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Hasta profili ve tanı

Hasta profili

Nisan 2018

Diabetik
Hipertansif

KOAH
Coversyl, diamicron, spiriva 

70 yaş, erkek,
Sigara 40 paket/yıl sigara
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Şikayet

• Şikayet

• Kanlı balgam, bel ve sol bacak
ağrısı

Nisan 2018
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Görüntüleme

• Şikayet

• Bel ve sol bacak ağrısı

• Bilgisayarlı tomografi

• Toraks BT: Sağ akciğer üst lob anterior segmentte düzensiz duvarlı, plevral çekintiye sebep
olan spiküler uzanımlı 32x25 mm boyutlu kaviter düzensiz lezyon

• Lomber MRG: L2 vertebra sol pedinkülünde korpus bileşkesine doğru uzanan 2 cm uzunlukta
T1,T2 ağırlıklı kesitlerde düşük sinyal intensiteli ekspansil intraosseöz lezyon

Nisan 2018





Limitations of morphology in the diagnosis of ADC vs SQCC: 

Poorly differentiated areas of ADC and SQCC are 

morphologically indistinguishable 
ADC SQCC 

TTF-1+ p63+ 

20 

Adenokarsinom Squamöz hücreli karsinom

Kötü diferensiye karsinomlar
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Patoloji

• Şikayet

• Bel ve sol bacak ağrısı

• Bilgisayarlı tomografi

• Toraks BT: Sağ akciğer üst lob anterior
segmentte düzensiz duvarlı, plevral
çekintiye sebep olan spiküler uzanımlı
32x25 mm boyutlu kaviter düzensiz
lezyon

• Lomber MRG: L2 vertebra sol
pedinkülünde korpus bileşkesine
doğru uzanan 2 cm uzunlukta T1,T2
ağırlıklı kesitlerde düşük sinyal
intensiteli ekspansil intraosseöz lezyon

Nisan 2018

Patoloji: Skuamöz diferansiasyon gösteren az diferansiye karsinom metastazı

23 Mayıs 2018: Sağ üst akciğer lobektomi ve Mediastinel lenf
nodu disseksiyonu
Patoloji: Skuamöz hücreli karsinom, non-keratinize tip;
pTNM: T1cN1M1, PDL1 %5



• Sağ üst lobektomi:
Tümör tipi : Skuamöz hücreli karsinom;non-keratinize tip, Tümör çapı : 2,8 cm

• Tümör fokalitesi : Tek odak (-), Nekroz : İzlendi (+), Vasküler invazyon : İzlenmedi (-), Lenfatik invazyon : İzlendi (+), Perinöral invazyon : İzlendi (+)
Bronş cerrahi sınır : Tümör görülmedi (-), Damar cerrahi sınır : Tümör görülmedi (-), Peribronşial sınır : Tümör görülmedi (-)
İntraalveolar tümör yayilimi (STAS) : İzlenmedi (-), Visseral plevra invazyonu : İzlenmedi / PL 0

11 no, 3 adet : Üç adet lenf nodülünde metastaz izlenmedi (0/3)
12 no, 7 adet : Yedi adet lenf nodülünün üçünde metastaz izlendi (3/7)*
13 no, 1 adet : Bir adet lenf nodülünde metastaz izlenmedi (0/1)

Mediastinal lenf nodlari :
2-4 R No , 3 adet : Üç adet lenf nodülünde metastaz izlenmedi (0/3)
4 No, 2 adet : İki adet lenf nodülünde metastaz izlenmedi (0/2)
7 No, 1 adet : Bir adet lenf nodülünde metastaz izlenmedi (0/1)

• 11 No, 2 adet : İki adet lenf nodülünün birinde metastaz izlendi (1/2)**
* Metastatik lenf nodülünde ekstrakanodal uzanım izlenmemiştir
** Metastatik lenf nodülünde ekstranodal uzanım varlığı değerlendirilememiştir
* N1 seviyesi lenf nodülleri; metastatik / toplam sayı N1: (4/13)
* N2 seviyesi lenf nodülleri; metastatik / toplam sayı N2: (0/6)

• Patolojik evre:
- pTNM (8. Edisyon): PT1cN1M1

Patoloji



9

Görüntüleme

• Şikayet
• Öksürük
• Halsizlik

• Beyin MR

• Metastaz saptanmadı

Nisan 2018

• Bakış

– Erkek, 70 yaş

– smoker

Hasta profili

Beyin metastazı yok



Kemoterapi + Radyoterapi

25-29 Haziran 2018: 4 Gy/gün dozunda 5 fraksiyonda

toplam 20 Gy L1-L2-L3 vertebra bölgesine radyoterapi

uygulanmıştır.

Haziran-Ağustos 2018: Paklitaksel + Karboplatin

Uygun tedavi ?
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Görüntüleme

• Kontrol amaçlı toraks BT incelemesinde akciğerde 
nodüller

Nisan 2018 Kasım 2018
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Tedavi

• Nivolumab 3 mg/kg olarak başlandı

• PDL-1 %5

Nisan 2018 Kasım 2018
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Görüntüleme

• Akciğer tomografisi

• Yeni gelişen nodüller

Kasım 2018
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Tedavinin 1. yılında

• Baş ağrısı, yürüme güçlüğü, 
konuşmada problem, 
dengesizlik

Ekim 2019

• 6 Eylül 2019 tarihli kontrolde solda yürüme güçlüğü ve 
konuşmada yavaşlama şikayetleri nedeniyle yapılan 
kranium görüntülemede multipl intrakranial metastaz 
odakları saptanmış. 

• Lezyonların boyut ve yerleşmleri göz önüne alınarak sol 
frontal parasagittal bölge yerleşimli, görece daha büyük 
ve yaygın çevresel ödem gösteren lezyonun cerrahi 
olarak çıkarımına, diğer lezyonlara yönelik 
radyoterapi/radyocerrahi uygulaması kararı verildi.
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Görüntüleme

• Baş ağrısı, dengesizlik

Ekim 2019

Kranyal radyoterapi (gamma-knife) +



• Multipl metastatik lezyon saptanan hastada sol frontal parasagittal bölge yerleşimli lezyonun cerrahi olarak 
çıkarımına, diğer lezyonlara yönelik radyoterapi/radyocerrahi uygulamasına karar verilmiş.

• Ekim 2019 tarihinde opere edilen hastaya, Kasım 2019 tarihinde sağ temporal insüler korteks komşuluğunda 
yerleşimli lezyona yönelik 3 fraksiyonda %45 izodoz eğrisine 3 x 9 Gy, sağ parieteal bölge yerleşimli lezyona yönelik 3 
fraksiyonda %45 izodoz eğrisine 3 x 9 Gy, sağ orbitofrontal yerleşimli lezyona yönelik 3 fraksiyonda %40 izodoz 
eğrisine 3 x 9 Gy ve sol frontal parasagittal bölgedeki operasyon lojuna yönelik 3 fraksiyonda %45 izodoz eğrisine 3 x 
8 Gy olacak şekilde tedavi

• Radyolojik takiplerinde yeni metastatik lezyon izlenen hastaya Temmuz 2020 tarihinde sol frontal operasyon loju 
komşuluğundaki lezyona yönelik %40 izodoz eğrisine 18 Gy ve sol frontal parasagittal yerleşimli lezyona yönelik %60 
izodoz eğrisine 18 Gy olacak şekilde tedavi 

• Yirmi gündür kafada basınç hissi ve aralıklı baş dönmesi yakınması olan hastanın yapılan Kranyal MRG incelemesinde 
2 adet yeni metastatik lezyon saptandı. Lezyonların lokalizasyonu ve komşulukları değerlendirilerek, cerrahi 
tedavinin olası riskleri göz önüne alınarak, Gamma Knife radyocerrahisi uygulamasına karar verildi. "
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Mayıs 2018 Aralık 2018 Eylül 2019

Takip

Kasım 2020

Tedavinin 2. yılında, 
akciğer tam yanıtlı ve 

kranyal tam yanıtlı

Nivolumab başlandı

Tedaviyi kısıtlayıcı bir yan etki gözlenmedi. Sadece yorgunluk yakınması tariflendi.
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Mayıs 2018 Aralık 2018 Eylül 2019

Takip

Kasım 2020

Tedavinin 2.5 yılında 
progrese

Nivolumab başlandı

Nisan 2021



• Nisan 2021 BT

• Pankreas unsinat proses düzeyinde izlenen hipodens lezyon boyutları Şubat 2021 tarihli inceleme ile benzerdir.
• Pankreas baş kesiminde duodenum duvarı komşuluğunda yeni gelişen iki adet daha hipodens lezyon mevcuttur (Metastaz?). Endoskopik biyopsi 

ile spesifikasyonu önerilir

• Nisan 2021 Beyin MR
• Frontal kemikte frontal sinüsleri belirgin olarak infiltre ederek anteriorda cilt altına doğru uzanım gösteren, posteriordada bilateral frontal, 

anteriorda dural yüzlere ve orta hatta durayı da aşarak falks boyunca posteriora doğru uzanan ve solda daha belirgin olmak üzere bilateral 
frontallere doğru uzanım gösteren tümöral doku izlenmiştir. Tümöral doku santralinde belirgin nekrotik alan izlenmiş olup çevresinde özellikle 
inferior kesimde solid alanlar saptanmıştır.

• Perfüzyon incelemede tanımlanan solid alanlar hiperperfüze görünümde olup aktif tümörü işaret etmektedir. Tanımlanan tümöral yapıda 
progresyon söz konusudur. Özellikle intrakranial kesiminde ve falks komşuluğundaki alanlarda boyutsal progresyonlar ile falks düzeyinde 
muhtemel ekilime bağlı önceki incelemede izlenmeyen yeni gelişimli kontrastlanan küçük nodülariteler dikkati çekmektedir.
Benzer şekilde sağ frontalde dural mesafede milimetrik boyutlu yeni gelişimli nodüler opasite saptanmıştır.

Verteks düzeyine yakın sol frontalde izlenen kistik-nekrotik görünümde metastaz mevcut olup metastazın santrali hipoperfüze (kistik 
görünümüne bağlı) periferinde izlenen aktif tümör işaretli hiperperfüze alanlar izlenmektedir. Boyutu önceki inceleme ile karşılaştırıldığında 
hafif progresedir.

• Nisan 2021 Toraks BT
• Sol akciğer üst lob lingular segmentte dört adet büyüyen kaviter nodül ile sağ üst lobda iki adet büyüyen kistik lezyon (bu lezyonların ayırıcı 

tanısında öne çıkan olasılıklar metastaz, granülomatöz lezyon ve vaskülittir)



• Hastanın güncel tedavisi

• Epistaksis nedeniyle palyatif radyoterapi

• Yeni tedavisi: Sisplatin+gemsitabin olarak planlandı ve 04.06.2021 tarihinde ilk tedavisi verildi.




