


02.11.2017 
 M.B. 

 57 yaşında erkek 

 Şikayet: Öksürük balgam halsizlik  

 Öykü: 2002 yılında tüberküloz  

 Bilinen başka hastalık, ameliyat öyküsü yok. 

 



02.11.2017 



02.11.2017 
 Wbc 10800 

 Hct 34 % 

 Albumin 3.2 g/dlt 

 Protein 9 g/dlt 

 BUN 36 mg /dlt 

 Kreatinin 0.80 mg /dlt 

 CRP 158 mg/L 

 Non spesifik tedavi başlanıp toraks BT isteniyor. 

 



10.11.2017 TORAKS BT 
 

 Mediastende en büyüğü 21x15 mm boyutunda olmak üzere 
multipl lenf nodları mevcuttur. 

 Sağ akciğer alt lob süperior ve bazal segmentlerini tama 
yakın kaplayan yaklaşık 120x112x90 mm boyutunda 
heterojen hipodens kitle lezyonu,içerisinde düzensiz 
kavitasyonlar,çevresinde kitleden ayrım yapılamayan geniş 
alveola interstisyel konsolidasyon alanı,komşu plevrada 
minimal kalınlaşma,subplevral yama tarzında konsolide 
alanlar izlenmiştir. 

 Olgunun malignite yönünden değerlendirilmesi önerilir. 

 



TORAKS BT  
 



TORAKS BT 

 



28.11.2017 FOB  
 

 Sağ alt lob laterobazal segment girişinde üzeri 
düzensiz mukozadan kabarık kanamaya meyilli lezyon 
izlendi. 

 Patoloji:Squamoz hücreli karsinom 



PET-BT      

 Sağ akciğer alt lob posterobazal, laterobazal, anteriorbazal 
segmentte, mediobazal segmente uzanan en geniş yerinde 
11.8x8.8 cm boyutlarında içerisinde hava bronkogramları 
izlenen santralinde ametabolik, perferinde hipermetabolik 
kitlesel lezyonun malignite açısından histopatolojik 
bulgularla birlikte değerlendirilmesi önerilir. 

 Subkarinal, sağ hiler, sağ alt paratrakeal, sağ üst paratrakeal 
düşük-yoğun düzeyde FDG tutulumu izlenmektedir. 

 Kesit sınırında sağ femur posterior lateralinde kas 
dokusunda BT kesitlerinde belirgin bir lezyon izlenmeyen 
fokal FDG tutulumu izlenmiş olup USG bulgularıyla 
birlikte değerlendirilmesi önerilir. 

    

 



16.12.2017 
 Hasta pet-bt sonuçlarını 

beklemekte iken acil 
servise genel durum 
bozukluğu,pürülan 
balgam,sırt ağrısı ile 
başvurdu. 

 

 

 



 





 Kültürleri alınan hastaya geniş spektrumlu 
antibiyoterapi başlandı. 

 Takiplerinde kan şekeri yüksekliği (AKŞ:185) ve   
HBA1C : 7.7 olarak saptanması sonucu DM tanısı 
alarak 3x1 K insülin, 1x1 NPH tedavisine eklendi.   

 TTKSAD ın 10.gününde masif kaçakları devam etmesi 
ile takip/tedavi amaçlı göğüs cerrahisine devir oldu. 

 



25.12.2017(tt+ksad 10. günü) 



 Kültürlerinde spesifik üreme olmayan hastanın 
enfeksiyon hastalıkları branşı önerileri dahilinde 
medikal tedavisi devam ettirildi. 

 Kontrol pa ac filminde ekspansyon kusuru devam 
etmekte idi. 

 Akciğer kanseri tanılı enfeksiyon parametreleri 
gerileyen ampiyemi sebat eden hastaya nütrisyon 
konsultasyonu istendi.  



NÜTRİSYONEL ÖYKÜ 
 Ağırlık:50 kg 

 Boy: 168 cm 

 BKİ: 17.7 

 DM+ 

 Son 2 ayda 8 kg ağırlık kaybı 

 Bulantı  

 İştahsızlık   

 Besin tüketiminde 1/3 oranında azalma 

 



 

 

 

 

 Nütrisyon durumundaki bozulma:3 

 Hastalık şiddeti:2 

 Toplam skor:5 



NÜTRİSYONEL DEĞERLENDİRİLME 
 Alması gerekli protein miktarı 75 gr (1,5 gR/kg) 

 Alması gerekli enerji miktarı 1800 kcal (30kcal x ideal 
ağırlık) 

 Bol proteinli diyabet diyeti 

 1 kcal/mlt içeren diyabetik O.R.S 3x1 po.(600kcal 30gr 
protein) 

 Glutamin 2x1 po.  

 



25.12.2017 TORAKS BT 
 



 



 



27.12.2017 
 

 Antibiyoterapisi devam eden hastanın 

 KR MR ında intrakraniyal ykl saptanmadı. 

 Yüzeyel doku usg normal olarak raporlandı. 

 Kan şekeri takipleri 120-160 arasında seyretti. 

 Hastanın masif hava kaçakları devam etmekte idi. 

 



30.12.2017 



 1 hafta sonra yapılan ikinci nütrisyonel 
değerlendirmede;  

 Günlük kalori protein alımının hedeflenen düzeyde 
olmadığı görüldü. 

 Oral nütrisyon desteği 

 1,5/1mlt daha yüksek protein içierkli O.R.S 3x1 po. 
(900kcal 45 gr protein) 

 Glutamin  2x1 po. olarak değiştirildi.  



08.01.2018 
 Oral nutrisyon desteği altında genel durumu iyileşen 

mobilizasyonu artan hastanın biyokimyasal 
değerlerinde albümin:2.8 g/dlt yükseldiği kreatinin  ve 
crp değerlerinin stabil seyrettiği izlendi.   

 Tt ksad ve Medikal tedaviye rağmen  ampiyemi,kaçağı 
ve ekspansiyon kusuru devam etti.  



 Hastanın  akciğer kanseri ve kansere bağlı gelişen  
ampiyeminin  cerrahi tedavisi; 

 Klinik N2+ olması sebebi ile hastaya adjuvan tedavi 
şansı verme amaçlı; 

 Cerrahi rezeksiyon kararı alındı.  

 Cerrahi rezeksiyon sonrası bronş güdüğünün 
desteklenmesi ve oluşucak poşun kapatılması amaçlı 
plastik cerrahisi görüşü alındı.  

 



10.01.2018 
 Pre operatif hazırlık aşamasında gastroenterit gelişti. 

 Labratuar tetkikleri ve enfeksiyon hastalıkları 
konsültasyonu sonucu gıda entoksikasyonu 
düşünüldü. 

 Oral nütrisyon destek tedavisi kesilmeden devam 
edildi.  

 Operasyon ertelendi. 

 

 

 



10.01.2018/17.01.2018 
 



22.01.2018 

 Sağ alt bilobektomi+parsiyel diafragma rezeksiyonu + 
torakomyoomentoplasti operasyonu yapıldı. 

 

 



 Cerrahi yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta 
post operatif 1. gün servise alındı.  

 Post operatif 3. gün takiplerinde drenajı 200cc ye 
geriledi. Parankimal kaçakları devam etmekte idi. 

 Per operatif ve post operatif erken dönem düşen 
albumin düzeyleri 2 ünite replasman ve oral destek 
tedavisi altında 2,8 mg/dlt düzeyinde seyretti. 

 Post operatif 8. gün dreni sonlandırıldı. 

   

 



04.02.2018 



04.02.2018 TABURCULUK 



PATOLOJİ 
 Tümörün Histopatolojik Tipi  : Skuamöz hücreli karsinom 

(keratinize) 
 Histopatolojik grade   : Grade II 
 Tümör çapı    : 10x8x7 cm. 
 Tümör Lokalizasyonu   : Alt lob kaynaklı, segment 

bronşu ile ilişkili, diafragmatik yüze, fissüre dayanmış, santrali kaviter 
sarı beyaz nekrotik tümör. 

 Tümörün  bronş cerrahi sınırdan uzaklığı       : 2 cm. 
 Plevral tutulum   : (+) (Diafragmatik yüzde)  
 Bronş cerrahi sınır tutulum  : (-)  
 Vasküler cerrahi sınır tutulum                : (-)  
 Parankimal cerrahi sınır tutulum : (-)  
 Diafram                                                      : (-) 
 
 Diğer doku tutulumu  : (+) (Diafram)  
 No 2R 3 4R 8 9 Reaktif 
 No 7  11 12 Skuamöz hücreli karsinom 

 
 



12.02.2018 
TABURCULUK SONRASI 1. HAFTA 



12.02.2018 
TABURCULUK SONRASI 1. HAFTA  



 Kan şekerleri 120-140 mg/dlt arasında 

 Hba1c 5.5  

 Oral alımı iyi  

 Destek tedavisine devam ediyor. 

 Onkolojiye yönlendirildi. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Teşekkürler… 

 


