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A. B, 68 yaşında, Erkek 
 
• Göğüsde ağrı nedeniyle tetkikleri yapıldı 
• 5 Eylül 2016 PET-BT 

 
• Torakal bölgede sağ akciğer üst lob posterior segmentte plevraya geniş tabanlı 

oturmuş spiküle konturlu major fissürde çekintiye yol açmış kitlesel lezyon V. 
kostaya da uzanan, geç görüntülerde belirginleşerek SUVmax'ı 15.28'e ulaşan 
FDG tutulumu  

 
• Sağ hiler bölge, sekonder karina ile intermedier bronş komşuluğundaki FDG tutulumları 

(10R-11R) yüksek olasılıkla metastaz odakları lehine yorumlanmıştır (N1). 
• Mediasten 4R istasyonundaki lenf nodundaki metastaz açısından şüpheli (N2). 





19 Eylül 2016 Toraks BT 
 

• Mediastende en büyüğü sağ alt paratrakeal bölgede 14x10 mm 
boyutlarında olan birkaç adet lenf nodu  
 
• Sağ hiler bölgede 13x10 mm boyutlarında öncelikle lenfadenopati  

 
• Sağ akciğer üst lob posteriorunda plevraya komşu spiküle konturlu 

30x21 mm boyutlarında malign karakterli kitle izlenmektedir. 
 
• Her iki akciğerde en büyüğü sağ akciğer orta lobda anteriorda 8.3x6.6 

mm boyutlarında olan üçgen ve iğ şekilli nodüler dansiteler  









 
• Kranyal MR incelemesi de normal olan hastaya bu bulgularla 

neoadjuvan olarak 3 haftada bir olmak üzere paklitaksel+karboplatin 
tedavisi planlandı. 
 
• (Her iki akciğerde en büyüğü sağ akciğer orta lobda anteriorda 8.3x6.6 mm 

boyutlarında olan üçgen ve iğ şekilli nodüler dansiteler nedeniyle eş zamanlı 
RT ile düşünülmedi)  



8 Aralık 2016 PET-BT 
 

• (05.08.2016 tarihli PET/CT çalışması ile karşılaştırılarak değerlendirildi) 
 
• Torakal bölgede sağ akciğer üst lob posterior segmentteki kostal plevrada 

lineer uzanımı olan spiküle-irregüler konturlu, plevrada kalınlaşmaya yol 
açmış dansite alanında komşuluğundaki V. kostada hafifçe kontur defekti 
oluşturan alanla birlikte SUVmax'ı 2.39 olan aksial en geniş boyutu 2 cm'ye 
ulaşan FDG tutulumu görülmektedir.  
Major fissur trasesindeki silik konturlu milimetrik nodüler dansitede FDG 
tutulumu izlenmemiştir. 
• Uzak organ metastazı yok 

 





 
 
 

• Tümör konseyinde tartışılarak cerrahi kararı alındı 



Aralık 2016 



Radyoterapi 



Ağustos 2017-PET  

• Mediastinal 3a istasyonunda lenf nodu, yeni bulgudur.  
• Sağ akciğer alt lob bazal segmentte 10x18mm çapında ametabolik yumuşak 

doku dansite artışı 
• Sağ 5. kot posterior parça lezyonunda hafif metabolik regresyon mevcut 

olmakla birlikte komşuluğundaki plevral kalınlaşma sahasında artış.  
• T5 vertebra korpus sağ komşuluğunda hafif hipermetabolik yumuşak doku 

dansite artışı 
• Sağ sürrenal gland lezyon 
• Perikardial efüzyon 

 





• Neoadjuvan tedavi sonrası opere olan postoperatif radyoterapi 
uygulanan ve takiplerde yapılan PETCT incelemede sağ sürrenalde 
metastaz saptandı. 
 
• Konseyde tartışıldı: Kemoterapi + SBRT + sürrenal biyopsi 











28 Ağustos 2017: 1. kemoterapi 



4 kür Sisplatin + Pemetrekset sonrası idame pemetrekset tedavisi 05.10.2018 tarihine kadar devam etti. 



Kasım 2018 PET-CT 

• " Mediasten 3a istasyonunda lenf nodu stabildir.  
" Sol akciğer üst lobda milimetrik ametabolik nodül, yeni bulgudur.  
" Sağ 5.kot posterior parçada 4. ve 5. interkostal aralığa 6.kot posterior 
parça superior kesime, plevraya, T5 vertebra sağ prosesus transversusa 
uzanan yumuşak doku komponentli litik santrali ametabolik 
(kistik/nekrotik?) periferi yoğun hipermetabolik lezyon 
" T5 vertebra korpus sağ komşuluğunda hafif hipermetabolik yumuşak doku 
dansite artışı 
" Sağ hemitoraksta plevral efüzyon ve kalınlaşma yeni bulgudur.  
" Perikardiyal efüzyon 
" Sağ sürrenal gland lezyon boyut ve metabolizmasında progresyon.  
 









Hastaya bu bulgularla 6 Kasım 2018 tarihinde ATEZOLİZUMAB tedavisi başlandı. 
Aralıklarla yapılan görüntülemelerde hastanın tedaviye parsiyel yanıt verdiği gözlendi 
PS 1-2 arasında (analjezik tedavi gerekebiliyor) 
Ağustos 2019 PET yapıldı 
PETCT parsiyel yanıt devam ediyor 



Ağustos 2019 PET-CT 

• " Mediasten 3a istasyonunda lenf nodu tam regrese.  
" Sağ 5.kot posterior parçada 4. ve 5. interkostal aralığa 6.kot 
posterior parça 
• T5 vertebra sağ prosesus transversusa uzanan yumuşak doku 

komponentli litik lezyon regrese (parsiyel yanıt) 
• " T5 vertebra korpus sağ komşuluğunda hafif hipermetabolik yumuşak 

doku dansite stabil 
 
" Sağ sürrenal gland lezyon boyut ve metabolizmasında regresyon. 



 



 



PS 1-2 olan hasta son ATEZOLİZUMAB tedavisini 26.09.2019 tarihinde aldı. Ekim 2019 tarihinde (12 ay) progresyon 
nedeniyle tedavi değiştirildi.   



Progrese lezyonlar 
Kranyal MR normal 



Sağ sürrenal stabil lezyon 



 
 
• Halen gemsitabin+vinorelbin olarak tedavisi devam ediyor.  
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