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M. H. Y. 
 69 yaşında erkek hasta 

 Bozcaada / Çanakkale’de yaşıyor 

 Nefes darlığı, kuru öksürük 

 Dış merkeze başvuruda toraks BT → Mediastinal kitle 

 Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirilmiş 

 Bilinen DM, HT, orta aort darlığı 

 Kullandığı ilaçlar: Lisinopril, atorvastatin, asetilsalisilik asit, pantoprazol 

 50 paket/yıl sigara (+) 



TORAKS BT (29.05.2017) 



PET-BT (01.06.2017) 
 Sağ paratrakeal bölgeyi tamamen doldurup hilusa ve sol paratrakeal bölgeye uzanım gösteren, 
santralinde kistik-nekrotik alanlar içeren 63x80 mm kitlesel lezyon (SUVmax=7.9) 

 Sağ akciğer üst lob anterior segmentte sağ paratrakeal kitle ile devamlılık gösteren subplevral 
malign nodüler lezyon (SUVmax=10.2) 

 Kitlenin periferinde büyüğü 1.5x2 cm’e ulaşan metastatik lenf nodları (SUVmax=5.7) 

 Sağ supraklaviküler 10x12 mm metastatik lenf lodu (SUVmax=3.7) 

 Sağ hemitoraksta en kalın yerinde 18 mm’e ulaşan plevral efüzyon (SUVmax=1.7) 



 PET-BT GÖRÜNTÜLERİ!!! 



KRANİAL MR (05.06.2017) 



PATOLOJİ (13.06.2017) 
 Sağ paratrakeal alandan EBUS ile ince iğne aspirasyonu 

 

 TTF-1 yaygın (+) 

 Sinaptofizin neoplastik hücrelerin bir kısmında (+) 

 Kromogranin neoplastik hücrelerin bir kısmında (+) 

 P40 (-) 

 Ki-67 yaklaşık %80 

 

 Küçük hücreli karsinom metastazı / infiltrasyonu 
 

 



YAKLAŞIM 
 Sınırlı evre küçük hücreli akciğer ca 

 ECOG-PS=1 

 WBC=11100, HGB=13.2, PLT=286000, BUN=12, Krea.=0.66, AST=26, ALT=27 

 RT ile eşzamanlı cisplatin (75 mg/m2) + etoposid (100 mg/m2) 21 günde bir planlandı 

 14.06.2017 → 1. kür KT’yi RT olmadan aldı 

 05.07.2017 – 03.09.2017 → RT ile eşzamanlı 3 kür KT 

 18.09.2017 → WBC=1000, NEU=400, HGB=8.3, PLT=73000, Cr=2.09 → Hastane yatışı 

 Cisplatine bağlı nefrotoksisite, IV hidrasyon ile Krea.=1.13 



TORAKS BT (16.10.2017) 
 Mediasten 4R lokalizasyonunda superior vena kavaya komşu alanda yaklaşık 3 cm alanda 
yumuşak doku dansitesinde lezyon 

 Sağ akciğer üst lob posterior segmentte yaklaşık 1 cm’lik nodül 

 Bu iki bulguda 29.05.2017’ye göre belirgin regresyon 

 Sağ akciğer üst lob posterior segmentte yaklaşık 10 mm nodül stabil 

 

 



TORAKS BT 

16.10.2017 29.05.2017 



TORAKS BT 

16.10.2017 29.05.2017 



KLİNİK SEYİR 
Profilaktik Kraniyal RT (Kasım 2017)  

Ekim 2017 – Eylül 2018 poliklinik takibi 

 İnhaler tedavi altında 

 Aktif şikayeti yok 

 ECOG-PS=0 

 

 Toraks BT (15.02.2018) 
 

 Mediasten 4R’de superior vena kava komşuluğundaki 3x1 cm yumuşak doku lezyonu stabil 

 Sağ akciğer üst lob hilus düzeyinde ön planda RT’ye sekonder olarak düşünülen konsolide alan stabil 

 

 

 



TORAKS BT 

15.02.2018 16.10.2017 



TORAKS BT 

15.02.2018 16.10.2017 



TORAKS BT (13.09.2018) 
 Mediasten 4R’deki 3x1 cm yumuşak doku lezyonu stabil 

 Sağ akciğer hilus düzeyinden apekse uzanan RT’ye sekonder değişikliklerde belirgin fark yok 

 Sağ akciğer apeks düzeyinde yaklaşık 2 ve 1 cm boyutlu birbirine komşu iki nodüler lezyon yeni 
gelişmiş, nüks düşündürmekte  



TORAKS BT (13.09.2018) 



PET-BT (17.09.2018) 
 01.06.2017 ile karşılaştırmalı 

 Sağ akciğer üst lobda santral yerleşiml mediastenden paratrakeal alana uzanan kitle 
morfometabolik olarak regrese, bu alanda superior vena kava posterior komşuluğunda malign 
düzeye ulaşan yaklaşık 2 cm çaplı yumuşak doku lezyonu (SUVmax=2.9) 

 Sağ akciğer üst zon posterior ve anterior kesimde yeni gelişen 1 ve 2 cm çaplı malign nodüler 
lezyonlar (SUVmax sırasıyla 9.1 ve 4.6) 

 Mediasten 4R no’lu istasyonda malign lenf nodu (SUVmax=2.9) 

 Progresyon ile uyumlu 



 PET-BT GÖRÜNTÜLERİ!!! 



YAKLAŞIM 
 KRT bitiminden sonra yaklaşık 1 yıl 

 Cisplatine bağlı nefrotoksisite öyküsü 

 Karboplatin (AUC 5) + etoposid (100 mg/m2) 21 günde bir planlandı 

 25.09.2018 → 1. kür 

 2. kürden itibaren atezolizumab 1200 mg 21 günde bir eklendi (hasta kendisi karşıladı) 

 04.12.2018 → 4. kür 

 17.12.2018 → 39.5 derece ateş, NEU=0 → Pnömoni (+) → Hastaneye yatarak piperasilin + 
tazobaktam 



PET-BT (24.12.2018) 
 Sağ akciğer üst zon posteriorda 1 cm nodüler lezyon stabil (SUVmax=9.0) 

 Sağ akciğer üst zon anterior kesimdeki nodüler lezyonda minimal tutulum (SUVmax=2.2) 

 Superior vena kava posterior komşuluğundaki yumuşak doku dansiteli lezyon 14 mm ve boyutu 
azalmış (SUVmax=3) 

 Sağ akciğer orta-alt zonda büyüğü 13 mm ve alt lob mediobazal segment düzeyinde 7 mm 
nodüler lezyonlar yeni gelişmiş (SUVmax sırasıyla 2.7 ve 3.4) 

 Sağ akciğer orta-alt zonda yeni gelişen buzlu cam ve retiküler dansite artış sahaları 
(SUVmax=2.9) 

 Mediastinal 4R subsantimetrik lenf nodunun boyut ve metabolik aktivitesi azalmış (SUVmax=3) 



 PET-BT GÖRÜNTÜLERİ!!! 

  



TORAKS BT (23.01.2019) 



TORAKS BT 

23.01.2019 13.09.2018 



YAKLAŞIM 
 Toraks Konseyi → PET-BT’deki yeni bulgular enfektif sürece bağlandı 

 Tedavi ile ilişkili nötropeni nedeniyle KT dozları %20 ↓ 

 29.01.2019 – 26.02.2019 → 5. ve 6. kür 

 04.04.2019 → Klinik olarak stabil olması üzerine atezolizumab ile devam 

 İmmünoterapi ilişkili advers olay yok 

 



TORAKS BT (29.04.2019) 
 Sağ akciğer hilusundan üst loba yayılan RT ile ilişkili sekonder fibrotik değişiklikler 

 Akciğer parankiminde nodül formasyonu yok 

 Mediastinal patolojik boyutlu LAP yok 

 Plevral efüzyon yok 



TORAKS BT (29.04.2019) 



TORAKS BT 

29.04.2019 23.01.2019 



TORAKS BT 

29.04.2019 23.01.2019 



KLİNİK SEYİR 
 21.05.2019 – 18.10.2019 → Atezolizumab 1200 mg 21 günde bir devam 

 İmmünoterapi ilişkili advers olay yok 

 

 Toraks BT (16.10.2019) 

 
 Sağ akciğer apeks anteriorda 2 cm nodüler konsolidasyon yeni bulgu 

 Sol akciğerde daha fazla olmak üzere en büyüğü 6 mm nodüller yeni bulgu ve met düşündürmekte 



TORAKS BT 

16.10.2019 29.04.2019 



TORAKS BT 

16.10.2019 29.04.2019 



TORAKS BT (16.10.2019) 



PET-BT (05.11.2019) 
 Sağ akciğer üst zon anteriorda progrese 22 mm nodüler konsolidasyon sahası (SUVmax=6.3) 

 Sağ akciğer üst zon posteriorda progrese 1.5 cm malign nodüler lezyon (SUVmax=13.0) 

 Her iki akciğerde yeni gelişen büyüğü 8 mm metastatik nodüler lezyonlar (SUVmax=1.6) 

 

 Progresyon ile uyumlu 



 PET-BT GÖRÜNTÜLERİ!!! 

  



YAKLAŞIM 
 Son karboplatin + etoposid yaklaşık 9 ay önce 

 Karboplatin (AUC 5) + etoposid (100 mg/m2) 21 günde bir planlandı 

 06.11.2019’dan itibaren 3 kür aldı 

 Yanıt değerlendirme için Toraks BT çekildi 



TORAKS BT (24.12.2019) 
 Sağ akciğer apeks düzeyindeki 2 cm nodüler konsolide alan stabil 

 Bilateral akciğerlerdeki milimetrik nodüller regrese 



TORAKS BT 

24.12.2019 16.10.2019 



TORAKS BT 

24.12.2019 16.10.2019 



TORAKS BT 

24.12.2019 16.10.2019 



YAKLAŞIM 
 Etoposid kümülatif dozu = 3 gr 

 27.12.2019 → Karboplatin (AUC 5) + irinotekan (50 mg/m2, 1. ve 8. gün) 21 günde bir olarak 
tedaviye devam edildi 



TEŞEKKÜRLER 


