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 Öksürük ve nefes darlığı (2 aydır) 

 

 22.08.2017 Torosentez: Maligniteye rastlanmamış 

 

 26.08.2017 Bronkoskopi:  Endobronşial lezyon izlenmedi, ama ilk sağ sistem kontrolü 
sırasında belirgin kanama gelişti, mukoza aşırı frajil izlenmiş. Sol sistemde de belirgin 
kitle lezyon izlenmemekle birlikte sol alt lob-üst lob ayırım karinasında mukoza düzensiz 
izlendi, transbronşial punch Bx alındı > ADENOKARSİNOM 

 

 

 

 

 

 

 



 26.08.2017 Toraks BT: Sol ana bronş çıkımından yaklaşık 1 cm distalde oklüde olup alt 

lobda total havalanma kaybı mevcuttur.  

 

 Sol pulmoner arter ve ven dalları tapering göstererek atelektazik akciğer parankimi 

içerisinde sonlanmaktadır.  

 

 Radyolojik görünüm öncelikle endobronşial malign neoplastik lezyona sekonder 

gelişmiş postobstrüktif bulgular ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. 

 

 Bronkoskopi bulguları ile birlikte değerlendirilmesi, histopatolojik örnekleme ve PET-BT 

tetkiki önerilir. 



 29.08.2017 PET-BT:  Sol AC alt lobda 27x28 mm kitle. Sol plevrada anlamlı FDG tutulumu 
olmayan effüzyon. Mediastende multiple LAM (SUVmax: 8,0). Sol sürrenalde FDG 
tutulumu gösteren nodüler oluşum (SUVmax: 6,0). 

 



06.09.2017 Bronkoskopi: Endobronşial lezyon izlenmedi, Sol alt lob segment ağızları dıştan 

bası ile ileri derecede daralmış. Punch Bx alındı: Adenokarsinom >  

 PD-L1 (22c3): %70 kuvvetli, %20 orta + 



06.09.2017 Kraniyal MRG: Sol tarafta middle frontal girusta sulkus derinliğinde 

kortikosubkortikal ara yüze yerleşmiş, en geniş çapı 10.5 mm ölçülen, düzgün sınırlı, 

çevresinde ödem oluşturmuş, rim tarzında kontrastlanma gösteren metastaz ile 

uyumlu kitle lezyon.  



 
 
 
08.09.2017’de sol frontal metine 20 Gy/1 fr Gamaknife uygulandı. 
 



 11.09-25.10.2017 tarihleri arasında Sol akciğer hiler kitlesi ve mediastinal lenfatiklerine 
66 Gy/33 fr RT+KT (CDDP+ETO) ve sol surrenal metastatik kitlesine 50 Gy/5 fr SBRT 
uygulandı. 

 



 Adjuvan 2 kür Carbo+PAC 04.12.2017’de tamamlanmış. 



16.11.2017 Kraniyal MRG: Takipte Gamma Knife uygulanmış sol frontal metastatik 

lezyon, lezyon sebat etmekle birlikte belirgin regrese olup tedaviye yanıt bulguları 

oluşturmuştur. Parankimal yada leptomeningeal interval bulgu saptanmamıştır. 



16.11.2017 Toraks BT: Sol akciğer alt lobda total atelektazi, bronş düzeyinde obliterasyon, 

alt lob atelektatik parankim içerisinde 4 ve 2.5 cm çapa erişen kabaca oval şekilli, 

hipodens, muhtemel RT uygulanmış lezyon alanları ve heterojen perfüzyon görünümü 

Solda posterior bazalde 2 cm çapa erişen minimal plevral effüzyon, Sol üst lob bazal 

kesimde, sağ orta lobda ve her iki apekste minör fibrotik değişiklikler, Amfizem bulguları, 

Mediasten ve kalpte hafif sola shift, Mid osefageal düzeyde muhtemel post RT değişikliğe 

bağlı çepersel duvar kalınlaşması, Mediastinal ya da hiler belirgin lenfadenopati 

saptanmamıştır. Trakeada minimal sekresyon dansiteleri, solda üst lob bronş proksimal 

kesimlerde hilusa yakın minör peribronşial kalınlaşmalar . 



23.01.2018 Kraniyal MRG: Takipte sol frontal Gamma Knife uygulanmış soliter 

metastatik lezyon; lezyon stabil hale gelmiş milimetrik lezyon şeklinde sebat 

etmektedir. Ancak en belirgini sağ parietal sol serebellumda olmak üzere 

infratentorial - supratentorial birden fazda sayıda yeni metastatik parankimal odak 

izlenmiştir. 



 30.01-14.02.2018 tarihleri arasında beyin metastazları ve tüm beyine yönelik SIB tekniği 
ile 30-42 Gy/12 fr WBRT uygulandı. 

 



  21.02.2018’de Pembrolizumab başlandı. 



13.04.2018 Toraks BT: Total atelektatik olan sol alt lobun içerisinde tanımlanan hipodens 

lezyonlarda (met) küçülme, sol hilus çevresinde post-RT yeni gelişen fibrozis bulguları (non-

spesifik). Sol plevral effüzyonda minimal artış. Mediastende zaten milimetrik boyutlu olan 

lenf nodlarında dahada küçülmeler. Sağ supraklaviküler bölgede 3.5 mm'den 5 mm'ye 

büyüyen ön planda non-spesifik reaktif olarak yorumlanan milimetrik lenf nodu. Daha az 

belirgin görülen sebat eden küçük sliding herni. Karaciğerde benzer görünümde hafif 

hepatosteatoz. Sağda 7. kostada önceki incelemede görülmeyen kaynamaya başlamış 

fraktüre ait görünüm (travma öyküsü?). Stabil minör torakal spondiloz bulguları. Progres ya 

da patolojik anlamda interval bulgu görülmemiştir. 



13.04.2018 Kraniyal MRG: Takipte Gamma Knife ve radyoterapi uygulanmış multipl 

kranial metastatik lezyonlar; Gamma Knife uygulanmış sol frontal lezyon boyut 

açısından sınırlı artış göstermekle birlikte ön planda psödo progresyon lehine 

değerlendirilmiştir. Diğer lezyonlar tedaviye yanıt vermiş boyut açısından küçülmüş 

veya izlenmemektedir. İnterval lezyon gelişmemiştir. Takip görüntüleme önerilir. 



 18.07.2018 Toraks BT: Hastanın BT'leri 13.04.2018 tarihli BT'lerle karşılaştırılmış olup solda 
izlenen plevral effüzyon miktarında minimal azalma, önceki BT'de tarif edilen lenf nodu 
bulgularında regresyon dışında anlamlı değişiklik izlenmemiş, bulgular minimal regresyon-
stabil durumu işaret etmektedir. 

 

 18.07.2018 Kraniyal MRG: Takipte radyoterapi ve Gamma Knife uygulanmış multiple kranial 
metastatik lezyonlar; sol frontal lezyon stabil seyretmektedir. Boyut ve postkontrast sinyal 
artış özellikleri değişmemiştir. İnterval lezyon gelişmemiştir. Diğer lezyonlar sekel lezyon 
halini almıştır. Takip görüntüleme önerilir. 

 

 16.10.2018 Toraks BT: Sol alt lobdaki atelektazi, sol plevral sıvı değişmemiştir. Sol aksillada 
üst kesiminde kortekste nodüler kalınlaşma bulunan lenf nodunun bu nodüler kalınlaşma 
komponentinde milimetrik büyüme görülmüştür. Bulgu non-spesifik olabilir. Klinik ile birlikte 
değerlendirilmesi ve takip önerilir > Stabil 

 

 16.10.2018 Kraniyal MRG: Takipte Gamma Knife - radyoterapi tedavisi uygulanmış multipl 
kranial metastatik lezyonlar; sol frontal lezyon stabil postkontrast boyut ve sinyal özellikleri 
ile karakterizedir. Progresif bulgu mevcut değildir. Diğer lezyonlar sekel lezyon görünümünü 
korumuştur. İnterval parankimal yada leptomeningeal lezyon saptanmamıştır.   



 24.01.2019 Toraks BT: 16.10.2018 tarihli bir önceki tetkiki ile kıyaslamada sol aksillada 

kısa çapı 13 mm'den 20 mm'ye erişen LAP ve komşuluğundaki milimetrik lenf 

nodlarında büyümeler. Sağ supraklavikülerde ve pretrakeal alanda halen milimetrik 

boyutta ölçülen ancak önceki incelemeye göre 1-2 mm boyut artışı gösteren lenf 

nodları. Akciğer parankim bulguları, diğer mediasten kesitleri, batın ve toraks duvarı 

kemik ve yumuşak dokularına ait farklılık görülmemiştir. Sol aksillada süreç içerisinde 

büyüyen ve lenfadenopati halini alan 2 adet kısa çapı 2 cm'ye erişen ve diğer daha 

küçük LAP'lar açısından klinik değerlendirme önerilir. 



 

 25.01.2019 Sol aksilla tru-cut Bx: Adenokarsinom meti, 

 

 EGFR (18-19-20-21 ekzon) (-) 

 ALK (-) 

 ROS-1 (-) 

 BRAF geni V600 kodon (-) 

 

 

 



 05.02.2019 PET-BT: Sol akciğer infrahiler alanda regrese kitle lezyonu ve atelektazi, Sol 

aksilla ve sol paraaortik bölgede interval gelişmiş hipermetabolik lenf nodları. 



  07-20.02.2019 tarihleri arasında SIB tekniği ile Sol aksiller LAP’lerine 25-35 Gy/5 fr ve 
paraaaortik LAP’sine 30 Gy/5 fr SBRT uygulandı. 





29.05.2019 PET-BT: Sol akciğer infrahiler alanda hafifçe regrese kitle lezyonu ve 

atelektazi, Sol aksilla ve sol paraaortik bölgede tedaviye metabolik tam yanıt gösteren 

lenf nodları, Sol supraklavikuler alanda interval gelişmiş bir adet hipermetabolik lenf 

nodu. 



 31.05.2019 Kraniyal MRG: Takipte Gamma Knife uygulanmış multipl kranial metastatik 
lezyonlar. Sol frontal lezyon küçülmekle birlikte postkontrast sinyal artışı oluşturmaya 
devam etmiştir. Diğer lezyonlar sekel lezyonlar halini almış olup interval lezyon, 
lezyonlarda progres saptanmamıştır. Diffüzyon kısıtlanması, kanama bulgusu 
saptanmamıştır. 

 



10-14.06.2019 tarihleri arasında Sol supraklaviküler LAP’e 30 Gy/5 fr SBRT uygulandı. 



12.09.2019 PET-BT: Sol akciğer infrahiler alanda stabil kitle lezyonu, atelektazi ve plevral 

effüzyon, Sol supraklavikuler alanda bulunan lenf nodunda tedaviye metabolik tam yanıt, 

Sol akciğer alt lob superior segmentte interval gelişmiş parenkimal nodül, Sol paraaortik 

progrese lenf nodu, Sağ retrokrural interval gelişmiş lenf nodu. 



 13.09.2019 Kraniyal MRG: Takipte Gamma Knife uygulanmış multiple kranial metastatik 
lezyonlar; sol frontal Gamma Knife uygulanmış postkontrast punktat sinyal artışı ile 
karakterize alan, sol frontal parafalksian milimetrik venöz anjiom stabil görünümünü 
korumuştur. Sağ sentrum semiovalede milimetrik postkontrast sinyal artışı oluşturan lezyon 
önceki incelemede izlenmemekle birlikte güncel incelemede ortaya çıkmıştır. Tanımlanan 
lezyon alanı 2018 yılında da mevcut olup bu nedenle psödoprogresyon olasılığı mevcuttur. 
Buna karşılık sol oksipital horn komşuluğunda periventriküler güçlükle izlenebilir milimetrik 
ring enhancing lezyon ise interval lezyonu düşündürmüştür. Yakın aralıklı takip inceleme ile 
birlikte değerlendirme önerilir. 



 13.11.2019 PET-BT: Sol akciğer infrahiler alanda stabil kitle lezyonu, atelektazi ve plevral 
effüzyon, Sol akciğer alt lob superior segmentte bulunan parenkimal nodülde tedaviye tam 
yanıt, Sol paraaortik regrese lenf nodu, Sağ retrokrural stabil lenf nodu. 

 

 10.12.2019 Kraniyal MRG: Takipte Gamma Knife uygulanmış multipl kranial metastatik 
lezyonlar; sol frontal Gamma Knife uygulanmış postkontrast punktat sinyal artışı ile 
karakterize alan stabildir. Ancak sebat etmektedir. Sağ sentrum semiovalede daha önceki 
tetkiklerde de tanımlanan sinyal artış alanı önceki incelemeye oranla daha yoğun sinyal artışı 
oluşturmakla birlikte boyut artışı oluşturmamıştır. Stabildir. Sol oksipital horn komşuluğunda 
periventriküler önceki incelemede güçlükle izlenebilir lezyon boyut artışı oluşturmamış, 
buna karşılık postkontrast daha yoğun sinyal artışı ile karakterizedir. Yeni lezyon, 
leptomeningeal yayılım saptanmamıştır. 3 lezyon açısından da takip görüntüleme önerilir. 

 



 24.02.2020 PET-BT:  Sol akciğer infrahiler alanda stabil kitle lezyonu, atelektazi ve 

plevral effüzyon, Sol paraaortik progrese/interval gelişmi lenf nodları, Sağ retrokrural 

progrese/ interval gelişmiş lenf nodları, Sağ frontal bölgede şüpheli tutulum alanı. 



İlginiz için teşekkürler… 


