde evreleme için BT keskinliğinin
güvenilir olmadığını, literatürde de bunun %4761
oranında
değişkenlik
gösterdiğini
bildirmişlerdir. Mezenterik infiltrasyon ve regional
lenfadenopati tanısında BT’nin sınırlı katkı
sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle literatürde
preoperatif olarak laparaskopik değerlendirme
önerilmektedir [27]. Ancak, olgumuzda ileus
nedeniyle
bu
seçenek
değerlendirmeye
alınmamıştır. Acil cerrahi endikasyonu olan bu
tür olgularda laparatomi yapılmalıdır. Tedavi
edilmediğinde ince barsak kanserlerininde
kanama,
obstrüksiyon
ve
perforasyon
oluşabilmektedir [28-31].
Literatürde, cerrahi girişim uygulanan olguların
bir kısmında karında kitle, bir kısmında ise
intestinal obstrüksiyon, gastrointestinal kanama
veya peritonit ön tanısı ile eksplorasyon kararı
alınmıştır. Preoperatif tanı oranı ileal kanserlerde
%60 oranında tespit edilmiştir(1). Genelde daha
distalde olan lezyonların tanısı zor konulmaktadır
[1,18,19].
Olgumuzda
da
eksplorasyon
endikasyonu
karında
kitle
ve
intestinal
obstrüksiyondu.
Literatürde, ince barsak kanserli olguların acil
olarak ameliyata alınma oranı % 40 olarak
bildirilmiştir [1]. Tedavide radikal cerrahi girişim
önerilmektedir [11]. İnce barsak adenokarsinomlarında özellikle regional lenf nodlarını
da içine alacak şekilde mezenter kökünün
rezeksiyona dahil edilmesi önerilmektedir.
Önemli
olan
cerrahi
sınırlarda
tümör
bulunmadığından emin olabilmektir [11]. Özellikle
terminal ileumda yerleşen kanserlerde ileal veya
ileoçekal rezeksiyon ya da sağ hemikolektomi
uygulanabilmektedir.
Başlangıçta uzak metastaz bulguları olan,
irrezektabl tümörü olduğu düşünülen, genel
durumu düşkün olan olgulara radikal cerrahi
işlem yapılmayabilir [1]. Bazı olgularda ise tanı
başka bir nedenle uygulanan laparatomi
esnasında konur. Bir kısmında ise negatif cerrahi
sınır sağlanamayacağı için palyatif amaçlı
bypass cerrahisi uygulanır. Olguların çoğunda
ise küratif rezeksiyon ve anastomoz tercih edilir.
Olgumuzda da tercih edilen yöntem bu olmuştur.
Wu ve arkadaşlarılarının serisinde ileal
rezeksiyon ve ucuca anastomoz uygulanan bir
olguda ameliyattan sonra cerrahi sınırlar
tamamen temiz olmasına rağmen 37 ay sonra
lokal rekürrens izlenmiştir [1].
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Olgumuz ilk başvuru anında T4N1M0 evresindedir. 19 ay sonra oluşan nüks sırasında ise
mezenter lenf bezinde lokal nüks ve juguler
zincirde uzak lenf bezi metastazı görülmüştür.
Literatürde, geniş olgu serileri olmadığından
standart
kemoterapi
uygulamaları
tanımlanabilmiş değildir. Genellikle 5-FU tek
başına yada doksorubisin, mitomisin, sisplatin
yada siklofosfamid ile kombine kullanılır(32).
Olgumuzda kemoterapi protokolü olarak 5-FU
425 mgr./m2. ve kalsiyum folinat 50 mg. 5 gün
boyunca 21 günde bir olmak üzere toplam 6 kür
kullanılmıştır.
Tam kür sağlanabilmesi, makroskopik ve
mikroskopik olarak geride tümör dokusu
kalmayacak
şekilde
tümörün
rezeke
edilebilmesine bağlıdır. Tümör kitlesi rezeke
edilemeyecek kadar büyük veya uzak metastaza
ait bulgular varsa ya da cerrahi sınırlarda
mikroskobik olarak tümör bulunuyorsa palyatif
cerrahi tedaviden sözedilir. İleal adenokarsinomalarda agresif olarak rezeksiyon ve
anastomoz önerilmektedir(33,34).
Wu ve arkadaşlarıları [1] çalışmalarında
prognozun erken tanı ve tedaviyle iyi
olabileceğini, lenf nodu metastazı ortaya
çıktığında tümör nüksü ya da uzak organ
metastazının düşünülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Lenf nodu metastazları ince barsak
adenokarsinomlarında en önemli prognostik
faktördür. Hastalıkta tanı anında lenf nodu
metastazı varlığı küratif rezeksiyona rağmen
rekürrensin ya da uzak metastazın göstergesi
olabilmektedir. Wu ve arkadaşları ortalama takip
süresinin 9 ay, maksimum takip süresinin 229 ay

olduğu serilerinde 1 yıllık sağ kalım oranını
%43.6, 3 yıllık sağ kalım oranı %22.8 ve 5 yıllık
sağ kalım oranı % 17.5 olarak bildirmişlerdir [1].
Düşük tümör derecesi (iyi yada orta diferansiye)
ve erken tümör evresinde (evre I ve II) küratif
rezeksiyon iyi prognoz göstermektedir. Tümörün
distal yerleşimli, az differansiye ve cerrahi
sınırlarının pozitif olması, lenf nodu metastazı
bulunması, venöz invazyon varlığı, ve hikayede
Crohn hastalığının bulunmasının sağ kalımı
olumsuz etkilediği gösterilmiştir [16]. Küratif
rezeksiyon uygulanabilen olguların %25’inde
postoperatif 1. yıllarında rekürrens yada uzak
metastaz saptandığı bildirilmiştir. Abrahams’ın
serisinde küratif cerrahi uygulanabilen olguların
bir yıllık sağ kalım oranı % 54.9, 3 yıllık %30.5, 5
yıllık %27.4 bulunmuştur ve serilerinde
kemoterapi ve radyoterapi de dahil herhangi bir
standart
tedavi
saptayamamışlardır
[16].
Olgumuzun ilk operasyonu sonrasında histopatolojik tanısı az diferansiye taşlı yüzük hücreli
adenokarsinoma’dır. Üç adet metastatik lenf
nodu saptanmıştır. Uzak metastaz saptanmamıştır. Olgumuzda da postoperatif 19. ayında
lokal nüks ve juguler lenf nodlarında uzak
metastaz saptandı. Hasta ikinci kez opere edildi
ve ikinci kez kemoterapi planlandı. Olgumuz
halen ilk ameliyatının postoperatif 38. ayında ve
takip altındadır. Herhangi bir subjektif yakınma
ve laboratuar bulgusu yoktur.
Sonuç
İnce barsak adenokarsinomlarında erken evrede
tanı koymak zordur. Tanı konduğunda genellikle
hastalık ileri evrededir. Proksimal seviyeli
intestinal obstrüksiyonlarda incebarsak adenokarsinomları da akılda tutulmalı ve mümkün olduğunca küratif cerrahi uygulanmalıdır.
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