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24 Temmuz 2017 

• Solunum güçlüğü, düz yatamama, solda yan 
ağrısı, genel durum bozukluğu ve halsizlik 
nedeniyle hastaneye yatırıldı. 

• Kliniğimize başvurmadan önce aynı 
şikayetlerle Göğüs Hastalıkları Kliniğine 
başvurmuş ve yatırılarak bazı araştırmalar 
yapılmış. 



Fizik Muayene 

• Şuur açık, hasta koopere, oryantasyon iyi 
• TA: 120/70mmHg, Nabız: 92/dk düzenli 
• Solunum sayısı 20/dk Ateş: 36.6 C 
• Nazal kanülle 3lt/dk oksijen alıyor, sPO2 %92 
• Sol hemitoraksta yaygın matite,  solunum 

sesleri alınmıyor.  
 





PET/BT (18. 07. 2017)  

• Solda belirgin bilateral plevral ve peritoneal 
yüzeylerde kalınlaşma 

• Bilateral parasternal, supraklavikuler aksiller  
LAPlar, batın içi LAPlar 

• Karaciğerde segment 4te metastaz 



14 Temmuz 2017 





• Torasentez yapıldı ve 700 cc plevral sıvı drenajı 
sağlandı ve kateter yerleştirildi. 





Bronkoskopi 

• Sol ana bronş girişinde mukozal infiltrasyon, 
sol intermedyer bronşu tam tıkayan tümöral 
infiltrasyon kitlesi 

• Biyopsi alındı 
• Patoloji: Adeno Ca  
• Lavaj: az sayıda dejenere hücre 



Tedavi: 26.07.2017  

• Hastaya ait materyelden EGFR, ALK, ROS-1 
mutasyon tayini ve PD-L1  istendi 
 

• Sonuçlar beklenirken, hasta semptomatik 
olduğu için tedavi planlandı 

 
• Sistemik kemoterapi başlandı; 

– Sisplatin, pemetrekset ve bevasizumab 



• 24 Ağustos 2017: 
• Sol plevral sıvı nedeniyle torakoskopik drenaj, 

organize doku birirkimlerinin temizlenmesi ve 
örnekleme yapıldı. 

• Akciğerin ekspansiyon kapasitesi yetersiz 
bulundu ve plörodez yapılmadı. 



22.Ağustos 2017 



22.Ağustos 2017 



Tedavi  

• 13.Eylül 2017’de 3. doz kemoterapi uygulandı.  
• Hastanın O2 gereksinimi çok azaldı, genel 

durumu iyi. 
• EGFR mutasyonu + bulundu; 19 delesyon 



13 Eylül 2017 



Tedavi 
• EGFR mutasyonu saptandı (19 delesyon) 
• Afatinib tablet 40 mg ile tedaviye geçildi 

 



6 Ekim 2017 

• Hastaya Afatinib (Geotrif) 40 mg ile tedavi 
başlandı.  

• 3 ayda bir takip BT çekildi 
• 28.10.2017 toraks BT’de plevral effüzyonda 

regresyon, mediastinal LAPlar regrese 
 

• 21.6 2018’e kadar afatinib ile devam edildi. 



21.06.2018 
• Hasta sağ hipokondriyumda ağrı nedeniyle 

başvurdu. Halen Afatinib almakta 
• Batın BT: Karaciğer metastazları gerilemiş. 

Safra kesesinde taşlar, akut kolesistit? 
• PET/BT çekildi.   

– Plevral, perikardiyal ve peritoneal lezyonlar, solda 
fissur hattındaki noduler lezyon gerilemiş  

– Lenf nodları stabil 
– KC segment 5 medialinde safra kesesi lojuna 

uzanan 37 mm kitle (yeni) 



21 HAZİRAN 2018 PET/CT 





 
 













28.06.2018 

• MR-MRCP. Safra kesesi taşla dolu, duvarında 
ve kese yatağında ön planda  kronik 
inflamasyon bulguları. Karaciğer 
metastazlarında regresyon. 



28.06.2018 Safra kesesinde taşlar 



03. 07. 2018 

• Laparoskopik- açığa geçiş- kolesistektomi 
• Patoloji adenoCA 









Progresyon Saptandı… 

• 12.09 2018de atezolizumab, karboplatin, 
pemetreksat ile tedaviye başlandı. 7 doz 
2/2019’da tamamlandı. 



5 Kasım 2018 



5 Kasım 2018 



PROGRESYON 

Kontrol BT çekildi (5.Şubat 2019). 
Mediasten ve aksilla LAPlarda belirgin 
küçülme. 
Batın BTde omentum ve periton 
yüzeylerinde progrese tümöral 
implantlar, paraçölyak LAPlar, hepatik 
metastazlar 



05 Şubat 2019 



5 Şubat 2019 



Tedavi değişikliği yapıldı 

• Osimertinib tab 80mg/gün başlandı 



20.Mayıs.2019 



20 Mayıs 2019 





Pulmoner Toksisite 



 
  
  

 
 

Steroid 1mg/kg başlandı 
Tedavi sonrası bulgular kayboldu 

 



• Tedaviye yarı doz ile devam edildi.Sonrasında 
80 mg/gün ile toksisite görülmeden tedaviye 
devam edildi. 
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