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• Özgeçmiş:Hipertansiyon ,Tip 2 DM ( kasım 2013) 

• Soygeçmiş: Abla 2001 de meme ca (tanı yaşı 51,58 yaşında eksitus) 

• Kasım 2013 sınırlı evre küçük hücreli akciğer ca tanısı 

     (Sol supraklavikuler LAP İAB ile) 

 

 





• Sisplatin-etoposid ile eşzamanlı KRT  

• Tam yanıt (CR) 

• PCI 

• 18 ay progresyonsuz  

 





19.02.2014 toraks bt  



• Mayıs 2015 nüks hastalık   

• PET-CT ile evreleme 







• 4 siklus sisplatin-etoposid  sonrası pet ct  

• 25.08.2015 PET-CT 

• Tam yanıt (CR) 

• 6 siklusa tamamlandı. 

 



• Mayıs 2016 nüks –progrese 

• 09.05.2016 PET-CT 







• Sisplatin-İrinotekan (D1-D8) 

• 4 siklus sonrası PET/CT 23.08.2016 

• Sol sürrenal hariç tam yanıt  



• Sol sürrenal metastaza yönelik palyatif stereotaktik ablatif 
radyocerrahi 

 

 



• Kasım 2016 bel ağrısı ile başvurdu. Vertabra met ? 



12.11.2016 lomber BT  



• Vertebra kompresyon fraktürü, Kifoplasti ve  biopsi (14.11.2016)  

• Patoloji :malignite yok.  

 

 

• 14.11.2016 Tüm batın toraks BT 

• Yeni gelişen sağ adrenal metastaz, sol adrenal glanddaki metastazda 
tama yakın regresyon. 

 



14.11.2016 batın toraks bt 



• Sağ sürrenal metastaza yönelik palyatif stereotaktik ablatif 
radyocerrahi 

 



• 03.01.2017 toraks batın bt  

• Yeni gelişen diafram krusları anteriorunda yeni gelişen LAP 12x14 mm  

 



03.01.2017 toraks batın BT  



•  Sol akciğerdeki nodüle ve paraaortik bölgeye palyatif stereotaktik 
radyoterapi (Ocak 2017) 



• Bel ağrısı 

• 06.02.2017 Lomber BT 



06.02.2017 lomber bt  



 

• Vertebroplasti 

• Bx (07.02.2017):malignite yok 

 

 

 



• 27.02.2017 toraks batın BT de sol paraaortik alanda boyut artışı 
gösteren metastatik yumuşak doku lezyonları 

 

 



27.02.2017 toraks batın BT 



• Paraaortik bölgeye palyatif external radyoterapi 

• 24.04.2017  batın bt –toraks bt paraaortik kitle tam yanıt 

 



24.04.2017  batın bt –toraks bt  



• 04.05.2017 karın ağrısı nedeniyle batın MR  

• Diyafram krusları anteriorunda LAP progrese, pankreas boyun 1.5 cm 
met ve pankreatit bulguları  

 

 



04.05.2017 batın MR 



• 4 siklus Sisplatin-etoposid  sonrası  

• PET-CT (07.08.2017) 

 







 

• 13 09.2017 batın MRI 

• Pankreas boyun kısmında yaklaşık 3 cm metastatik kitle ve pankreas 
uncinat proçes dorsal ve ventral kesimde 12 mm ve 9 mm metastatik 
kitle  



13 09.2017 batın MR  



• Pankreas bölgesine palyatif radyoterapi  



• Batın BT 13.11.2017:  

• Sol böbreğin üst kutbuna komşulukta perirenal yağlı doku içerisinde, 
sol anterior pararenal fasyaya invazyon gösteren en büyüğü 1x1.7 cm 
boyutunda metastatik tümöral implantlar görüntülendi (yeni bulgu). 

• Retrokaval, interaortakaval ve sol paraaortik bölgelerde en büyük 
olanı sol üst paraaortikte 2.7x2.6 cm boyutunda metastatik 
lenfadenopatiler 



13.11.2017 toraks batın BT  





• Kasım 2017 de ilk tur İpilumumab ve nivolumab uygulandı. Tedavi 
sonrası halsizlik, hafif ateş ve KC fonksiyon testlerinde yükselme oldu. 

• ALT :374 U/L, AST:76 U/L,GGT:1187 U/L, ALP:316 U/L 

• Prednol 1 mg/kg dozunda başlandı ve 2 ay içinde doz azaltılarak 
kesildi. 

 

• ALT: 28 U/L, AST:15 U/L, GGT:343 U/L, ALP:87 U/L 

 

• 18.01.2018 nivolumab ile tedaviye devam edildi. 5 siklus tedavi  
sonrası  12 mart 2018 toraks batın BT , tam yanıt CR  

• Tedaviye devam edildi. 

 



• Nisan 2018’den itibaren nivolumab  28 günde bir 480 mg/total doz 
olarak devam edildi. 

• 17.07.2018  PET-CT: tam yanıt  

• Son tedavi tarihi 10.10.2018  

 








