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16 ARALIK 2021 / PERŞEMBE
SALON 1
EVRELEME KURSU
Kurs Başkanları: Berna Kömürcüoğlu, Atila Eroğlu
13:00-13:20

TNM Evrelemesinde Güncel Durum; Değişenler, Değişecekler
Ayten Kayı Cangır (Online)

13:20-13:40

Evrelemede Radyolojinin Yeri
Recep Savaş

13:40-14:00

Evrelemede Nükleer Tıbbın Yeri
Ayşegül Akgün

14:00-14:20

EBUS-EUS
Benan Çağlayan (Online)

14:20-14:40

İnvazif Evreleme (Mediastinoskopi&VATS)
Serkan Uysal

14:40-15:00

Evrelemede Patolojik Değerlendirme
Funda Demirağ (Online)

15:00-15:20

Tartışma

13:00-15:20
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15:20-15:30

KAHVE MOLASI
15:30-15:50

Yeniden Evreleme
Deniz Köksal

15:50-16:10

Olgularla Evreleme 1
Bülent Yenigün

16:10-16:30

Olgularla Evreleme 2
Nilgün Yılmaz Demirci (Online)

16:30-16:50

Tartışma

15:30-16:50

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
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BİLİMSEL PROGRAM

16 ARALIK 2021 / PERŞEMBE
SALON 2
AKCİĞER KANSERİNDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ KURSU
Kurs Başkanları: Özgür Samancılar (Online), Kutsal Turhan, Levent Dertsiz
13:00-13:20

Akciğer Kanserinde Hibrit Cerrahi
Tevfik İlker Akçam

13:20-13:40

Multiportal VATS Lobektomi
Serhan Tanju

13:40-14:00

Uniportal VATS Lobektomi
Muhammed Reha Çelik (Online)

14:00-14:20

VATS Segmentektomi
Berker Özkan

14:20-14:40

VATS Pnömonektomi
Göktürk Fındık (Online)

14:40-15:00

VATS Sleeve ve Ekstended Rezeksiyonlar
Kenan Can Ceylan

15:00-15:20

Tartışma

13:00-15:20
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KAHVE MOLASI

15:20-15:30
15:30-15:50

RATS Lobektomi
Kuthan Kavaklı

15:50-16:10

RATS Segmentektomi
Erkan Kaba

16:10-16:30

Uyanık VATS
Ezel Erşen (Online)

16:30-16:50

Tartışma

15:30-16:50

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

•

16 -19 Aralık 2021, Hibrit Kongre

BİLİMSEL PROGRAM

16 ARALIK 2021 / PERŞEMBE
SALON 3
VAKALARLA KHDAK’DE HEDEF TEDAVİLER
Moderatör: Adnan Aydıner
Panelistler: Sadettin Kılıçkap, Ulus Ali Şanlı (Online),
Bülent Orhan (Online), Erdem Çubukçu (Online)

13:00-15:00

13:00-13:20

EGFR Mutant Metastatik KHDAK Olgu Sunumu
İnanç İmamoğlu

13:20-13:40

ALK Pozitif Metastatik KHDAK Olgu Sunumu
Esin Oktay

13:40-14:00

ROS1 Pozitif Metastatik KHDAK Olgu Sunumu
Murat Keser

14:00-14:20

Nadir Mutasyonlu Metastatik KHDAK Olgu Sunumu
Atakan Demir

14:20-15:00

Tartışma
KAHVE MOLASI

15:20-15:30

VAKALARLA KHDAK’DE İMMUNOTERAPİ
Moderatör: Mustafa Erman
Panelist: Timuçin Çil

7
15:30-15:50

PDL-1 %1-49 Pozitif 1. Sıra Metastatik KHDAK Olgu Sunumu
Engin Kut (Online)

15:50-16:10

PDL-1 >%50 Pozitif 1. Sıra Metastatik KHDAK Olgu Sunumu
Atike Pınar Erdoğan (Online)

16:10-16:30

2. Basamak Metastatik KHDAK Olgu Sunumu
Mustafa Karaca

16:30-16:50

Tartışma

15:30-16:50

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
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17 ARALIK 2021 / CUMA
SALON 1
AÇILIŞ
Nil Molinas Mandel, Erdem Göker, Hakan Kutlay

08:45-09:00

1. OTURUM
AKCİĞER KANSERİ EPİDEMİYOLOJİ VE ETİYOLOJİ
Oturum Başkanı: Erkmen Gülhan (Online)

09:00-09:55

09:00-09:15

Dünyada ve Türkiye’de Akciğer Kanseri Sorunu
Atila Akkoçlu

09:15-09:30

Türkiye’nin Tütün Kontrolü Karnesi
Nazmi Bilir (Online)

09:30-09:45

Tüm Yönleriyle IQOS
Celal Karlıkaya (Online)

09:45-09:55

Tartışma
KAHVE MOLASI

09:55-10:15

3. OTURUM
GENOMİK ÇAĞDA AKCİĞER KANSERİ TANISI
Oturum Başkanları: Ahmet Özet (Online), Meltem Tor, Erdal Okur

8

10:15-11:25

10:15-10:30

Ne Kadar Doku?
Aydın Yılmaz (Online)

10:30-10:45

Patolojik Tanıda Dokunun Rolü
Deniz Nart

10:45-11:00

Likid Biyopsi ve NGS Uygulamalarında Bugün ve Gelecek
Nalan Akyürek

11:00-11:15

Ne Zaman Cerrahi Örnekleme?
A. Feridun Işık

11:15-11:25

Tartışma

11:25-11:45

KAHVE MOLASI

11:45-12:30

UYDU SEMPOZYUM
ALK+ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri’nde Brigatinib Tedavisi
Konuşmacılar: Hakan Şat Bozcuk (Online), Fatih Selçukbiricik

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
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BİLİMSEL PROGRAM

17 ARALIK 2021 / CUMA
SALON 1
5. OTURUM
MOLEKÜLER PATOLOJİ NEYİ DEĞİŞTİRDİ?
Oturum Başkanları:Figen Atalay, Ali Veral

13:30-14:45
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13:30-13:45

Tedaviyi Yönlendirmede Moleküler Testlerin Artan Önemi
Büge Öz

13:45-14:00

Anti EGFR TKİ
Fulden Yumuk (Online)

14:00-14:15

Anti ALK TKİ
İlhan Öztop (Online)

14:15-14:30

Akciğer Kanserinde Nadir Mutasyonlar
Murat Akyol

14:30-14:45

Tartışma

14:45-15:15

KAHVE MOLASI

15:15-16:00

UYDU SEMPOZYUM
Vakalarla Akciğer Kanseri Kemik Metastazı Yönetiminde Denosumab
Oturum Başkanı: İlhan Öztop (Online)
Konuşmacı: Saadettin Kılıçkap (Online)

16:00-16:45

KAHVE MOLASI
7. OTURUM
ERKEN EVRE -1 AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Ilgaz Doğusoy, Uğur Selek

16:45-18:00

16:45-17:05

Cerrahi Yaklaşımlar
Murat Akyıl

17:05-17:25

SBRT
Gökhan Özyiğit

17:25-17:45

Evre -I de Sistemik Tedavinin Yeri
Ali Murat Tatlı (Online)

17:45-18:00

Tartışma

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
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BİLİMSEL PROGRAM

17 ARALIK 2021 / CUMA
SALON 2
2. OTURUM
AKCİĞER KANSERİNDE TARAMA
Oturum Başkanları: Pınar Çelik, Aydın Şanlı

09:00-09:55

09:00-09:15

DDBT Taramada Güncel Durum
Meral Gülhan (Online)

09:15-09:30

Taramada Biyobelirteçler ve Elektronik Burun
Tuncay Göksel

09:30-09:45

Dünyada Tarama Programları
Gökçen Ömeroğlu Şimşek

09:45-09:55

Tartışma
KAHVE MOLASI

09:55-10:15

4. OTURUM
KHDAK İMMÜNOTERAPİ VE KLİNİK ÇALIŞMALAR
Oturum Başkanları: Serdar Turhal (Online),
Mahmut Gümüş, Faruk Zorlu (Online)

10
10:15-11:25

10:15-10:30

İmmünoterapi ve Patoloji
Serpil Dizbay Sak (Online)

10:30-10:45

Radyoterapi ve İmmünoterapi
Erkan Topkan

10:45-11:00

Neoadjuvant ve Adjuvant İmmünoterapi Çalışmaları
Hande Turna (Online)

11:00-11:15

1. ve 2. Basamak İmmünoterapi Çalışmaları
Mustafa Özdoğan (Online)

11:15-11:25

Tartışma

11:25-11:45

KAHVE MOLASI

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ
6. OTURUM
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİDE GELECEK
Oturum Başkanları: Şükrü Dilege, Kamil Kaynak (Online)

13:30-14:45

13:30-13:50

VATS’da Yenilikler
Hasan Batırel (Online)

13:50-14:10

RATS’da Yenilikler
Alper Toker

14:10-14:30

Alternatif Cerrahi Yaklaşımlar
Çağatay Tezel (Online)

14:30-14:45

Tartışma
KAHVE MOLASI

14:45-16:45

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

•

16 -19 Aralık 2021, Hibrit Kongre
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17 ARALIK 2021 / CUMA
SALON 2
8. OTURUM
YENİ JENERASYON TEDAVİLERİN YANITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YAN ETKİ
VE KOMPLİKASYONLAR
Oturum Başkanları: Fazilet Öner Dinçbaş (Online),
Can Öztürk
16:45-16:55

I-RECIST; Radyolojik Değerlendirme
Çetin Atasoy

16:55-17:05

I-RECIST: PET-BT Değerlendirme
Ahmet Yanarateş

17:05-17:15

Radyasyon Onkoloğu Bakış Açısı
Ufuk Abacıoğlu (Online)

17:15-17:25

Pulmoner Toksisite
Ülkü Yılmaz

17:25-17:35

Diğer Toksisiteler
Berna Kömürcüoğlu

17:35-18:00

Tartışma

16:45-18:00
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18 ARALIK 2021 / CUMARTESİ
SALON 1
9. OTURUM
AKCİĞER KANSERİNDE PALYATİF BAKIM
Oturum Başkanları: Recep Demirhan, Meftun Ünsal

08:45-10:00

08:45-09:00

Malign Plevral Efüzyona Göğüs Hastalıkları Yaklaşımı
Sevda Cömert

09:00-09:15

Malign Plevral Efüzyona Cerrahi Yaklaşım
Burçin Çelik

09:15-09:30

Ağrı Tedavisi
Meltem Uyar (Online)

09:30-09:45

Beslenme
Şeref Kömürcü (Online)

09:45-10:00

Tartışma
KAHVE MOLASI

10:00-10:20

11. OTURUM
RESECTABLE LOKAL İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ
Oturum Başkanları: Deniz Yalman,
Alpaslan Çakan (Online), İdris Yücel

12

10:20-11:50

10:20-10:40

Ne Zaman Cerrahi?
İrfan Taştepe

10:40-11:00

Radyasyon Onkoloğu Görüşü
Mustafa Cengiz

11:00-11:20

Sistemik Tedavinin Yeri
Özlem Er

11:20-11:40

Olgu Sunumu
Fatih Selçukbiricik

11:40-11:50

Tartışma

11:50-12:00

KAHVE MOLASI

12:00-12:45

ROCHE DIAGNOSTICS UYDU SEMPOZYUMU
Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Yönetiminde Yeni Nesil Dizileme ile
Yeni Perspektifler
Konuşmacılar: Nalan Akyürek, Sadettin Kılıçkap

12:45-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
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18 ARALIK 2021 / CUMARTESİ
SALON 1
13. OTURUM
OLİGOMETASTATİK HASTALIK TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Soner Gürsoy, Serap Akyürek
13:30-13:45

Cerrahi Yaklaşım
Serkan Enön

13:45-14:00

Radyasyon Onkolojisi Bakışı
Banu Atalar

14:00-14:15

Oligometastatik Hastalıkta Sistemik Tedavisi
Ahmet Taner Sümbül

14:15-14:30

Olgu Sunumu
Baran Akagündüz

14:30-14:45

Tartışma

13:30-14:45

KAHVE MOLASI

14:45-14:55
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14:55-15:40

UYDU SEMPOZYUM
Osimertinib ile Güçlü Bir Başlangıç: EGFR Mutant Lokal İleri veya Metastatik KHDAK Hastalarına 1.
Basamak Tedavide Multidisipliner Yaklaşım
Moderatör: Murat Kıyık
Konuşmacılar: Özgür Samancılar (Online), Nalan Akyürek,
Pervin Hürmüz, Ömer Fatih Ölmez, Cengiz Erol, Jamshid Hamyard

15:40-15:50

KAHVE MOLASI

15:50-16:35

UYDU SEMPOZYUMU
ALK Pozitif Metastatik KHDAK Hastalarda Lorlatinib ile Geleceğe
Net Bir Adım
Konuşmacı: Timuçin Çil
KAHVE MOLASI

16:35-16:45

15. OTURUM
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE GELECEK
Oturum Başkanları: Rıza Çetingöz,
Ufuk Çağırıcı (Online), Ali Arıcan (Online)

16:45-18:15

18:15-19:00

16:45-17:05

Patolojide Gelişmeler
Pınar Fırat

17:05-17:25

Radyoterapide Tartışılanlar
Pervin Hürmüz

17:23-17:45

Sistemik Tedavide Değişenler
Nuri Karadurmuş (Online)

17:45-18:05

Cerrahi Tedavide Değişenler
Murat Kara

18:05-18:15

Tartışma
POSTER DEĞERLENDİRME OTURUMU
Oturum Başkanları: Refik Ülkü, Altemur Karamustafaoğlu (Online)

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

•

16 -19 Aralık 2021, Hibrit Kongre
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18 ARALIK 2021 / CUMARTESİ
SALON 2
10. OTURUM
AKCİĞER KANSERİ CERRAHİSİNDE ZOR OLGULAR
Oturum Başkanları: Nezih Özdemir, Bedrettin Yıldızeli

08:45-10:00

08:45-09:00

Klinik 1-GGO ve Erken Evre
Ozan Usluer

09:00-09:15

Klinik 2-Radyolojik T4 Olgular
Levent Alpay (Online)

09:15-09:30

Klinik 3- N2’de Cerrahi
Cabir Yüksel

09:30-09:45

Klinik 4- İmmünoterapi Sonrası Cerrahi
Hüseyin Melek

09:45-10:00

Tartışma
KAHVE MOLASI

10:00-10:20

12. OTURUM
MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ
Modaratör: Nil Molinas Mandel
Tartışmacılar: Serdar Özkök, Onur Genç, Türkkan Evrensel (Online), Bahar Kurt
(Online),
Derya Gümürdülü (Online)

14

10:20-11:50

10:20-10:40

Neoadjuvan Tedavi Sonrası T0N0 Olgusu
Levent Cansever

10:40-11:00

Olgu Sunumu
Mert Saynak

11:00-11:20

Timoma Olgusu
Metin Kanıtez

11:20-11:40

Olgu Sunumu
Pelin Uysal

11:40-11:50

Tartışma

11:50-12:00

KAHVE MOLASI

12:45-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
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18 ARALIK 2021 / CUMARTESİ
SALON 2
14. OTURUM
AKCİĞER KANSERİNDE İLERİ YAŞ VE KOMORBİDİTELİ HASTAYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Atila Akkoçlu, Cengiz Gebitekin, Esra Kaytan Sağlam

13:30-14:45

13:30-13:45

İleri Yaş ve Komorbidite Değerlendirmesi
Dilek Ernam

13:45-14:00

Göğüs Cerrahisinde ERAS Uygulamaları
Akif Turna

14:00-14:15

Geriatrik ve Komorbid Olgularda Radyoterapi
Fatma Sert

14:15-14:30

Geriatrik ve Komorbid Olgularda Sistemik Tedavi
Aziz Karaoğlu (Online)

14:30-14:45

Tartışma
KAHVE MOLASI

14:45-16:45

16. OTURUM
MEZOTELYOMA GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Levent Elbeyli, Abdurrahman Işıkdoğan (Online)

15

16:45-18:15

16:45-17:00

Patolojide Gelişmeler
Handan Zeren

17:00-17:15

Yeni Evreleme
Deniz Köksal

17:15-17:30

Güncel Cerrahi Yaklaşım
Ayten Kayı Cangır (Online)

17:30-17:45

Güncel Radyoterapi Uygulamaları
Nergiz Dağoğlu (Online)

17:45-18:00

Güncel Sistemik Tedavi Yaklaşımı
M. Ali Kaplan

18:00-18:15

Tartışma

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
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19 ARALIK 2021 / PAZAR
SALON 1
17. OTURUM
COVİD DÖNEMİ VE SONRASI AKCİĞER KANSERLİ HASTA
Oturum Başkanları: Ferah Ece, Ahmet Demirkazık,
Celalettin Kocatürk, Gökhan Yaprak

08:30-10:00

08:30-08:50

Tanı Zorlukları
Ayperi Öztürk (Online)

08:50-09:10

Cerrahi Tedavi Yaklaşımı
Ahmet Demirkaya

09:10-09:30

Radyoterapi Yaklaşımı
Hale Başak Çağlar Özkök (Online)

09:30-09:50

Sistemik Tedavi Yaklaşımı
Gökhan Demir

09:50-10:00

Tartışma
KAHVE MOLASI

10:00-10:15
10:15-12:30

16

10:15-12:30

SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Hülya Bayız, Ethem Nezih Oral
10:15-10:21

SB-01 Radyolojik Olarak Buzlu Cam Görünümüne Sahip Küçük Akciğer Lezyonlarına
İntraoperatif Yaklaşım Önerisi
Pınar Bulutay

10:21-10:27

SB-02 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Th17’nin Sağ Kalım ve Nüks İle İlişkisi
Gökçen Ömeroğlu

10:27-10:33

SB-03 Akciğer Kanseri Tnm Evreleme Sisteminin Önerilen N Tanımlayıcısında Patolojinin
Rolü
Ezgi Cesur

10:33-10:39

SB-04 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Tedavide Kemo-İmmunoterapi
ile Erken Dönem Sonuçlar
Ezgi Cesur

10:39-10:45

SB-05 Soliter Pulmoner Nodüller, Cerrahi Yaklaşım ve Sonuçlarımız
Seray Hazer (Online)

10:45-10:51

SB-06 Neoadjuvan Tedavi VATS Lobektomi Sıklığını Arttırabilir mi?
Tolga Evrim Sevinç

10:51-10:57

SB-07 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Karaciğer Metastazı: Retrospektif Analiz
Filiz Çimen (Online)

10:57-11:03

SB-08 Tamamlama Lobektomi Yapılan Hastaların Retrospektif Analizi, İkinci Operasyon
Yapmaya Değer mi?
Tolga Evrim Sevinç

11:03-11:09

SB-09 Makine Öğrenimi Modeliyle Pulmoner Karsinoid Tümörlerde Prognoz Tahmini
Yusuf Kahya

11:09-11:15

SB-10 Subkutan Venöz Port Katater Uygulamalarımızın Değerlendirilmesi: 2 Merkezin 8
Yıllık Klinik Tecrübeleri
Elçin Ersöz Köse

11:15-11:21

SB-11 Eras Protokollerinin Uygulanması ile Postoperatif Komplikasyonlar Azaltılabilir mi?
Akif Turna
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19 ARALIK 2021 / PAZAR
SALON 1

10:15 - 12:30

17

10:15 - 12:30

13:00

11:21-11:27

SB-12 Pulmoner Metastazektomi Uygulanan Kolorektal Karsinom Tanılı Hastalarda Toplam
Metastatik Tümör Hacminin Prognoza Etkisi
Melek Ağkoç

11:27-11:33

SB-13 Primer Akciğer Karsinomu Nedeniyle Opere Edilecek Olgularda Malignite Tip
Tayininde İntraoperatif İncelemenin Önemi
Ezgi Köse

11:33-11:39

SB-14 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde (KHDAK) Uygulanan İntraperikardiyal
Pnömonektomide Prognostik Faktörler
Nigar Alizade

11:39-11:45

SB-15 Primer Toraks Duvar Tümörleri: 10 Yıllık Klinik Deneyim
Nilay Çavuşoğlu Yalçın

11:45-11:51

SB-16 Sitoredüktif Hipertermik İntratorasik Kemoterapi Cerrahisinde Anestezi Yönetimi
Ahmet Kayahan Tekneci

11:51-11:57

SB-17 Evre I Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Sonrası Nüksü Etkileyen
Faktörler
Ahmet Kayahan Tekneci

11:57-12:03

SB-18 Akciğerin Karsinoid Tümörü Nedeniyle Cerrahi Rezeksiyon Uygulanan Hastaların
Sonuçları - Tek Merkez Deneyimi
Ulaş Kumbasar (Online)

12:03-12:09

SB-19 Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Neoadjuvan Sonrası Akciğer
Rezeksiyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Dilara Gürsoy

12:09-12:15

SB-20 Covid19 Pandemisinde Opere Edilen Akciğer Kanseri Olgularının Özelliklerini ve
Evrelerini Etkiledi mi?
Serpil Sevinç

12:15-12:21

SB-21 Tümör Cerrahisinde VATS ve Torakotomi Komplikasyon Oranları; Klinik
Deneyimimiz
Osman Yakşi (Online)

12:21-12:27

SB-22 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle İmmünoterapi Tedavisi Almış
Hastalarda Cerrahi
Gizem Gedikoğlu Pirim

12:27-12:33

SB-23 Akciğer Nodüllerinde Preoperatif İşaretleme
Çağatay Tezel (Online)
KAPANIŞ TÖRENİ

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

•

16 -19 Aralık 2021, Hibrit Kongre

BİLİMSEL PROGRAM

19 ARALIK 2021 / PAZAR
SALON 2
SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Mehmet Yıldırım, Gökhan Yüncü
08:30-08:36
08:36-08:42
08:42-08:48
08:48-08:54
08:30-10:00
08:54-09:00
09:00-09:06
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09:06-09:12
09:12-:09:18

09:18-09:24
09:24-09:30
09:30-09:36
09:36-09:42
09:42-09:48
09:48-09:54
09:54-10:00

SB-26 lk Mutant Akciğer Kanserinde Krizotinib Tedavisinin Klinik Özellikleri ve Sağ Kalım
Sonuçları; Tek Merkez Deneyimi
İlkay Gültürk (Online)
SB-27 Alk Pozitif Metastatik Akciğer Kanseri Hastalarında Alektinib Etkinliği: Tek Merkez
Deneyimi
Seher Yıldız Tacar (Online)
SB-28 Malign Plevral Effüzyonlu Hastalarda Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelerin
Önemi
İclal Hocanlı (Online)
SB-29 Skuamöz Hücreli Akciğer Kanserinde Histopatolojik Bulgular ile İnflamatuar
Biyomarkerların İlişkisi
Arif Hakan Önder
SB-30 İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Fdg-Pet/Bt Suv Max Düzeyinin
Prognoza Etkisi
Elanur Karaman (Online)
SB-31 Denovo Metastatik Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde PCI Etkinliği: Tek
Merkez Deneyimi
Yusuf Açıkgöz (Online)
SB-32 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Tanı, Tedavi Yanıtı ve Prognoz Tayininde
Sulf2 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
Hakan Taban
SB-33 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Depresyon, Anksiyete ve Yaşam
Kalitesinin Değerlendirilmesi
Çağlar Ünal (Online)
SB-34 Tp-E Aralığı Radyoterapiye Bağlı Kalp Hasarlarının Erken Bir Göstergesi Olabilir mi?
Kemal Ekici
SB-35 Akciğer Kanserinin İlk Evre Tedavisinde Kullanılan Kemoterapi Dozunun Sodyum
Boratlarla Kombine Edilerek Düşürülmesi
Emre Cebeci
SB-36 Primer Tedavi Sonrası Rekürren Akciğer Lezyonlarının Tedavisinde SBRT’nin Rolü
Harun Demir (Online)
SB-37 Primer Akciğer Lenfoepitelyoma Benzeri Karsinom Vakalarının Retrospektif
Değerlendirilmesi
Ferhat Ferhatoğlu (Online)
SB-38 Geriatrik Evre III KHDAK’lerinde Tedavi Öncesinde Prognozu Ön Görmek için
Nomogram Oluşturulabilir mi?
Fatma Sert
SB-39 Senkron veya Metakron Gelişen Akciğer Maligniteli Hastaların Klinik Özellikleri ve
Sağ Kalımı
Murat Eser
SB-40 Opere Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde MPV Trombosit Oranının Prognositik
Önemi
Ali Aytaç
KAHVE MOLASI

10:00-10:15
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19 ARALIK 2021 / PAZAR
SALON 2
10:15-11:00

10:15-11:00

SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Mehmet Yıldırım, Gökhan Yüncü
10:15-10:21

SB-41 Braf V600e Mutasyonu Pozitif KHDAK Vakalarının Kliniko-Patolojik Özellikleri-Tek
Merkez Deneyimi
Serdar Karakaya

10:21-10:27

SB-42 Küçük Hücreli ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde C-Myc ve EZH2
Ekspresyonunun Klinik Önemi
Kadir Eser (Online)

10:27-10:33

SB-43 Metastatik Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde
Sağ Kalım ve Sağ Kalımı Etkileyen Prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Baran Akagündüz

10:33-10:39

SB-44 K-Ras Mutant Akciğer Kanseri Genel Özellikleri
Pınar Gürsoy

10:39-10:45

SB-45 Akciğer Adenokarsinomu Tanılı Hastalarımıza Genel Bakış
Nuran Katgı (Online)

10:45-10:51

SB-46 Akciğer Kanserli Hastaların Küratif Radyokemoterapi Sırasında Oluşan Özefajitlerin
Prognostik Olarak Değerlendirilmesi
Düriye Öztürk (Online)

10:51-10:57

SB-47 Akciğer Pleomorfik Karsinomlu Olgular
Nail Paksoy (Online)

10:57-11:03

SB-48 Pulmoner Metastazektomi̇ Yapılan 20 Olgunun Sunumu
Egemen Döner
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KAHVE MOLASI

11:00-11:15
11:15 - 11:30

AKILCI İLAÇ
Oturum Başkanı: Gürkan Ertuğrul (Online)
Konuşmacı: Damla Günenç
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SB-01

RADYOLOJİK OLARAK BUZLU CAM GÖRÜNÜMÜNE SAHİP KÜÇÜK
AKCİĞER LEZYONLARINA İNTRAOPERATİF YAKLAŞIM ÖNERİSİ
Pınar Bulutay1, Serhan Tanju2
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
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Giriş: Günümüzde radyolojik olarak buzlu cam görünümündeki erken evre akciğer lezyonlarına genellikle intraoperatif yöntemlerle tanı verilmektedir. Bölümümüzde intraoperatif tanı için gönderilmiş olan akciğer lezyonlarının
değerlendirilmesinde frozen kesit öncesinde rutin olarak
lezyondan “kazıma yöntemi ile sitolojik örnek hazırlanması” işlemi uygulanmaktadır. Bununla birlikte eğer lezyonun
çapı küçük ise (<1cm) veya uygulanacak ek cerrahi prosedüre önemli katkı yapmayacaksa kazıma yaymalarının
sitolojik olarak incelenmesi sonrasında ek olarak lezyona
frozen kesit yapmamayı tercih ediyoruz. Bu çalışmamızda
radyolojik olarak buzlu cam görünümüne sahip küçük akciğer lezyonlarının intraoperatif değerlendirilmesinde sitolojik ve radyolojik bulguların korelasyonunu ile elde edilen
intraoperatif tanının kalıcı doku tanıları ile uyumunu araştırmak ve uyguladığımız yöntemin avantajları ve dezavantajlarını tartışmak amaçlanmıştır.
Materyal-Metot: Frozen kesit alınmadan sadece sitolojik
ve radyolojik (BT) özelliklerine göre (lezyonun total çapı
ve varsa solid alan çapı) ile intraoperatif olarak değerlendirilmiş olan 24 adet buzlu cam görünümüne sahip küçük
akciğer lezyonu retrospektif olarak incelendi. İntraoperatif
tanılar ile kalıcı takip sonrası tanılar kıyaslandı.
Bulgular: Sitolojik olarak olguların hepsi neoplastik olarak değerlendirilmiştir. İzlenen sitolojik atipinin derecesi ve
diğer sitolojik özelliklerine (üç boyutlu düşüş özellikleri, zemin bulguları) göre “adenokarsinom lehinde düşük dereceli neoplazi” ya da “invaziv adenokarsinom” ile uyumlu
olarak kategorize edilmişlerdir. Radyolojik bulgular ile ele
alındıklarında ise “in-situ karsinom (isA)”, “minimal invaziv
adenokarsinom (MIA)”, “invaziv adenokarsinom (İA)” ile
uyumlu gibi daha kategorize edici tanılar verilmiştir. Kalıcı takiplerde sitolojik olarak neoplastik olarak değerlendirilen olguların hepsi neoplastiktir. Radyolojik özellikleri ile
birlikte değerlendirildiklerinde ise intraoperatif olarak MIA
olarak değerlendirilmiş 2 olgunun tanısı kalıcı kesitlerde lepidik patern baskın İA’a yükseltilmiştir. Diğer olguların kalıcı
tanısı ile tam uyum mevcuttur.
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Sonuç: MIA ve İA tanıları invaziv odak çapının 5 mm’nin
altında olup olmamasına göre ayrılmaktadır. Lepidik baskın bir tümörde küçük bir invaziv odağın belirlenmesi her
zaman kolay olmamaktadır. Bunun yanında lezyona tanı
amaçlı frozen kesit uygulandığında invaziv odağın değerlendirmesinde “donma artefaktına” bağlı ekstra zorluklar
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, belki daha da önemlisi invaziv odağın fazla tıraşlanmasına bağlı “invaziv odak kaybı /
çapının küçülmesi” gibi daha ciddi problemler yaşanabilmektedir. Bu durumların önüne geçilebilmesi için özellikle
tek kasette örneklenecek radyolojik olarak buzlu cam görünümlü lezyonların intraoperatif değerlendirmesinde kesit
almadan sitolojik özelliklerine göre neoplastik olduğuna karar verdikten sonra, BT görüntülerini açıp total tümör çapı
ve solid odak çapı ölçümlerini dijital olarak yapıp sitolojik
tanı ile birleştirdiğimizde büyük oranda doğru tanı vermiş
olduğumuzu gördük. Bu yöntemin dezavantajları ise pulmoner patoloji yanında pulmoner sitoloji konusunda da
deneyimli patologlara ihtiyaç duymasıdır. Ayrıca zaman
zaman radyolojik buzlu cam olarak gözüken bazı lezyonlar
histolojik kesitlerde invaziv odak olarak yorumlanabilir. Bu
ihtimal cerrahi prosedür için önemli ise frozen kesit alınıp
alınmamak tekrar düşünülebilir.
Anahtar kelimeler: Buzlu cam görünümlü lezyonlar, intraoperatif
inceleme, sitopatoloji, erken evre akciğer adenokarsinomu
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SB-02

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TH17’NİN SAĞ KALIM
VE NÜKS İLE İLİŞKİSİ
Kamran Aliyev1, Gökçen Ömeroğlu Şimşek2, İlknur Fatma Ulugün1, İsmail Ağababaoğlu4,
Zekiye Altun3, Safiye Aktaş3, Tekincan Aktaş3, Nezih Özdemir1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

3Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı

4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi A.d
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Giriş: TH17 hücresinin akciğer kanserinde oynadığı rol
halen netleştirilememekle birlikte genellikle kısa sağ kalım
ve kötü prognoz ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmanın
amacı, KHDAK hastalarında IL-17’nin prognostik önemini
belirlemek, KHDAK dokularında ve kanda IL-17 ile nüks
ve sağ kalım arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Materyal-Metot: Retrospektif çalışmada son 10 yılda
cerrahi uygulanmış, KHDAK tanısı almış 39 hastanın dokusu ve 41 hastanın periferik kan örneğinin IL-17A analizleri
yapılmıştır. KHDAK tanılı hastalar 8. TNM göre evrelenmiştir. Dokularda immunohistokimya yöntemi ile Th17 için IL17A Antikoru ile işlem yapılmıştır. Kan örneklerinde ELISA
yöntemi ile IL-17A Antikoru ölçümü yapılmıştır. Sağlıklı ve
tümörlü dokularda IL-17A’nın farkının median değeri sınır
kabul edilerek altında olanlar “IL-17A düşük” ve üstünde
olanlar “IL-17A yüksek” gruplarına ayrılmıştır. “Hastalıksız sağ kalım” ve “genel sağ kalım” eğrileri Kaplan-Meier
yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Sağ kalım ve gruplar arasındaki farklılıklar log-rank testi kullanılarak hesaplanmıştır.
Veri SPSS 22.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir.
Bulgular: Dokuda IL-17A bakılan hastaların; IL-17A değerinin sağlıklı dokuya göre tümörlü dokuda daha yüksek
olduğu saptandı (p=0,002). IL-17A değerleri Skuamoz
hücreli akciğer kanserinde adenokarsinom grubuna göre
daha yüksek saptandı (p=0,01) (Grafik 1-2). Dokuda patolojik tanı, evre ve IL-17A düzeylerine göre sağ kalım analizi
yapıldığında akciğer adenokarsinom tanılı hastalarda hem
erken hem de ileri evrede IL-17A düzeyi düşük saptananlarda, yüksek saptananlara göre hastalıksız sağ kalım süreleri daha uzun saptanmıştır (p=0,044). Skuamoz hücreli
akciğer kanseri ileri evre hastalarda istatiksel olarak anlamlı
olmamakla birlikte IL-17A düzeyleri düşük olan hastaların
yüksek olanlara göre hastalıksız sağ kalım süreleri daha kısa
saptandı (p=0,771). Serumda IL-17A analiz edilen hastalarda; adenokarsinom tanılı erken evre hastalarda ileri evreye göre IL-17A düzeyleri daha yüksek (p=0,098), skuamoz
hücreli akciğer kanserinde ileri evrede erken evre hastalara
göre daha yüksek düzeylerde (p=0,145) saptandı. Patolojik tanı, evre ve IL-17A düzeylerine göre sağ kalım analizleri
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yapıldığında akciğer adenokarsinom tanılı hastalarda hem
erken evre hem de ileri evre hasta grubunda IL-17A düzeyi
düşük saptananlarda yüksek saptananlara göre hastalıksız
sağ kalım süreleri istatiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha uzun saptanmıştır (p=0,134). Skuamoz hücreli akciğer kanseri tanılı hastalarda erken evre ve ileri evre
hastalarda IL-17A düzeyleri düşük olan hastaların yüksek
olanlara göre hastalıksız sağ kalım süreleri istatiksel olarak
anlamlı olmamakla birlikte daha uzun saptandı (p=0,306).
Sonuç: Çalışmamızda genel sağ kalım üzerinde istatiksel
olarak anlamlı sonuçlar elde edilememekle birlikte hastalıksız sağ kalımda IL-17A’nın immunoterapilerde tedavi yanıtını öngörmek için faydalı bir biyobelirteç olabileceği ve
yüksek düzeylerde IL-17A saptanan Skuamoz hücreli akciğer kanserinde adenokarsinom tanılı hastalara göre daha
fazla olması olması nedeniyle Th17 bazlı tedaviler gibi immunoterapi yanıtının daha iyi olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: küçük hücreli dışı akciğer kanseri, sağ kalım,
Th17
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Akciğer adenokarsinomu ve skuamoz hücreli akciğer kanserinde sağlıklı doku
IL-17A düzeyleri

Akciğer adenokarsinomu ve skuamoz hücreli akciğer kanserinde tümörlü
dokudaki IL-17A düzeyleri
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SB-03

AKCİĞER KANSERİ TNM EVRELEME SİSTEMİNİN ÖNERİLEN
N TANIMLAYICISINDA PATOLOJİNİN ROLÜ
Pınar Bulutay4, Suat Erus2, Ömer Yavuz2, Ezgi Cesur1, Sidar Çöpür5, Emine Handan Zeren3,
Serhan Tanju2, Şükrü Dilege1, Pınar Fırat4
1Vkv Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi

2Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi
3Vkv Amerikan Hastanesi Patoloji

4Koç Üniversitesi Hastanesi Patoloji
5Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Giriş: IASLC, akciğer kanseri için TNM Evreleme N tanımlayıcılarını N1a (tek N1 istasyonu), N1b (birden fazla
N1 istasyonu), N2a1 (skip metastazları), N2a2 (N1 tutulumu olan tek N2) ve N2b (birden fazla N2 istasyonu) olarak
alt bölümlere ayırmayı önermişti. Rezeksiyon örneklerinde
bulunan lenf nodları (LN’ler) yıllar içinde bölümlerimizde
istasyonlarına göre ayrı ayrı diseke edilerek raporlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, patolojik olarak doğrulanmış alt
bölümlere ayrılmış N tanımlayıcıları arasındaki sağkalım
farklılıklarını değerlendirmek ve tek bir LN istasyonundaki
metastaz sayısı, en büyük metastazın boyutu, ekstranodal
invazyon, N1 LN’lerle ilgili diğer parametreleri incelemektir.
Materyal-Metot: 2008-2019 yılları arasında cerrahi
tedavi uygulanan 630 KHDAK hastasının verileri retrospektif olarak analiz edildi. Bölgesel lenf nodu istasyonlarını
tanımlamak için IASLC lenf nodu haritası ve anatomik tanımlar kullanıldı. Sağ kalım analizi Kaplan Meier yöntemi
ile yapıldı.
Bulgular: 630 hastadan 193’ünde patolojik lenf nodu
tutulum görüldü (128 N1, 65 N2). Vakaların alt gruplara
ayrılan N kategorilerine dağılımı şu şekildeydi: 437 N0, 88
N1a, 40 N1b, 13 N2a1, 42 N2a2 ve 10 N2b idi. Patologlar tarafından diseke edilen ortalama LN sayısı 12,10±71,
cerrahlar tarafından örneklenen ise 7,56±5,84 idi. Alt
bölümlere ayrılan N tanımlayıcılarının ortalama sağkalım
(OS) oranları - T evresi, histolojik tip ve adjuvan tedaviden
bağımsız olarak – anlamlı derece farklıydı: N0 için %85,9,
N1a için %77,2 N1b için %66,1 N2a1 için %76,2 N2a1
için %33,5 N2a2 ve N2b için %44,4 (p<0.001). Çoklu LN

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

istasyonu tutulumu, hem N1 hem de N2 vakaları için (N1a
vs N1b) (N2a1 vs N2a2, N2b) olumsuz bir prognostik işaret olarak bulunmuştur. Sadece tek N2 tutulumu (skip metastazı) olan hastalarda OS, çoklu N1 tutulumuna (N2a1
vs N1b) göre daha iyi idi (p<0,001). N1 olgular arasında
(n:128) tek istasyonda tutulan LN sayısı (1 LN/ >1 LN),
ekstrakapsüler invazyon (yok/var) ve en büyük metastazın
boyutu sağkalım oranlarında anlamlı bir farklılık göstermedi. (p>0,005). Distal yerleşimli N1 istasyonlarında (13,
14) metastazları olan ve primer tümörün lenf düğümlerine
doğrudan yayılmasıyla tanımlanan metastazı olan hastalar
olumlu bir sağkalım gösterdi; tüm hastalar yaşıyor. Ancak
vaka sayısının sınırlı olması nedeniyle bu gruplar için istatistiksel analiz yapılamadı.
Sonuç: N1 LN’lerin değerlendirilmesi patologların sorumluluğundadır; istasyonlarına göre diseke edilip raporlanmalıdır. IASLC’nin önerdiği gibi, tek veya çoklu N1 istasyonu tutulumu, sağ kalım farkı gösterir. Buna karşılık,
tek bir N1 istasyonunda bir veya daha fazla metastatik lenf
nodu varlığı prognostik bir değere sahip görünmemektedir.
Distal veya proksimal LN tutulumları, primer tümörün direkt infiltrasyonunun neden olduğu LN metastazı sağkalımı
etkileyebilir. Daha geniş, çok kurumlu serilerde çalışmalar
yapılmalıdır. Ayrıca serimizdeki N2a1 olgularının prognozunun olumlu olması dikkat çekicidir ve detaylı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri evrelemesi, 8. TNM
sınıflandırması, lenf nodu örneklemesi
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KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVAN
TEDAVİDE KEMO-İMMUNOTERAPİ İLE ERKEN DÖNEM SONUÇLAR
Ezgi Cesur1, Ömer Yavuz2, Suat Erus2, Metin Kanıtez3, Kerim Kaban3, Fatih Selçukbiricik4,
Pınar Bulutay5, Nil Molinas Mandel3, Serhan Tanju2, Şükrü Dilege1
1Vkv Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi

2Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi
3Vkv Amerikan Hastanesi Tıbbi Onkoloji

4Koç Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji
5Koç Üniversitesi Hastanesi Patoloji

25

Giriş: Evre 3 akciğer kanserinde neoadjuvan tedavi modaliteleri gelişmekte ve gün geçtikçe daha başarılı neoadjuvan tedavi seçenekleri ile rezektabilite şansı artmaktadır.
Neoadjuvan tedavide geçmişten beri kullanılan kemoterapi ve radyoterapi seçeneklerinin yanında, uygun olgularda
uygulanmaya başlanan immünoterapi sonrası hastalıksız takip ve sağ kalım oranlarında artış hedeflenmektedir.
Çalışmamızda neoadjuvan kemo-immunoterapi ile opere
ettiğimiz olguların peroperatif ve postoperatif sonuçlarını
paylaşmayı amaçladık.
Materyal ve Metot: Çalışmamıza 2019-2021 yılları arasında Evre 3 ve oligometastatik Evre 4 akciğer kanseri olgularından patolojik değerlendirilme sonrası immunoterapiye
duyarlı olduğu saptanarak neoadjuvan tedavisini kemoterapi ve immunoterapi olarak almış olan olgular dahil edildi. Bronkoskopi, endobronşial ultrasonografi ya da trans
torasik iğne biyopsisi ile küçük hücreli dışı akciğer kanseri
tanısı almış olan olguların PD-L1 analizleri sonrası uygun
olan gruba neoadjuvan tedavide immunoterapi eklendi.
Multidisipliner onkoloji konseyinde tedavi sonrası radyolojik yanıtların değerlendirilmesi sonrasında akciğer rezeksiyonu gerçekleştirildi. Tanı anında olguların 3’ü (%37,5)
oligometastatik, 4’ü (%50) N2 ve 1’i (%12,5) büyük damar
invazyonlu (T4) olarak saptanmış ve neoadjuvan tedavi almıştı. Olgulara neoadjuvan tedavi olarak uygulanan kemoterapi ile immunoterapi ajan ve dozları kayıt altına alındı.
Postoperatif patoloji sonuçları ile multimodal tedavi yanıtı
değerlendirildi.
Sonuçlar: Postop patoloji sonuçlarında 4 olguda tam yanıt (%0 tümör hücresi) izlendi. Diğer olgularda da sırasıyla
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%11- %25 ve %50 viable tümör hücresi ile tama yakın regresyon saptandı. Hiçbir olguda lenf nodu metastazı saptanmazken, pre operatif dönemde N2 saptanmış olan 4 olguya onkoloji konseyi kararı ile postop dönemde mediastene
radyoterapi uygulandı. İmmunoterapinin bilinen lenf nodlarında büyütme etkisi, operasyon sırasında lenf nodu diseksiyonunda, bronş ve ana vasküler diseksiyonda önemli
bir zorluk ya da komplikasyon oluşturmamıştır. Ortalama
takip süresi 15,87 ay olup toplam 3 hastada takip süresince
uzak organda yeni metastaz saptandı. Tedavi öncesi beyin
metastazı bulunan 1 olguda ve sakral metastazı bulunan 1
olguda yeni beyin metastazı izlendi, karsinosarkom nedeni
ile opere edilmiş olan hastada ise aortikopulmoner pencerede lenf nodu saptandı ve torakoskopik olarak rezeke edildi. Takibi tarafımızca devam eden 7 olgudan 4’ü hastalıksız
olarak takip edilmektedir.
Tartışma: Rezektabl evre 3 ve oligometastatik evre 4 akciğer kanseri hastalarında neoadjuvan multimodal tedavi
seçenekleri uygulanmakta ve son dönemde, gerek neoadjuvan gerek adjuvan olarak bu tedavi seçenekleri içine eklenen immunoterapi için klinik çalışmalar devam etmektedir. Oldukça yakın bir geçmişte başlanan immunoterapinin
neoadjuvan tedaviye eklenmesi sonrası henüz uzun dönem
sağ kalım verileri literatüre yansımamıştır. Erken dönem
veriler ışığında ise hastaların operabilite durumuna, çeşitli
literatür ışığında ve çalışmamız sonuçlarında olumlu katkısı
bildirilmiş olup daha yüksek hasta ölçekli çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Rezektabl Evre 3 kaciğer kanseri, Neoadjuvan
İmmunoterapi, immunoterapide tümör patolojik yanıtı
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SOLİTER PULMONER NODÜLLER, CERRAHİ YAKLAŞIM VE
SONUÇLARIMIZ
Seray Hazer, Leyla Nesrin Acar
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
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Giriş: Soliter pulmoner nodül, etrafında normal akciğer
parankimi ile çevrili olan, lenfadenopati veya atelektazi ile
ilişkisi olmayan çapı 3 cm’den küçük yuvarlak veya oval
tek akciğer opasitesi olarak tanımlanmaktadır. Soliter pulmoner nodülün değerlendirilmesindeki, mümkün olduğunca noninvaziv yoldan ve doğru şekilde malign lezyonları
benign olanlardan ayırmak önem taşımaktadır. Çalışmamızda tanısız soliter pulmoner nodül olarak takip edilen
hastalarda uygulanan cerrahi tedavi sonuçlarımız değerlendirilmektedir.
Materyal-Metot: Ocak 2019- Temmuz 2021 tarihleri
arasında Atatürk Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim Araştırma Hastanesi 3. Göğüs Cerrahisi Kliniğinde tanısız soliter pulmoner nodül nedeniyle opere edilen
hastaların retrospektif olarak yaş, cinsiyet, nodül boyutu,
preoperatif tanısal yaklaşımlar, postoperatif patolojik tanı,
PET tutulumları, uygulanan cerrahi yöntem, postoperatif
komplikasyonlar ve yatış süreleri değerlendirildi.
Bulgular: 30 aylık periodda perioperatif patolojik frozen
incelemesi çalışılan 889 olgunun patoloji sonuçları değerlendirildi ve çalışmaya dahil edilme kriterlerini sağlayan
44 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması
58,13 (33-74 yıl) arasında değişmekteydi ve erkek/kadın
oranı 1,75 idi (28/16). Nodül uzun çapı ortalaması 1,61
cm idi (0,9-2,5 cm). Lezyonların 21 tanesi sağ hemitoraksta görülürken 23 tanesi sol hemitoraksta görülmekteydi.
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7 hastada preoperatif tomografi eşliğinde trans torasik biyopsi yapıldı ve 4’ünde tanı konulabildi, 24 hastaya bronkoskopi yapıldı ve 9’unda tanı konulabildi, 12 hastaya da
preoperatif tanı ve evreleme amaçlı EBUS uygulandı, yalnız 1 hastada tanı konulabildi. Ameliyat sırasında frozen
sonucu benign olarak gelen hastaların oranı sadece %15,9
iken(n:7); %84,1 olgunun sonucu malign olarak geldi. 4
hastada uzamış hava kaçağı, bir hastada yara yeri enfeksiyonu ve bir hastada da şilotoraks gelişti. Ortalama yatış
süresi 7,3 gündü.
Sonuç: Soliter pulmoner nodüller düşük riskli bir hastada <6 mm olması halinde takip önerilmezken yüksek riskli
bir hastada 12 ay ara ile Toraks Bt taraması önerilmektedir.
Hastanın riskine bakılmaksızın 6-8 mm arasındaki nodüller, 6-12 ay içinde ve 18-24 ayda BT kontrolü; >8 mm
nodüllerde ise, 3 ay aralıkla kontrol edilmelidir. Yüksek risk
varsa, nodülün etiyolojisini ayırt etmek için tanısal biyopsi
şarttır. Uyguladığımız cerrahi işlemlerde sonucu opere edilen soliter pulmoner nodülü olan hastaların çoğunluğunda
malignite saptanmış olması da göz önünde bulundurularak bu olguların preoperatif uygun değerlendirmelerinin
yapılarak gereğinde geciktirmeden cerrahi eksplorasyona
yönlendirilmeleri erken evre tanı koymak ve hastanın prognozunu belirlemede önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Soliter pulmoner nodül, cerahi, malign, benign
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NEOADJUVAN TEDAVİ VATS LOBEKTOMİ SIKLIĞINI
ARTTIRABİLİR Mİ?
Hüseyin Melek, Tolga Evrim Sevinç, Elçin Süleymanov, Gizem Gedikoğlu, Ahmet Sami Bayram,
Cengiz Gebitekin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa
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Giriş: Son yirmi yılda teknolojik gelişmeler ve artan deneyim sonucunda videotorakoskopi (VATS) ile lobektomi
endikasyonları ve kontrendikasyonların da büyük değişimler oldu. Geleneksel olarak neoadjuvan tedavi almış hastalarda VATS ile yaklaşım relatif kontrendike olarak kabul
edilmektedir. Oysa ki neoadjuvan tedavi tümör evresi ve
çapında küçülmeye yol açması durumunda VATS uygulama sıklığını arttırabilir.
Materyal ve metot: Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu
nedeniyle Ocak 2017-Aralık 2020 yılları arasında kliniğimizde anatomik akciğer rezeksiyonu ve lenf nodu diseksiyonu operasyonu yapılan hastaların verileri prospektif
olarak kayıt edildi ve retrospektif olarak incelendi. Hastalar
neoadjuvan/indüksiyon tedavi öncesi ve sonrasında multidisipliner onkoloji konseyinde değerlendirildi. Cerrahi
tedavi önerilen hastalarda preoperatif klinik konsey değerlendirmesinde tümör en büyük çapının 5 cm üstünde
olması torakotomi endikasyonu olarak kabul edildi. Hastaların cerrahi ve onkolojik sonuçları analiz edildi.
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Bulgular: Çalışmamıza 78 kadın 351 erkek, ortalama yaşı
60 (26-85) olan 429 hasta dahil edildi. Hastaların 368’ine
lobektomi, 27’sine pnömonektomi ve 34’ine segmentektomi yapıldı. Neoadjuvan tedavi 165 hastaya kemoterapi 25
hastada kemoradyoterapiydi. Doğrudan cerrahi uygulanan
234 hastanın 141’ine (%60), neoadjuvan tedavi sonrası
cerrahi uygulanan 195 hastanın 51’ine (%26) VATS ile
anatomik akciğer rezeksiyonu uygulandı. Neoadjuvan tedavi sonrası VATS ile lobektomi yapılan yapılan hastaların
%27,5’inde (14/51) tümör çapı neoadjuvan tedavi öncesinde 5 cm üzerinde olduğu tespit edildi. 163 hastada morbidite (vats grubunda %28, torakotomi grubunda %46), 90
günlük mortalite 9 hastada izlendi (vats grubunda %1.5,
torakotomi grubunda %2.5) ve histopatolojik inceleme sonucunda 35 (%18) hastada tam yanıt saptandı.
Sonuç: Çalışmamız neoadjuvan tedavinin tümör boyutunda küçülmeye yol açarak VATS uygulama sıklığını artırabileceğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Neoadjuvan, VATS, Lobektomi, Akciğer
Rezeksiyonu
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KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE KARACİĞER METASTAZI:
RETROSPEKTİF ANALİZ
Filiz Çimen
Atatürk Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
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Giriş: Yeni tanı konulan akciğer kanseri hastalarının
yaklaşık%40’ı metastatik hastalıkla başvurmaktadır. Küçük
Hücreli Akciğer Kanseri hastalarının tanı anında %10’unda
beyin metastazı varken, %17.5 -%20.3 karaciğer metastazı
izlenmektedir.
Materyal-Metot: Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2020
Ocak ayından başlanarak, geriye dönük olarak, son beş
yılda Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (SCLC) tanısı almış
ve karaciğer metastazı olan hastalar retrospektif olarak tarandı. Yaş, cinsiyet, metastaz alanları ve sayısı, tümör çapı,
takip zamanı değerlendirildi. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en
yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. Analizlerde
SPSS 27.0 programı kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 3 kadın 81 erkek toplam 84 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalamaları ortalama 63,0
idi. 64 hastada karaciğer metastazına kemik metastazı eşlik
ederken, 22 hastada sürrenal, 10 hastada kranial, 9 hasta-

da plevra metastazı ve plevral sıvı, 7 hastada karşı akciğer,
5 hastada ise pankreas metastazı mevcuttu. İkili metastaz
alanlarına bakıldığında karaciğere en fazla kemik metastazı
eşik etmekteydi. Ana tümör çapına bakıldığında 8 hastada
0-3 cm, 43 hastada 3-7 cm, 32 hastada ise >7 cm kitle
tesbit edildi. 3 hasta N1, 31 hastada N2, 49 hastada ise
N3 tutulumu izlendi. 6 (7.2%) hastada sadece karaciğerde,
38 (46.2%), hastada karaciğere dışında iki ayrı alanda metastaz izlenirken, 39 (46.6%) hastada ise karaciğer dışında
multiple alanda metastaz saptandı. Hastaların ortalama takip süresi 6 aydı.
Sonuç: SCLC’nin ağırlıklı olarak karaciğere metastaz
yapmaktadır. Karaciğer metastazı ile mortalite riskinin diğer uzak metastazlardan daha yüksektir. Kc izole metastazı
daha az görülürken ikili veya multi metastaz görülme oranı
artmaktadır. Karaciğer metastazı SCLC hastaları için negatif prognostik bir faktördür.
Anahtar kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri, karaciğer
metastazı, tekli metastaz, multiple metastaz

Tablo 1. KHAK Hasta verileri
Yaş
Cinsiyet

Median

Ort.±ss/n-%

36,0-79,0

63,0

62,09 ± 8,56
3 - 3,6%
80 - 99,4%

Kadın
Erkek

Metastaz
Kemik
Sürrenal
Kranial
Plevra
Karşı akciğer
Pankreas
Single metastaz
İkili metastaz
Multiple metastaz
Tümör çapı

N

Min-Max

0-3 cm
3-7 cm
> 7 cm
I
II
III

Takip süresi

1,0 - 29,0
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6,0

64 - 75,3%
22 - 25,9%
10 - 11,8%
9 - 10,6%
7 - 8,2%
5 - 5,9%
6 - 7,2%
39 - 46,6%
38 - 46,2%
8 - 9,6%
43 - 51,8%
32 - 38,6%
3 - 3,6%
31 - 37,3%
49 - 59,1%
7,34 ± 6,31

16 -19 Aralık 2021, Hibrit Kongre

SÖZEL BİLDİRİLER

SB-08

TAMAMLAMA LOBEKTOMİ YAPILAN HASTALARIN RETROSPEKTİF
ANALİZİ, İKİNCİ OPERASYON YAPMAYA DEĞER Mİ?
Hüseyin Melek, Tolga Evrim Sevinç, Gizem Gedikoğlu, Ahmet Sami Bayram, Cengiz Gebitekin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa
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Giriş: Literatürde çok nadiren yapılması nedeniyle tamamlama pnömonektominin aksine tamamlama lobektomi operasyonunun endikasyonları ve sonuçları iyi tanımlanmış değildir. Biz bu çalışmada tamamlama lobektomi
uyguladığımız hastaların sonuçlarını incelemeyi amaçladık.
Materyal-Metot: Kliniğimizde 1998-2020 yılları arasında
küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nedeniyle segmentektomi ve üstü akciğer rezeksiyonu uygulanmış 1524
hastanın verileri prospektif olarak kaydedildi ve retrospektif
olarak incelendi. Tamamlama lobektomi frozen incelemede primer/sekonder akciğer kanseri, benign/malign ayrımı
yapılamayan ve sublobar rezeksiyon sonrası nüks gelişen
hastalara reoperasyon ile yapıldı. Tamamlama lobektomi
yapılan 23 hasta (%1.5) çalışmaya dahil edildi. Hastalar
ameliyat endikasyonları, operatif teknik detayları, perioperatif komplikasyonların gelişimi, mortalite ve uzun süreli
sağkalım açısından analiz edildi.
Bulgular: Hastalarımızın 16’sı erkek ve 7’si kadın, ortalama yaşları 63.0 ± 5.73 yıl idi. Tamamlama lobektomi endikasyonları frozen incelemede 7 hastada (%30.4)
primer-sekonder tümör ayrımının, 11 hastada (%47.8)
benign-malign ayrımının ve 2 hastada (%8.6) karsinoid
tümör -KHDAK ayrımının yapılamaması idi. İki hastaya
(%8.6) sublobar rezeksiyon sonrası nüks gelişimi, 1 hastaya
bypass sırasında wedge rezeksiyon ile KHDAK tanısı konul-
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ması sonrası yapıldı. İlk operasyon ile tamamlama lobektomi arasındaki ortalama süre 1.59 ± 1.94 aydı. Tamamlama
lobektomi 15 (%65.2) hastada videotorakoskopik olarak
yapıldı. Akciğer rezeksiyonu olarak 11 hastaya (%47.8) üst
lobektomi, 9 hastaya (% 39.1) alt lobektomi, 2(%8.6) hastaya orta lobektomi, 1 hastaya ise üst bilobektomi yapıldı.
Morbidite 6 (%26.0) hastada saptanırken (VATS grubunda
(n=2,%13.3), torakotomi grubunda (n=4,%50.0), mortalite izlenmedi. Dört hasta evre 1A1, 7 hasta Evre 1A2, 6
hasta Evre 1A3, 4 hasta 1B, 1 hasta 2B, 1 hasta 3A idi.
Nüks nedeniyle operasyon hastaların haricinde diğer hastalarda tamamlama lobektomi sonrası çıkarılan akciğer
dokusunda 1 hasta da malignite saptandı, lenf nodlarında
malignite saptanmadı. Bir hastaya postoperatif adjuvan tedavi verildi. Bir hastada 12 ay sonra 4L lenf nodunda ve
bir hasta da 18 ay sonra karşı akciğerde olmak üzere iki
hastamızda nüks gelişti. Tamamlama lobektomi sonrası beş
yıllık sağkalım oranı %91 olarak tespit edildi.
Sonuç: Tamamlama lobektomi nadir uygulanmakla birlikte frozen incelemede ki teknik yetersizlikler nedeniyle kaçınılmaz bir operasyondur. Ancak minimal invaziv cerrahi
ile kabul edilebilir düşük morbidite ve uzun süreli iyi sağkalım sonuçlarıyla çekinmeden yapılabilir.
Anahtar kelimeler: Lobektomi, VATS, Minimal Invazif, Akciğer
Kanseri
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MAKİNE ÖĞRENİMİ MODELİYLE PULMONER KARSİNOİD
TÜMÖRLERDE PROGNOZ TAHMİNİ
Yusuf Kahya1, Kaan Orhan2, Şebnem Dursun1, Samed Baloğlu1, Duru Karasoy3,
Ayşegül Gürsoy Çoruh4, Ayten Kayı Cangır1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

2Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı, Ankara
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Giriş: Pulmoner karsinoid tümörlerin (PKT) prognozu
tipik (TK)/atipik (AK) subtipler arasında farklılık gösterir.
Bilgisayarlı tomografi (BT) tabanlı radiomiks yöntemleri
BT görüntülerinin; yorumlanmasında, sınıflandırılmasında
ve karar verme aşamasında klinisyenlere yardımcı olur. Radiomiks, klinikopatolojik ve her ikisinin kombine edilmesi
ile elde edilen veriler ışığında geliştirilen algoritmalar ise
kanserli hastalarda prognozu öngörebilir. Bu çalışmada
pulmoner karsinoid tümörlerin prognoz tahmininde makine öğrenimi modeli sonuçlarının sunulması amaçlandı.
Materyal-Metot: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 2012-2019 yılları arasında
ardışık 83 PTK hastası içinden; 1) cerrahi rezeksiyon uygulanmış olan, 2) histopatolojik olarak TK/AK tanısı konfirme
edilmiş olan, 3) neoadjuvan tedavi öyküsü olmayan, 4)
cerrahiden önceki 4 hafta içinde çekilmiş BT görüntüleri
hastane elektronik veri tabanı sisteminde olan, 5) başka bir
malignite öyküsü olmayan 78 hasta (TK/AK=68/10) çalışmaya dahil edildi. Radcloud platformu (Huiying Medical
Technology Co., Ltd.) üzerinde; 1) BT görüntüleri işlendi
ve niteliklerine göre sınıflandırıldı, 2) BT ile TK/AK ayrımı
için en uygun algoritma bulundu, 3) prognoz tahmini için
radiomiks, klinikopatolojik ve kombine veriler analiz edildi.
İstatistiksel analiz: Radiomiks niteliklerinin boyutsallığını ve optimum özellikleri seçmek için varyans eşiği
yöntemleri kullanıldı. Makine öğrenimi için oluşturulan
eğitim ve doğrulama veri setleri 2:8 oranında rastgele şekilde ayrıldı. TK/AK ayrımı için geliştirilen algoritmaların
[Logistic regression (LR), random forest (RF), decision tree
(DT), k-nearest neighbors (KNN), XGBoost, support vector machine (SVM)] tahmin düzeyi veri setleri üzerinde test
edildi ve ROC eğrisi ile analiz edildi. ROC eğrisi altında
kalan alan (Area under the ROC Curve=AUC) değerinin
0,8≥AUC>0,7 olması iyi bir ayrımın göstergesi olarak kabul edildi. 4 indikatörle yapılan analiz ile en iyi sınıflandırmayı yapan algoritma bulundu. Radiomiks, klinikopatolojik ve kombine veriler ile genel sağkalım için prognoz
tahmini SVM regression ile yapıldı.
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Sonuç: Makine öğrenimi için en iyi algoritmalar ‘’Support Vector Machine’’ (SVM) ve ‘’Logistic Regression’’ (LR)
bulundu. Eğitim ve validasyon seti için ROC eğrisi altında kalan AUC değerleri sırasıyla 0,893 ve 0,804 bulundu. TK/AK ayrımı SWM ile %88,5 doğruluk oranıyla yapılabildi (Resim 1). SWM regression yöntemi ile; 1) klinik
model için tümör tipi ve cerrahi tipi, 2) radiomiks modeli
için Gradient-glszm-Zone Variance, Exponential-glszm-Zone Variance, Wavelet-LLH-glszm-Large Area Emphasis ve
Wavelet-HLH-glszm-Low Gray Level Emphasis, 3) kombine model için Wavelet-LLH-glszm-Large Area Emphasis,
tümör tipi ve cerrahi tipi anlamlı prognostik göstergeler
olarak bulundu. TK’li hastalarda lobektomi kötü prognoz
ile ilişkili bulundu (p<0,05). BT’de kompleks yapıdaki heterojen ve düzensiz sınırlı lezyonların da kötü prognoz ile
ilişki olduğu bulundu (p<0,05) (Resim2, 3).
Tartışma: Bu çalışmada, preoperatif dönemde BT tabanlı makine öğrenim modeli ile TK/AK ayrımının yüksek
doğrulukla yapılabileceğini gösterildi. Prognoz analizine
göre; TK hastalarında parankim koruyucu cerrahilerin tercih edilmelidir. Heterojen ve düzensiz sınırlı lezyonu olan
hastalarda prognozun kötü olacağı bilinmeli tedavi seçimi
buna göre şekillenmelidir.
Anahtar kelimeler: Radiomiks, pulmoner karsinoid tümör, tipik
karsinoid, atipik karsinoid, prognoz, makine öğrenimi

Kaynaklar
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Resim 1. SMW ile TK ve AK ‘’Confusion Matrix‘’ sonuçları

Resim 2. Genel sağkalım tahmini için SMW regresyon analizi-1

Resim 3. Genel sağkalım tahmini için SMW regresyon analizi-2
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SB-10

SUBKUTAN VENÖZ PORT KATATER UYGULAMALARIMIZIN
DEĞERLENDİRİLMESİ: 2 MERKEZİN 8 YILLIK KLİNİK TECRÜBELERİ
Elçin Ersöz Köse1, Rıza Serdar Evman1, Alper Süer1, Sipan Bilek1, İlker Kolbaş2, Gökay Reyhan3,
Mustafa Akyıl1, Serkan Bayram1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

32

Giriş: Bu çalışmada amacımız, malignite tanısı ile port
kateter implante edilen hastaları retrospektif olarak incelemek ve deneyimlerimizi paylaşmaktır.
Materyal-Metot: 2013-2021 tarihleri arasında Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniklerinde malignite tanısıyla venöz port kateteri takılan 400 hastanın (185
kadın, 215 erkek, ortalama yaş 60,6 yıl; dağılım 20-84 yıl)
demografik-klinik özellikleri, cerrahi sonuçları ve komplikasyonları retrospektif olarak değerlendirildi. Venöz port
kateter endikasyonları, komplikasyonları, kateter çıkarma
nedenleri hasta kayıtları incelenerek detaylı bir şekilde sunuldu.
Bulgular: Olguların tamamında Seldinger yöntemi kullanıldı, %1,5’inde (n=6) kateter yüzeyel Doppler ultrasonografi eşliğinde takıldı, %0,25’inde (n=1) ise yüzeyel Doppler
ultrasonografi ile venlerde yaygın trombüslerin görülmesi
üzerine kateter takılamadı ve bu hasta çalışmadan çıkarıldı.
En sık görülen onkolojik endikasyon kolorektal kanser idi
(Şekil 1). Venöz port kateter 201 hastada (%53,8) sağ internal jugüler ven yoluyla, 139 hastada (%37,26) sağ subklavvan ven yoluyla, 25 hastada (%6,7) sol internal jugüler
ven yoluyla ve 8 hastada (%2,14) sol subklavyan ven yoluyla takıldı (Şekil 2). Toplam 33 hastada (%8,27), 8’i (%2)
erken ve 25’ü (%6,26) geç olmak üzere komplikasyonlar
tespit edildi (Tablo 1). Erken komplikasyonlardan olan
pnömotoraks 4 hastada tespit edildi; 2’si sağ internal juguler ven, 2’si sağ subklavian vene yapılan girişim sonucu
gelişti. Hastaların 1’inde pnömotoraks taburcu edildikten 1
hafta sonra saptandı. Bu hastaların 3’üne tüp torakostomi,
1’ine plöroken uygulandı. Drenlerin ortalama kalış süresi
6,5 gündü, plöroken ise 2 gün sonra sonlandırıldı. 1 hastada sağ internal juguler vene girişim sonrası kardiak arrest
gelişti ve hasta kaybedildi. 49 hastanın venöz port kateteri çıkarıldı ve başlıca nedenleri enfeksiyon, tromboz, ağrı,
portun ciltten protüde olması ve tedavinin sona ermesi idi.
31 hastaya (%7,7) iki kez, 4 hastaya (%1) üç kez girişim uygulandı. Ateş veya port tıkanması endikasyonları nedeniyle
10 hastada port çıkarılmasının ardından port takılması aynı
seansta uygulandı. Ortalama işlem süremiz 31,46 dakika
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(10-105 dakika) idi. Venöz port kateterlerimizde rotasyon
izlenmedi, 1 hastada malpozisyon izlendi ve bu hasta başarıyla revize edildi. 7 hastaya venöz port kateterinin ciltten protüde olması nedeniyle port revizyonu uygulandı. 2
hastanın venöz port kateterlerinin sağ internal juguler ven
içinde kıvrılmış olduğu görüldü, fakat venöz port kateterleri
sorunsuz kullanılması nedeniyle bu hastalarda revizyon yapılmadı (Resim 1A-1B).
Sonuç: Kanser hastalarının tedavisinde sık venöz giriş
yapılması, tedavinin uzun süreli olması, sklerozan ajanların
kullanılması ve fazla miktarda sıvı verilmesi nedeniyle özellikle venöz port kateter kullanımı artmıştır. Venöz port kateterin kullanımı, kemoterapi gören kanser hastalarında daha
güvenli ve kaliteli bir yaşam olanağı sunmaktadır. Venöz
port kateteri yeterli deneyime sahip cerrahlarca uygulandığı takdirde olası komplikasyonlar önlenebilir veya doğru
şekilde tedavi edilebilir.
Anahtar kelimeler: Port, Kemoterapi, Malignite

Tablo 1. Erken ve Geç komplikasyonlar

(İJV: internal juguler ven, SCV: subklavyen ven)
Erken Komplikasyonlar
Pnömotoraks
Malpozisyon
Kardiak Arrest
Geç Komplikasyonlar
Rezervuarın Ciltten Protüde Olması
Kateter Enfeksiyon
Cilt Enfeksiyonu
Kateter Trombozu
Kateter Yerinde Ağrı

•

İJV

SCV

2 (%0,5)
2 (%0,5)
1 (%0,25)

2 (%0,5)
1 (%0,25)
0

7 (%1,75)
4 (%1)
1 (%0,25)
3 (%0,75)
1 (%0,25)

2 (%0,5)
0
0
5 (%1,25)
1 (%0,25)
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Şekil 1. Onkolojik endikasyonlara göre dağılımı

Resim 1A. Sağ internal juguler vene venöz port kateteri uygulanan hastanın postoperatif
1. Gün çekilen PA akciğer grafisinde portun yerinde olduğu görülmektedir.
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Şekil 2. Venöz Erişim Yolları Oranları (İJV: internal juguler ven, SCV: subklavyen ven)

Resim 1B. Aynı hastanın 30 gün sonra çekilen PA akciğer grafisinde venöz port kateterinin
geriye kaydığı tespit edildi, fakat kemoterapi tedavisinin sorunsuz devam etmesi nedeniyle
port revizyonu yapılmadı.
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SB-11

ERAS PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI İLE POSTOPERATİF
KOMPLİKASYONLAR AZALTILABİLİR Mİ?
Gizem Özçıbık Işık, İsmail Sarbay, Burcu Kılıç, Ezel Erşen, Hasan Volkan Kara, Mehmet Kamil Kaynak,
Akif Turna
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
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Giriş: KHDAK’larında cerrahi tedavi standart tedavi
yaklaşımı olarak yerini korumaktadır. ERAS protokolleriyle
postoperatif süreçler iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Çalışmamızda ERAS protokollerinin uygulanma durumlarıyla
klinik yansımalarını değerlendirmeyi hedefledik.
Materyal-Metot: Ocak 2001-Ocak 2021 arasında kliniğimizde KHDAK tanısıyla opere edilen 845 hasta; 20012010 yılları arasındaki hastalar ERAS öncesi dönem (1.
Grup=285 hasta), 2011-2015 yılları arasındaki hastalar
ERAS dönemine hazırlık (2. Grup=269 hasta), 2016-2021
yılları arasındaki hastalar ERAS dönemi olarak değerlendirildi (3. Grup=291 hasta). Parametrik değerler için ANOVA testi, non-parametrik değerler için Kruskal-Wallis testi
kullanıldı. Komplikasyon ve laboratuar değerleri arasında
belirleyici değer bulabilmek için ROC curve analizi yapıldı.
Bulgular: Sigara kullanım öyküsü 3.grupta istatistiksel
olarak anlamlı derecede daha azdı (p=0,005). FEV1/FVC,
albumin istatistiksel olarak anlamlı derecede 3. grupta daha
yüksekti (p<0,001; p=0,019). Lökosit ve tümör Suvmaxı
istatistiksel olarak anlamlı derecede 1. grupta daha yüksekti
(p=0,018; p=0,014). Postoperatif yatış günü, komplikasyon oranı, yoğun bakım yatış oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede 3. grupta daha düşüktü (p<0,001). LDH
istatistiksel olarak anlamlı derecede 2. grupta daha yüksekti(p<0,001). Ek hastalık oranı istatistiksel olarak anlamlı
derecede 1. grupta daha yüksekti (p=0,030). Perinöral
invazyon ve lenfatik invazyon oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede 3. grupta daha düşükken, damar invazyonu oranı 3. grupta istatistiksel olarak yüksekti (p<0,001;
p<0,001,; p<0,001) (Tablo 1). Komplikasyon gelişme oranı ile laboratuvar değerleri irdelendiğinde albumin, lenfosit/
monosit, hemoglobin ROC curve eğrisinde eğri altında alan
kalan olarak anlamlı bulundu (Şekil 1). Sınır değer olarak
albumin=2,82; lenfosit/monosit=1,35; hemoglobin=8,3
altında olduğunda komplikasyon gelişme oranında artış
izlenmiştir (Tablo 2).
Tartışma: Sigara kullanımının istatistiksel olarak 3.
grupta düşük izlenmesiyle sigara bırakma kampanyalarının
etkisini gösterdiğini ifade edebiliriz. FEV1/FVC değerinin 3.
grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olması preoperatif dönemde pulmoner fizyoterapi önerilerinde
bulunmanın etkisini göstermektedir. Albumin değerinin 3.
grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olması
hastalara nürtisyonel desteklemenin artırılmasıyla ilişkilendirilebilir. Postoperatif yatış gününün istatistiksel olarak an-
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lamlı derecede 3. grupta kısa olması ERAS protokollerinin
etkilerinin faydalarını göstermektedir.Komplikasyon görülme oranı, yoğun bakım yatış ihtiyacının 3. grupta istatistiksel olarak anlamlı derece daha düşük izlenmesi ERAS protokollerinin klinik açıdan faydalarını göstermektedir. ROC
curve eğrisinde komplikasyon gelişmesi açısından albumin,
lenfosit/monosit değeri, hemoglobin değerinin anlamlı bulunmuş olması ERAS döneminde nutrisyon ve preoperatif
hazırlığın önemini vurgulamaktadır. Albumin değeri ve hemoglobin değerlerinin düşüklüğünden kaçınılmalıdır.
Sonuç: ERAS protokollerinin uygulanmasıyla klinik olarak benzer olan hasta gruplarında postoperatif yatış günü
azalmaktadır, komplikasyon görülme oranı azalmaktadır,
yoğun bakım yatış ihtiyacı azalmaktadır. Hastaların serum
albümin, hemoglobin ve lenfosit/monosit değerlerini preoperatif değerlendirerek postoperatif komplikasyon riski
ortadan kaldırılabilir. ERAS protokollerinin uygulanması ile
hasta bakımı ve hasta yararı artmaya devam edecektir.
Anahtar kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, cerrahi
tedavi, ERAS protokolleri

Kaynak

Göğüs Cerrahisinde ERAS Uygulamaları, ERAS ve minimal invaziv
uygulamalar

Şekil 1
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Tablo 1. Grup 1-2-3 İçin Parametrik Verilerin Karşılaştırılması (Ortalama Değerler Verilmiştir.) (İstatistiksel Test Olarak Anova
Testi Kullanıldı.)
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Yaş
Kardiyak Risk İndeksi
Sigara PaketxYıl
FVC
FEV1
%FVC
%FEV1
FEV1/FVC
DLCO
%DLCO
Albumin
CRP
LDH
Lökosit
Lenfosit
Monosit
Nötrofil
Lenfosit/Monosit
Nötrofil/Lenfosit
Hemoglobin
Tümör Suvmax Değeri
Tümör Çapı
Postoperatif Yatış Günü

Grup 1 (2001-2010
Grup 2 (2011-2015 Yılları Grup 3 (2016-2021 Yılları
Yılları Arası) (285 Hasta)
Arası) (269 Hasta)
Arası) (291 Hasta)
60
61
60
1
1
1
45
41
37
3320
3260
3380
2350
2300
2330
91
92
91
81
80
80
89
82
90
18,7
19,8
18,6
72
79
73
3,7
4,2
4,6
35,4
20,6
21,3
221,5
319,1
232,4
8790
8090
8280
1,5
1,9
2,0
0,5
0,7
0,6
5,0
5,7
6,0
2,9
3,2
3,2
3,5
3,4
18,6
13,1
13,0
13,1
13,9
12,0
11,7
4,3
3,7
3,8
8,5
7
5,5

Tablo 2. Komplikasyon Gelişmesi Ve Laboratuvar

Değerleri İçin ROC Curve ile Belirlenen Sınır Değerleri

Albumin
Lenfosit/Monosit Değeri
Hemoglobin Değeri

2,82
1,35
8,3
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p Değeri
0,189
0,318
0,005
0,604
0,765
0,930
0,959
<0,001
0,226
0,076
0,019
0,072
<0,001
0,018
0,612
0,262
0,582
0,811
0,629
0,848
0,014
0,183
<0,001
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SB-12

PULMONER METASTAZEKTOMİ UYGULANAN KOLOREKTAL
KARSİNOM TANILI HASTALARDA TOPLAM METASTATİK TÜMÖR
HACMİNİN PROGNOZA ETKİSİ
Salih Duman1, Melek Ağkoç1, Eren Erdoğdu1, Fahmin Amirov1, Berker Özkan1, Murat Kara1,
Alper Toker2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2West Virginia Üniversitesi, Kalp ve Damar Enstitüsü, Morgantown, West Virginia, ABD
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Giriş: Pulmoner metastazektomi, metastatik kolorektal
karsinom tedavisinde standart bir tedavi yaklaşımı olarak
kabul edilmektedir. Bu çalışmamızda, pulmoner metastazektomi uygulanan kolorektal karsinomlu hastalarda sağ
kalımı etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık.
Materyal-Metot: Eylül 2004 – Temmuz 2021 tarihleri
arasında İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim
Dalı’nda pulmoner metastazektomi uygulanan kolorektal
karsinom tanılı hastaların klinik, operatif ve histopatolojik
özellikleri retrospektif olarak irdelendi. Toplam tümör hacmi, pulmoner metastazların patolojik çapı esas alınarak ve
metastazlar küre şeklinde kabul edilerek hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 85 hasta dahil edildi. Hastaların 44’ü (%51.8) erkek ve medyan yaş değeri 59 idi.
Hastaların klinik ve operatif özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Bütün hastalarda 5 yıllık genel sağ kalım oranı
%90.4 idi. Toplam tümör hacmi 97.5 cm3’ün üzerinde
olanlarda (%22.7’ye karşın %1.9) ve metastaz sayısı birden fazla olanlarda (%18.2’ye karşın %1.9) lenf nodu pozitifliği anlamlı olarak daha fazla idi (sırasıyla p=0.002 ve
p=0.01). Birden fazla metastaz saptanan hastalarda tekrar
pulmoner metastazektomi uygulanma oranı daha yüksek
olarak bulundu (%54.5’e karşın %14, p<0.001). Tek değişkenli sağ kalım analizinde lenf nodu pozitifliği ve toplam
tümör hacminin 97.5 cm3’ün üzerinde olması kötü prognoz
ile ilişkili olarak bulundu (sırasıyla p=0.038 ve p=0.006).
Çok değişkenli analizde ise toplam tümör hacmi >97.5
cm3 olan hastalarda anlamlılığa yakın oranda daha düşük
5-yıllık sağ kalım oranı saptandı (p=0.056).
Sonuç: Pulmoner metastazektomi uygulanan kolorektal
karsinom tanılı hastalarda toplam metastatik tümör hacmi
sağ kalım üzerinde belirleyici bir faktördür. Birden fazla metastatik odak bulunması pulmoner nüks ihtimalini artırmaktadır. Yüksek tümör yükü ve birden çok metastatik odak
bulunması lenf nodu metastazı için risk faktörüdür.

Tablo 1.
n (%)
Yaş (ortalama ±SD)
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Neoadjuvan Tedavi
KT + RT
RT
KT
Adjuvan Tedavi
KT
KT + RT
Cerrahi Yaklaşım
Torakotomi
VATS
Rezeksiyon
Wedge Rezeksiyon
Segmentektomi
Lobektomi
Lenf Nodu Diseksiyonu
Var
Yok
Pulmoner Metastazektomi Operasyonu Sayısı
1
2
3

Anahtar kelimeler: metastazektomi, kolorektal karsinom
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57.7 ± 11.6
44 (51.8)
41 (48.2)
13 (15.3)
12 (14.1)
4 (4.7)
41 (48.2)
12 (14.1)
47 (55.3)
38 (44.7)
53 (62.4)
17 (20.0)
15 (17.6)
51 (60.0)
25 (29.4)
63 (74.1)
20 (23.5)
2 (2.4)
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PRİMER AKCİĞER KARSİNOMU NEDENİYLE OPERE EDİLECEK
OLGULARDA MALİGNİTE TİP TAYİNİNDE İNTRAOPERATİF
İNCELEMENİN ÖNEMİ
Ezgi Köse1, Seda Kahraman Aydın2, Tevfik İlker Akçam2, Deniz Nart3, Dilara Büyüktalancı3,
Ayşe Gül Ergönül2, Ali Özdil2, Alpaslan Çakan2, Kutsal Turhan2, Ufuk Çağırıcı2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
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Giriş: Akciğerde radyolojik olarak saptanan ve preoperatif dönemde histopatolojik olarak tanı konulamayan
lezyonların tanısının ve ardından tedavisinin belirlenmesi
gerekmektedir. Primer akciğer karsinomlarında tedavi subtiplendirme sonrasında belirlendiğinden, aynı anestezi
seansında hastanın tanı ve tedavisinin sağlanması veya yeterli inceleme materyalinin eksize edilmesi için intraoperatif
frozen section (FS) incelemenin önemi büyüktür. Küçük
hücreli akciğer karsinomu (KHAK), küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (KHDAK) ve KHDAK subtiplerinin tedavi
şemaları farklı olduğundan FS ile elde olunan tanılar tedavinin cerrahi basamağını şekillendirmektedir. Çalışmada,
histopatolojik tanısı olmayan, primer akciğer karsinomu
ön tanısıyla opere edilen hastalarda FS’nin tanı koyabilme etkinliği ve yorum doğruluk payının değerlendirilmesi
amaçlandı.
Materyal-Metot: Ocak 2020 - Haziran 2021 tarihleri
arasında, öncesinde histopatolojik olarak tanısı konmamış,
primer akciğer malignitesi şüphesi olan 64 hasta prospektif
olarak değerlendirildi. Genel anestezi altında akciğerdeki
lezyon videotorakoskopik yaklaşım (VTC) veya torakotomi
ile örneklenip FS çalışıldı. FS yorumları parafin blok (PB)
patoloji sonuçları ile karşılaştırılarak, FS’nin benign-malign
ayrımı yanı sıra KHAK - KHDAK ayrımı ve KHDAK subtiplerinin tanısını koyabilme etkinliği değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 64 hastanın 46’sı erkek (%71.8), 18’i kadın (%28,2) olup, erkeklerin yaş ortalaması 63,1±9,28 (42-76) kadınların yaş ortalaması
58±8,38 (45-75) idi. 51 hasta (%79,7) FS ile primer akciğer karsinomu tanısı aldı. 9 hastanın lezyon örneklemesinin (%14) benign natürde olduğu saptandı. Benign-malign
ayrımı yapılamayan 4 hasta (%6,3) oldu. Malign olduğu
bildirilen 51 lezyondan 47’sinde (%92,1) KHDAK tanısı
FS ile belirlenirken, subtipleme yalnızca 13 hastada adenokarsinom (%25,4), 5 hastada skuamöz hücreli karsinom
(%9,8) olarak yapılabildi. FS ile 1 hastada (%1,9) KHAK,
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1 hastada (%1,9) lenfoma tanısı bildirildi. Buna göre 51
hastanın 20’sinde (%39) primer akciğer malignitesi alt tip
tayini yapılıp, cerrahi tedavi basamağı planlanmış oldu. PB
sonuçları değerlendirildiğinde adenokanser tanısı alan 34
hastanın 13’ü (%38,2), skuamöz hücreli kanser olan 12
hastanın ise 5 tanesi (%41,6) FS ile tanı almıştır. Bütün
hasta grubunda FS ile tanısı bildirildikten sonra PB ile farklı
sonuç elde olunan hasta olmamıştır. Benign-malign ayrımı
yapılamayan 1 olgu bronşiolitis obliterans organize pnömoni(BOOP) tanısı almıştır.
Sonuç: Primer akciğer malignitesi şüphesi taşıyan lezyonların histopatolojik tanısının cerrahi sırasında koyulması göğüs cerrahlarının pratikte sık kullandığı bir yöntemdir.
FS ile histopatolojisi saptanabilen lezyonların aynı seansta
uygun cerrahi yöntem ile tedavisi sayesinde gereksiz cerrahiden kaçınılması söz konusudur.
Anahtar kelimeler: adenokarsinom, akciğer karsinomu, frozen
section
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KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE(KHDAK)
UYGULANAN İNTRAPERİKARDİYAL PNÖMONEKTOMİDE
PROGNOSTİK FAKTÖRLER
Aydın Şanlı1, Bahar Ağaoğlu Şanlı2, Fatma Mutlu1, Nigar Alizade1, Berfin Kızıldağ Aktaş1,
Dündar Özalp Karabay1
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Giriş:Bu çalışmada KHDAK tanısıyla intraperikardiyal
pnömonektomi uygulanan hastaların prognostik faktörleri,
morbidite ve mortalite oranları araştırılmıştır.
Materyal-Metot:Preoperatif invaziv evreleme ile T3-T4,
N0-N1 tanıları alan, T4N2 hastalık sebebiyle neoadjuvan
uygulanıp tedaviye yanıt alınan, persistan N2 kabul edilen
ya da intraperikardiyal pulmoner arter, pulmoner ven ve
atrium invazyonu nedeniyle intraperikardiyal pnömonektomi uygulanan KHDAK olguları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Kliniğimizde 2016-2020 arasında intraperikardiyal pnönonektomi uygulanan 20 hasta; yaş, cinsiyet,
rezeksiyon tipi, histolopatoloji, evre, lenf nodu tulumu,
kemoterapi ve radyoterapi ile nüks açısından değerlendirildi. Olgular 15 erkek 5 kadındı (ortalama yaş 59,1 yıl;
44-79 yıl). 13 hastaya intraperikardiyal sol pnömonektomi,
7 hastaya intraperikardiyal sağ pnömonektomi uygulandı.
Histopatolojik tanılar; 12 skuamöz hücreli (%60), 5 adenokarsinom (%25), 2 büyük hücreli nöroendokrin karsinom
(%10), 1 adenoid kistik karsinom (%5) olarak raporlandı.
Preoperatif evreleri IIIA ve IIIB olan hastaların 11’i neoadjuvan tedavi almıştı. Tedavi almayan hastaların %44’ü
hayattayken, %55’i hayatını kaybetmişti.Postoperatif 10
hasta IIIA, 5 hasta IIIB, 2 hasta IIB, 2 hasta IB, 1 hasta IA
olarak değerlendirildi.Lenf nodu tutulumuna göre ise 6’sı
N2,4’ü N1,10’u N0‘dı. Evre IIB, IA, IB olan hastaların 4’ü
neoadjuvan tedavi almıştı. Bu hastalardan tanı anında evre
IIIB olan 2 hasta tedavi sonrası IA ve IB’ye, IIIA olan 2 hasta da IIB ve IB’ye regrese olmuştu. Retrospektif değerlendirmede hastaların 6’sı (%30) sağ iken 14’ü (%70) hayatını
kaybetmişti. Postoperatif 6 aylık sağ kalım oranı %88,1 yıllık sağ kalım oranı %84’tü. Sağ olan hastaların tamamı sol
pnömonektomili hastalardı. Bu hastalar lenf noduna göre
değerlendirildiğinde %84’ü N0,%16’sı N1 hastalardan
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oluşmaktaydı. Hayatını kaybeden hastalarınsa 7’si sağ, 7’si
sol pnömonektomili hastalardan oluşmaktaydı. Sağ pnömonektomili hastaların postperatif ortalama sağ kalım süresi 10 ay (1-24 ay, med 7 ay) iken sol pnömonektomide
34, 3 ay (1-114 ay, med 23 ay) olarak hesaplandı. Yine
sol pnömonektomili hastaların postperatif lenf nodu tutulumuna göre 4’ü N2, 4’ü N1, 5’i N0 iken sağ pnömonektomide 3’ü N2, 1’i N1, 3’ü N0 olarak değerlendirilmiştir.
1 yıldan önce kaybedilen hastaların tamamında pnömoni,
bronkoplevral fistül, ampiyem, pulmoner tromboemboli
gibi ek patolojiler gelişmiştir. Ayrıca bu komplikasyonlar sadece sağ pnömonektomi uygulanan hastalarda görülmüştür. Skuamöz hücreli karsinomlarda ortalama yaşam süresi
16,8 ay (1-48 ay), adenokarsinomda 44 ay (8-36 ay), büyük hücreli nöroendokrin karsinomda 73 ay (34-114 ay)
olarak hesaplandı. Adenoid kistik karsinomlu hastada ise
44 ay sağ kalım sağlanmıştır. Dördü hayatını kaybeden,
biri sağ olan beş hastada (%25) metastaz (beyin,vertebra,
karaciğer, karşı akciğer, böbrek, surrenal, uterus) olurken
15 hastada nüks görülmedi (%75). Beş hastanın 4’üne sol,
1 tanesine sağ pnömonektomi uygulanmıştı.Ortalama sağ
kalım süresi 30 ay (22-44 ay) olan ve nüks gelişen hastaların tamamı adjuvan tedavi almıştı ve hastaların tamamında
lenfovasküler aralık invazyonu ve perinodal yayılım izlenmişti. Nüks gözlenmeyen 15 hastanın ortalama sağ kalım
süresi ise 22 ay (1-114 ay) olarak hesaplandı.
Sonuç: İntraperikardiyal pnömonektomi uygulanan
KHDAK olgularında sağ pnömonektomi uygulanmış olması, lenf nodu tutulumu, lenfovasküler invazyonu,neoadjuvan tedavi almamış olması kötü prognostik faktör olarak
değerlendirildi.
Anahtar kelimeler: İntraperikardiyal Pnömonektomi, Küçük
Hücreli Dışı Akciğer Kanseri, Prognoz
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PRİMER TORAKS DUVAR TÜMÖRLERİ: 10 YILLIK KLİNİK DENEYİM
Nilay Çavuşoğlu Yalçın1, Muharrem Özkaya1, Mehmet Bilgin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Lara Anadolu Hastanesi
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Giriş: Primer göğüs duvarı tümörleri nadir görülmekle
birlikte çeşitli odaklardan kaynaklana bilmektedir. Primer
göğüs duvarı tümörlerinin yönetimi ve demografik dağılımı
ile ilgili deneyimlerimizi analiz ettik.
Materyal-Metot: 2012-2021 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 57 primer toraks duvarı tümörlü olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Akciğer tümörü nedeni ile
rezeksiyon yapılan ve uzun dönem takiplerinde göğüs duvarı metastazı saptanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar yaş, cinsiyet, semptomlar, cerrahi tedavi yöntemleri,
patoloji sonuçları, ve komplikasyonları ile değerlendirildi.
Bulgular: Cerrahi tedavi uygulanan hastaların 30’u
(%52.6) kadın, 27’si (%47.36) erkek olarak saptandı.
Hastaların yaş ortalaması 46.1 yıl; yaş dağılımı 16-87 yıl
arasında değişmekteydi. 27 (%47.3) hastanın malign, 30
(%52.6) hastanın benign olduğu tespit edildi. Hastaların
26’sında kot rezeksiyonu yapılırken; 1 olguya sternum re-
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zeksiyonu ile birlikte kot rezeksiyonu da yapıldı. Olguların
31’ine yumuşak doku rezeksiyonu yapıldı. Benign tümörlerin en sık lipom ve elastofibrom olduğu gözlendi. Malign
tümörlerde ise en sık plasmositom gözlendi. 11 olguya rekonstrüksiyon uygulandı. Ortalama hastanede kalış süresi
3.15(1-16) gün olarak tespit edildi. Hastaların post operatif
takibinde 11 hastada seroma, 4 hastada yara yeri enfeksiyonu gözlendi. Morbidite oranımız %26.3 olarak saptandı.
Hastaların 3 ünde nüks gözlendi ve tekrar opere edildi.
Sonuç: Primer toraks tümörlü hastalarda erken tanı ve
cerrahi tedavi önemlidir. Ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuran
hastaların hızla gerekli tanı ve tedavi girişimleri yapılmalıdır. Operabl olgularda agressif cerrahi rezeksiyondan kaçınılmamalıdır. Rezeksiyon sonrası oluşan defektin rekonstrüksiyonu başarıyla gerçekleştirilmektedir.
Anahtar kelimeler: Göğüs duvarı tümörleri, malign, benign
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SİTOREDÜKTİF HİPERTERMİK İNTRATORASİK KEMOTERAPİ
CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ
Esin Öztürk1, Ahmet Kayahan Tekneci2, Şeyda Ceylan Arı1, Ayşe Gül Ergönül2, Tevfik İlker Akçam2,
Nüzhet Seden Kocabaş1
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Giriş: Malign plevral mazotelyoma (MPM) plevranın en
sık görülen malign neoplazmı olmasına rağmen nadir ve
agresif bir tümördür. MPM tanı anında genellikle plevral
boşlukla sınırlı olmasına rağmen hastaların ortalama sağkalım süresi oldukça azdır (3,4). MPM’de cerrahi, radyoterapi, sistemik sitostatik rejimler, multimodal yaklaşımlar
denensede ölümcül bir hastalık olmaya devam etmektedir.
Primer ve sekonder malign plevral tümörlü hastalarda hasta surveyini uzatmak ve tümör boyutunu sınırlandırmak
için sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intratorasik kemoterapi yeni bir multimodal yaklaşımdır. MPM’de sitoredüktif
cerrahi ve intratorasik hipertermik kemoterapi (HITHOC)
ile azalmış nüks ve uzun süreli sağ kalım sağlanmaktadır
(5). Ancak, bu multimodal tedaviyi alan hastalarda anestezik zorluklar, preoperatif ve intraoperatif yönetimine yönelik bir protokol bulunmamaktadır. Çalışmamızda HITHOC
tedavisinde anestezik yaklaşım ve komplikasyonların değerlendirilmesi planlandı.
Materyal-Metot: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs
Cerrahisi Kliniğinde Eylül 2008 ile Mayıs 2021 tarihlerinde
HITHOC uygulanan 46 hastaların verileri retrospekif olarak incelendi ve demografik verileri, ek hastalıkları, peroperatif uygulanan sıvı ve kan ürünleri, operasyon süresi,
preoperatif ve postoperatif biyokimya değerleri, yoğun
bakımda kalış süreleri, gelişen komplikasyonları, sağkalım
süreleri kaydedildi.
Bulgular: Olguların 23’ü (50%) erkek, 23’ü de (50%)
kadın idi. Tüm hastaların yaş ortalamasının 58.28 ± 9.42
(38-81) olduğu belirlendi. Histopatolojik incelemeye göre
olguların 41’i (89.1%) epitelyal tip mezotelyoma iken, 5’i
(10.9%) bifazik (epitelyal + sarkomatoid) mezotelyoma olduğu tespit edildi (Tablo 1).
Postoperatif takipte 35 (76.1%) olguda komplikasyon
gelişirken en sık izlenen komplikasyonlar 24 (52.2%) hasta
ile bulantı ve kusma yine 24 (52.2%) olgu ile uzamış hava
drenajıdır. Olguların 22’sinde (47.8%) elektrolit ve böbrek
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fonksiyon testi bozukluğu, 20’sinde (43.5%) kan transfüzyonu gerektiren anemi varlığı, 15’inde (32.6%) postoperatif
şiddetli göğüs ağrısı varlığı tespit edildi. Takipte hastaların
31’inde (67.4%) mortalite gelişirken tüm hastaların ortalama sağ kalım süresi 43.65 ± 7.35 (5-132) ay idi (Tablo 1).
Preoperatif dönemden başlayarak postoperatif 3. güne
kadar hastaların biyokimyasal tetkikleri incelendi. Tekrarlayan ölçümlerde preoperatif hemoglobin değerleri ile (12.9
± 1.7 g/dl) postoperatif 1.günde (11.8 ± 4.4 g/dl), 2.günde
(10.6 ± 1.5 g/dl) ve 3.günde (9.8 ± 1.3 g/dl) istatistiksel
olarak anlamlı düşüş belirlendi (Resim 1). Total protein ve
albümin değerlerinde de preoperatif döneme oranla anlamlı düşme tespit edildi (p≤0.001) (Resim 2).
Sonuç: Sitoredüktif hipertermik intratorasik kemoterapi
cerrahisi zor ve kompleks aşamalara sahip olup literatürde nadiren gözlemlenmektedir ve hasta yönetimi ile ilgili net bir prosedür bulunmamaktadır. Yapmış olduğumuz
çalışmada gelişebilecek komplikasyonlardan kaçınılması
amacıyla preoperatif anemi, malnutrisyon gibi nedenlerin
saptanarak tedavi edilmesi, preoperatif ve intraoperatif sıvı
yönetiminin kontrollü olarak uygulanması ile cerrahinin
başarı oranını yükselteceği kannatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Mezotelyoma, Sitoredüktif cerrahi, intratorasik
hipertermik kemoterapi
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Resim 1. Hemoglobin değerlerinin takibi

Resim 2. Albümin değerlerinin sağ kalıma etkisi

Tablo 1. Demografik Özellikler
Değişken
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Hastaların Sayısı (n = 46)

Sıklık (%)

23
23

50
50

30
16

65.2
34.8
58.28 ± 9.42 (38-81)

12
9
2
8

26.1
19.6
4.3
17.4

24
24
22
20
15
13

52.2
52.2
47.8
43.5
32.6
28. 3

23
23

50
50

41
5

89.1
10.9

46
17
18

100
36.9
39.2

31

67.4
(ortalama±SD, aralık)
217.93 ± 28.8 (180-300)/ dakika
11.74 ± 6.48
(4-30) / gün
43,65 ± 7,35
(5-132) ay

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
<60 yaş altı (60 yaş altı)
≥60 yaş (60 yaş ve üstü)
Hastaların yaş ortalaması
(ortalama ±SD, aralık) (yıl)
Komorbiditeler
Kardiyak
Endokrinolojik
KOAH
Diğer
Komplikasyon
Uzamış hava drenajı
Bulantı ve kusma
Elektrolit ve böbrek fonksiyon testi bozukluğu
Kan nakli gerektiren anemi
Göğüs ağrısı
Enfeksiyon(pnömoni vb.)
Cerrahi Taraf
Sol
Sağ
Histopatolojik Tanı
Epiteloid
Bifazik
Peroperatif sıvı
Kristaloid
Kolloid
Kan ürünü değişimi
Mortalite

Operasyon süresi (dakika)
Ortalama hastanede kalış süresi (LOS) (gün)
Sağ kalım süresi (ay)
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EVRE I KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ
SONRASI NÜKSÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ahmet Kayahan Tekneci, Tevfik İlker Akçam, Rza Memmedov, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil,
Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
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Giriş: Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastaların tedavisi için cerrahi rezeksiyon yeterli iken
ileri evre hastalarda cerrahi tedaviye ek olarak sistematik
tedavi uygulanmaktatır. Bununla beraber küratif rezeksiyona rağmen bazı hastalarda nüks gelişebilmektedir. Cerrahi
rezeksiyon sonrası nüks riski yüksek olan hastaların belirlelenmesi, sürveyans stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı
olabileceği gibi bu hastalarda adjuvan tedavinin kişiselleştirilmesine olanak sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, evre I
KHDAK için cerrahi sonrası rekürrens riskini değerlendirmek, bu riski etkileyen cerrahi ve patolojik faktörleri değerlendirmektir.
Materyal-Metot: Kliniğimizde Ocak 2014 ile Ağustos
2021 tarihleri arasında, evre I KHDAK nedeniyle opere
edilen ve R0 rezeksiyon uygulanan hastalar retrospektif
olarak incelendi. Hastalara uygulanan cerrahi prosedürler,
hastaların yaşı, cinsiyeti, evreleri, histopatolojik tanıları,
tümör boyutları, alveoller içi yayılım(STAS),lenfovasküler
tutulum,visceral tutulum gibi histopatolojik özellikleri kayıt
altına alındı. Bu değerler ile rekürrens ve sağ kalım süresi
arasındaki ilişkiler analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 211 hastanın verileri incelendiğinde; olguların 156’sı (73.9%) erkek, 55’i
(26.1%) kadın idi. Hastaların 68’i (32.2%) 60 yaş altında, 143’ü (67.8%) 60 yaş ve üstünde olup tüm hastaların yaş ortalamasının 62.82 ± 10.07 (32-86) olduğu
belirlendi (Tablo-1). Histopatolojik inceleme sonucuna
göre; olguların 169 (80.1%)’inin adenokarsinom (AC), 38
(18%)’nin skuamöz hücreli karsinom (SCC) tanısı aldığı
görüldü. Histopatolojik alt özelliklerine göre incelendiğinde ise 29 (13.7%)’unda lenfovasküler tutulum izlenirken,
23 (10.9%)’ünde vasküler, 27 (12.8%)’inde STAS, 53
(25.1%)’ünde visseral plevra tutulumu belirlendi.
Olguların 15 (7.1%)’inde cerrahi tedavi sonrası nüks
gelişirken, 42 (%19.9)’sinde de izlemde mortalite gelişti.
Hastaların ortalama sağkalım süresi 69.02 ± 1.78 (2-82 ±
24.52) / ay olarak belirlendi. Hastaların ortalama sağkalım
süresi 69.02 ± 1.78 (2-82 ± 24.52) / ay olarak belirlendi. Nüks gelişen hastalarda sağkalım süresi 36.23 ± 5.5
(6-63) / ay iken; nükse gelişmeyen hastalarda ise 71.46 ±
1.7 (2-82) /ay olarak belirlendi. Nüks gelişenlerde ortalama
yaşam süresinin diğer gruba oranla daha kısa olduğu ve
sonucun istatiksel olarak da anlamlılık gösterdiği saptandı
(p= <0.001) (Resim 1).
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Histopatolojik olarak AC tanısı alan hastalarda SCC tanısı alan hastalara göre daha fazla nüks geliştiği tespit edildi
(p= 0.002). STAS varlığı saptanan grupta yine nüks gelişme riskinin STAS olmayanlara göre daha fazla olduğu
belirlensede istatistiksel anlamlılık izlenmedi (p= 0.39).
Hastaların cinsiyet, yaş, ek hastalıklar, uygulanan cerrahi
prosedür, lenfovasküler tutulum, vasküler tutulum, visceral
plevra tutulum gibi histopatolojik özelliklerinin nüks gelişme riskini etkilemediği belirlendi.
Sonuç: Akciğer kanserinde prognozun değerlendirmesinde en önemli parametre hastalığın evresi iken aynı
evrede bulunan hastalar arasında dahi prognoz farklı seyredebilmektedir. Hangi hasta grubunda nüks gelişebielceği
de net bilinmemektedir. Histopatolojik olarak AC tanılı hastalarda daha fazla nüks gelişebileceği, yine STAS varlığının
nüks açısından risk faktörlerinden olabileceği unutulmamalıdır. Histopatolojik incelemenin nüks açısından prognostik
önemini araştıran çalışmalar ile yeni prognostik faktörler
tanımlanabilir.
Anahtar kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Nüks,
Sağkalım

Resim 1. Nüks gelişen hastalarda ortalama yaşam süresi daha kısadır.
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Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
<60 yaş altı (60 yaş altı)
≥60 yaş (60 yaş ve üstü)
Hastaların yaş ortalaması
(ortalama ±SD, aralık) (yıl)
Komorbiditeler
Kardiyak
Endokrinolojik
KOAH
Diğer
Cerrahi prosedür
Anatomik rezeksiyon
Sublober rezeksiyon
Histopatolojik Tanı
Adenokarsinom
Skuamöz hücreli karsinom
Diğer
Histopatolojik alt özellikler
Lenfovasküler tutulum
Vasküler tutulum
Visceral plevra tutulum
Alveoller içi yayılım(STAS)
Evreleme
IA1
IA2
IA3
IB
Nüks

Hastaların Sayısı (n = 211)

Sıklık (%)

156
55

73.9
26.1

68
143

32.2
67.8
62.82 ± 10.07 (32-86)

67
53
58
46

31.8
25.1
27.5
21.8

189
22

89.6
10.4

169
38
4

80.1
18
1.9

29
23
53
27

13.7
10.9
25.1
12.8

22
94
51
44

10.4
44.5
25.1
12.8

15

7.1

42

19.9
(ortalama±SD, aralık)
69.02 ± 1.78 (2-82 ± 24.52) / ay

Mortalite
Ortalama sağ kalım süresi (ay)
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AKCİĞERİN KARSİNOİD TÜMÖRÜ NEDENİYLE CERRAHİ
REZEKSİYON UYGULANAN HASTALARIN SONUÇLARI TEK MERKEZ DENEYİMİ
Serkan Uysal1, Ulaş Kumbasar1, Burcu Ancın2, Mesut Melih Özercan3, Yiğit Yılmaz4, Erkan Dikmen1,
Rıza Doğan1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Burdur Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Burdur

3Sbü Atatürk Sanatoryum Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Suam, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
4Tokat Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Tokat
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Giriş: Pulmoner karsinoid tümörler, akciğerlerdeki adı
nöroendokrin hücrelerden (Kultschitzky hücreleri) kaynaklanan ve nadir görülen malign neoplazmlardır. Tüm akciğer tümörlerinin %1-5’ini oluşturmaktadırlar. Karsinoid
tümörlerin %90’ını tipik karsinoid tümörlerden, %10’u atipik karsinoid tümörlerden oluşur. Bronşial karsinoidlerde
tercih edilen tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyondur. Cerrahi
rezeksiyon sonrası 5 yıllık sağkalım oranı tipik karsinoid tümörler için %90 iken atipik karsinoid tümörler için %70’dir.
Bu retrospektif çalışmada, kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan karsinoid tümörlerin klinik ve patolojik özelliklerini
belirlemek hedeflenmiştir.
Materyal-Metot: Çalışmamızda 2004-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde cerrahi uygulanan, pulmoner karsinoid tümörü olan 45 hastanın verileri retrospektif olarak
incelendi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, semptomları, sigara öyküleri, tümörün yerleşimi, boyutu, histopatolojik tipi,
yapılan cerrahi rezeksiyonun tipi, lenf nodu tutulumunun
varlığı, invazyon varlığı ve hastanede kalış süreleri ve sağ
kalımları değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 50’dir. Hastaların
29’u kadın 19’u erkektir. Hastaların 26’sı (%58) tipik karsinoid, 10’u ise (%22) atipik karsinoid tanısı almıştır.Histopatolojik olarak ayrımı yapılamayan 8 hasta mevcuttur.
Bir hasta karsinoid tümör-tümorlet tanısı almıştır. Hastaların %42’si (19 hasta) asemptomatik, %58’si (27 hasta) ise
semptomatiktir. En sık görülen başvuru semptomu öksürük (10 hasta %22)’tür Hastaların 29 (%65)’unda tümör
sağ akciğerde lokalize iken, 16 (%35)’sında tümörün sol
akciğerde lokalize olduğu görüldü. Tipik karsinoid tümör
görülen 3 hastada (%12, bir N1, iki N2) ve atipik karsinoid
tümör görülen 3 hastada (%30, iki N1 ve bir N2) lenf nodu
metastazı mevcuttur. Tipik pulmoner karsinoid tümör tanısı
alan 26 hastanın; 20’si evre I (%77), 4’ü evre II (%15),
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2’si ise evre III (%8) olduğu, atipik karsinoidlerin ise 7’sinin evre I (%70), 2 ‘sinin evre II (%20) ve birinin de evre
III (%10) olduğu görüldü. Hastaların ortalama hastanede
kalış süreleri 7 gündür ve erken dönemde postop mortalite
görülmemiştir. 2021 Kasım tarihine kadar yapılan takiplerinde 4 hastanın exitus olduğu, median sağ kalımın 85 ay
(min:37ay-max:212ay) görüldü.
Sonuç: Pulmoner karsinoid tümörler, nöroendokrin
hücrelerden kaynaklanan ve nadir görülen malign neoplazmlardır. Atipik karsinoid tümörler daha agresif seyirlidir
ve sağkalım oranları daha düşüktür. Pulmoner enfeksiyonlar ve diğer akciğer kanserleri ile benzer semptomları olması nedeniyle, gecikmiş başvuru ve yanlış tanı konulma ihtimali yüksektir. Bu durum yanlış tedavi verilmesine neden
olmaktadır. Bu sebeple karsinoid tümörlerin klinik ve patolojik özelliklerini tanımlayacak çalışmaların yapılması önem
arz etmektedir. Anatomik cerrahi rezeksiyonlar tercih edilen tedavi yöntemidir ve uzun vadeli sonuçları başarılıdır.
Anahtar kelimeler: tipik pulmoner karsinoid tümör, atipik
pulmoner karsinoid tümör, cerrahi rezeksiyon,
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EVRE III KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMLARINDA
NEOADJUVAN SONRASI AKCİĞER REZEKSİYON SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dilara Gürsoy, Ahmet Kayahan Tekneci, Ali Özdil, Ayşe Gül Ergönül, Tevfik İlker Akçam,
Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Hastanesi
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Giriş: Klinik veya patolojik olarak evre III küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı konulmuş hastalara NCCN guidelinelarına göre, neoadjuvan tedavi ve
sonrasında yeniden evreleme yapılarak tedavi planlanması
önerilmektedir. Evre IIIA KHDAK’nin tahmini 5 yıllık sağkalım oranı %36’dır. Meta-analysis Collaborative Group,
neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi ve sadece cerrahiyi karşılaştıran 15 randomize çalışmanın sonuçlarını incelemiş
ve preoperatif kemoterapinin sağkalıma belirgin etkisinin
olduğunu ve rölatif ölüm riskini %13 azalttığını belirtmiştir. Bu çalışmanın amacı neoadjuvan tedavi sonrası akciğer
rezeksiyonu uygulanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli
hastaların patoloji sonuçları incelenerek, neoadjuvan tedavi ve sonrasında uygulanan cerrahinin sonuçlarını araştırmaktır.
Materyal-Metot: 2014 ile 2021 yılları arasında evre III
KHDAK tanısı ile neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonu uygulanan 19 hastanın verileri retrospektif olarak
incelendi. Neoadjuvan tedavi öncesi ve sonrası radyolojik ve patolojik bulguları PET/BT bulguları karşılaştırıldı.
8 pnömonektomi ve 8 lobektomi, 2 bilobektomi, 1 sleeve
lobektomi operasyonu uygulandı. Rezeksiyon materyallerinin patolojik incelemesi sonucunda neoadjuvan kemoterapinin etkinliği incelendi.
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Bulgular: Olguların 12’sinde skuamöz hücreli karsinom,
8’inde adenokarsinom, 1’inde nöroendokrin karsinom
saptandı. Neoadjuvan tedavi sonrasında hastaların tümünde klinik ve radyolojik olarak regresyon ve/veya downstaging saptandı. 8’er hastaya pnömonektomi ve lobektomi
uygulanırken 2 hastaya bilobektomi ve 1 hastaya sleeve
lobektomi uygulandı. 3 hastanın histopatolojik incelemesinde tümör dokusu izlenmezken 4 hastada canlı tömür
dokusunun mikroskobik düzeyde olduğu raporlandı. Tümör dokusu izlenmeyen 3 olgu son iki yılda opere edilen ve
neoadjuvan kemoradyoterapi alan hastalardı.
Sonuç: Her ne kadar evre III KHDAK’lı hastalarda neoadjuvan tedavi sonrasında downstaging sağlanması durumunda hastanın kararı da göz önüne alınarak akciğer
rezeksiyonu önerilse de özellikle histopatolojik inceleme
sonrası canlı tümör hücresi görülmemesi veya mikroskobik düzeyde canlı hücre görülmesi tedavi algoritmasında
bazı değişiklikler olabileceğini göstermektedir. Bu sonuçların daha geniş hasta serileri ile desteklenmesi durumunda
birkaç dekat içinde bu evredeki hastalarda özellikle neoadjuvan tedavi sonrasındaki morbidite ve mortalitenin de göz
önüne alınarak cerrahi tedaviyi sorgulanabilir hale getirebileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, evre III KHDAK, neoadjuvan
kemoterapi
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COVİD19 PANDEMİSİNDE OPERE EDİLEN AKCİĞER KANSERİ
OLGULARININ ÖZELLİKLERİNİ VE EVRELERİNİ ETKİLEDİ Mİ?
Serpil Sevinç, Bahar Ağaoğlu Şanlı, Ahmet Üçvet, Serkan Yazgan, Yunus Türk, Soner Gürsoy
İzmir Sbü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği
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Giriş: Covid 19 pandemi döneminde hastaların hastaneye başvuru alışkanlıklarında değişiklikler olduğunu gözlemledik. Hastaların bir kısmı bu dönemde ameliyat olmak
istemediklerinden vaka sayılarında azalma olduğu gibi bir
kısmı da daha öncesinden planlanan cerrahi süreci ertelediler. Bu dönemin akciğer kanserlerinin klinik özeliklerine ve patolojik evrelemeye olan etkisini anlayabilmek için
pandemi öncesi ve pandemi döneminin hasta verilerinin
retrospektif olarak araştırılması planlandı.
Materyal ve Metot: Hastanemizde pandemi öncesi (11.03.2109 - 11.3.2020) ve pandemi döneminde
(11.03.2020 – 11.03.2021) aynı zaman diliminde 1.Göğüs
Cerrahisi kliniğinde opere edilen akciğer kanseri olguları
çalışmaya alınmıştır. Çalışma retrospektif olarak hazırlanmış olup, olguların demografik özellikleri araştırılmış ve iki
grup arasındaki değişikliklerin olup olmadığı incelenmiştir.
Bulgular: Pandemi öncesi dönemde ise toplamda 455
hasta opere edildi, 192 hasta (%42,19) primer akciğer ca
tanılı idi. Yaş ortalaması 62,78 (21-85) idi. Olguların 162’sı
(%84,37) erkek idi. Tümör boyutu ortalaması 3,86 cm (0,417cm) idi. 143 olguda (74,47) N0, 29 olguda N1(%15.10),
20 olguda (%10,41) N2 saptandı. Evre 1A, 1B, 2A, 2B, 3A,
3B sırası ile 73 olgu (%38,02), 20 olgu (%10,41), 11 olgu
(%5,72), 40 olgu (%20,83), 40 olgu (%20,83), ve 8 olgu
(%4,16) idi.
Pandemi döneminde toplamda 360 hasta opere edildi,
154 hasta (%42,77) primer akciğer ca tanılı idi. Yaş aralığı
39-8, ortalaması 64.14 idi. Olguların 129’u (%83.76) erkek
idi. Tümör boyutu ortalaması 3,97cm (0,8-9cm) idi. 116
olguda (%75,32) N0, 26 (%16,88) olguda N1, 12(%7,79)
olguda N2saptandı. Evre 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B sırası ile
48 (%31,16), 20 (%12,98), 14 (%9,09), 29 (%18,83), 31
(%20,12), ve 6 (%3,89) olguda saptandı.
Sonuç: İki dönem arasında opere edilen toplam olguların sayısı karşılaştırıldığında, pandemi döneminde bu sayı
azalmış, ve aynı zamanda opere elden primer akciğer canseri olgu sayısı da azalmıştır. Ancak toplam olgu sayısına
göre kanser vakalarının oranı değişmemiştir.
Anahtar kelimeler: Anahtar Kelimeler: Covid 19 pandemi,
Akciğer kanseri, Cerrahi
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TÜMÖR CERRAHİSİNDE VATS VE TORAKOTOMİ KOMPLİKASYON
ORANLARI; KLİNİK DENEYİMİMİZ
Ezel Erşen2, Osman Yakşi1
1Bolu Aibü Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi A.d

2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi A.d
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Giriş: Göğüs cerrahisinde torakotomi ile başlayıp, videotorakoskopik (vats) yaklaşımlar ile devam eden tümör
cerrahilerinde, vats ın komplikasyon oranlarını azalttığına
dair bir çok yayın bulunmakta. Çalışmamızda amaç 2014
-2021 yılları arasında iki merkezde yapmış olduğumuz torakotomi,vats ve hibrit akciğer tümör cerrahilerinde komplikasyon oranlarımızı irdelemek ti.
Materyal Metot: Ocak 2014-ocak 2021 yılları arasında
iki merkezde yapmış olduğumuz 780 akciğer kanseri vakasını retrospektif taradık. Hastalara yapılmış olan cerrahi
prosedürler, komplikasyon sonuçları ve diğer klinik veriler
incelendi.
Bulgular: Anatomik rezeksiyon yapılan 780 hastanın
563 (%72.1) ne torakoskotomi, 187 (%17.1) ne vats, 30
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(%3.8) na hibrit cerrahi yapılmış. Hastalarda gelişen komplikasyonlar (aritmi, kanama, uzamış hava kaçağı, fistül,
ampiyem…) belirlendi. Torakotomi yapılan hastaların 156
(%27.7) da, vats yapılan hastaların 32 (%17.1) de, hibrit cerrahi yapılan hastaların 13(%43.3) bir ve daha fazla
komplikasyon gelişmiş.
Tartışma: Videtorakoskopik cerrahi göğüs cerrahisinde
gittikçe daha sık kullanılan bir prosedür olarak önümüze
çıkmakta. Kliniğin deneyimi arttıkça cerrahilerin büyük
bir kısmı vats ile yapılabilmekte ve bizim çalışmamızda da
görüldüğü gibi komplikasyon oranları torakotomiye göre
azalmakta.
Anahtar kelimeler: cerrahi, komplikasyon
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KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ NEDENİYLE
İMMÜNOTERAPİ TEDAVİSİ ALMIŞ HASTALARDA CERRAHİ
Hüseyin Melek, Gizem Gedikoğlu Pirim, Ahmet Bilgehan Şahin, Tolga Evrim Sevinç,
Ahmet Sami Bayram, Türkkan Evrensel, Cengiz Gebitekin
Bursa Uludağ Üniversitesi
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Giriş: Bu çalışmanın amacı, immünoterapi tedavisi almış
küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda cerrahinin uygulanabilirliğini, güvenliğini ve onkolojik sonuçlarını değerlendirmektir.
Materyal ve Metot: Kliniğimizde Ocak 2018-2021 tarihleri arasında KHDAK tanısıyla anatomik akciğer rezeksiyonu ve lenf nodu diseksiyonu yapılan hastaların verileri
prospektif olarak kaydedildi ve retrospektif olarak incelendi. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Grup 1: Cerrahi öncesi onkolojik tedavi almayan hastaları(G1), Grup 2: Cerrahi öncesi
neoadjuvan/indüksiyon kemoterapi veya kemoradyoterapi
tedavisi alan hastaları(G2) ve Grup 3: Cerrahi öncesi immünoterapi alan hastaları(G3) içermekteydi. Cerrahi, kemoterapi ve/veya immünoterapi tedavisi alan hastalarda
en az 3-4 hafta, kemoradyoterapi tedavisi alan hastalarda en az 4-6 hafta sonrasında yapıldı. Uzamış hava kaçağı postoperatif 5 günden uzun süren hava kaçağı, cerrahi
mortalite 90 gün içerisinde olan ölümler ve patolojik tam
yanıt piyeste canlı tümör hücresinin bulunmaması olarak
kabul edildi. Grupların demografik özellikleri, klinik evreleri, tedavi rejimleri, ameliyat detayları, postoperatif komplikasyonları ve patolojik evreleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 266’sı erkek (%84.4), 49’u kadın
(%15.6) ve ortalama yaşı 61.9 (26-81) olan 315 hasta
(G1=174, G2=132, G3=9) dahil edildi. Grup 2’de 118
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hasta kemoterapi (3-6 kür), 14 hasta kemoradyoterapi
tedavisi almıştı. 271 hastaya lobektomi (G1=150,%86,
G2=112,%85, G3=9,%100), 17 hastaya pnömonektomi
(G1=3,%2, G2=14,%10.5, G3=0) yapılırken 27 hastaya
segmentektomi (G1= 21,%12, G2=6,%4.5, G3=0) yapıldı. Her üç grupta lobektomi en sık yapılan rezeksiyon şekliydi. Hastaların 176’sında (%56) cerrahi rezeksiyon videotorakoskopik olarak yapıldı (G1=125,%72, G2=45,%34,
G3=6,%67). Cerrahi sonrası 116 (%37) hastada komplikasyon saptandı (G1= 60,%34.5, G2=52,%39, G3=4,%44).
En sık karşılaşılan komplikasyon her üç grupta uzamış hava
kaçağıydı (G1= %28, G2=%35, G3=%22). Dört hastada (%1.2) mortalite saptandı (G1=3,%1.7, G2=1,%0.7,
G3=0). Histopatolojik incelemede tam yanıt grup 2’de 16
hastada (%12.1) saptanırken grup 3’de 5 hastada (%55.5)
saptandı.
Sonuç: Çalışmamız kemoterapi/kemoradyoterapi yanında immünoterapi tedavisi almış hastalarda akciğer rezeksiyonunun güvenle uygulanabilir olduğunu göstermiştir.
İmmünoterapi tedavisi sonrası tam yanıt oranı artmaktadır
ancak onkolojik sonuçların büyük serilerle desteklenmesi
gereklidir.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, neoadjuvan tedavi,
immünoterapi, cerrahi
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SUBSANTİM AKCİĞER NODÜLLERİNDE PREOPERATİF
İŞARETLEMENİN ÖNEMİ
Çağatay Tezel1, Yelda Başbuğ Tezel2, Adem Uçar3, Mehmet Aydoğan4, Ferah Ece4
1Göğüs Cerrahisi, Liv Hospital, Ulus

2Göğüs Hastalıkları, Haydarpaşa Numune EAH
3Girişimsel Radyoloji, Liv Hospital, Ulus
4Göğüs Hastalıkları, Liv Hospital, Ulus
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Giriş: Geçtiğimiz son dekatta daha yoğun çekilen akciğer
tomografileri sayesinde subsantimetrik nodüllerin farkedilmesi sonucu eski yıllara oranla erken evre tümörlerin daha
sık saptanması ile cerrahi kür şansı mümkün hale gelmiştir. Minimal invaziv cerrahideki gelişmelerle birlikle hemen
tüm hastalara videotorakoskopik ya da robotik yöntemlerle
tedavi seçeneği sunulmaktadır. Ancak küçük, palpasyon sınırından uzak solid nodüllerin, buzlu cam tarzı nodüllerin,
veya derin pulmoner nodüllerin cerrahi işlem sırasındaki
lokasyonun zorluğu bazen VATS’tan açık torakotomiye
geçilmesini gerektirebilmektedir. Radyologlar tarafından
preoperatif uygulanan teknikler ile bu küçük ve subsolid
lezyonlar için VATS rezeksiyon başarısı artmaktadır.

Materyal-Metot: Çalışmamızda son iki yıl içinde ardışık
yaptığımız nodül işaretleme yönteminin fayda ve kısıtlamaları olgu bazlı irdelenmiştir.
Bulgular: Detaylar tabloda sunulmuştur.
Sonuç: Sıklıkla kullandığımız yöntem olan tel ile işaretleme bazı kısıtlamaları olsa da, girişimsel radyoloji kliniği ile
yakın işbirliği sayesinde güvenle uygulanabilen bir metottur. Hibrid teknolojilerin gelişimi ile yakın zamanda daha
farklı yöntemler ile tanışacağımız aşikârdır.

Tablo 1.
# n lokalizasyon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sağ üst
Sol üst
Sağ üst
Sağ üst
Sağ alt
Sol üst
Sağ üst
Sol üst
Sol üst
Orta lob
Sol alt
Sağ üst

mm Radyolojik göünüm
8
6
5
6
9
5
7
6
8
9
5

Solid
GGO
Semisolid
GGO
GGO
GGO
solid
solid
GGO
solid

işaretleme

komplikasyon

Tel ile
yok
Tel ile
yok
Tel ile
yok
Metilen mavisi yaygın boyanma
Tel ile
yok
Tel ile
yok
Tel ile
tel çıkması
Metilen mavisi
yok
Tel ile
Endoultrason
yok
Tel ile
yok
Tel ile
yok

Cerrahi yöntem Rezeksyon şekli
VATS
VATS
VATS
VATS
VATS
VATS
VATS
VATS
VATS
VATS
VATS
VATS

Segmentektomi
wedge
Segmentektomi
wedge
wedge
Segmentektomi
wedge
wedge
wedge
wedge
Segmentektomi
wedge

Patoloji
İnvaziv adenoca
AAH
İnvaziv adenoca
AAH
AİS
İnvaziv adenoca
AİS
AAH
AAH
RCC met
İnvaziv adenoca
AİS

*VATS: videotorakoskopik; AİS: adenokarsinom insitu; RCC: renal cell karsinom; AAH: Atipik adenomatöz hiperplazi;
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ALK MUTANT AKCİĞER KANSERİNDE KRİZOTİNİB TEDAVİSİNİN
KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE SAĞKALIM SONUÇLARI; TEK MERKEZ
DENEYİMİ
İlkay Gültürk, Deniz Tural
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanees,
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Giriş: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), dünya çapında kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir.
ALK pozitifliği KHDAK olgularının yaklaşık %3-4 ünde
tespit edilen tirozin kinaz reseptörüdür. Sıklıkla, sigara içmeyen ve daha genç yaş hasta grubunda görülmektedir.
Yapılan çalışmalarda, kemoterapiye kıyasla hedefe yönelik tedavilerin sağkalım üzerine belirgin iyileşme gösterdiği
gözlenilmiştir. Krizotinib de bu grupta ilk onay alan birinci
jenerasyon moleküldür. Bu çalışmamızda, ALK mutasyonu pozitif ve herhangi bir basamakta krizotinib uygulanmış
akciğer kanserli olgularda klinik özelliklerin ve sağkalım sonuçlarının belirlenmesi amaçladık.
Materyal-Metot: Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji polikliniğine 2015 –
2021 yılları arasında başvurmuş, ALK pozitif ileri evre KHDAK tanısıyla krizotinib kullanan hastalar çalışmaya dahil
edilmiş ve verileri retrospektif olarak toplanmıştır.
Bulgular: Toplam 19 hasta çalışmaya dahil edilmiş
olup hastaların tamamı metastatik evrededir. Ortalama yaş
54,67 ± 16,72 (dağılım: 38-71yıl) ve hastaların %73 ü erkek bireylerden oluşmaktadır. Literatürdeki bilgilerin aksine
8/19 (%42) hastanın sigara anamnezi mevcuttur. ALK mutasyonun geç çıkması nedeniyle birinci basamakta hastala-

rın yedisi krizotinib tedavisi alabilmiştir. Kalan 12 hasta ise
geleneksel kemoterapi ile tedaviye başlamıştır. Krizotinib
alan iki hastanın progrese olması nedeniyle ikinci basamakta alectinib tedavisine geçilmiştir. Kemoterapi alan 12
hastanın 11’inde progresyon görülmesi üzerine krizotinib
tedavisine geçilmiştir. Üçüncü basamakta bir hastaya krizotinib başlanılmıştır. Birinci basamakta crizotinib kullanan
hastalarda, elde edilen progresyonsuz sağkalım(PS) medyan 12,7 ay ve objektif yanıt oranı %71.4 olarak bulunmuştur. Daha önce bir basamak kemoterapi alan hastalarda ise crizotinib ile PS 14,81 ay, objektif yanıt oranı %65
olarak saptanılmıştır. Tüm grup ele alındığında metastatik
olma zamanından itibaren genel sağkalım 39,36 ay olarak
saptanmıştır.. Krizotinib kullanan hastalarda yan etki olarak; altı hastada grade 2 ALT/AST yüksekliği saptanırken
2 hastanın kreatinin değerlerinde yükselme saptanıldı. Bu
hastalarda yan etkiler tedavi kesmeyi gerektirmeden, doz
modifikasyonu ile düzeldi.
Sonuç: Krizotinib tedavisinin ALK pozitif KHDAK tanılı
hastalarda kemoterapiye kıyasla sağkalım süresini belirgin
olarak arttırdığı ve hastalar tarafından iyi tolere edildiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: krizotinib, akciğer kanseri, alk mutant

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri
Yaş / Medyan (min-max) (yıl)
Cinsiyet/Erkek (n,%)
Tanı Anında Evre 4
Histolojik Tip
Sigara öyküsü
Metastaz bölgeleri
Takip süresi/medyan (min-max)(ay)
1.Seri krizotinib progresyonsuz medyan sağkalım
2.Seri krizotinib progresyonsuz medyan sağkalım

54,67 (38-71)
14 (%73)
19 (%100)
adenokarsinom (%100)
8 (%42)
16 hasta akciğer 9 hasta kemik 6 hasta surrenal 3 hasta beyin
28,5 (4,5-67,7)
12,7 ay
14,8 ay
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ALK POZİTİF METASTATİK AKCIĞER KANSERİ HASTALARINDA
ALEKTİNİB ETKİNLİĞİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Seher Yıldız Tacar, Deniz Tural
Dr Sadi Konuk Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi

51

Giriş: Akciğer kanseri, dünyada kansere bağlı ölümlerin en yaygın nedenidir. Metastatik akciğer kanseri tedavisinde hedeflenebilir mutasyonlardan biri olan; anaplastik
lenfoma kinazı (ALK) inhibie eden Alectinibin, ALK-pozitif
küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK) tedavisinde
etkinliği gösterilmiştir. Biz de çalışmamızda metastatik akciğer kanseri tanısıyla alektinib kullanan hastaların tedavi
yanıtları ve sağ kalım analizlerini değerlendiridik.
Materyal-Metot: Çalışmamızda Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji kliniklerinde;
Aralık 2018-Nisan 2021 tarihleri arasında takip edilen ALK
rearanjmanı olan metastatik akciğer adenokanseri tanısı
alektinib alan hasta verileri değerlendirildi ve sağ kalam
analizleri yapıldı. Progresyonsuz sağ kalım süresi (PFS) hastalığın tanı tarihinden itibaren, klinik ya da radyolojik olarak progresyona kadar olan süre olarak tanımlandı. Tedavi
yanıtları “Response Evaluation Criteria in Solid Tumors
(RECIST) version 1.1”e göre belirlendi.

Bulgular: Çalışmaya 12 hasta dahil edildi ve hastaların
median yaşı 60 (min:46 mak:75) idi. Çalışmadaki hastaların%58’i (n=7) kadın cinsiyetteydi. Alektinib alan hastaların tedavi öncesinde %50‘sinde (n:6) beyin metastazı
vardı. Hastaların %41’I (n:5) 1. Sıra tedavi olarak alektinib
aldı diğer hastalar ise 2. Seri olarak tedavi aldı. Objektif yanıt oranı (ORR) sırasıyla %75 olarak saptandı. (2 hastada
tam yanit, 7 hastada parsiyel yanit, 1 hastada stabil hastalik
2 hastada progresyon izlendi.). Yapılan sağ kalım analizi
ile Alektinib alanlarda median PFS 14 ay saptandı. Takip
süresince yan etkilere bakıldığında alektinib alanlarda bir
hastada grade 3 karaciğer enzimlerinde yükseklik, 1 hastada grade 3 anemi, üç hastada ise grade 2 kas güçsüzlüğü
oluştu. Takip süresince 3 hasta eks oldu. Sadece bir hasta
diğer basamak tedavisine geçiş yaptı.
Sonuç: Çalışmamızda ALK rearanjmanı olan metastatik akciğer adenokanseri hastalarında, alektinibin etkinliği
gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: alektinib, akciğer kanseri, metastatik
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MALİGN PLEVRAL EFFÜZYONLU HASTALARDA BİYOKİMYASAL VE
HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ÖNEMİ
İclal Hocanlı
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa
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Giriş: Plevral boşluğa yakın bir organdan kaynaklanan
veya metastaz yapma özelliğine sahip bütün tümörler plevral efüzyona sebep olabilirler. Malign plevral efüzyonlar
çoğunlukla eksüdadır, %5 civarında transuda olabilir. Genellikle lenfosit hücre hakimiyeti vardır. Seröz, serosanjinöz
veya hemorajik görünümde olabilir. Şuana kadar malign
plevral effüzyonlarla ilgili yapılmış çalışmaların çoğunda
plevral mayi incelemeleri yapılmıştır. Amacımız, bu çalışmada exuda vasıflı malign plevral effüzyonlu hastalar ile
nonmalign plevral effüzyonlu hastaların rutin laboratuvar
parametrelerini karşılaştırmaktır.
Materyal-Metot: Ocak 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında göğüs hastalıkları servisinde plevral effüzyon etyolojisi nedeniyle takip edilen 102 hasta retrospektif olarak
incelendi. Hastalar light kriterlerine göre transuda ve exuda
olarak tanımlandı. Plevral mayisi transuda özellikli olan 30
hasta çalışma dışı bırakıldı. Exuda vasıflı 82 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar mevcut tanılarına göre malign
(n=34) ve nonmalign (n=48) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik ve biyokimyasal ve hemogram
laboratuvar verileri her iki grup arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 40 (%51.2) erkek ve 42 (48.8)
kadın olmak üzere toplam 82 hasta dahil edildi. Cinsiyet açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu
(p=0.270). Hastaların yaş ortalaması malign grupta 62.5
(48.5-73.0) yıl, non malign grupta ise 39.0 (27.2-64.2) yıl
idi. Malign gruptaki hastalar, nonmalign gruba göre istatiksel olarak daha yaşlı idi (p=0.001). Her iki grup laboratuvar parametreleri açısından karşılaştırıldığında, malign
gruptaki hastaların üre ve MPV (mean platelet volüme)
değerleri anlamlı yüksek iken (p=0.029, p=0.001), platelet ve PLO (platelet lenfosit oranı) değerleri ise anlamlı
düşük elde edildi (p=0.027, p=0.036). ROC curve analizine göre, %70 spesifite ve %67 sensitivite ile MPV ≥6.6 fL
exuda vasıflı plevral mayilerde maligniteyi öngördü.
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Sonuç: Malign plevral effüzyon, altta yatan patoloji nedeniyle genellikle ileri yaşta görülür MPV, exudatif plevral
effüzyonlarda maligniteyi öngörmede önemli bir parametre
olabilir. Ayrıca, birçok inflamatuar hastalıkta tanı ve prognostik önemi vurgulanan PLO’nun, malign plevral effüzyonlu hastaların takibinde kullanılabilecek bir parametre
olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar kelimeler: Malignite, plevral efüzyon, MPV, PLO

Malign plevral efüzyonu öngörmede MPV’nin ROC eğri analizi
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Değişkenler
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Yaş, yıl
Cinsiyet, K/E
üre, mg/dl
kreatin, mg/dl
glukoz, mg/dl
AST, U/L
ALT, U/L
Albumin, g/dl
Sodyum, meq/l
Potasyum, meq/l
WBC, ×103/mL
MCV, fL
MPV, fL
RDW, %
Platelet, ×103/mL
C-RP, mg/dL
Sedimantasyon, h
ADA
NLR
LMR
PLR
CAR

Malign grup

Nonmalign grup

P

62.5 (48.5-73.0)
14/20
31.1 (24.7-40.2)
0.7 (0.6-0.8)
108.0 (92.2-149.5)
20.0 (13.0-28.5)
22.0 (12.7-29.2)
3.3 ± 0.6
136.6 ± 4.6
4.4 ± 0.6
11.5 (8.6-14.2)
86.9 ± 7.4
7.3 ± 1.4
13.4 ± 2.3
281.0 (187.0-425.0)
4.2 (1.3-10.1)
49.0 (13.5-81.0)
39.4 (27.5-68.9)
4.9 (2.3-10.9)
1.8 (1.1-3.6)
184.2 (116.5-253.6)
1.4 (0.4-3.0)

39.0 (27.2-64.2)
26/22
24.0 (17.0-42.6)
0.6 (0.5-0.8)
107.5 (90.5-129.5)
19.0 (14.0-27.0)
21.0 (12.0-33.0)
3.2 ± 0.5
136.7 ± 3.1
4.1 ± 0.5
9.2 (7.3-12.7)
82.7 ± 7.6
6.3 ± 0.9
13.6 ± 2.5
351.0 (278.2-490.0)
6.1 (2.7-4.3)
52.0 (26.2-65.7)
40.0 (22.3-59.6)
4.2 (2.6-7.5)
2.4 (1.2-3.5
236.9(175.6-388.7)
2.0 (0.8-5.0)

0.001
0.246
0.029
0.196
0.446
0.663
0.871
0.936
0.083
0.151
0.145
0.849
0.003
0.748
0.027
0.093
0.705
0.747
0.660
0.462
0.036
0.059
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SKUAMÖZ HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE HİSTOPATOLOJİK
BULGULAR İLE İNFLAMATUAR BİYOMARKERLARIN İLİŞKİSİ
Arif Hakan Önder
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji
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Amaç: Bu araştırmanın amacı biyolojik belirteçler, yani
SII (kan tahlilindeki çeşitli lökosit alt gruplarından hesaplanan bir index), NLR (Nötrofil/Lenfosit oranı) ve MLR
(Monosit/Lenfosit oranı) sonuçlarının opere olan Akciğer
Squamöz Hücreli Akciğer kanserli hastalardaki histopatolojik özellikler olan Lenfatik invazyon, yoğun tümör lenfositik
infiltrasyonu ve Farklılaşma derecesi gibi prognostik patolojik özellikler ile ilişkisini göstermeyi amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde ki kayıtların geriye doğru incelenmesinde kayıt ve takiplerine doğru şekilde ulaşılabilen
Ocak 2017 ile Ocak 2021 tarihleri arasında opere olmuş 24
(20 erkek,4 kadın) adet Akciğer Squamöz Hücreli Akciğer
Kanserli Hastanın verileri taranarak hesaplamaları yapıldı.
Hastaların İnflamatuar Biyomarker değerlendirlmesi için
tanı anındaki tam kan sayımından elde edilen Nötrofil(N),
Lenfosit(L), Monosit(M) ve Platelet(P) değerleri kullanıldı.
Son zamanlarda biyomarker bir indeks olarak kullanılan
SII indeksi (NxP/L) şeklindeki hesaplama ile belirlendi. Ayrıca yine başka bir inflamasyon biyomarker oranlarından
olan NLR ve MLR sonuçları da her bir hasta için belirlendi.
Opere olmuş bu Akciğer Squamöz Hücreli kanserli hastaların patolojilerinde bulunan LVİ (Lenfovasküler İnvazyon),
TİL (yoğun tümör lenfositik infiltrasyonu) ve Farklılaşma
derecesi (Grade) değerlendirmeleri de her hasta için kayıt
edildi.
Sonuçlar: Hasta sayısı kompleks analiz yapılması için
yeterli sayıda bulunamasa da, opere olmuş bu Akciğer
kanserleri olgularda tanı anında yapılmış tam kan sayımından bakarak hesapladığımız bu üç inflamatuar oran ve indeks ile hastaların evresi, LVİ ve TİL ve grade’leri arasında
aynı yönde doğrusal yönde bir ilişki elde edildi. Hastalarda
saptanan NLR ortalaması 2,49, MLR ortalaması 0.29, SII
indexi ortalaması 529 idi. LVİ pozitif olan 8 hastanın ortalama inflamatuar biyobelirteç indeksleri (NLR,MLR ve SII) sırasıyla 2.64, 0,43 ve 532 iken, LVİ negatif olan 16 hastanın
sonuçları yine sırasıyla 2.41,0.22 ve 527 olarak saptandı.
TİL yoğun saptana 6 hastanın ise NLR,MLR ve SII indeks
sonuçları sırasıyla 2,53,0,31 ve 532 iken, TİL yoğun saptanmayan 18 hastada sırasıyla 2.47,0.28 ve 528 sonuçları
elde edildi. Son olarak Düşük ve Orta (24 hasta) ve Yüksek
(3 hasta) grade’li olarak hastalar ayrıldığında İnflamatuar
indeks (NLR,MLR ve SII) ortalamaları NLR için düşük-orta
için 2.46 ve yüksek için 2.68, MLR düşük-orta için 0.27 ve
yüksek için 0.39 ve SII indeksi ise düşük-orta 527 ve yüksek grade için 541 olarak hesaplandı.
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Tartışma: SII,NLR ve MLR gibi biyobelirteç indekslerin
hesaplanması kolaydır. Önemli prognostik patolojik belirteçler olan LVİ,TİL ve Grade sonuçları ile artan şeklide benzer bir ilişki saptanmış olsak da, sağ kalım analizlerininde
yapılabileceği daha büyük hasta sayılı çalışmalara ihtiyaç
vardır.
Anahtar kelimeler: SII, NLR, MLR, LVİ, TİL, Grade
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İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMUNDA
FDG-PET/BT SUV MAX DÜZEYİNİN PROGNOZA ETKİSİ
Elanur Karaman1, Serdar Karakullukçu2
1Özel Medical Park Karadeniz Hastanesi

2T.c. Sağlık Bakanlığı Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi
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Giriş: Akciğer kanseri dünyada ve ülkemizde kansere
bağlı ölümlerin en sık nedenidir. %85’ini KHDAK oluşturmakta olup, tanıda vakaların çoğu ileri evrededir (1). Prognoz tümör ve hasta ile ilgili faktörlerden etkilenmektedir
(2). Çalışmamızda FDG-PET/BT SUVMax düzeyi ile sağkalım arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal Metot: Çalışmaya 2015-2018 yılları arasında
RTE Üniversitesi EAH Tıbbi Onkoloji polikliniğine başvuran Evre III-IV KHDAK tanısı almış 174 hasta dahil edildi.
Adenokarsinom ve skuamoz hücreli karsinom histolojisindeki hastalar değerlendirildi. Hastaların yaș, cinsiyet, histoloji, tümör çapı, PET/BTSUVmax düzeyi, metastaz durumu
ve beyin metastazı varlığı incelendi.
İstatistiksel değerlendirme: Veriler kodlandıktan
sonra İstatistik programı olarak SPSS 23.0 programı kullanıldı. Sürekli değişkenler parametrik ise ortalama ± standart sapma ile parametrik değilse ortanca (minimum ve
maksimum değer) ile ifade edildi, frekans veriler ise sayı ve
yüzde (%) ile belirtildi. Bağımsız gruplarda kategorik değişkenlerin oranları arasındaki farkların analizinde ki-kare testi
kullanıldı. Sağkalım analizinde Kaplan-Meier testi kullanıldı. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul
edildi.
Bulgular: Hastaların 163’ü (%93.7) erkek, 11’i (%6.3)
kadındı. Median yaş ortalaması 64’tü (57.8-72). %69 hasta adenokarsinom, %31 hasta skuamoz hücreli karsinom
histolojisindeydi. Hastaların %93.7’sinin IV. Evrede olduğu görüldü. Hastaların %32.2’sinde beyin metastazı vardı. PET/BTSUVMax düzeyi median 14.2(9.1-18.9) geldi.
%29.2 hastanın PET/BTSUVMax düzeyi <10, %70.8’inin
≥10 bulundu. Tümör çapı >3 cm olanlarda ve skuamoz
hücreli karsinom histolojisi olanlarda PET/BTSUVMax düzeyi yüksek saptandı (p<0.001, p=0.026). Beyin metastazı olan hastalarda sağkalım kısaydı (9vs12ay, p:0.004).
Adenokarsinom histolojisindekilerin daha sık kranial metastaz yaptığı saptandı (p=0.016). Medyan genel sağkalım
11ay (8,1-13,9) olarak hesaplandı. PET/BTSUVMax düzeyi ile sağkalım arasında ilişki bulunmadı (p=0.557). Sağkalıma etki eden faktörler evre ve beyin metastazı varlığı idi
(p=0,001, p=0.005).
Tartışma: Maksimum standartlaştırılmış alım değeri
(SUVmax), bazı çalışmalarda NSCLC için güçlü bir prog-
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nostik değere sahip iken, bazılarında bu durum desteklenmemiştir (3,4). Çalışmamızda PET/BTSUVmax ile sağkalım arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmamıştır.
Çalışmamızda literatürdeki bazı çalışmalarda olduğu gibi
skuamoz hücreli karsinomlarda SUVmax düzeyinin yüksek
saptanmıştır (5). Çalışmalarda primer tümörde SUVmax’ın
artmasıyla tümör T ve N evresinin arttığı bildirilmiştir (6).
Bizim çalışmamızda da tümör çapı arttıkça SUVmax düzeyinin arttığı saptanmıştır. KHDAK’de hastaların yaklaşık
%40’ında beyin metastazı gelişebilmektedir. Literatürde
olduğu gibi çalışmamızda da adenokarsinomun skuamoz
hücreli karsinomlara göre daha sık beyin metastazı yaptığı
gösterilmiştir. Hastalarımızda medyan genel sağkalım literatür ile uyumlu bulunmuş olup, beyin metastazı olanlarda
daha kısaydı (7).
Sonuç: FDG-PET/BTSUVmax düzeyi prognozu belirlemede çok güvenilir bir marker değildir. Prognozu genetik,
epigenetik, proteomik ve metabolik belirteçlerin de etkileyebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Prognoz, Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri,
FDG-PET/BTSUVMax
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Hastalardaki Genel Sağkalım Grafiği

Tablo 1. Hastaların Klinik ve Patolojik Özellikleri
Yaş (yıl) [median (aralık)]
Cinsiyet, n (%) Erkek/Kadın
Evre, n(%) 3/4
Tümör çapı [median (aralık)]
Patoloji, n (%) Adenokarsinom/ Skuamoz
Hücreli Karsinom
Metastaz sayısı, n (%) Tek/Multiple
Beyin metastazı varlığı, n (%) Var/ Yok
SUVMax değeri [median (aralık)]
SUVMax değeri (n=144), n (%) <10 / ≥10
Ölüm, n (%) Var/ Yok

64 (57.8-72)
163 (%93.7)/ 11(%6.3)
11 (%6.3)/ 163 (%93.7)
4.7 (3-6.6)
120 (%69)/ 54 (%31)
46 (%26.4)/ 116 (%67.8)
56 (%32.2)/ 118 (%67.8)
14.2 (9.1-18.9)
42 (%29.2) / 102 (%70.8)
160 (%92)/ 14(%8)

Tablo 2. Sağkalımı Etkileyen Faktörler
Değişkenler

Beyin Metastazı Olan Hastalardaki Genel Sağkalım Grafiği
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Yaş (Yıl) ≥65/<65
Cinsiyet Erkek /Kadın
Evre 4/3
Tümor Çapı ≥3/<3
Patoloji Adenokarsinom/Skuamoz
Hücreli Karsinom
Beyin Metastazı Varlığı Var/Yok
Metastazı Sayısı Multiple/Tek
SUVmax değeri ≥10/<10

Univariate Analiz HR
(95% CI)

p
değeri

1,233 (0,902-1,686)
0,847 (0,446-1,610)
3,355 (1,480-7,606)
0,860 (0,595-1,245)
1,090 (0,779-1,525)

0,188
0,613
0,004
0,425
0,613

1,606 (1,151-2,241)
1,829 (1,267-2,642)
0,894 (0,615-1,300)

0,005
0,001
0,557

Tablo 3. FDG-PET/BT SUVMax Düzeyi İle Yaş, Cinsiyet,

Histoloji, Tümör Çapı, Beyin Metastaz Varlığı ve Metastaz
Sayısı Arasındaki İlişki
SUVmax değeri
<10

Cinsiyet Erkek /Kadın
Yaş (Yıl) ≥65/<65
Patoloji, n (%)
Adenokarsinom/
Skuamoz Hücreli
Karsinom
Tümor Çapı
<3 cm/ ≥3 cm
Beyin Metastazı
Varlığı Var/ Yok
Metastaz Sayısı Tek/
Multiple
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SUVmax değeri
≥10

p

37 (27,6)/ 5 (50,0) 97 (72,4)/ 52 (71,2)
21 (28,8)/ 21 (29,6) 52 (71,2)/ 50 (70,4)
35 (35,4)/ 7 (15,6) 64 (64,6)/ 38 (84,4)

0,156
0,915
0,026

18 (60,0)/ 23 (20,7) 12 (40,0)/ 88 (79,3)

<0,001

11 (25,0)/ 31 (31,0) 33 (75,0)/ 69 (69,0)

0,596

14 (37,8)/ 25 (25,5) 23 (62,2)/ 73 (74,5)

0,231
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DENOVO METASTATİK YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ
AKCİĞER KANSERİNDE PCI ETKİNLİĞİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Yusuf Açıkgöz, Doğan Uncu
Ankara Şehir Hastanesi
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Giriş: Yaygın evre küçük hücreli akciğer kanserlerinde
profilaktik kranial radyoterapinin (PCI) yeri ile ilgili henüz
kesin bir öneri bulunmamaktadır. Profilaktik kranial radyoterapinin sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanserinde
katkısı gösterilmesine rağmen, yaygın evredeki etkinliği ile
ilgili veriler çelişkili ve kesin bir öneri bulunmamaktadır. Bu
çalışmada tanı anında metastatik yaygın evre küçük hücreli
akciğer kanserinde profilaktik kranial radyoterapinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal-Metot: Hastanemiz Tıbbi Onkoloji kliniğinde
takipli 53 adet denovo metastatik yaygın evre küçük hücreli
akciğer kanseri tanısı ile takip edilen ve PCI alan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların demografik
özellikleri, performans skoru, metastaz bölgeleri, metastaz sayısı, birinci basamakta almış oldukları tedaviler, tanı
tarihi ve yaşayan hastalar için son kontrol yada hayatını
kaybeden hastaların ise ölüm tarihleri kaydedilmiştir. Genel sağkalım süresi, tanı tarihinden ölüme kadar geçen süre
yada yaşayan hastalar için son kontrol tarihine kadar geçen
süre olarak tanımlandı. Sağkalım analizi için Kaplan-Meier
testi kullanıldı ve sonuçlar Log-rank testi ile analiz edildi.
P<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Çalışmamızda 53 hastanın verileri analiz edildi. Hastaların 9’u (%13) PCI almış iken, 44 (87) hasta PCI
almamıştı. Profilaktik kranial radyoterapi alan hastalar ile
almayan hastalar arasında; yaş, ECOG performans skoru,
karaciğer metastazı, kemik metastazı, lenf nodu metastazı,
surrenal metastaz varlığı, metastatik bölge sayısı ve birinci basamakta alınan tedaviler açısından istatistiksel olarak
anlamlı farklılık yoktu (Tablo-1). Tüm grupta median genel
sağkalım 8.3 ay (%95 GI: 6.6-10.0) olarak saptandı (Figür-1). Profilaktik kranial radyoterapi alan hastaların median genel sağkalımı 19.7 ay (%95 GI: 19.2-20.2) iken,
profilaktik kraniak radyoterapi almayan hastalarda median
genel sağkalım 8.0 ay (%95 GI: 6.4-9.5) olarak saptandı
(Figür-2) (p=0.003)
Sonuç: Çalışmamızda tanı anında metastazı olan PCI
alan ve almayan hastalar arasında, temel demografik ve
klinik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptandı. Profilaktik kranial radyoterapi alan
hastaların genel sağkalımının, PCI almayan hastalara göre
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha uzun olduğu
saptandı.

Tüm grupta sağkalım grafiği

PCI alan ve almayan hastaların sağkalım grafiği

Anahtar kelimeler: küçük hücreli akciğer kanseri, profilaktik
kranial radyoterapi, sağkalım
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Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri
Hasta özellikleri
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Median yaş (min-max)
Cinsiyet
Erkek
Kadın
ECOG
0-1
≥2
Karaciğer metastazı
Var
Yok
Kemik metastazı
Var
Yok
Surrenal metastaz
Var
Yok
Lenf nodu metastazı
Var
Yok
Metastatik bölge sayısı
Soliter metastaz
Multiple metastaz
1.basamak tedavi
Cisplatin+etoposid
Carboplatin+etoposide

PCI (+) n (%)

PCI (-) n (%)

Total n (%)

p-value

59 (56-69)

57 (37-77)

57 (37-77)

0.265

7 (78)
2 (22)

40 (90)
4 (10)

47 (89)
6 (11)

0.257

7 (78)
2 (22)

23 (52)
21 (48)

30 (57)
23 (43)

0.160

3 (33)
6 (67)

16 (36)
28 (64)

19 (36)
34 (64)

0.863

6 (67)
3 (33)

23 (52)
21 (48)

29 (55)
24 (45)

0.429

1 (11)
8 (89)

13 (30)
31 (70)

14 (26)
39 (74)

0.253

3 (33)
6 (67)

22 (50)
22 (50)

25 (47)
28 (53)

0.361

4 (44)
5 (56)

14 (32)
30 (68)

18 (34)
35 (66)

0.466

7 (78)
2 (22)

35 (80)
9 (20)

42 (79)
11 (21)

0.905
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KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN TANI, TEDAVİ
YANITI VE PROGNOZ TAYİNİNDE SULF2 EKSPRESYONUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakan Taban1, Murat Özdede2, Orkun Akman3, Sevgen Çelik Önder4, Saadettin Kılıçkap5
1Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Medikal Onkoloji Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3Yozgat Şehir Hastanesi, Patoloji Bölümü

4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

5İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı
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Akciğer kanseri dünyada en sık görülen ve kansere bağlı
ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan malignitedir. KHDAK’nin alt tiplendirilmesi tedavi yaklaşımını değiştirmesi
nedeniyle son derece önemlidir. Akciğer kanserinde tanısal
ve prognostik biyobelirteçlere ihtiyaç vardır. SULF2, heparan sülfat zincirindeki 6-O-S grubunu ayırarak hücre sinyalizasyonunun düzenlenmesinde rol oynar ve birçok tümörde
kötü prognostik belirteç olarak gösterilmiştir. Bu çalışmada
Ocak 2009 – Aralık 2016 tarihleri arasında KHDAK nedeniyle primer tümör cerrahisi veya metastazektomi yapılmış
hastaların tümör dokularında immünohistokimyasal olarak
SULF2 ekspresyonuna bakılarak; SULF2’nin KHDAK’nde
tanısal (adenokarsinom ve skuamöz hücreli karsinom ayrımında kullanılabilirliğine) ve prognostik etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 104 KHDAK’li tümör dokusunun
%56,7’si adenokarsinom, %43,7’si ise skuamöz hücreli
karsinom histolojisindedir. SULF2 ekspresyon yaygınlık ve
şiddetine ayrı ayrı bakıldığında skuamöz hücreli karsinom
ve adenokarsinom arasında anlamlı bir fark izlenmemiştir.
Tanı anındaki yaş, sigara içme durumu, ECOG performans
durumu, CEA düzeyi, metastaz varlığı, takipte progresyon
gelişmesi ve takipte metastaz sıklığı ile SULF2 ekspresyonu
arasında istatiksel anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım açısından SULF2 ekspresyon düzeyine bakıldığında istatistiksel anlamlı sağkalım farkı gözlenmemiştir. İstatiksel anlamlılığa ulaşmasa da
SULF2 ekspresyonu daha fazla olan grupta progresyonsuz
sağkalım eğrilerinin daha kötü olduğu dikkat çekmiştir. Sonuç olarak, SULF2 ekspresyonunun KHDAK’nin histolojik
alt tip ayrımında kullanışlı bir belirteç olmadığı fakat prognostik bir belirteç olarak kullanılabileceği düşünülmüştür.

SULF2 H Skoru ve Genel Sağkalım İlişkisi

SULF2 H Skoru ve Progresyonsuz Sağkalım İlişkisi Sağkalım İlişkisi

Anahtar kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, prognoz,
SULF2, tanı
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Resim 1. KHDAK tümörlerinde SULF2 Ekspresyonu: Adenokarsinom (A) ve Skuamöz Hücreli Karsinomun (B)
H&E ile boyalı kesiti, SULF2 ekpresyonu olmayan (C), düşük düzeyde boyanan (E), orta düzeyde boyanan (G)
ve güçlü boyanma (I) görülen adenokarsinom tümör kesitleri, SULF2 ekspresyonu olmayan (D), düşük düzeyde
boyanan (F), orta düzeyde boyanan (H) ve güçlü boyanma görülen skuamöz hücreli karsinom tümör kesitleri,
1 numaralı kesitte bronş epitelinde düşük orta düzeyde boyanma, bronş çevresindeki yapılarda orta düzeyde
boyanma izlenmekte olup, bronş kıkırdağında boyanma yoktur. 2 numaralı kesitte makrofajların ve endotel
hücrelerindeki pozitif boyanma görülmekte olup, iç kontrol olarak kullanılmıştır
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Tablo 1. SULF2 H Skoru ve Hastalık Karakteristikleri Arasındaki İlişki
1
Cinsiyet
Sigara

Histoloji
ECOG PS

Evre

CEA tanı
Tanıda Metastaz
Progresyon

İzlemde metastaz

Erkek
Kadın
Hiç içmemiş
Bırakmış
Aktif içici
Bilinmiyor
Adenokanser
Skuamöz
0
1
2
1
2
3
4
Normal
Yüksek
Yok
Var
Yok
Var
Belirtilmemiş
Yok
Var

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

2

3

p

n

%

n

%

n

%

35
9
8
14
17
5
23
21
39
5
0
18
12
11
3
11
5
41
3
31
8
5
32
8

79,5
20,5
18,2
31,8
38,6
11,4
52,3
47,7
88,6
11,4
0
40,9
27,3
25
6,8
68,8
31,3
93,2
6,8
70,5
18,2
11,4
80,0
20,0

27
11
9
8
17
4
26
12
30
7
1
14
8
7
8
15
5
30
8
20
16
2
21
16

71,1
28,9
23,7
21,1
44,7
10,5
68,4
31,6
8,9
18,4
2,6
37,8
21,6
18,9
21,6
75,0
25,0
78,9
21,1
52,6
42,1
5,3
56,8
43,2

22
0
1
9
11
1
10
12
17
4
1
9
6
2
5
7
6
17
5
15
6
1
15
5

100,0
0,0
4,5
40,9
50,0
4,5
45,5
54,5
77,3
18,2
4,5
40,9
27,3
9,1
22,7
53,8
46,2
77,3
22,7
68,2
2,3
4,5
75,0
25,0
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0,022
0,406

0,164
0,581

0,418

0,444
0,115
0,163

0,073
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SB-33

KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA
DEPRESYON, ANKSİYETE VE YAŞAM KALİTESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Çağlar Ünal1, İpek Özönder Ünal2
1İstanbul (demiroğlu) Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
2Bayrampaşa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bilim Dalı
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Giriş: Dünya çapında en sık tanı konulan kanser tiplerinden biri olan akciğer kanseri; kanser ile ilişkili ölümlerin ilk
sıradaki sebebidir. Tüm akciğer kanserlerinin %85’ini küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) oluşturmaktadır.
Hastaların yaklaşık %20’si tanı anında lokal ileri (evre-III),
yaklaşık yarısı ise metastatik (evre-IV) hastalığa sahiptir.
Metastatik evre hastalarda ise 5 yıllık sağkalım oranı %5’in
altındadır. Bir meta-analizde kanser hastalarında major
depreson sıklığı %15 bulunurken, anksiyete %10 olarak
saptanmıştır.Sıklığı kanser türüne değişmekle birlikte en
yüksek anksiyete ve depresyon oranları akciğer kanserinde
görülmektedir. Metastatik KHDAK hastaları kötü prognoza
sahip olması nedeniyle; tanı anından itibaren bu hastalarda
anksiyete ve depresyona eğilim olmaktadır. Kanser tanısının konması ve tedaviye başlanması birey ve ailenin fiziksel, emosyonel, sosyal ve ekonomik dengelerini bozmakta,
yaşamdan doyum almalarının engellemekte ve yaşam kalitesini azaltmaktadır. Depresyon varlığı metastatik KHDAK
hastalarında daha kötü sağ kalımı öngördüğünden, yönetilemeyen psikososyal zorlukların kanser tedavisinde önemli
etkileri olabilmektedir.Biz bu çalışmamızda metastatik KHDAK hastalarında depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi
arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Materyal-Metot: Çalışmamız İstanbul (Demiroğlu) Bilim
Üniversitesi Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
Onkoloji Biriminde Aralık 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında tedavi alan metastatik KHDAK tanılı 37 hasta ile yürütülmüştür. Veriler; Hasta Bilgi Formu, Hastane Anksiyete
ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ve EORTC QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada elde edilen
bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS
22.00 programı kullanılmıştır.
Bulgular: KHDAK tanılı 37 olgunun yaş ortalaması
63,95±8,97 olup 24ü (%64,9) erkek, 13’ü (%35,1) kadındır. Olguların 15’i (%40,5) skuamöz hücreli karsinom, 22’si
(%59,5) adenokarsinom histopatolojik alt tipe sahiptir.
EORTC QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği skor ortalamaları
genel iyilik hali için 59,23±26,92, fiziksel işlev için 72,25
± 26,41, rol işlevi için 69,82±28,28, duygusal işlev için
75,00±24,92, bilişşel işlev için 83,33±20,41 ve sosyal
işlev için 76,13±17,37 olarak saptanmıştır. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği skorlarına göre Anksiyete Alt
Ölçek puan ortalaması 7,32±3,86 ve Depresyon Alt Ölçek
puan ortalaması 8,49±3,81 olarak bulunmuştur. Yaşam
Kalitesi ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği puanla-
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rı korelasyonu analizinde anksiyete ve depresyonun düşük
yaşam kalitesi ile istatistiksel açıdan anlamlı ilişkisi olduğu saptanmıştır. Genel İyilik Hali ile anksiyete (r=-0,401,
p=0,014) ve depresyon (r=-0,391, p=0,017) puanları
arasında negatif yönde istatistiksel anlamlı ilişki bulunmuştur. İşlevsel alt ölçek puanları ile anksiyete ve depresyon
puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Literatürle uyumlu olarak çalışmamız KHDAK olgularında anksiyete ve depresyonun düşük yaşam kalitesi
ve işlevsellikle ilişkili olduğunu göstermiştir. Tanı ve tedavi
süreci hastaların depresyon ve kaygı düzeyleri ile yaşam
kalitelerini olumsuz etkilemesi sebebiyle kanser tedavisi yürütülmekte olan bireyler depresyon ve anksiyete açısından
taranmalı ve risk altında olan hastaların psikososyal sorunlarına müdahale edilebilmesi için erken dönemde belirlenebilmesinin önemi gözden kaçırılmamalıdır.
Anahtar kelimeler: anksiyete, depresyon, küçük hücre dışı akciğer
kanseri, yaşam kalitesi

Kaynaklar

Howlader N, N.A.M., Krapcho M, SEER Cancer Statistics Review, 19752014, based on November 2018 SEER data submission, posted to the
SEER web site, 2019. 2019: Bethesda MD: National Cancer Institute.
Alexandra Pitman, Sahil Suleman, Nicholas Hyde, Andrew Hodgkiss.
Depression and anxiety in patients with cancer. The British Medical
Journal - BMJ 2018.
Chan CW, Chair SY, Chui YY. End of life experience of symptom cluster
and their management in Hong Kong chinese patients with lung
cancer who receive palliative radiotherapy. Zhongguo Fei Ai Za Zhi
2009;12:361-8.
Lee J. Physiologic and psychologic adaptation to exercise interventions
in lung cancer patients undergoing chemotherapy: a systematic
review and meta-analysis of randomized controlled trials. Support
Care Cancer 2021;29:2863-73.
Choi S, Ryu E. Effects of symptom clusters and depression on the
quality of life in patients with advanced lung cancer. Eur J Cancer
Care (Engl) 2018;27.
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Tablo 1. Sosyodemografik ve Klinik Veriler
Yaş
Cinsiyet
Medeni Hal
Eğitim Durumu

Histolojik Alt Tip
Tedavi

Sigara Öyküsü
Ek Hastalık Öyküsü

erkek
kadın
evli
bekar
ilköğretim
lise
üniversite
skuamöz hücreli karsinom
adenokarsinom
kemoterapi
tirozin kinaz inhibitörü
immunoterapi
var
yok
var
yok

Ortalama

Standart Sapma

63.95
n
24
13
34
3
10
12
15
15
22
31
4
2
26
11
18
19

8.97
%
64.9
35.1
91.9
8.1
27.0
32.4
40.5
40.5
59.5
83.8
10.8
5.4
70.27
29.73
48.65
51.35

Tablo 2. KHDAK Hastalarının Yaşam Kalitesi Ölçekleri ve Alt Puanları
Ortalama ± Standart Sapma
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Genel İyilik Hali
İşlevsel Ölçekler
Fiziksel İşlev
Rol İşlev
Duygusal İşlev
Bilişsel İşlev
Sosyal İşlev
Semptom Ölçekleri
Halsizlik
Bulantı ve Kusma
Ağrı
Nefes Darlığı
Uykusuzluk
İştah Kaybı
Kabızlık
İshal
Maddi Zorluk

59,23 ± 26,92
72,25 ± 26,41
69,82 ± 28,28
75,00 ± 24,92
83,33 ± 20,41
76,13 ± 17,37
42,34 ± 25,77
14,86 ± 14,58
31,98 ± 24,96
34,23 ± 28,85
34,23 ± 28,85
31,53 ± 33,28
16,22 ±23,07
7,21 ± 13,91
24,32 ± 31,08

Tablo 3. KHDAK Hastalarının Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Alt Puanları
Ortalama ± Standart Sapma
Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği- Anksiyete Alt Puanı
Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği- Depresyon Alt Puanı
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7,32 ± 3,86
8,49 ± 3,81
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SB-34

TP-E ARALIĞI RADYOTERAPİYE BAĞLI KALP HASARLARININ
ERKEN BİR GÖSTERGESİ OLABİLİR Mİ?
Kemal Ekici1, Aydın Dursun2
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Vm Medical Park Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Bursa, Türkiye
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Vm Medical Park Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye
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Giriş: Bu çalışmanın amacı meme kanseri ve akciğer
kanserli hastalarda Radyoterapinin(RT) QT, QTc, Tp-Te
intervali ve Tpe/QT ve Tpe/QTc oranlarına etkisini değerlendirmektir.
Materyal ve Metot: Çalışmamıza Bursa VM Medicalpark Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Mart
2019-Şubat 2021 tarihleri arasında tedavi edilen 12 meme
kanseri ve 15 akciğer kanseri, toplam 27 hasta alındı. RT
kararı tümör-onkoloji konseyinde alınan hastalardı. Tüm
hastalara RT başlamadan ve bitiminde 12 derivasyonlu
elektrokardiyografi (EKG) çekildi. EKG’de rutin ölçümlere
ek olarak Tp-e aralığı, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranları ölçüldü. Ekokardiyografi ile sol ventrikül fonksiyonları değerlendirildi. RT yapılan hastalarımızda ortalama kardiak doz
5,0-6,5 Gy idi.
Sonuç: Biz bu çalışmada özellikle RT nin EKG üzerine
olan etkisini dolayısı ile ileti anormallikleri üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık. Bu sebeple RT nin kardiyak
aritmi üzerine olan etkilerinin erken dönemde tespitine fayda sağlayacak belirteçleri ortaya koymayı amaçladık. Son
zamanlarda Tp-Te aralığı ve Tp-Te/QT oranı artan ventriküler repolarizasyon dağılımının yeni bir ekokardiografik
belirteçleri olarak ortaya çıkmıştır(1). Ayrıca bu belirteçler
ventriküler aritmogenez ve ani kardiak ölümün ekokardiyografik indeksi olarak kullanılabilir(2).
Kalbin radyasyona maruz kalması, torasik radyoterapide birçok komplikasyonla ilişkilendirilmiştir. Bir çalışma,

elli yıl boyunca majör koroner olaylar için Gy başına %7,4
oranında aşırı bağıl risk göstermiştir. Bu komplikasyonlar
arasında perikardiyal efüzyon, perikardit, koroner arter
hastalığı, miyokardiyal defekt, kapak hastalığı ve iletim
anormallikleri bulunur(3).
Çalışmamızda hastalara uygulanan toplam ve kardiyak
RT doz akciğer kanseri ve meme kanseri hastalarında benzerdi. RT öncesi ve sonrası kalp hızı ve kan basıncında değişkenlik yoktu. Sol ventrikül sistolik fonksiyonları ekokardiyografi ile değerlendirildi. RT öncesi ve sonrası normaldi.
Tp-Te interval, Tpe/ QT, RT alan hastalarda uzamıştı. Tpe
aralığı akciğer kanserinde tedavi öncesi 72,94±7,32, tedavi sonrası 80,20±5,87 idi. Tpe aralığı meme kanserinde tedavi öncesi 65,41±4,023, tedavi sonrası 73,00±2,64 idi.
Akciğer kanseri ve meme kanseri hastalarına uygulana RT,
Tp-e oranlarını etkilemektedir (Tablo 1). Bu hastaların rutin
EKG takiplerinin düzenli yapılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Radyoterapi, Aritmi, Tpe aralığı,

Kaynaklar

Darby SC, Ewertz M, McGale P, vd.Risk of ischemic heart disease
in women after radiotherapy for breast cancer. N Engl J
Med.2013;368(11): 987–998.
Gupta P, Patel C, Patel H, Narayanaswamy S, Malhotra B, Green
JT, Yan GX. T(p-e)/QT ratio as an index of arrhythmogenesis. J
Electrocardiol. 2008;41:567–74
Erikssen G, Liestøl K, Gullestad L, Haugaa KH, Bendz B, Amlie JP.
The terminal part of the QT interval (T peak to T end): a predictor
of mortality after acute myocardial infarction. Ann Noninvasive
Electrocardiol. 2012;17:85–94.

Tablo 1. Akciğer kanserli çalışma popülasyonunda ekokardiyografik özellikler
LV EF
Sistolik kan basıncı
Diyastolik kan basıncı
Heart rate (bpm)
QT interval (ms)
QTc interval (ms)
QRS interval (ms)
Tp-e interval (ms)
Tp-e/QT ratio
Tp-e/QTc ratio
QT/QRS
Qtc/QRS

Ölçüm 1 (RT öncesi)

Ölçüm 2 (RT sonrası)

P

63,75±2,26
118,33±17,49
77,50±8,66
80,83±12,71
368,00±29,43
426,50±20,19
93,66±9,37
72,94±7,32
0,19±,025
0,16±,017
3,96±,50
4,58±,44

63,75±2,26
112,50±22,61
75,83±6,68
87,58±13,09
357,00±30,01
430,91±23,49
95,33±14,22
80,20±5,87
0,22±,018
0,18±,009
3,79±,54
4,57±,49

NS
NS
NS
0.04
NS
NS
NS
0
0
0
NS
NS
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SB-35

AKCİĞER KANSERİNİN İLK EVRE TEDAVİSİNDE KULLANILAN
KEMOTERAPİ DOZUNUN SODYUM BORATLARLA KOMBİNE
EDİLEREK DÜŞÜRÜLMESİ
Emre Cebeci, Büşra Yüksel
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
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Giriş: Bitkisel organizmalar için önemi uzun yıllardır bilinen bor elementi ve borlu bileşiklerin hayvansal organizmalar için de son derece önemli olduğu, son yıllarda yapılan
çalışmalarla isatlanmıştır (1). İnsan için toksik olan doz değeri oldukça yüksek olan borun değişik bileşiklerinin kanser
tedavisinde etkili olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir (25). Bu çalışmanın amacı ise, Sodyum Pentaborat Pentahidrat (NaB) ve Sodyum Perborat Tetrahidrat (SPT)’ın, birinci
basamak akciğer kanseri tedavisinde kullanılan sisplatin ve
etoposit ile kombine edildiğinde, kemotterapi ilaçlarının etkin dozlarını düşürdüğünü ispatlamaktır.
Materyal-Metot: Çalışma in vitro ortamda kücük hücreli
akciğer kanseri hücre hattı olan DMS-114 ve küçük hücreli
dışı akciğer kanseri hücre hattı olan A549 hücre hatları üzerinde yapılmıştır. Hücre hatları önce sisplatin ve etoposit ile
hem tek tek hem de kombine halde muamele edilmiş ve
inhibitory concentration 50 (IC50) değerleri belirlenmiştir.
Aynı şekilde NaB ve SPT’nin de IC50 değerleri belirlenmiştir. Daha sonra, sisplatin ve etoposit hem tek tek hem
de ikisi birlikte NaB ve SPT ile kombine olarak hücrelere
uygulanmıştır. NaB ve SPT’nin, kanser hücrelerine sitotoksik olmayan en büyük dozu seçilmiştir. Kombinasyonların
sitotoksik etkisi sitotoksisite testi (MTS) ile belirlenmiştir.
Hücre ölüm meknazimasının anlaşılması için Flow sitometre cihazında Annexin V testi uygulanmıştır. Hücre hareketine ve aynı zamanda hücre bölünmesine olan etkisi ise yara
iyileşmesi testi ile gösterilmiştir.
Bulgular: NaB ve SPT’nin sitotoksik olmayan dozları,
sisplatin ve etoposidin dozunu 4 kata kadar düşürmüştür.
Kombinasyonların hücreleri apoptoza götürdüğü ve hücre
bölünmesi ile hücre hareketini büyük ölçüde durdurduğu
gözlemlenmiştir.
Sonuç: Kanser hücresinin yanında sağlıklı hücreler için
de sitotoksik olan kemoterapi ilaçlarının etkin dozlarının,
insan için sitotoksik olmayan, tam tersine metabolik öneme
sahip sodyum boratlarla kombine edilerek düşürülebileceği
ve kemoterapinin zararlı etkilerinin ciddi biçimde bertaraf
edilebileceği hücre kültüründe gösterilmiştir. Borlu bileşiklerin vücutta birikmediği ve ihtiyaç fazlası borun böbreklerden kolaylıkla atıldığı düşünüldüğünde (6), borlu bileşiklerin kanser tedavisinde kombine olarak kullanılmasının
önemi anlaşılmaktadır.

Kaynaklar

1. Devirian TA, Volpe SL. The Physiological Effects of Dietary Boron.
Crit Rev Food Sci Nutr. 2003;43(2):219–31.
2. Lawler -Andrew. Brookhaven Prepares for Boron Trial IS. Cancer
Ther. 1995;267(February):1995.
3. Ferreira TH, Marino A, Rocca A, Liakos I, Nitti S, Athanassiou A, et al.
Folategrafted boron nitride nanotubes: Possible exploitation in cancer
therapy. Int J Pharm. 2015;481(1–2):56–63.
4. Cui Y, Winton MI, Zhang ZF, Rainey C, Marshall J, De Kernion JB,
et al. Dietary boron intake and prostate cancer risk. Oncol Rep.
2004;11(4):887–92.
5. Yinghuai Z, Hosmane NS. Applications and perspectives of boronenriched nanocomposites in cancer therapy. Future Med Chem.
2013;5(6):705–14.
6. Samman, S., Naghii, M. R., Wall, P. L., & Verus, A. P. (1998). The
nutritional and metabolic effects of boron in humans and animals.
Biological trace element research, 66(1), 227-235.

Tek başına sisplatin uygulamasının sitotoksisite sonucu

Sisplatinin SPT ile kombine edilmesinin sitotoksisite sonucu

Anahtar kelimeler: Sodyum Pentaborat Pentahidrat, Sodyum
Perborat Tetrahidrat, Anti-kanser, Kombinasyon, Doz düşürücü etki,
Kombine model tedavi
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PRİMER TEDAVİ SONRASI REKÜRREN AKCİĞER LEZYONLARININ
TEDAVİSİNDE SBRT ‘NİN ROLÜ
Harun Demir, Sevim Özdemir, Naciye Işık, Gökhan Yaprak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
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Giriş: Lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nedeni ile tedavi edilmiş hastalarda gelişen intratorasik nüks sonrası uygulanan pulmoner stereotaktik vücut
radyoterapisi (SBRT) tedavi sonuçları ve toksisitesi retrospektif olarak incelenmiştir.
Materyal-Metot: KHDAK tanısıyla tedavi edilmiş, takipleri sırasında akciğer içi yeni gelişen lezyonlarına 20092019 yılları arasında SBRT uygulanan 46 hasta dahil edildi. (Tablo 1) Hastalara CyberKnife radyocerrahi sistemi
kullanılarak ortalama 3,6 (1-8) fraksiyonda 43,4 Gy (25 Gy
-60 Gy) radyoterapi uygulandı.Tedavi lokal yanıtları solid
tümörlerde yanıt değerlendirme kriterlerine (RECIST) göre
sınıflandırıldı. Tedavilerle ilişkili akut ve geç toksisiteler,
Ulusal Kanser Enstitüsü Advers Olaylar için Ortak Toksisite
Kriterleri (CTCAE) sürüm 3.0 ile değerlendirildi. Sağkalım
sonuçları Kaplan-Meier yöntemi ile hesaplandı. Tek değişkenli ve çok değişkenli Cox regresyon analizleri yapıldı.
İstatistiksel analizler için SPSS yazılımı, sürüm 17.0.0 kullanıldı.
Bulgular: SBRT sonrası ortalama takip süreleri 23,5 aydır (1.5-104). SBRT öncesi 28 hastada (%60.9) tek lezyon
varken 18 hastada (%39.1) multipl lezyon tespit edilmiştir. Hastalardan 25 tanesi ilk tedavi olarak cerrahi ± adjuvan tedavi, 8 tanesi definitif radyokemoterapi, 13 tanesi
sadece kemoterapi almıştır. SBRT sonrası takibe alınan
hastalardan 5 tanesinde (% 10.9) lokal nüks gelişirken 12
hastada (% 26.1) lokal dışı yeni akciğer odağı, 8 hastada
da (%17.4) akciğer dışı yeni metastaz gelişmiştir. 2 yıllık
genel sağkalım, hastalıksız sağkalım ve lokal kontrol oranı
sırasıyla; %52, %53 ve % 95 olarak bulunmuştur. Çoklu
regresyon analizinde performans durumu genel sağkalımı
etkileyen faktör olarak bulunmuştur. Toksisite incelemesinde 31 hastada (%67.4) yan etki görülmezken ; 11 hastada (%23.9) halsizlik yorgunluk, 2 hastada (%4.3) grade 1
pnömoni, 2 hastada (%4.3) grade 1 göğüs duvarı ağrısı
gelişmiştir.
Sonuç: Primer tedavi sonrası rekürren akciğer lezyonlarının tedavisinde pulmoner SBRT yöntemi umut verici
sağkalım, lokal kontrol oranları ve kabul edilebilir toksisite
oranları ile etkin bir tedavi şekli olabilir.

Şekil 1. SBRT ile tedavi edilen hastalar için genel sağkalım (OS), progresyonsuz sağkalım
(PFS) ve lokal kontrol (LC) grafikleri

Tablo 1. Hastaların demografik, klinik ve tedavi özellikleri

İLK
HİSTOLOJİ

İLK EVRE

İLK TEDAVİ

İLK RT
NÜKS
PATERNİ

HASTA
SAYISI

YÜZDE
%

karsinom
(sınıflandırılmamış)
SCC
Adenokarsinom
Büyük hücreli Ca
1
2
3
Oligometastaz
diğer E4
cerrahi±adjtdv
Radikal RT-KT
Kemoterapi
Yok
Var
Lokal

12

26,1

22
10
2
12
10
5
13
6
25
8
13
24
22
9

47,8
21,7
4,3
26,1
21,7
10,9
28,3
13,0
54,3
17,4
28,3
52,2
47,8
19,6

Akciğer(aynı-karşı)
diğer organ

36
1

78,2
2,2

Anahtar kelimeler: küçük hücreli dışı akciğer kanseri,
nüks,pulmoner stereotaktik vücut radyoterapisi
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PRİMER AKCİĞER LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOM
VAKALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Ferhat Ferhatoğlu1, Adnan Aydıner2
1T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
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Giriş: Akciğerin büyük hücreli karsinom sınıfında yer
alan lenfoepitelyoma benzeri karsinom (LEBK) akciğer
kanserlerinin oldukça nadir bir tipidir. Çoğunlukla güney
Asya’da görülen hastalık sigara içicisi olmayan genç hastalarda ve erken evrede olma eğilimindedir. Hastalığın
nedeni tam anlaşılamamış olmakla birlikte son çalışmalar
Epstein-Barr virus (EBV) komponentlerinin hastaların plasma ve tümöral doku örneklerinde olduğunu göstermiştir.
Hastalığın merkezimizdeki prevalansını ve klinikopatolojik
özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal-Metot: 2009-2019 arasında akciğer kanseri tanısı almış 3375 tane hastanın dosyaları retrospektif olarak
tarandı. LEBK tanısı alan 7 hasta tespit edildi (%0,2). Hastaların medikal kayıtlarından yaş, cinsiyet, sigara durumu,
görüntüleme, ameliyat ve patoloji bilgileri, aldıkları tedavi
bilgileri elde edildi. EBV antijeni varlığı ek olarak değerlendirmeye alındı. Verilerin analizinde SPSS versiyon 21
kullanıldı.
Bulgular: Toplam 7 hastanın 4’ü kadındı. Ortanca tanı
yaşı 55 (24-70) idi. 4 (%57,1) hastanın sigara içicisi olduğu görüldü. 5 (%71,4) hasta evre I-II iken 2 hastanın metastatik evrede tanı aldığı görüldü. EBV toplam 4 hastada
değerlendirilmiş olup %50 hastada pozitiflik görüldü. Tüm
hastalara cerrahi girişim mevcuttu. 4 hasta adjuvan tedavi,
2 hastaya sadece cerrahi ve 1 hastaya palyatif kemoterapi uygulandı. 1 hastanın nivolumab ile 3 yıldır tam yanıtlı
olduğu izlendi. Takip sürecinde sadece bir hasta 13. ayda
exitus oldu. Medyan genel sağkalım 114,6 ay hesaplandı.
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Sonuç: LEBK’nın merkezimizdeki sıklığı %0,2 olup bu
bulgu literatürde %1 ila 5 arasında bildirilen oranın oldukça altındadır. Yine literatürden farklı olarak ortanca tanı
yaşı ve sigara içiciliğinin literatürde bildirilenlerden daha
yüksek olduğunu gördük. EBV pozitifliği %50 oranında
pozitif görüldü. Ancak hastaların plazma örneklerinin değerlendirilmemesi ve doku örneklerinin değerlendirilmesindeki teknik imkânsızlıklar EBV pozitifliğinin sıklığı üzerine
yorum yapmayı güçleşmiştir. Hastaların daha sık erken evrede olması, iyi kemoterapi yanıtı ve uzun genel sağkalım
literatürle benzer olan bulgularımızdır. Hastalığın ülkemizde
daha iyi anlaşılması için çok merkezli çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Kanser, sağkalım, akciğer, nivolumab
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GERİATRİK EVRE III KHDAK’LERİNDE TEDAVİ ÖNCESİNDE
PROGNOZU ÖN GÖRMEK İÇİN NOMOGRAM OLUŞTURULABİLİR Mİ?
Fatma Sert, Ferhat Farzam, Deniz Yalman, Serdar Özkök
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
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Giriş: Geriatrik hastalarda prognozu ön görmekde farklı
skorlama sistemleri vardır. Amacımız ≥70 yaş küçük hücreli dışı akciğer kanseri(KHDAK) tanısı ile definitif tedavi
uygulanmış hastalarda prognozu ön görmede kullanılan
skorlama sistemlerini karşılaştırmak ve nomogram oluşturmaktır.
Materyal-Metot: 2006-2018 yılları arasında evre III
KHDAK tanısı ile definitif 60-66 Gy (2Gy/fx) radyoterapi
(RT)+/-kemoterapi (KT) uygulanmış ≥70 yaş, takip süresi ≥6 ay olan toplam 78 hasta dahil edilmiştir. Hastaların
tedavi başlangıçlarındaki G8 skoru, Glasgow prognostik
skoru (GPS) ve prognostik nutrisyonel indeks (PNI) sonuçları kaydedilmiştir. Bu skorlama sistemlerinin gruplama yönergelerine göre hastalar gruplanmış ve gruplar için genel
sağkalım (GS), lokal yinelemesiz sağkalım (LYSK) ve uzak
metastazsız sağkalım (UMSK) süreleri ve prognostik skorlamalar arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 74(aralık, 70-85)
yaş ve 7(%9)’si kadın, 71(%91)’i erkektir. Histopatolojik
olarak 49(%62.8)’u skuamöz hücreli, 19(%24.4)’u adenokarsinom olup kalan 10(%12.8)’u ise alt tiplendirilememiştir. Hastalar, evre IIIA 37(%47.4), evre IIIB 35(%44.9)
ve evre IIIC 6(%7.7) olarak evrelenmişlerdir. Hastaların
36(%46.2)’sında herhangi bir kilo kaybı belirtilmemişken;
42(%53.8)’sinde son 3 ayda ≥%5 kilo kaybı kaydedilmiştir. Eş zamanlı KT, 48 (%61.5) hastaya uygulanabilmiştir.
Tüm hastalar için ortanca GS, LYSK ve UMSK süreleri
sırasıyla 24, 20 ve 19 aydır. GPS, serum CRP ve albümin seviyelerine göre hastaları GPS 0, 1 VE 2 olarak sınıflamaktadır. Buna göre hastalarımızın GPS-0, GPS-1 ve
GPS-2’ye dağılımları sırasıyla 28 (%35.9), 31 (%39.7) ve
19 (%24.4)’dür. G8 skoru, yaş kilo kaybı, mobilite, nöropsikolojik sorun varlığı, VKI, ek hastalıklar ve hastanın farkındalığının puanlanmasından oluşan bir sistemdir. Çalışmamızda ortanca G8 skoru, 10.5 (aralık, 4.5-17.0) ve 40
(%51.3) hastanın ≤10.5 iken; 38 (%48.7)’inin>10.5’dir.
PNI, serum albümin ve total lenfosit değerleri ile hesaplanmaktadır. Ortanca PNI değerimiz 45.5 (aralık, 20.0-63.0)
olarak hesaplanmıştır ve hastaların 37 (%47.4)’sinin <45,
41 (%52.6)’inin ≥45 olduğu görülmüştür. Evrelere göre
dağılım ile risk gruplamaları arasında farklılık izlenmemiştir. Tek değişkenli analizde; GS için, düşük GPS’na sahip
olmak (2-y %78, %52 ve %10, p<0.001), G8 skorunun
>10.5 olması (2-y %28 ve %76, p<0.001) ve PNI’in ≥45
olması (2-y %37’e %52, p=0.014) olumlu faktörler olarak
saptanmıştır. LYSK için ise, sadece G8 skorunun >10.5 olması (2-y %35’e %65, p<0.001) olumlu bir faktör olarak
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görülmüş diğer değerlendirme sistemlerinin etkisi gösterilememiş, UMSK için kullanılan sistemlerin bir yararı saptanmamıştır. Çok değişkenli analizde; GS için GPS (p=0.005)
ve G8 skoru (p=0.011), LYSK için G8 skoru (p=0.008)
anlamlı faktörlerdir. UMSK için anlamlılık gösterilememiştir.
Sonuç: Evre III ≥70 yaş KHDAK hastalarının GS sonuçlarında skorlama sistemlerinin prognostik rolü gösterilmiş
ve ilk kez nomogram oluşturulmuştur. Ancak bu sistemlerin
UMSK için prognostik rolü gösterilememiş ve LYSK için sadece G8 skorunda anlamlılık kaydedilmiştir. G8 skorlaması,
ek tetkik gerektirmeyen, hastanın genel durumu hakkında
bilgiler veren, kolay uygulanabilir bir araçtır. Tedavi kararlarımızı ve dozlarımızı belirlerken G8 skorlamasının kullanımının yararlı olacağı, G8, GPS ve PNI’e göre olumsuz
prognozlu hastalarda definitif veya palyatif tedavi kararının
prospektif çalışmalarla incelenmesinin önemli olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Geriatrik hasta, Küçük hücreli dışı akciğer
kanseri, Radyoterapi, G8, Glaskow Prognostik Skor, Prognostik
nutrisyonel indeks

Şekil 1.
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SENKRON VEYA METAKRON GELİŞEN AKCİĞER MALİGNİTELİ
HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE SAĞKALIMI
Murat Eser, Oktay Bozkurt
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji
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Giriş: Multiple primer malignitelerin (MPM) insidansı
son yıllarda keskin bir şekilde artmıştır. Bununla birlikte,
akciğer kanseri içeren MPM hastalarının klinik özellikleri ve
prognozu tam olarak aydınlatılamamıştır. Biz bu çalışmada
Erciyes Üniversitesi Medikal Onkoloji kliniğine başvurmuş
akciğer kanserini içeren MPM li hastaların klinik özelliklerini
ve prognozunu araştırmayı hedefledik.
Materyal-Metot: 0cak 2010 ve Eylül 2021 tarihleri
arasında Erciyes Üniversitesi Medikal Onkoloji (EÜMO)
kliniğinde tetkik ve tedavi görmüş 2830 akciğer kanserli hastanın kayıtları geriye yönelik olarak tarandı. Önceki
primer kanserlerin teşhisinden sonraki 6 ay içinde teşhis
edilen ikinci primer kanserler senkron primer kanserler, 6
aydan fazla teşhis edilenler ise metakron kanserler olarak
adlandırıldı. Akciğer kanseri ile senkron veya metakron
eşlik eden maligniteler 3 grupta analiz edildi. Bunlar; (1)
akciğer kanseri öncesinde malignitesi olmayan sonradan
metakron kanser gelişenler, (2) önceden malignitesi olup
sonradan metakron akciğer kanseri gelişenler, (3) senkron
gelişen kanserlerdir.Hastaların genel sağlalımı(OS) Kaplan-maier ve gruplar arasındaki ilişki ki-kare yöntemleri ile
hesaplandı.
Bulgular: 0cak 2010 ve Eylül 2021 tarihleri arasında
EÜMO kliniğinde tetkik ve tedavi görmüş 2830 akciğer
kanserli vakalarının akciğer kanserli MPM insidansı %1.69
(48\2830) idi.Gruplar arasında klinik özellikler bakımından
anlamlı fark yoktu.MPM li hastaların klinik özellikleri tablo1
de sunulmuştur.
Akciğer kanserine eşlik eden 57 maligniteden en sık eşlik
eden malignite larinks kanseri(10/57) idi ve bunu prostat
kanseri(8/57) izledi.Eşlik eden larinks kanseri ve prostat
kanseri daha çok diğer eşlik eden kanserlerinde en sık yer
aldığı grup olan grup 2 de yer aldı.Akciğer kanserine eşlik
eden maligniteler tablo2 de sunulmuştur.
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Medyan genel sağkalımlar grup1,grup2 ve grup3 de sırasıyla; 39(aralık 0-82,209), 96(aralık 61,269-130,731) ve
33(3,543-62,457) idi.Grup2 de yer alan hastalar grup1 ve
grup3’e göre daha iyi prognaz gösterdi(P:0.007).Gruplar
arası sağ kalım grafiği şekil1 de sunulmuştur.
Sonuç: Larinks kanseri ve prostat kanseri akciğer kanserine en sık eşlik eden kanserlerdi.Bu iki kanser daha çok
akciğer kanseri tesbit edilmeden önce vardı(grup2).MPM’li
hastalarda saptanan en sık akciğer kanseri tipi adenokarsinom idi.Akciğer kanseri gelişmeden önce metakron malignite tanısı alanlar(grup2); akciğer kanseri tanısı sonrası
metakron ikinci primer kanser(grup1) ve senkron ikinci
primer kanser tanısı alanlara(grup3) göre daha iyi prognoz
göstermiştir(p:0.007).
Anahtar Kelimeler: Multiple Primer Kanserle

Şekil 1. Senkron veya metakron gelişen akciğer kanserli hastaların gruplar arasında genel
sağkalım farklılıkları
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Tablo 1. MPM’li hastaların klinik özellikleri
Özellikleri
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Yaş:
<65,
>=65
Cinsiyet:
Kadın,
Erkek
Sigara:
İçen,
İçmeyen
Aile Hikayesi:
Mevcut,
Mevcut değil
Kanser Adedi:
2’li,
3’lü,
4’lü
Histolojik_Tip: Adenokarsinom,
SCC,
SCLC,
KHD (NOS),
Sarkomatoid
Akciğer_kanseri
Evre:
1. Evre,
2. Evre,
3. Evre,
4. Evre
Tümör Çapı (mm):
<40,
>=40
Tümör Aralığı:
<12 ay,
>=12 ay

Toplam
sayı

Grup1 (n:35)

Grup2
(n:3)

Grup3
(n:10)

35 (%72,9),
13 (%27,1)

2 (%5.7),
1 (%7,7)

27 (%77,1),
8 (%61,5)

6 (%17,1),
4 (%30,8)

0,559

10 (%20,8),
38 (%79,2)

0, 3 (%7,9)

9 (%90),
26 (%68,4)

1 (%10),
9 (%23,7)

0,256

35 (%72,9),
13 (%27,1)

3 (%8,6), 0

23 (%65,7),
12 (%92,3)

9 (%25,7),
1 (%7,7)

0,102

20 (%44,4),
25 (%55,6)

1 (%5),
2 (%8)

13 (%65),
19 (%76)

6 (%30),
4 (%16)

0,518

40 (%83,3),
5 (%10,4),
3 (%6,3)

2 (%5),
1 (%20), 0

28 (%70),
4 (%80),
3 (%100)

10 (%25), 0, 0

0,246

14 (%66,7), 11
(%73,3), 5 (%83,3), 5
(%100), 0

5 (%23,8),
3 (%20),
1 (%16,7),
0, 1 (%100)

21 (%43,8), 15 (%31,3),
6 (%12,5),
5 (%10,4),
1 (%2,1)

2 (%9,5), 1 (%6,7),
0, 0 0

P değeri

0,463

3 (%6,3),
2 (%4,2),
3 (%6,3),
34 (%70,8)

0, 0, 1 (%33,3),
2 (%5,9)

3 (%100),
1 (%50),
0, 26(%76,5)

0, 1 (%50),
2 (%66,7),
6 (%17,6)

0,258

24 (%53,3),
21 (%46,7)

1 (%4,2),
1 (%4,8)

15 (%62,5),
18 (%85,7)

8 (%33,3),
2 (%9,5)

0,140

12 (%25),
36 (%75)

1 (%8,3),
2 (%5,6)

1 (%8,3),
34 (%94,4)

10(%83,3), 0

0,001

Tablo 2. Akciğer kanserine eşlik eden maligniteler
Eşlik_Eden Kanserler
RCC
Endometriyum
Serviks
Over
Prostat
Mesane(TH)
Meme(IDC)
Mide
Duodenum
Kolon
Rektum
Pankreas
Tiroid(Papiller)
Cilt(Bazan H.)
HCC
Larinks
Myelom
KML
GİST
Beyin(Menenjiom)

Toplam(n:57)

Grup1(n:4)

Grup2(n:43)

Grup3(n:10)

P değeri

1
2
1
1
8
4
5
4
1
3
3
1
4
1
2
10
2
2
1
1

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
2
1
1
6
4
3
2
0
3
1
0
3
1
0
10
2
2
1
1

1
0
0
0
1
0
2
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0

0.533
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OPERE KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE
MPV TROMBOSİT ORANININ PROGNOSİTİK ÖNEMİ
Ali Aytaç, Bilgin Demir, Esin Oktay
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Onkoloji
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Giriş: Küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK)
hastalarda trombosit sayısının ve trombosit indekslerinin
prognostik etkisi araştırılmış ve trombositoz, genel sağkalım
(OS) için olumsuz bir prediktif faktör olarak kabul edilmiştir.3.Bu çalışmada opere KHDAK hastalarında tanı anındaki MPV/PC oranının ve trombosit sayısının hastalıksız sağkalım(DFS) ve OS ilişkisini araştırdık..
Materyal-Metot: Hastanemiz bilgisayar kayıt sistemi taranarak, 2014-2021 yılları arasında non-metastatik opere
KHDAK tanısı alan 70 hasta değerlendirildi.Tüm hastaların
tedavi öncesi trombosit ve MPV değerlerine bakıldı. Neoadjuvan kemoterapi sonrası metastaz gelişen veya herhangi
bir nedenle cerrahi rezeksiyon yapılamayan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.Lokal ileri evre olan hastalara ortalama 3 kür neoadjuvan kemoterapi sonrası cerrahi rezeksiyon yapılırken diğer hastalara primer cerrahi uygulandı.
MPV/PC oranının optimal cut-off değeri için ROC (Receiver operating characteristics) eğrisi analizi kullanıldı.
Sağkalımlariçin Kaplan-Meier testi kullanılmış ve sonuçlar
log Rank testi kullanılarak kıyaslanmıştır. MPV/PC oranı ile
sağkalım ve progresyon süreleri arasındaki ilişkinin analizi
için IBM SPSS 18.0 hazır paket programı kullanıldı.Tüm
sonuçlar için p<0,05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: 8 kadın, 62 erkek toplam 70 hastanın ortanca
tanı yaşı 67(aralık, 48-91 yaş) idi. Median takip süresi 22.8
aydı.Hastaların %58.5’inin (n:41) başvuru anında evre 3
hastalığı vardı. Histolojik olarak %61.4’ü (n:43) akciğer
skuamöz hücreli karsinom, %34.3’ü (n:24) adenokarsinom
ve 3 hasta mikst (adenoskuamöz) karsinom olarak saptandı. (Tablo 1). Hastaların %87.1’i ortalama 3 kür platin bazlı
(neo)adjuvan KT alırken %12.9 (n:9) KT almadı. Tüm hastaların %17.1’i (n:12) radyoterapi aldı. Hastaların %50’si
(n:35) neoadjuvan KT aldı. Çalışmamızda ROC eğrisi
analizi ile MPV/PC cut-off değeri %74 spesifite ile 0,0375
olarak bulundu. Cut-off MPV/PC 0,0375 altında olanlarda median OS’ye ulaşılamadı. Bu oran yüksek olanlarda median OS 32.5 ay(%95 güven aralığı(CI) 26,6-38,4
p:0.001) bulundu. (şekil 1) Hastalıksız sağkalım açısından
her 2 grupta da median DFS’ye ulaşılamadı.Hastalar trombosit değerlerine göre iki alt gruba ayrıldı. Trombosit değeri
300000 altında olanlarda OS 78,6 ay saptanırken diğer
grupta median değere ulaşılamadı.(şekil 2)
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Sonuç: KHDAK hastalarda trombosit sayısının ve trombosit indekslerinin prognostik etkisi araştırılmış ve trombositoz, OS için olumsuz bir prediktif faktör olarak kabul
edilmiştir. Bu parametreler günlük pratikte kolaylıkla uygulanabilir ve klinisyenin karar verme sürecine yardımcı
olabilir. Daha önce genellikle metastatik hastalarda prognositik amaçlı trombosit indekslerine bakılmış.Çalışmamızda farklı olarak erken evre KHDAK de MPV/PLT oranının
prognositik önemine baktık.Çalışmamızda Inagaki ve ark.
ileri evre hastalarda yaptığı çalışmanın aksine MPV/PC
oranı yüksek olanlarda OS’nin anlamlı olarak daha kısa
olduğu saptandı4.Aynı şekilde trombositozun kötü prognositik indeks olduğunu gösteren Pedersen ve ark. yapmış
olduğu çalışma ile çelişecek şekilde çalışmamızda trombositozu olanlarda median OS daha uzun bulundu5. Ancak
trombositozu olanlarda median takip süresinin daha kısa
olması sonuca etki etmiş olabilir.Hasta sayımızın az olması
ve erken evre kanserlerde trombosit indekslerine bakılması sonuçlarımızın diğer çalışmalar ile uyumlu olmamasını
açıklayabilir. Daha çok hasta sayısı ve daha uzun takip süresi ile net veriler elde edilebilir
Anahtar kelimeler: Akciğer Kanseri, Prognoz, Ortalama Eritrosit
Hacmi, Trombositoz, Sağkalım
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3. F.J. Gonzalez Barcala, J.M. Garcia Prim, M. Moldes Rodriguez, J.
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BRAF V600E MUTASYONU POZİTİF KHDAK VAKALARININ
KLİNİKO-PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ-TEK MERKEZ DENEYİMİ
Serdar Karakaya1, Şebnem Yücel1, İbrahim Karadağ2, Burak Bilgin3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara
3Konya Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Konya
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Giriş: BRAF mutasyonu tüm küçük hücre dışı akciğer
kanserlerinin %1-3 ünde saptanmaktadır. Genellikle adenokarsinom ve sıklıkla papiller paternle ilişkilidir. Sigara
içmiş veya içmekte olanlarda daha sık saptanmaktadır.
Büyük çoğunluğu (yaklaşık %50 si) exon 15 V600E nokta
mutasyonu şeklindedir. V600E mutasyonu saptananlarda
prognoz diğer mutasyonlara göre daha iyidir.
Materyal-Metot: Hastanemiz tıbbi onkoloji kliniğinde
2018-2021 yılları arasında takip edilen küçük hücreli dışı
akciğer kanseri (KHDAK) tanısı alan BRAF mutasyonu
olan hastalar dahil edildi.
Bulgular: Sekiz KHDAK tanısı alan hastada BRAF
V600E nokta mutasyonu saptandı. Hastaların hepsi adenokarsinom patolojisinde idi. Hastaların tamamı erkek
cinsiyette idi. 6 hasta sigara içmiş-bırakmış iken, 2 hasta
halen içmekte idi. 4 (%50) hasta tanı anında BRAF V600E
mutasyonu pozitif idi.4 (%50) hasta ise 2.basamak ve daha
sonrası tedavi planı sırasında yapılan biyopsi sonucunda
BRAF V600E pozitif idi. En sık metastaz bölgesi kemik
(n=4) ve daha sonra plevra (n=3) olarak saptandı. Tedavide hastalarımızın tamamına Dabrafenib+Trametinib kombinasyonu verildi. Tedaviyi 6 hastamız progresyona kadar
tolere ederken iki hastamızda tolere edemediğinden ilaç
kesildi. Bu hastalardan bir tanesi birinci basamakta yaygın
karaciğer ve kemik metastazları ile gelip hızlı progrese oldu,
diğer hasta ise tedavi sırasında görme problemleri nedeni
ilaç kesildi. En sık gözlenen yan etki %75 (n=6) ateş idi
bunu %37.5 (n=3) artralji, %25 (n=2) KCFT yüksekliği,
%25 (n=2) diare ve %12.5 (n=1) kreatinin yüksekliği izledi. Hastalarımızda objektif yanıt oranı (ORR) %62.5 (n=5)
iken %12.5 (n=1) stabil yanıt gözlendi. Hastalarımız farklı
basamaklarda tedavi aldığından ve hasta sayısının az olmasından dolayı sağkalım ve progresyonsuz sağkalım verilerini veremedik.
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Sonuç: Çalışmada toplam hasta sayımız düşünüldüğünde BRAF mutasyonu oranımız daha düşüktü. Bunun nedeni BRAF mutasyonuna bakılma oranımızın düşüklüğünden kaynaklanabilir. Yan etki açısından literatürle benzer
olarak en sık ateş gözlendi. Literatürle uyumlu olarak adeno altgrubunda sigara içen ve erkek cinsiyette daha fazla
gözlenmişti. ORR literatürde %64 saptanırken bu durum
çalışmamızla benzerdi. Her ne kadar hasta sayımız az olması kısıtlıklık olarak göze çarpsa da BRAF mutasyonu için
yapılan çalışmalarda hasta sayılarının yüksek sayılara ulaşmadığı düşünüldüğünde hasta sayımız kabul edilebilirdi.
Bu noktada yapılacak geniş hasta sayılarının oluşturduğu
çalışmalara ihitiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: BRAF V600E, KHDAK,
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KÜÇÜK HÜCRELİ VE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER
KANSERLERİNDE C-MYC VE EZH2 EKSPRESYONUNUN
KLİNİK ÖNEMİ
Berkan Karadurmuş1, Vehbi Erçolak1, Rabia Bozdoğan Arpacı2, Kadir Eser1
1Mersin Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
2Mersin Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı
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Giriş: Akciğer kanserinde son dönemde keşfedilen etkin
tedavi ajanlarına rağmen halen istenen sağkalım hedeflerine ulaşılamaması, yeni tedavi hedeflerine ve prognostik
belirteçlere ilgiyi artırmaktadır. Histon modifiye edici enzimler içerisinde, en iyi tarif edilenlerden biri, histon metiltransferaz enhancer of Zeste Homolog 2 (EZH2)’ dir. EZH2
Polycomb-grup (Pc-G) proteinini içeren içeren üç komplexten Polycomb represif kompleks 2 (PRC2) ailesinin bir
üyesidir ve PRC2’ nin diğer alt grupları ile beraber histon
proteini 3 (H3)’ün 27. lizin rezidüsünün trimetilasyonunu
(H3K27me3) katalize eder. Bu şekilde hedef genlerinin epigenetik olarak sessizleştirilmelerini düzenler. C-MYC genlerini içeren 8q24 bölgesi, malign dokularda en sık bulunan
kromozomal amplifikasyon alanlarından biri için potansiyel bir terapötik hedeftir. C-MYC hücre döngüsü, çoklu
genlerin ekspresyonunu düzenleyen bir transkripsiyon
faktörünü kodlar. MYC bölgesinin düzensiz amplifikasyonu ve ekspresyonu tüm insan kanserlerinin yaklaşık olarak
%30’ unda görülür ve kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir.
Bu çalışmada; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurmuş, akciğer kanseri ile takip edilen hastaların
demografik ve klinik özellikleri saptayarak, bu özellikler ile
EZH-2 ve C-MYC ilişkisini ve de bunların prognostik önemi
arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.
Materyal- Metot: 1 Ocak 2012-24 Nisan 2020 tarihleri arasında, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine
başvuran ve akciğer kanseri tanısı olan 131 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi ve parafin blokları EZH-2
ve C-MYC immünohistokimyasal belirteçleri ile boyandı ve
sonuçlar analiz edildi. C-MYC ve EZH için nükleer boyanma pozitif kabul edildi.
Bulgular: Kadın / erkek oranı 24/107, yaş ortalaması 63.4 ± 7.8 idi. Hastaların 61’ i adenokarsinom, 37’ si
skuamöz hücreli karsinom, 33’ ü küçük hücreli akciğer
kanseri (KHAK) idi. Hastalarımızın %77.1’ i sigara kullanıyordu. Küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK)’nin
%38.8’i evre 4 iken, KHAK yaygın evre hastalık %66.7 idi.

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ortanca toplam (OS) ve hastalıksız sağkalım (DFS), santral yerleşimli tümörlerde ve ileri evre tümörlerde daha kısaydı; KHDAK’de ileri evre tümörler daha kısa OS ve DFS
ile ilişkiliydi. EZH-2 ekspresyonu ile DFS ve OS arasında
ilişki bulunmadı. Güçlü C-MYC ekspresyonunun daha kısa
OS ve DFS ilişkili olduğu saptandı. Skuamöz hücreli ve
KHAK’nin, sağ akciğer tümörlerinin, tru-cut/iğne biyopsisi ile örnek alınan tümörlerin daha yüksek oranda EZH-2
eksprese ettiği görüldü. Skuamöz hücreli akciğer kanserlerinin ve tru-cut/iğne biyopsisi ile örnek alınan tümörlerin
daha yüksek oranda C-MYC ekspresyonuna sahip olduğu
görüldü.
Sonuç: EZH-2 ve C-MYC ifadeleri patoloji örneklerinde immünohistokimya ile tespit edilebilir. Özellikle C-MYC
ekspresyonunun daha kısa hastalıksız ve toplam sağkalım
ile ilişkili olduğu bulunmuştur. C-MYC’ yi hedef almak akciğer kanserli olgularda önemli bir tedavi seçeneği olabilir.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, c-myc, ezh2

Kaynaklar

1. Nikoloski G, van der Reijden BA, Jansen JH. Mutations in epigenetic
regulators in myelodysplastic syndromes. Int J Hematol 2012;95:816.
2. Chang C-J, Yang J-Y, Xia W, et al. EZH2 promote sexpansion of breast
tumor initiating cells through activation of RAF1-β-caten in signaling.
Cancer cell 2011;19:86-100.
3. Feo S, DiLiegro C, Jones T, Read M, Fried M. The DNA region around
the c-myc gene and it samplification in human tumour cell lines.
Oncogene 1994;9:955-61.
4. Nguyen L, Papenhausen P, Shao H. The Role of c-MYC in B-Cell
Lymphomas: Diagnostic and Molecular Aspects. Genes (Basel)
2017;8.
5. Kim NY, Pyo J-S. Clinicopathological significance and prognostic role
of EZH2 expression in non-small cell lung cancer. Pathology-Research
and Practice 2017;213:778-82.
6. Gustafson W, Weiss W. Mycproteins as therapeutic targets. Oncogene
2010;29:1249-59.
7. Xu C, Hao K, Hu H, et al. Expression of the enhancer of zeste
homolog 2 in biopsy specimen predicts chemoresistance and survival
in advancednon-small cell lung cancer receivingfirst-line platinumbased chemotherapy. Lung Cancer 2014;86:268-73.

•

16 -19 Aralık 2021, Hibrit Kongre

SÖZEL BİLDİRİLER

74

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

•

16 -19 Aralık 2021, Hibrit Kongre

SÖZEL BİLDİRİLER

75

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

•

16 -19 Aralık 2021, Hibrit Kongre

SÖZEL BİLDİRİLER

SB-43

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE
SAĞKALIM VE SAĞ KALIMI ETKİLEYEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER:
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Baran Akagündüz
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanes
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Giriş: Küçük hücreli akciğer kanseri (SCLC), tüm akciğer
kanserlerinin yaklaşık yüzde 15’ini temsil eden bir nöroendokrin tümördür. SCLC ağırlıklı olarak sigara içenlerde
görülür.SCLC, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinden
(KHDAK)cok daha agresif seyirlidir.SCLC’li hastalar tedavi
edilmeden sadece birkaç ay sürvileri mevcuttur. Bununla
birlikte, SCLC, birden fazla kemoterapötik ilaca oldukça
duyarlıdır ve kemoterapi, en iyi destekleyici bakımla karşılaştırıldığında sağkalımı uzatan ilk tedavinin temel dayanağıdır.
Materyal-Metot: Çalışmaya Erzincan Mengücek Gazi
Eğitim ve Araştırma Hastanesionkoloji kliniğinden takipli
olan ve 18 yaş ve üzerinde metastatikSCLC tanısı olan hastalar geriye dönük olarak alındı. Farklı ilaçlarla tedavi edilen ES-SCLS hastalarının klinik seyri ve sağkalım oranları
tedavi modaliteleri değerlendirildi ve prognostik faktörler
Cox-regresyon analizi ile analiz edildi.Progresyonsuzsağkalım(PFS) tanı koyulma tarihinden progresyon gelişene
kadar geçen süre, Genel sağkalım(OS) ise tanı koyulma tarihinden ölüm tarihi veya son kontrol tarihine kadar geçen
süre olarak hesaplandı.
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Bulgular: Çalışmaya toplam 72 hasta dahil edildi.Hastaların ortanca yaşı 65 (35 – 80)di ; %75’si erkekti. Medyan
takip süresi 12 (1 – 36) aydı. Medyan PFS 6 medyan 11
ay saptandı PCI uygulanan hastalar, yapılmayan hastalara kıyasla daha iyi OS’yesahipti.Kemoterapi sonrası rezidü
kalan hastalara yapılan torasik radyoterapi alan hastaların
almayanlara göre istatiksel olarak daha iyi PFS, OS sağladı.20 (%27.7) hastada evre 3-4 hematolojik toksisite görüldü. Daha genç yaş, ECOG 0-1, torasik radyoterapi alan
hastalar, PCI yapılan hastalar OS ve PFS üzerinde iyi prognostikfaktörlerdi.Torasik radyoterapi multivariate analizde
bağımsız faktör olarak bulundu
Sonuç: ES-SCLC survileri oldukça kısa olan malignitelerdir. Özellikler İmmunoterapinin aktif olarak kullanamadığımız şartlardasurviyi etkileyen prognostik faktörlerin iyi
bilinmesi tedavi modalitelerinideğiştirmektedir.Bizim çalışmamızda olduğu gibi PCI,Torasik radyoterapinin eklenmesi surviye istatiksel olarak katkı sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: ES SCLC, SURVİVAL, PROGNOSTİK
FAKTÖRLER
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K-RAS MUTANT AKCİĞER KANSERİ GENEL ÖZELLİKLERİ
Pınar Gürsoy, Deniz Nart
Ege Üniversitesi, İzmir
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Giriş: Non-small cell lung cancer (NSCLC) dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin en sık nedenidir1K-ras
G12C mutasyonu küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin
yaklaşık % 13’ünde pozitiftir2. Ayrıca pankreas kanseri ve
kolon kanseri gibi birçok kanserde de pozitif saptanmıştır3.
Özellikle sigara içen hastalarda daha sık gözlenmiştir. SSS
metastaz sıklığı ve genel sağkalım açısından K-ras wild tümörler ile benzerdir4.
Materyal-Metot: Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinde 2021 yılında tanı alan metastatik akciğer
kanseri tanısı almış hastalar tarandı. Bu hastalar arasında
K-ras pozitifliği saptanan hastaların genel özellikleri retrospektif olarak gözden geçirildi. K-ras pozitifliği pyrosekans
yöntem ile tarandı. Hastaların yaşı, cinsiyetleri, metastaz
yerleri, aldıkları tedaviler ve sağkalım süreleri gözden geçirildi.
Bulgular: K-ras mutant metastatik non-small-cell tanılı
14 hasta saptandı. Yaş ortalaması 64 idi. Bu hastalardan
11 hasta (78.5%) erkek ve 3 hasta (21.4%) kadındı. Hastaların %71.4 ünde sigara içme öyküsü mevcuttu. Hastaların
tamamı metastatik olup tümü adenokarsinom histolojisinde
saptandı. İzole beyin metastazı olan 2 hasta (14.2%),izole
karaciğer metastazı olan 4 hasta (28.5%) mevcuttu. En sık
metastaz yerleri sırayla lenf nodları ve akciğer %71.4 vs
%42.8 olarak saptandı.
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Kras Kodon 12’ de GGT>TGT mutasyon sıklığı 6 hasta
(42.8%), GGT>GTT mutasyon sıklığı 3 hasta (21.4%), diğerleri sırayla GGT>GAT 3 hasta ve GGT>GCT 2 hasta
(24.4% vs 14.2%) mevcuttu. Bütün hastalarda diğer mutasyon analizleri negatif saptandı.
Hastalar tedavi olarak standart kemoterapi almış olup
yapılan kemoterapi ile genel sağkalım arasında fark saptanmadı. Bütün gruptaki sağkalım ise 5,4 ay olarak izlendi.
Sonuç: Bizim hasta grubumuzda k-ras pozitifliği sigara
içen erkek hastalarda daha sık gözlendi. K-ras mutasyonu
akciğer kanserinde en sık görülen mutasyon olmasına rağmen henüz hastalarımız için ülkemizde kullanabileceğimiz
seçenekler kısıtlıdır. Erken erişim programları dışında (sotorasib) hastalar halen kemoterapi ile günümüzde tedavi
edilmektedir. Bu tedaviler açısından sağkalımlar arasında
fark yoktur.
Anahtar kelimeler: K-RAS,metastatik akciğer kanseri
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AKCİĞER ADENOKARSİNOMU TANILI HASTALARIMIZA
GENEL BAKIŞ
Nuran Katgı
S.B.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Giriş: Akciğer adenokarsinomunun dünyada olduğu
gibi ülkemizde de sıklığı giderek artmaktadır. Bu nedenle
adenokarsinom tanılı hastalarımızın özelliklerini detaylandırmak istedik.
Materyal- metot: Ocak 2018 – Ocak 2021 tarihleri
arasında SBÜ Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Onkoloji polikliniğinde
akciğer adenokarsinomu tanısı konup, tedavi ve takipleri
yapılan 307 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
Sonuç: Yaş ortalaması 62.6 ± 10.3 olan hastalarımızın
94 (%30.6)’ü kadın, 213 (%69.4)’ü erkek idi. 224 (%73.0)
hastanın sigara öyküsü vardı.154 (%50.2) hastada metastaz saptanmazken 79 (%25.7) hasta soliter, 74 (%24.1)
hasta multipl metastatik idi. En sık görülen üç metastaz yeri
74 (%24.1) hastada kemik, 43 (%14.0) hastada plevra ve
39 (%12.7) hastada beyin idi. 118 (%38.4) hasta opere
edilmişti. Hastaların %56.4’ünde CK7, %40.1’inde CK20
pozitif iken %3.3’ünde P63 ve %1’inde CK5/6 pozitifliği
saptandı. 224 (%82.7) hasta TTF-1 pozitif idi. EGFR analizi
yapılabilen 199 hastanın 62 (%31.1)’si, ALK analizi yapılabilen 196 hastanın 37 (%18.8)’si, ROS-1 bakılabilen 156
hastanın 3 (%1.9)’ü pozitif idi. 189 (%61.6) hastanın takiplerinde progresyon izlendi.
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TTF-1 pozitif hastalarda genel sağ kalım 105.1±8.0 ay
ve TTF-1 negatif hastalarda 74.2±15.0 ay olarak bulundu. TTF-1 ve EGFR pozitif hastalarımızda özellikle multipl
metastatik olanlarda genel sağ kalım negatif hastalarla karşılaştırıldığında daha iyiydi (sırasıyla p=0.001, p=0.012).
TTF-1 pozitif hastalarda EGFR, ALK ve ROS-1 pozitifliği
TTF-1 negatif hastalara göre daha yüksek saptandı. Ancak
EGFR dışındakiler istatistiksel anlam taşımadı (p=0.010).
Tartışma: İnsidansı giderek artan akciğer adenokarsinomunun hedefe yönelik tedavilerdeki gelişmelerle birlikte
önemi daha da artmıştır. Etiyolojide sigara faktörünün önemini bir kez daha görmekle birlikte %38.4 hastanın opere olması umut verici görünmektedir. TTF-1 pozitifliğinin
pozitif prognostik faktör olarak kullanılabileceğini görmekle
birlikte bu hastalarda EGFR mutasyon sıklığının daha fazla
olması ise kısıtlı kaynaklarda hasta seçimimizde yol gösterici diğer faktörlerin arasına girebilir diye düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Akciğer, adenokarsinom, immün histokimya,
prognoz
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AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN KÜRATİF RADYOKEMOTERAPİ
SIRASINDA OLUŞAN ÖZEFAJİTLERİN PROGNOSTİK OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
Düriye Öztürk
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
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Giriş: Akciğer kanserli hastalarda lokal ileri radyokemoterapi standart tedavidir. Bu tedavi sırasında oluşabilecek
en sık görülen komplikasyon özefajittir. Bizler bu çalışmada küratif radyoterapinin özefajitlerin prognostik önemini
araştırdık.
Materyal Metot: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyasyon Onkolojisine gelen Mayıs 2016-Aralık 2019 yılları
arasında küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu(KHDAK)
lokal ileri tanısı almış, radyokemoterapi alan 121 hastayı
retrospektif olarak değerlendirdik.
Bulgular: Çalışmamızdaki 121 KHDAK hastanın yaş
ortalaması 64,92 ± 8,36 (min:44-max:83) aydı. Cinsiyet
dağılımı 5 (%4) kadın, 116 (%96) erkek hastaydı. Sigara
kullanımına gelince 6 (%5) hastada sigara kullanımı yoktu
%95’i sigara kullanımı vardı. Hastaların komorbit hastalıklarına bakıldığında 43 (%35,5) DM mevcut iken 31 (%25,6)
hipertansiyon mevcut idi. Hastaların histopatolojik sınıflandırımasında 95 (%78) skuamöz hücreli karsinom, 20(%17)
adenokarsinom, 6 (%5) tip tayini yapılamamıştı. Hastaların
evrelemesinde Evre IIIA 35(%29), Evre IIIB 65(%54), IIIIC
21(%17)di. Tedavi sırasında eş zamanlı sisplatin+etaposit,
paklitaksel+karboplatin ve diğer kemoterapi ajanları kullanılmıştır. Hastalara ortalama 6000 cGy Radyoterapi uygulandı. Erken yan etki olarak 69 (%56) hastada Grade 1
özefajit, 40 (%33) hastada Grade 2 özefajit, 13 (%11) hastada Grade 3 özefajit görüldü.Hiç bir hastada grade 4 ve 5
yan etki görülmedi. Kilo kaybı ve özefajit gradeleri arasında
anlamlı ilişki vardı(p=0.02). Grade 1 özefajitte %52 kilo
kaybı, grade 2’de %64 kilo kaybı, Grade 3’dede %96 kilo
kaybı olma olasılığı vardı. Kemoradyoterapiyi tamamlayıp
3 ay sonra klinik ve radyolojik değerlendirilmesine göre;
Tedaviye cevap vermeyen (SD) 23 (%19), progresyon gösteren (PD) 12 (%10), parsiyel yanıt alınan(PR) 51(%42),
tam yanıt alınan (CR) 35 (%29) hasta vardır. Genel sağkalım 22 ay (%95 CI(16,1-27,8), birinci yılda %70 hayatta
ikinci ylda % 46, üçüncü ylda %33 hasta hayattaydı.

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Sonuç: Lokal akciğer karsinomunda standart tedavi kemoradyoterapidir, Yeni radyoterapi cihazları ve teknikleri
geliştiği halde en sık görülen yan etki özefajittir ve ciddi
şekilde beslenme güçlüğü ve kilo kaybına sebeb olmakta
tedaviyi olumsuz yönde etkilemektedir. Gelecekteki araştırmaların radyasyona bağlı bağlı yan etkilerin ve özefajitlerin
en aza indirmesini umuyoruz.
Anahtar kelimeler: KHDAK, SD, PD, PR, CR, Özefajit

Kaynaklar

1. Lnger c, Hsu C, Curran W et all. Do elderly patients with locally
advenced non-small cell lung cancer benefit from combinant modality
treatment? A secondary analysis of RTOG 94-10 Int J Radiat Oncol
Biol Phys. 2001;51/1 Suppl):20-21
2. Byhardt RW, Scott C, Sause WT, et al. Response toxicity failure
patterns and survival infive Radiation Therapy Oncology Group trail
of sequential and/or concutrrent chemotherapy and radiotherapy for
locally advenced non-small cell carcinoma of lung. Int J Radiat Oncol
Biol Phys. 1998;42(3):469-478
3. Emami B, Lyman J, Brown A, et al. Tolerance of normal tissue to
rhrepeutic irradiation. Int J, Raiat Oncol Biol Phys. 1991;21(1):109122
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AKCIĞER PLEOMORFIK KARSINOMLU OLGULARIN DEMOGRAFIK
VE KLINIK ÖZELLIKLERI, SAĞ KALIMI ETKILEYEN FAKTÖRLER:
GERÇEK YAŞAM VERISIU
Nail Paksoy1, Ferhat Ferhatoğlu2
1İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
2Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
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Giriş: KHDAK’lerinin alt grupları içinde pleomorfik karsinom (PK) oldukça nadir görülmektedir. Morfolojik olarak
epitelyal ve mezenşimal komponentleri barındırabilmesi
nedeniyle bifazik bir tümör özelliği taşıyan ve az diferansiye özellik göstermesi PK’nın diğer KHDAK gruplarına göre
geleneksel kemoterapötiklere daha dirençli ve erken evrede
dahi prognzunun daha kötü olmasına neden olmaktadır.
Hastalığın ortalama tanı yaşı 60 olup erkek ve sigara içenlerde daha sık gözükmektedir. Hastalığın nadir, heterojen
ve agresif yapısı nedeniyle Merkezimizdeki hastalarımızın
klinikopatolojik bulgularını sunmayı uygun bulduk.
Materyal-Methot: 2000-2018 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji biriminde PK tanısı olan hastaların dosyaları retrospektif olarak
tarandı. Hastaların demografik, klinik ve patolojik bulguları
kaydedildi. İstatistiksel analiz için SPSS v 21 kullanıldı.

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Sonuç: Çalışmaya 31 hasta dahil edildi. Ortanca yaş
59, erkek oranı %80,6 olarak tespit edildi. Evre dağılımları genel olarak homojen özellik göstemekteydi. Hastaların
%77’sini küraitf amaçlı cerrahi girişim uygulandı. Hastalık
evresi, adjuvan kemoterapi, küratif cerrahinin istatistiksel
anlamlı şekilde sağkalıma katkı sağladığı görüldü (p<0,05)
(Grafik 1). Serimiz yaş ve cinsiyet açısından diğer çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. Fakat erken evre hastalığın
literatürün aksine bizde daha baskın olması refenrans merkez olmamız nedeniyle erken evrede teşhisin konması ile
ilişkisi olabilir. Erken evrede uygulanan küratif yaklaşımlar
hastalığın sağkalımını arttırabilir.
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PULMONER METASTAZEKTOMI YAPILAN 20 OLGUNUN SUNUMU
Egemen Döner
Esogü Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir
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Giriş: Primer tümörü kontrol altında olan ve sadece akciğer metastazı bulunan hastalarda yapılan metastazektomi
ameliyatının birden fazla organ metastazı olan olgularla
karşılaştırıldığında komplet cerrahi rezeksiyon sonrasında
daha iyi sağkalım gösterebildikleri ortaya konulmuştur. Çalışmamızda, retrospektif olarak metastazektomileri ve sağkalıma etkisi ile ilgili deneyimimizi paylaştık.
Materyal ve metot: Kliniğimizde, 2010 ile 2020 yılları arasında akciğerde saptanan metastaz nedeni ile opere
edilmiş 20 hasta (12 erkek, 8 kadın ;ortalama yaş 49),retrospektif olarak incelendi.Hastalar yaş, cinsiyet, primer tümör patolojisi,hastalıksız geçen süre,radyolojik ve cerrahi
olarak tespit edilen metastatik lezyon sayısı, operasyon şekli ve takip süreci ile değerlendirildi. Tüm hastalara solunum
fonksiyon testleri incelemesi yapıldı. Primer tümörleri kontrol altında olan izole pulmoner lezyonları mevcut hastaların
kardiyopulmoner durumu yapılacak rezeksiyona uygun ise
rezeksiyon uygulandı

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Bulgular: Yirmi hastanın 3‘üne video yardımlı torakoskopik cerrahi(VATS) ile, diğer 17 hastaya açık torakotomi
ile toplamda 28 metastazektomi operasyonu uygulandı.
Operasyon öncesi saptanan nodül sayısı 39 iken, operasyonla toplamda 54 adet nodül eksize edildi. Majör komplikasyon görülmedi. 9 hastamız postoperatif 5 yıllık süreçleri
içinde yaygın metastazlar ile kaybedilirken, 11 hasta pulmoner metastaz olmaksızın hastalıksız takip edilmektedirler.
Sonuç: Primer tümörü kontrol altında olan izole pulmoner metastazlı olgularda metastazektominin sağkalımı
olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Nodüllerin sayı olarak değerlendiriminde radyolojik bulgu olarak da atlanma
olasılığı, yapılacak metastazektomide açık cerrahi tedavi ve
digital palpasyonun önemini halen güncel kılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Pulmoner, metastaz,metastazektomi
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KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNİN NAZOFARENX METASTAZI
Asuman Önol Mirik1, Sevil Karabağ2
1Tekirdağdevlet Hastanesi,
2Namık Kemal Üniversitesi

Akciğer kanserinin nazofarenx metastazı literatürde de oldukça nadir rapor edilen bir metastaz şeklidir.
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Bizim olgumuz,
67 yaşında erkek 80 paket/yıl sigara içicisi,geçmeyen
öksürük şikayeti nedeni ile başvurduğu dış merkezde yapılanbronkoskopi sonrası 03.05.2019 tarihinde küçük hücreli akciğer kanseri tanısı alıyor. Yapılan PET-BTde extensiv
stage evrelemesi ile 1.2.3. günler olmak üzere kemoterapi
[KT] alıyor. 3 kür KT sonrası 29.08.2019 tarihinde yapılan
kontrol PET-BT de hastalık regrese idi. Mediastinel rezidiv
lenf nodları için 30.10.2019-30.10.2019 tarihleri arasında 13x300cGy palyatif RT sonrasında beyin MR sonucu
ile PCI planı yaptık. Ancak 31.10.2019 tarihinde yapılan
kontrol beyin MR sonucu sağ frontal lobda periventriküler
alanda multiple nodüler metastatik lezyonlar ve nazofarenkste düzensiz adenoid kalınlaşma ve kitlesel lezyon geldi. Bunun üzerine yapılan nazofarenx biopside küçük atipik
nükleuslu malign tümör hücreleri görülmüştür [Resim 2].
Yapılan immünhistokimya ile TTF 1+[Resim 1], Sinaptofizin+[RESİM3], Ki67 %90 olarak değerlendirildi ve patolojik olarak küçük hücreli akciğer karsinomu ile uyumlu olarak raporlandı. Bunun üzerine nazofarenx dahil tüm beyin
için 10x300cGy palyatif radyoterapi yapıldı. 20.01.020 de
tedavi sona erdi. Hastamızın ilk tanı anından 10 ay süre
geçmiş olup, hasta hala takiptedir.
Tartışma: Dünya Sağlık Örgütü nazofarenkste sık görülen primer tümörleri andiferansiye karsinom, diferansiye
nonkeratinize ve keratinize skuamöz hücreli karsinom olarak belirtmiştir.Hastanın primer akciğerdeki tümörünün tanısı skuamöz hücreli karsinom olsa idi Nazofarenksteki tümörün primer-metastaz ayırımı oldukça zor olacaktı.Ancak
hastamızın primer tanısının küçük hücreli karsinom olması
tanıyı kolaylaştırmıştır. Bu ayrım doğru tedavi yaklaşımı
açısından önemlidir.Primer akciğer kanseri ikinci pimer-boyun tümörleri oran %1-2'dir. Küçük hücreli akciğer karsinomunun en sık metastaz yaptığı yerler santral sinir sistemi ve
kemik iliği olarak bildirilmiştir. Primer akciğer kanseri hastalarında nazofarenks metastazı oldukça nadirdir. Biz de bu
nadir olguyu küçük hücreli akciğer karsinomu taramasında
bu lokalizasyonun da akla gelmesi gerektiğini vurgulamak
amacıyla sunduk.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, metastaz, nazofarenx, küçük
hücreli karsinom

İmmünohistokimya ile tümör hücrelerinde TTF-1 pozitifliği x100

Nazofarenkste küçük hücreli karsinom hücreleri h&e x40

İmmünohistokimya ile tümör hücrelerinde synaptofizin pozitifliği x100

Kaynaklar

1. World J Surg Oncol. 2014 Mar 27;12:68. doi: 10.1186/1477-7819-12-68.
Lung squamous cell carcinoma metastasizing to the nasopharynx
following bronchoscopy intervention therapies: a case report.
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ALK+ METASTATİK AKCİĞER ADENOKANSERİNDE ALEKTİNİB İLE
TAM YANIT: BİR OLGU SUNUMU
Mesut Aydın, Güzin Demirağ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
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Giriş: Günümüzde metastatik akciğer kanserlerinde tedavi planı yaparken özellikle non-skuamöz akciğer kanseri
olan hastalarda EGFR, ALK, ROS gibi driver mutasyonlarının bakılması ve tedavi planının ona göre yapılması standart yaklaşımdır.
Olgu: Burada, ALK yeniden düzenlemesine sahip olduğu
gösterilen ancak EGFR ve BRAF mutasyonu negatif olan,
sağ alt lob lobektomi sonrası postop patolojik evresi T1aN2
(evre3A) olan hasta adjuvan kemoterapi için 10/2011 tarihinde başvurdu. Hastaya 10/2011-01/2012 tarihleri arasında adjuvan 4 kür cisplatin-vinorelbin tedavisi ve ardından
03/2012-04/2012 tarihleri arasında eksternal küratif radyoterapi uygulandı. Tedavi sonrası PET-CT’de hastalık tespit
edilmemesi üzerine 09/2020 tarihine kadar yaklaşık 9 yıl
hastalıksız olarak takip edildi. 9 yıl takip sonrası sağ kalçada
ağrı tespit edilmesi üzerine çekilen kalça-uyluk BT’de sağ
asetabulum tabanında metastatik lezyon düşünülmesi üzerine PET-CT ile değerlendirme yapıldı. 09/2020 de yapılan
PET-CT'de sağ akciğer bazalinde, biri parakardiyak 19 ve
14 mm nodüler metastatik lezyonlar, sağ üst lob plevral

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

kalınlaşma, bilateral supraklaviküler patolojik lenf nodları,
batında aortokaval ve karaciğer hilus düzeyinde patolojik
lenf nodları ile yaygın kemik metastazları( sağ asetabulum
ve ilium, sağ 5.kosta ve T1 vertebra) tespit edildi. İlk tanı
tarihinden itibaren uzun bir süre geçtiğinden, 10/2020’de
yapılan sol supraklaviküler lenf nodu biyopsi sonucu adenokarsinom metaztazı olarak raporlandı. Gönderilen patoloji örneklerinden real time PCR ile EGFR ve BRAF mutasyonları, FISH testi ile ALK rearranjmanı çalışıldı. Çalışma
sonucu ALK pozitif akciğer adenokarsinom olarak geldi.
Ağrı nedeniyle sağ iliak palyatif RT sonrası Alektinib (600
mg, günde 2 defa) başlandı. Hastada ilaca karşı herhangi
bir yan etki gelişmezken, aynı zamanda tedavinin 6. ayında
radyolojik tam yanıt alındı. Alektinib tedavisinin 10. ayında
hasta halen semptomsuz ve hastalıksız takip edilmektedir.
Sonuç: Driver mutasyonlar akciğer kanserinde çok
önemli bir parametredir. Metastatik akciğer kanserinde küçük bir oranda pozitiflik saptansa da tedavi yanıtı açısından
hastalar için çok büyük şans olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: ALK, Akciğer, Adenokarsinom, Alektinib
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NADİR BİR KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER CA VAKASI
Özden Demir, Güzin Demirağ
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
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Giriş: Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) kötü prognoza sahip bir tümördür. Kemoterapiye yanit orani oldukça
iyi kemosensitif bir tümördür. Küçük hücreli akciğer kanseri , sınırlı evre ve yaygın evre olmak üzere klinikopatolojik
olarak 2 gruba ayrılır (1). Sınırlı evrede hastalık toraksa sınırlı ve radyoterapi alanı içerisindedir. Toraks radyoterapisi
ile kemoterapi kombinasyonu ile tedavi edilen KHAK vakalarında %80 lik bir tam yanıt oranı ve 17 aylık sağ kalım
oranları bildirilmiştir. Ancak 5 yıllık OS oranına sahip hastalar %12-15 dir (2). Biz burada sınırlı evre küçük hücreli
akciğer kanseri tanısı konan, kemoterapi ve kemoradyoterapi kombine tedavi alan, tedavi sonrası pet de tam yanıt
alındığı görülen ve 5 yıldır hastalıksız takip edilen vakamızı
sunduk.
Olgu: 63 yaşında erkek hasta 5 yıl önce polikliniğimize zayıflık, öksürük ve kilo kaybı şikayetleri ile başvurdu.
Hastanın psöriazis dışında bilinen kronik hastalık öyküsü
yoktu. 30 paket/yıl sigara kullanımı vardı. Hastanın çekilen
toraks bilgisayarlı tomografi (bt) ve positron emisyon tomografisinde ( pet) sol hiler bölge ve sol alt lobda multıple
kitle tespit edildi. Hastanın genel durumu iyi, vitalleri stabildi. Ecog ( Eastern Cooperative Oncology Group) performans skoru 0-1 olması nedeniyle hastaya 1 kür kemoterapi (etoposide + sisplatin), ardından kemoradyoterapi
ve daha sonra 3kür daha kemoterapi (kt) verildi. 4. Kür kt
sonrası yanıt değerlendirmesi yaptığımız toraks bt de belirgin regresyon görülmesi ve hastanın kt yi tolere etmesi
nedeniyle 5. Ve 6. Kür kt verildi. 6. Kür sonrası çekilen PET
de komplet yanıt elde edildi. Profilaktik kranial radyoterapi
yapıldı. Ardından hasta takibe alındı. Hastanın hastalığının
5. yılında hastalıksız olarak takipleri devam ediyor.

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Sonuç: Küçük hücreli akciğer kanseri sıklıkla nüks ve
metastazlarla seyreden, hızlı progresyona sahip bir tümördür. Kemosensitif olması nedeniyle tedavide kemoterapi ve
radyoterapi kombinasyonu önerilmektedir. Toraks radyoterapisi ile kemoterapi kombinasyonu ile tedavi edilen KHAK
vakalarında %80 lik bir tam yanıt oranı ve 17 aylık sağ
kalım oranları bildirilmiştir. Ancak 5 yıllık OS oranına sahip
hastalar %12-15 dir (2). Yaygın evreye sahip hastalarda ise
kombinasyon tedavisi verildiğinde tam yanıt oranları %20
den fazla olmakta ve ortalama genel sağ kalım oranları ise
7 ay civarındadır. Ancak 5 yıllık genel sağ kalım oranları
sadece %2 oranındadır (3). Literatürde çok az vakada 5 yıl
ve üzeri genel sağ kalıma sahip hasta olduğunu biliyoruz.
Bizim vakamız birinci basamak kemoterapi ve radyoterapi
kombinasyon tedavisi sonrası 5 yıldır nüks ve metastaz olmadan hastalıksız takip edilmesi nedeniyle önemli düşünüyoruz ve sunmaya değer bulduk.
Kaynaklar

1. Chan, Bryan A.; Coward, Jermaine I. G. (2013). "Chemotherapy
advances in small-cell lung cancer". Journal of Thoracic Disease. 5
(Suppl 5): S565–S578. doi:10.3978/j.issn.2072-1439.2013.07.43.
ISSN 2072-1439. PMC 3804877. PMID 24163749.
2. Janne PA, Freidlin B, Saxman S, Johnson DH, Livingston RB,
Shepherd FA, et al. Twenty-five years of clinical research for patients
with limited-stage small cell lung carcinoma in North America. Cancer.
2002 Oct 1. 95(7):1528-38. [Medline].
3. Jackman DM, Johnson BE. Small-cell lung cancer. Lancet. 2005 Oct
15-21. 366(9494):1385-96. [Medline].

Anahtar kelimeler: küçük hücreli akciğer CA, sınırlı evre, genel
sağ kalım, progresyonsuz sağ kalım
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COVID-19'LU AKCİĞER KANSERİ HASTALARININ KLİNİK
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ: GERİYE DÖNÜK VAKA SERİSİ
Yusuf Kahya1, Güle Çınar2, Buse Mine Konuk Balcı1, Samed Baloğlu1, Cabir Yüksel1,
Kemal Osman Memikoğlu2
1Ankara Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2Ankara Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
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Amaç: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisinden olumsuz etkilenen hasta gruplarından biri de kanser hastalarıdır. Bu çalışmanın amacı COVID-19’lu akciğer
kanseri (AK) hastalarında COVID-19’un klinik seyrinin ve
sonuçlarının değerlendirmesidir.
Gereç ve Yöntem: Mart 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında COVID-19 ön tanısı ile üçüncü basamak hastaneye
yatırılarak tedavisi düzenlenen 3750 hasta geriye dönük
araştırıldı. Bu hastalar arasından primer AK öyküsü olan
36 hasta çalışmaya dahil edildi. Şiddetli hastalık seyri ile
ilişkili risk faktörlerini değerlendirmek için tek değişkenli ve
çok değişkenli analizler yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 36 hastanın 28'i (%77)
erkek, 8'i (%23) kadındı. Medyan yaş 67 yıldı (min – max:
53-81 yıl). Altı (%17) hastada küçük hücreli AK, 30 (%83)
hastada küçük hücreli dışı AK tanısı vardı. En sık görülen
semptomlar ateş (n=28, %77), öksürük ve miyalji (n=21,
%58) ve dispne (n=18, %50) idi. En sık radyolojik bulgu buzlu cam opasitesi (BCO) (n=30) olup, 13 hastada
bilateral ve 17 hastada unilateral yerleşimliydi. Hastaların
%30’unda (n=11) hastalığın seyri şiddetliydi, yoğun bakım desteği verilen 2 (%5) hastada exitus gelişti. Başvuru
sırasındaki toraks bilgisayarlı tomografide yamalı konsolidasyon varlığı tek değişkenli (HR 2.41, %95 CI: 1.4-4.4,
p=0.04) ve çok değişkenli Cox regresyon analizinde (HR
0.48, %95 CI: 0.24-0.97, p=0.03) şiddetli hastalık gelişme
riski açısından anlamlı bulundu (Resim1).
Sonuç: Bu çalışmada COVID-19'lu AK hastalarının klinik özellikleri, laboratuvar ve radyografik bulguları genel
popülasyona göre benzer olmakla birlikte, ölüm oranı %5
bulunmuş ve genel popülasyondan yüksek olduğu gösterilmiştir. Bulgularımız, COVID-19 hastalarında AK varlığının
prognostik gösterge olabileceğini desteklemektedir.

Kaynaklar

1. Peravali M, Joshi I, Ahn J, Kim C. A Systematic Review and MetaAnalysis of Clinical Characteristics and Outcomes in Patients With
Lung Cancer with Coronavirus Disease 2019. JTO Clin Res Rep.
2021 Mar;2(3):100141.
2. Peng S, Huang L, Zhao B, Zhou S, Braithwaite I, Zhang N, et al.
Clinical course of coronavirus disease 2019 in 11 patients after
thoracic surgery and challenges in diagnosis. J Thorac Cardiovasc
Surg. 2020 Aug;160(2):585-592.e2.
3. Rogado J, Pangua C, Serrano-Montero G, Obispo B, Marino AM,
Pérez-Pérez M, et al. Covid-19 and lung cancer: A greater fatality rate?
Lung Cancer. 2020 Aug;146:19-22.

Şiddetli hastalık seyri ile ilişkili risk faktörlerini değerlendirmek için yapılan
tek değişkenli ve çok değişkenli analiz sonuçları

Anahtar kelimeler: COVID-19, akciğer kanseri, tedavi
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ALEKTİNİB TEDAVİSİ SONRASI TAM YANIT GÖZLENEN EVRE 4
AKCİĞER KANSERİ: OLGU SUNUMU
Nilay Şengül Samancı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

87

Giriş: Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olan hastalarda çok sayıda driver mutasyonu tespit edilmiştir. ALK
füzyon genleri tipik olarak akciğer adenokarsinomlu hastaların yaklaşık %5.0'ında tespit edilir, ancak skuamöz hücreli karsinomu hastalarında nadirdir. Metastatik alk pozitif
küçük hücreli dışı akciğer kanserinin ALK inhibitörleri ile
tedavisi, geleneksel kemoterapi rejimlerine göre daha yüksek yanıt oranlarına ve daha yüksek genel sağ kalıma katkı
sağlar.
Olgu: 2018 yılnda nefes darlığı şikayetiyle polikliniğie
başvuran 61 yaşında kadın hastanın özgeçmişinde kronik
hastalık öyküsü yoktu. Hiç sigara içmemişti. Fizik muayesinde ECOG PS: 1, dinlemekle solunum sesleri doğaldı.
Laboratuar tetkiklerinde herhangi anormal sonuç tespit
edilmedi. Toraks BT'sinde her iki akciğer apikal kesimde
amfizematöz değişiklikler, sol hiler bölgede 13x26 mm
boyutunda lenf nodu, sağ akciğer apikal kesimde 47 mm
çapında düzensiz sınırlı kitlesel lezyon, sol akciğer apikal
kesimde paramediastinal yerleşimli 35 mm çapında düzensiz sınırlı nodüler lezyon izlendi. Hastaya tanı amacıyla
trans torasik iğne biyopsisi yapıldı. Alınan örneğin patoloji sonucu “CK-7 ve TTF-1 (+), CK-20 (-) boyanan primer akciğer adenokarsinomu” olarak raporlandı. Hastaya
evreleme amaçlı pozitron emisyon tomografisi (PET) BT
çekildi. Sağ akciğer üst lobda anterior zonda spiküler konturlu yaklaşık 4.7x2.4 cm ölçülen parankimal lezyon, sol
akciğer apikal bölgede paramediastinal yerleşimli 3.5 cm
uzun akslı lobüle konturlu nodüler lezyon, sol hiler bölgede
1.3 cm kısa akslı lenf nodları, sağ sürrenal bez lateral krusta
milimetrik nodül ile uyumlu alanlarda malignite düzeyinde
artmış 18-FDG tutulumu izlendi. Kraniyal MR'ında patoloji saptanmadı. EGFR (-), ALK (+), ROS1(-), PDL 1 %10
olarak raporlandı. Hastaya evre 4 akciğer kanseri tanısı ile
1. basamak Alektinib 600 mg 2x1 başlandı. 1 ay sonunda
hastada grade 2 fatigue, grade 1 ALT yükseksiği saptandı.
İlaca devam edildi. 3 ay sonunda çekilen PET CT'de parsiyel yanıt gözlendi. 6 ay sonra hastada tam yanıt gözlendi.
Hasta halen tam yanıtlı olarak ilaca devam etmektedir.

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Sonuç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda
ALK füzyonlarının keşfi, krizotinib ve alektinib dahil olmak
üzere ALK inhibitörlerinin klinik gelişimini kolaylaştırdı. Krizotinib-dirençli, ALK-pozitif metastatik hastalığı olan hastalar için iki faz 2 alektinib çalışmasının birleştirilmiş analizinde, kabul edilebilir bir güvenlik profili ile yaklaşık %50
hastanın objektif yanıtı elde edilmiştir. Ayrıca, daha önce
ALK inhibitörü kullanmamış hastalarda alektinib ve krizotinibi karşılaştıran iki faz 3 denemesi (J-ALEX ve ALEX),
alektinib'in krizotinibe göre daha üstün etkinlik ve daha uygun toksisite bildirmiştir. Tekrarlanabilir şekilde, 3. derece
veya daha yüksek yan etkiler, her iki çalışmada da alektinib
ile krizotinibe kıyasla daha az yaygındı. Ayrıca, alektinib
ile medyan progresyonsuz sağkalım elde edilememiştir ve
J-ALEX çalışmasında krizotinibe kıyasla alektinib ile belirgin şekilde iyileşmiştir [(HR), 0.34; %99,7 CI: 0,17-0,70]
ve ALEX çalışması (HR, 0,47; %95 CI: 0,34-0,65). Birlikte
ele alındığında, bu bulgular teorik olarak, bizim olgumuzda
olduğu gibi küçük hücreli dışı akciğer kanseri hariç, ALK
yeniden düzenlenmiş maligniteler için ALK inhibitörlerinin
benimsenmesini önermektedir.
Anahtar kelimeler: ALK, Alektinib, tam yanıt
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RIBOCICLIB (CDK 4/6 İNHİBİTÖRÜ) İLE TAM CEVAP VEREN
KEMOTERAPİ VE İMMÜNOTERAPİ REZİSTAN BİR TİMİK
KARSİNOMA VAKASI
Alper Sevinc
Gaziantep Medicalpark Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

42 yaşında bir bayan hasta nefes darlığı nedeniyle acil
servise başvuruyor. Toraks BT’de timik kaynaklı olduğu düşünülen 10 x 6.2 cm kitle saptandı. PET-BT’de timus lokalizasyonunda 10.5 x 6.5 cm kitle ile birlikte plevra’da belirgin hipermetabolik lezyonlar saptandı. Hastaya mediasten
bölgesinden tru-cut biyopsi ile Timoma Tip B1 tanısı konuldu. Göğüs Cerrahisi tarafından opere edilen hastada timik
kitle ve plevradan multiple tümöral lezyonlar çıkarılarak
pT4N0Mx olarak düşünüldü. Hastaya adjuvant PAC kemoterapi protokolü ve radyoterapi başlandı. Ancak kontrol
PET-BT’de progresyon saptanması üzerine VIP kemoterapi
protokolü tedavisine geçildi. Yeniden progresyon gelişen
hastaya PDL-1 pozitif saptanması üzerine nivolumab ile

immünoterapi başlandı. Progresyon sonrası NGS tabanlı
moleküler genetik profillemede immünohistokimya analizi
de eklendi. Onco-deep genetik test istenerek phosphoRb
pozitifliği nedeniyle ribociclib önerildi. PET-BT’de tam cevap elde edildi. Yaklaşık 20 aydır düzenli olarak tedavisini
almakta olan hastada grad 3 nötropeni ve grad 2 trombositopeni görüldü. Sonuç olarak radyoterapi ve multiple
sıra kemoterapi rezistansı ile karşılaşıldığında yeni bir hedef ortaya konarak yapılan CDK 4/6 inhibitörleri ile tedavi
sonuç vermektedir. Moleküler genetik profilleme tedaviye
rezistansı durumunda faydalı olabilir.
Anahtar kelimeler: Ribociclib Tam Cevap Timik Karsinom
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HIZLI PROGRESYON GÖSTEREN VE UZAK LENFATİK TUTULUM
İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER ADENOİD KİSTİK KARSİNOM
OLGUSU
Hüseyin Engin
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Giriş: Adenoid Kistik Karsinom (AKK) ilk olarak 1856'da
Bilroth tarafından 'cylindroma' olarak adlandırılmıştır. Tüm
primer akciğer kanserleri içinde %0.2 oranında görülür.
Pulmoner sistemde en sık trakea ve ana bronşlar tutulur.
Genellikle santral lokalizasyonda ve lokal invaziv seyretme
eğilimindedir. Lenf nodu veya uzak metastaz riski %10 civarında olup, progresyon yavaş ve nüksler lokaldir. Burada
lenf nodu metastazı ile hızlı progresyon gösteren bir olgunun sunumu amaçlanmıştır
Olgu: 60 yaşında maden işçi emeklisi erkek hasta 3 aydır
devam eden öksürük ve balgam yakınması ile başvurdu.
Toraks BTde sol suprahiler bölgede sol üst lob bronşunu
oblitere eden 45x29 mm, sağ akciğer apeksinde 18x10 mm
ve inen aorta komşuluğunda lezyonlar saptandı. Bronkoskopide sol üst lob girişinde mukozal kabarıklıktan alınan biyopsi AKK ile uyumlu idi. PET-BTde sol üst lob anteriorda
hilusa uzanan malign kitle, sol alt paratrakeal, subkarinal,
bilateral hiler LAP, batında sol retrokrural, aortakaval ve
sol paraaortik LN'larında olmak üzere multipl tutulumlar
görüldü. KBB muayenesi normal olan hasta akciğerin primer AKK'u olarak kabul edildi. Unrezektabl ve radikal RT
için uygun bulunmayan hastaya neoadjuvan Docetaxel+Sisplatin planlandı. 3 kür sonrası progresyon gelişen hasta
kaybedildi

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Tartışma: Akciğerin AKK'sı sıklıkla 40-70 yaşta, K/E:1/1,
santral yerleşimli (özellikle trakea), hematojen-lenfatik metastaz oldukça nadir bulunmuştur. 5 yıl ve 10 yıllık sağkalım
rezeke grupta %92 ve 75 iken rezeke olmayan grupta %40
ve %0'dır. Radikal radyoterapi alanlarda sağkalım 6.2 yıl
olmakla birlikte inkomplet rezeksiyonlarda postop RT ile
daha iyi nükssüz sağkalım elde edilebilir
Sonuç: Akciğer AKK nadir, lokal invaziv seyreden bir tümör olup en iyi sonuçlar rezeksiyon ile elde edilmektedir.
Postop RT de sağkalımı bir miktar arttırmaktadır. Kemoterapinin rolü tartışmalıdır
Anahtar kelimeler: Akciğer, Adenoid Kistik Karsinom, Lenf Nodu
Metastazı
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YASSI EPİTEL HÜCRELİ AKCİĞER KARSİNOMU OLGUSUNDA
12 YIL SONRA GELİŞEN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM
TRANSFORMASYONU
Pervin Can Şancı, Elif Şahin, Mutianur Özkorkmaz Akdağ, Anıl Karakayalı, Mustafa Seyyar,
Muhammed Ali Kaypak, Yağmur Çakmak, Devrim Çabuk, Umut Kefeli, Kazım Uygun
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
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Giriş: Akciğer kanseri (AK) ülkemizde en sık görülen
kanser türüdür. AK, küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK)
ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri(KHDAK) olarak tiplendirilmektedir. KHDAK, akciğer kanserlerinin %85’ini
oluşturur ve 5 yıllık tahmini sağkalımı %15’dir.1 KHAK ise
sigarayla ilişkili agresif seyirli bir nöroendokrin tümördür.
Hastalık kemoterapi ve radyoterapiye duyarlı olsa da metastatik hastalarda beklenen survi ortalama 9-10 aydır.2
SCC sonrası nadir de olsa KHAK transformasyonu gelişebilir. Burada başlangıçta metastatik skuamöz hücreli karsinom (SCC) tanısı alıp, KHAK’ne transforme olduğu düşünülen bir hastayı sunmayı amaçladık.
Olgu: Elli yedi yaşında, KOAH ve 45 paket/yıl sigara
içme öyküsü olan erkek hastanın hemoptizi ve öksürük
nedeniyle yapılan 30.07.2007 tarihli toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ akciğer alt lob lateralde 37*27 mm
kitle, sağ hiler lenfadenopati (LAP) ve kitle distalinde pnömoni ile sol akciğer üst lob anteriorda 20 mm metastatik kitle ve sağda belirgin plevral effüzyon saptandı (cT3N1M1).
Bronkoskopide karinadan başlayıp sağ ana bronşa uzanan
kitle görüldü, biyopsisi SCC olarak değerlendirildi. Hastaya
gemsitabin (2000 mg) carboplatin (600 mg) kemoterapisi
planlandı. Kasım 2007’de 3 kür kemoterapi (KT) sonrası
tam metabolik yanıt olduğu görüldü. 3 kür daha tedavisine
devam edildi. Mart 2008’de tedavi yanıt değerlendirmesinde tam metabolik yanıtın devam ettiği görüldü. Radyasyon
onkolojisinin radyoterapi düşünmediği hasta takibe alındı.
2019 yılına kadar düzenli poliklinik takiplerine gelen hasta-

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

nın remisyonda seyri devam etti. Temmuz 2019’da toraks
BT’de karinadan başlayıp sol ana bronşa uzanan 50 mm
boyutlu kitle ve mediastende lenf nodları saptandı. Nüks-ikinci primer ayrımı için yapılan bronkoskopik biyopsi sonucu; KHAK olarak raporlandı. İmmunoterapi istemeyen hastaya Eylül 2019’da etoposid (190 mg) ve carboplatin (450
mg) tedavisi başlandı. 3 kür sonrası regrese olan hastalığı
6. kür sonrası progrese oldu. Sonrasında sıralı tek ajan KT
(3 ay haftalık topotekan (6 mg), 3 ay dosetaksel (130 mg),
3 ay vinorelbin (40 mg) ) tedavisi altında progresyon gelişti.
3 kür gemsitabin (1800 mg) sonrası stabil hastalık, 6. kür
sonrası progresif hastalık olarak değerlendirilerek paklitaksel (320 mg)’ e geçildi. 6. kür sonrası tekrar progresyon
gelişti. Beyin görüntülemesi normaldi. Hedefe yönelik tedavi açısından genetik değerlendirme istendi, sonucu beklenmektedir.
Sonuç: KHDAK’de KHAK transformasyonu veya bir
hastada metakron ikinci primer AK ortaya çıkması nadirdir.
Bu hastada trasformasyon ile ikinci primer ayrımı yapılamasa da, evre 4 bir akciğer kanserinde yaklaşık 15 yıl survi
sağlandığı için bu olguya dikkat çekmek istedik.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanserleri, yassı epitel hücreli akciğer
karsinomu, küçük hücreli akciğer karsinomu

Kaynaklar
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AÇIKLANAMAYAN SS-HCG YÜKSEKLİĞİ NEDENİYLE TETKİK EDİLEN
OLGUDA AKCİĞERDE KAVİTER LEZYON; KORYOKARSİNOM
METASTAZI
Hasan Yavuz, Rza Mammadov, Merve Ezgi Ünal, Tevfik İlker Akçam
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
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Giriş: Gestasyonel koryokarsinom, en sık görülen gestasyonel trofoblastik neoplazidir. Agresif büyüme gösterir
ve en sık akciğerlere olmak üzere hematojen metastaz yapma eğilimi mevcuttur. Koryokarsinomlu olguların yaklaşık
%60'ında pulmoner metastaz saptanır. Açıklanamayan
ß-HCG yüksekliği ile tetkik edilen ve sol akciğerde kaviter
nodül saptanan, rezeksiyon sonrası koryokarsinom tanısı
alan olgu sunuldu.
Olgu: Yaklaşık 4 yıldır açıklanamayan ß-HCG yüksekliği nedeniyle takip edilen ve total abdominal histerektomi+bilateral salpingooferektomi uygulanan 47 yaşında
kadın olgunun operasyon materyalinin patolojik incelemesi “leiomyom nodülleri, ve skuamöz metaplazi’’ olarak
bildirilmiş. ß-HCG yüksekliğinin devam etmesi nedeniyle
ileri değerlendirmeye alınan olgunun toraks bilgisayarlı tomografisinde sol akciğer lingula inferiorda 1.7 cm çapında
kistik - kaviter lezyon ve komşuluğunda 1 cm nodül izlendi
(Resim 1a-b). PET/BT’de bahsi geçen alan nonmetabolik
olarak değerlendirildi (Resim-1c). Lezyonlara yönelik olarak videotorakoskopik wedge rezeksiyon uygulandı materyalinin kesin histopatolojik inceleme sonucu ‘’ koryokarsinom metastazı’’ olarak raporlandı. Preoperatif dönemde
750.2 U/L olarak ölçülen ß-HCG değeri; postoperatif 1.
gün 398,2 U/L’ye, 2. gün 268 U/L’ye, 11. gün 19,71 U/L’ye,
21. gün 3,14 U/L’ye (normal) geriledi. Olguda ekstra bir
koryokarsinom lokalizasyonu belirlenemedi.
Sonuç: Açıklanamayan ß-HCG yüksekliği durumlarında akciğerlerde metastaz odakları veya primer odak açısından tarama yapılması uygun olabilecektir.

Resim 1a. Sol akciğer lingulada kaviter lezyon.

Anahtar kelimeler: Koryokarsinom, Kaviter Lezyon, Metastatik
Akciğer Kanseri

Resim 1b. Sol akciğer lingulada kaviter lezyona komşu nodüler alan.

Resim 1c. PET/BT’de sol akciğer lingulada izlenen, metabolik aktivitesi olmayan lezyon.
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KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE SUVMAX DEĞERİ
PROGNOSTİK BİR FAKTÖR OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?
Hakan Keskin, Sadullah Aksoy
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Abd
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Akciğer kanseri tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu
olup, ülkemizde erkeklerde görülen en sık kanserdir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) akciğer kanserinin yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. Uluslararası Akciğer
Kanseri Çalışma Derneği’nin tümör, lenf nodu, metastaza
bağlı yaptığı evreleme sisteminin 8. versiyonuna göre sağkalım oranları incelendiğinde evre IA1’da %60 olan 5 yıllık
hastalıksız sağkalım oranı evre IIIb’de %18’e düşmektedir.
(1)
KHDAK’nde florodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı
tomografisindeki
(FDG-PET/BT)
maksimum standard uptake değeri (SUVmax) değerinin
sağkalım ile ilişkisi literatürde taradığımız çalışmalarda sonuçlar farklılık göstermektedir. Bu çalışmadaki amacımız
KHDAK’da SUVmax değerinin sağkalım ile ilişkisini saptanmaya çalışmaktır.
Materyal ve Metod: Bu çalışmaya xxx Etik Kurulu’ndan
xxx sayılı karar ile onay alındı. Çalışmaya sadece yassı epitel hücreli ve adenokarsinomlu olgular dâhil edildi. FDGPET/BT raporuna ulaşılamayan ve standart kemoradyoterapi tedavisi almayı red eden olgular çalışma dışı bırakıldı.
Olguların demografik özellikleri, kanser histopatolojileri,
8. Versiyon TNM evreleri, PET-BT’deki SUVMax değerleri kayıt altına alındı. Olguların, FDG-PET/BT’de SUVmax
değeri tespit edilerek bu değer sağkalım oranları ile karşılaştırıldı. Ulusal ölüm bildirim sisteminden olguların ölüm
zamanları tespit edildi. Ölmeyen olguların hastaneye son
başvuru tarihleri saptandı.
Bulgular: Kliniğinimizde 01/01/2015 ile 01/01/2019 tarihleri arasında KHDAK tanısı alan 478 olgudan 142 tanesi
çalışma kriterlerine uymadığı için çıkartıldı. Dâhil edilme
kriterlerini sağlayan toplam 236 olgu ile devam edildi.
Olguların demografik özellikleri, kanser histopatolojileri,
evreleri, tümör boyutları, SUVmax değerleri ve sağkalım
süreleri Tablo 1’de verildi. Evre 1 ve 2nin sağkalım oranları
ile Evre 3 ve 4nün sağkalım oranları istatiksel olarak anlamlıydı. (p=0.01, p=0.01)
Tablo2’de ise hastaların histopatolojik olarak gruplandırılması ile elde edilen veriler verildi. Histopatolojik evrelemeye göre yassı epitel hücreli karsinoomun SUVmax değeri istatiksel olarak yüksekti. (p=0.03)
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Suvmax değerleri ile sağkalım süreleri arasında yapılan
istatiksel analizde tüm olgular incelendiğinde istatiksel olarak anlamlı bulgu saptanmadı. Ancak subgrup analizi olarak evre 2’de istatiksel olarak zayıf ters korealasyon saptandı. (p=0.04) Sağ kalımı etkileyebilecek diğer değişkenler
için yapılan istatiksel analizlerde tümör evresinin istatiksel
olarak yüksek anlamlı (p=0.01) olarak saptanırken diğer
parametrelerin istatiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktu
Tartışma: Akciğer kanserlerinde sağ kalımı belirleyen en
önemli faktörler kanser evresi ve performans durumudur.
(2) Çalışmamız retrospektif yapıldığı için olguların performans durumları değerlendiremedi. Ancak 8. Versiyon TNM
sınıflandırılması ile yapılan sağ kalım analizinde istatiksel
olarak anlamlı sonuç çıktı. (p=0.01) Ancak SUVmax ile
sağkalım süreleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki
saptanmadı.
Çalışmamız görece az sayıda olgu ile yapılmış tek merkez
deneyimini içeren, retrospektif bir çalışmadır. Bu yüzden
sağ kalım için önemli bir değişken olan performans bilgilerine ulaşılamamıştır.
Sonuç: Bu çalışmada SUVmax değerinin TNM evrelerinin artması ile arttığını ancak sağkalım süreleri ile istatiksel
anlamlı bir ilişkisi olmadığı saptandı.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, pozitron emisyon tomografi,
sağkalım

Kaynaklar

1. Taber, Samantha and Pfannschmidt, Joachim. "Validation of the
8th lung cancer TNM classification and clinical staging system in a
German cohort of surgically resected patients: " Innovative Surgical
Sciences. 2020;5:1-9. doi:10.1515/iss-2020-0010
2. de Perrot M, Licker M, Bouchardy C, Usel M, Robert J, Spiliopoulos
A. Sex differences in presentation, management, and prognosis of
patients with non-small cell lung carcinoma. J Thorac Cardiovasc
Surg. 2000;119:21-6. doi: 10.1016/s0022-5223(00)70213-3.
3. Cerfolio RJ, Bryant AS. Ratio of the maximum standardized uptake
value on FDG-PET of the mediastinal (N2) lymph nodes to the primary
tumor may be a universal predictor of nodal malignancy in patients
with nonsmall-cell lung cancer. Ann Thorac Surg. 2007;83:1826-9.
doi: 10.1016/j.athoracsur.2006.12.034.
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Tablo 1. Olguların TNM Evrelendirilmesine Göre Demografik Bilgileri
YAŞ
CİNSİYET (E/K)
ADENOKARSİNOM
YASSI EPİTEL HÜCRELİ
TÜMÖR BOYUTU (cm)
SUVmax
SAĞKALIM (ay)

EVRE 1

EVRE 2

EVRE 3

EVRE 4

64,2±4,7
21/4
9
16
2,7±0,7
8,2±3,6
41,3±4,3

61,7±5,1
75/23
41
57
3,4±0,8
12,1±4,1
38,9±5,1

63,1±5,3
59/13
28
44
5,1±1,2
16,4±4,3
26,4±4,2

60,9±4,9
34/7
19
22
5,3±0,9
16,6±5,4
11,3±4,5

Tablo 2. Histopatolojik Gruplandırmaya Göre Olguların Demografik Bilgileri
YAŞ
CİNSİYET (E/K)
TÜMÖR BOYUTU (cm)
EVRE 1
EVRE 2
EVRE 3
EVRE 4
SUVmax
SAĞKALIM (ay)

ADENOKARSİNOM

YASSI EPİTEL HÜCRELİ

63,3±5,3
74/23
3,7±1,2
8
36
31
24
11,2±4,2
32,4±6,7

61,2±6,2
115/24
4,1±1,4
17
62
41
17
16,3±3,7
29,2±6,2
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SENKRONİZE AKCİĞER TÜMÖRLERİ
Serdar Acemoğlu, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Leyla Nesrin Acar, Seray Hazer, Funda Demirağ
Sbü Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
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Giriş: Akciğer kanserli bir hastada tanı anında eş zamanlı farklı histopatolojiye sahip ikinci bir primer akciğer
kanserinin bulunmasına senkron akciğer tümörleri denir.
Kanser tedavisindeki ilerlemeler ve erken tespit tekniklerinin gelişmesinden dolayı son yıllarda kaydedilen senkron
kanserlerinin sıklığı artmıştır. Senkron akciğer kanserleri
tüm çoklu primer akciğer kanserlerini %40’ını oluşturur
ve sıklığı %0,1-1,6’dır.(1,2 ) Senkron akciğer tümörleri ile
intrapulmoner metastazları ayırt etmek için klinikopatolojik
kriterler esas alınmaktadır. Fakat sıklıkla bu ayırımı yapmak
zordur.Bu yazıda merkezimizde 2019-2020 yılları arasında
primer akciğer malignite ön tanısı ile opere edilip postoperatif patolojileri senkron akciğer tümörler olarak raporlanan
3 olgu sunulmaktadır.
Olgu: Olgularımızın hasta özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Küçük hücre dışı akciğer karsinomlu 2 hastamız postoperatif 4 kür Kemoterapi verildi ve 2 yıllık takiplerinde
nüks saptanmadı. Diğer kombine küçük ve büyük hücreli
karsinom tanısı alan hastamıza postoperatif 4 kür kemoterpi verildi ve postoperatif 1. Yılında ex oldu.
Sonuç: Çoklu primer akciğer kanserleri ile intrapulmoner metastazları ayrımının yapılması hastalığın evresi ve
prognozu bakımında çok önemlidir. 1975 de Martini ve
Melamed tanımlamasına göre senkron akciğer kanseri için
tümörler farklı histolojik tipte olmalı, fiziksel olarak belirgin
ve ayrı olmalıdır. Aynı histolojide ancak farklı lob ve segmentte ise bu durumda karsinoma in situ dan köken almalı
ve tanı anında ekstrapulmoner metastaz ve lenfatik içi tümör olmaması gerekir. (3) Akciğer tümörlerinde patolojik
olarak klasik histomorfolojik bulguların kullanılması tanıda
zorluklar yaratmaktadır. Genetik ya da moleküler testlerin
kullanılması tanıda daha yararlı bilgi verebilir. Mediastinal
lenfadenopati ve/veya başka uzak metastaz izlenmeyen
hastalarda lezyonların direk metastaz kabul edilmeden
önce çoklu primer tümör olma olasılığı akılda tutulmalıdır
ve gerektiğinde agresif cerrahi rezeksiyondan kaçınılmamalıdır.(4)

Kaynaklar

1. Olak J, Ferguson MK. Surgical managementof second primary
and metastatic lung cancer.In: Pass HI, Mitchell JB, Johnson DH,
TurrısıAT, Mınna JD, eds. Lung cancer principlesand practise. 2nd ed.
Philadelphia: LippincottWilliam & Wilkins; 2000.p.730-41.
2. Uçgun İ, Şahin İA, Metintaş M. Senkron primerakciğer kanserleri:
Dört olgu nedeni ile. TuberkToraks 2004;52:262-7
3. Martini N, Melamed MR. Multiple primary lungcancers. J Thorac
Cardiovasc Surg 1975;70:606-12.
4. Rami-porta R, Giroux DJ. Goldstraw P. Thenew TNM classification of
lung cancer in prac-tice. Breathe 2011;7:349-60.

Anahtar kelimeler: Senkron, Rezeksiyon, Akciğer Kanseri
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AKCİĞERDE NADİR BİR PATOLOJİ: DİFFÜZ İDİYOPATİK PULMONER
NÖROENDOKRİN HİPERPLAZİ (DIPNECH)
Hasan Yavuz1, Edward Hassan Bakali1, Tevfik İlker Akçam1, Tuncay Göksel2, Ali Veral3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

95

Giriş: Akciğerin skuamöz metaplazi/karsinoma in situ
ve atipik adenomatöz hiperplazi ile birlikte üç prekanseröz
hastalığından biri olan Diffüz İdiyopatik Pulmoner Nöroendokrin Hücre Hiperplazisi (DIPNECH), dağınık yerleşimli
pulmoner nöroendokrin hücrelerin (PNEC), tümörletlerin
ve/veya bu hücrelerin lineer proliferasyonu olarak tanımlanan nadir bir pulmoner hastalıktır. Pulmoner karsinoid tümörlerin prekanseröz şekli olarak kabul edilir ve pulmoner
karsinoid tümör nedeniyle cerrahi rezeksiyon uygulanan
hastaların %5.4'ünde saptanmaktadır. Burada, göğüs ağrısı
nedeniyle tetkik edilen ve histopatolojik olarak DIPNECH
tanısı alan olguyu sunuyoruz.
Olgu: Ateş ve göğüs ağrısı nedeniyle tetkik edilen 73 yaşında kadın olgunun toraks tomografisinde büyüğü sol akciğer alt lob superior segmentte 1 cm boyutunda olmak üzere
bilateral multipl nodüller izlenmiş (Resim 1). PET-BT’sinde
tariflenen nodüllerde ılımlı hipermetabolite saptanan olgu
için tanı amaçlı operasyon planlandı. Videotorakoskopik
olarak sağ akciğerde yer alan nodüllerden multipl wedge
rezeksiyon ile örnekleme yapıldı. Ameliyat materyalinin
patolojik inceleme sonucu “Diffüz İdiopatik Nöroendokrin
Hücre Hiperplazisi (DIPNECH)’’ olarak sonuçlandı(Resim
2). Postoperatif dönemde herhangi bir klinik şikayeti olmayan hasta 3. gününde taburcu edildi.
Sonuç: DIPNECH ile ilgili bilinenler halen yetersizdir.
Genellikle ileri yaş kadınlarda görülmesi, obstrüktif semptomlarla prezente olması ve insidental olarak saptanması
nedeniyle ayırıcı tanıda birçok pulmoner hastalık bulunmaktadır.

Büyüğü sol akciğer alt lob superior segmentte 1 cm boyutunda olmak üzere
bilateral multipl nodüller.

Diffüz İdiopatik Nöroendokrin Hücre Hiperplazisi (DIPNECH) Histopatolojik
Görünümü

Anahtar kelimeler: DIPNECH, Prekanseröz, Pulmoner Nodül

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

•

16 -19 Aralık 2021, Hibrit Kongre

POSTER BİLDİRİLER

PB-13

İNTERKOSTAL PLEKSİFORM NÖROFİBROM OLGUSU
Ahmet Kayahan Tekneci, Tiffany Melissa Ergin, Tevfik İlker Akçam, Alpaslan Çakan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
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Giriş: Nörofibromatozis 1 (NF1) kutanöz, nörolojik ve
kemik anormallikleri ile karakterize 3000’de bir görülen
otozomal dominant, bazende spontan bir mutasyon sonucu gelişebilen genetik bir hastalıktır. Pleksiform nörofibromlar (PN), NF1 hastalarında sinir kılıfı hücrelerinin anormal
büyümesinden kaynaklanan oldukça nadir görülen iyi huylu sinir tümörleridir ve %5 maligniteye dönüşebilirler. Pubmed’te “plexiform neurofibroma” metni ile tarama yapıldığında toraks yerleşimli 12 çalışmada sadece 8 interkostal
PN olgusu tespit edilmiştir. Bu çalışmamızda 7. ve 8. interkostal aralıkta (İKA) yer alan PN olgusunu sunmaktayız.
Olgu: Covid 19’a bağlı viral pnömoni sonrası persistan
öksürük şikayetiyle başvuran 62 yaşında kadın hastanın
fizik muayenesi olağan sınırlarda idi. Bilgisayarlı tomografisinde (BT); T9 vertebra düzeyinde solda 9.kot komşuluğunda 3.3 x 4.5 x 2.3cm boyutlu ekstraparankimal olduğu
düşünülen kitlesel oluşum izlendi (Resim 1). Manyetik rezonans görüntüleme (MR) incelemesinde T9 vertebra düzeyinde 4.4x3.3x2.7cm boyutlarında schwannom ya da periferik tümor ile uyumlu olabilecek kitlesel lezyon gözlendi
(Resim 2). Hasta tanı ve tedavi amacıyla operasyona alındı, ekspolerasyonda 7. ve 8. İKA’nın posteriorunda vertebraya yakın yerleşimli posterior mediastene uzanan yaklaşık
5cm çapında lezyon ve sol akciğer alt lobda yaklaşık 1 cm
çapında kalsifik bir nodul izlendi. Kitle total olarak rezeke
edilirken, alt lobdaki nodul wedge rezeksiyon ile çıkarıldı.
Postoperatif 2. günde taburcu edilen hastanın akciğerdeki
nodülünün histopatolojik incelemesi ‘’hamartom’’ olarak
sonuçlandı. Café au lait lekesi, gözlerin iris kısmında lisch
nodülü, aile öyküsü gibi NF1 tanı kriterlerinden hiçbirini
barındırmayan hastanın İKA’da yer alan kitlesinin patolojik
incelemesi “pleksiform norofibrom’’ olarak tespit edildi.
Sonuç: PN’ler anksiyete, ağrı, şekil bozukluğu sonucu
sosyal ilişkileri etkileyerek yaşam kalitesi üzerinde olumsuz
sonuçlara yol açabilir. PN için mevcut tedavi seçenekleri
cerrahi müdahale ile sınırlıdır ve literatürde operasyonun
zamanlaması ve rezeksiyonun kapsamı ile ilgili tartışmalar
vardır. Eğer hastalar semptomatikse, lezyon progrese oluyorsa ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyorsa cerrahi uygulanmalıdır. Video yardımlı torakoskopik cerrahi
(VATS) interkostal sinir kılıfı tümör rezeksiyonunu yönlendirmek için etkili bir cerrahi tedavi yöntemidir.

Resim 1. Bilgisayarlı tomografisinde; T9 vertebra düzeyinde solda 9.kot komşuluğunda
3.3 x 4.5 x 2.3cm boyutlu ekstraparankimal olduğu düşünülen kitlesel oluşum izlendi.

Resim 2. Manyetik rezonans görüntüleme incelemesinde T9 vertebra düzeyinde
4.4x3.3x2.7cm boyutlarında schwannom ya da periferik tümor ile uyumlu olabilecek
kitlesel lezyon gözlendi

Anahtar kelimeler: Nörofibromatozis, pleksiform norofibrom, sinir
kılıf tümörü
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NADİR BİR OLGU: AKCİĞER EWİNG SARKOMU
Melin Aydan Ahmed, Mert Başaran, Meltem Ekenel
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji
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Giriş: Ewing sarkomu küçük yuvarlak hücreli,nadir görülen, agresif bir tümördür. En sık kemik kökenli olmakla birlikte kemik dışı dokulardan da gelişebilir. Akciğer kaynaklı
ewing sarkomu çok daha nadirdir.
Olgu: Öksürük ve nefes darlığı ile başvuran 49 yaşında kadın hastanın toraks BT’sinde sol alt lobda 65×45
mm kitle lezyon, sağ akciğerde büyüğü 25 mm metastazla
uyumlu 3 adet nodüler lezyon saptandı, kitleden wedge biyopsi ile Ewing Sarkomu tanısı konuldu. Sistemik tarama
amaçlı çekilen PET BT’de akciğer dışında metastatik odak
görülmedi. VAC/İE kemoterapi rejimi başlandı. 5 kür tedavi
sonrası sağ akciğerdeki lezyonlarda sadece kısmi anatomik
yanıt görüldü. Hasta metastazektomi için göğüs cerrahisi ile
değerlendirildi. Sağ üst lobektomi gerektiği belirtildi ancak
6 dakika yürüme testinde 325 m yürüyebilen, FEV1:1200
mL, FVC:1550 Ml, FEV1/FVC:77, DLCO:%54 olan hasta
yüksek riskli olduğu icin opere edilmedi. Kemoterapisi bir
yıla tamamlandı ve PET BT’de metastaik nodullerin stabil
kaldığı görüldü.
Sonuç: Metastatik akciğer Ewing sarkomunda beklenen
5 yıllık yaşam süresi yaklaşık %30’dur. Tedavisi tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, göğüs hastalıkları ve cerrahisi ile
birlikte multidisipliner olarak yapılmaktadır.

Tedavi öncesi sağ akciğerdeki metastatik nodül

Anahtar kelimeler: akciğer ewing sarkomu

Tedavi sonrası stabil kalan metastatik nodül

Kaynaklar
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2. Kunal K Deokar, Nana G Kunjir, Shivhari Ghorpade, Primary Ewings
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3. Aaron J. Sohn , Icon,Benjamin Lang , et all. Primary pulmonary
Ewing sarcoma/peripheral primitive neuroectodermal tumor. Baylor
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AKCİĞERİN NADİR BENİGN TÜMÖRÜ: PERİVASKÜLER EPİTELOİD
CELL TÜMÖR (PECOMA)
Mahmut Özbey1, Mahmut Uçmaz2, Tülay Koç3
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
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Giriş: Benign akciğer tümörleri, tüm akciğer tümörlerinin
%1’nden azdır. Perivasküler epiteloid tümörler ise (PEComa)
anjiomiyolipom, lenfanjiyomiyomatozis, ve akciğerin berrak
hücreli tümörlerini içeren bir grup mezenkimal tümörlerdir.
Bugüne kadar ancak 50 kadar vaka bildirimi yapılmıştır. Olgumuzda 66 yaş kadın hastada orta lobektomi yapılarak nadir görülen akciğerin berrak hücreli tümörünün tanı ve tedavisini sunmayı ve litaratüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Olgu: Dispne nedeniyle takipli 66 yaş kadın hasta kliniğimize akciğerde nodüler kitlesel lezyon nedeniyle kliniğimize refere edildi. Laboratuvar bulguları normal sınırlardaydı.
Mevcut şikayeti dışında ek sıkıntısı olmayan hastanın toraks
bilgisayarlı tomografisinde orta lob lateral segmentte diyafragmatik plevraya oturan 34*33 mm boyutlarında kitlesel
lezyon izlendi. 18F fluoro 2deoksi D glikoz (FDG) pozitron emisyon tomografisinde ise yine aynı lokalizasyonda
18F-FDG tutulumu görüldü (SUVmax: 2.9) (Resim 1). Preoperatif solunum fonksiyon testinde FEV1: 1,83 litre olarak
raporlandı. Videotorakoskopik lezyondan alınan örneklerden ‘frozen section’ çalışıldı (Resim 2). Ancak malign-benign ayrımı yapılamayınca orta lobektomi ve mediastinal
lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Hasta postoperatif 8. gün
sıkıntısız taburcu edildi. Uzun dönem histopatolojik incelemede ‘berrak hücreli tümör- PEComa’ olarak raporlandı.
Sonuç: PEComa’lar, akciğerde görülmesi durumunda
berrak hücreli tümör, şeker hücreli tümör olarak adlandırılırlar. İlk olarak 1963’te Liebow ve Castleman tarafından
tanımlanmıştır. Olgumuzda olduğu gibi daha çok kadınlarda sık olup 8-73 yaş aralığında görülebilmektedir (1). Litaratürde ancak 50’nin üzerinde vaka bildirilmiştir.
PEComa’lar sıklıkla asemptomatik, radyolojik olarak soliter pulmoner nodül olarak sunulmuştur. Ancak olgumuzda
kitlesel lezyon olarak görülmüştür (2). Boyut olarak daha çok
3 cm’nin altında olduğu belirtilmektedir. Tümör çapının 2,2
cm üzerinde olduğu durumlarda malignite olasılığı artar. Olgumuzda tümör çapı 3,4 cm olarak raporlanmıştır (3).
İntraoperatif olarak ‘frozen section’ çalışıldı. Ancak bening- malign ayrımı yapılamayınca torakotomi ile orta
lobektomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı.
Uzun dönem histopatolojik analizleri ‘berrak hücreli tümör- PEComa’ olarak raporlandı. Akciğerde oldukça nadir
görülen PEComa’lar için günümüze kadar 8 malign olgu
sunulmuştur. Nadir olması nedeniyle bu tümörlerin yönetimi açısından güçlü öneriler bulunmamaktadır (1).
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Sonuç olarak bu tümörlerin gelecekteki davranışı net olarak bilinmediğinden 'frozen section'da arada kalındığı durumlarda bu hastalara anatomik rezeksiyon öneriyoruz (4).
Anahtar kelimeler: Perivasküler Epiteloid Hücre neoplazileri,
temiz hücre şeker tümörleri, akciğer, Akciğer neoplazileri,

Kaynaklar

1. Vijayabhaskar, R., Mehta, S. S., Deodhar, K. K., Pramesh, C. S., &
Mistry, R. C. (2010). PEComa of the lung. Journal of cancer research and
therapeutics, 6(1), 109–111. https://doi.org/10.4103/0973-1482.63548
2. Sen, S., Senturk, E., Kuman, N. K., Pabuscu, E., & Kacar, F. (2009).
PEComa (clear cell "sugar" tumor) of the lung: a benign tumor that
presented with thrombocytosis. The Annals of thoracic surgery, 88(6),
2013–2015. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2009.05.041
3. Günlüoğlu ZM. Benign Akciğer Tümörleri, Eren TŞ (Ed), Torasik
Cerrahi, 1. Baskı, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2019;248-264
4. O'Brien, L. M., Thuillier, R., Tolan, M., & Fabre, A. (2021). Clear cell
'sugar' tumour of the lung. BMJ case reports, 14(2), e241698. https://
doi.org/10.1136/bcr-2021-241698

Resim 1. Lezyonun PET/BT görüntüsü

Resim 2. PEComa'nın intraopratif görüntüsü
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Giriş: Lipomlar yaygın iyi huylu tümörlerdir, özelllikle subkutan ve yumuşak dokuda yerleşirler. İntratorasik lipomlar nadirdir ve genellikle endobronşial olarak bulunurlar.
Periferik intraparankimal akciğer lipomları ise son derece
nadirdir (1-3). Biz intraparankimal yerleşimli bir lipom olgusunu sunmak istedik.
Olgu: Yetmiş altı yaşında erkek hasta sağ sekonder spontan pnömotoraks tanısı ile tüp torakostomi uygulanarak
yatırıldı. Hava kaçağı kesilmeyen hastaya Toraks BT çekildiğinde pnömotoraksının apikal bölgede devam ettiği ve
büyük büllöz yapılar olduğu görüldü. Ayrıca 1 cm büyüklüğünde periferik yerleşimli nodüler lezyon mevcuttu (Resim
1). Hasta yatışının 12. günü ekspansiyon kusuru ve uzamış
hava kaçağı nedeniyle ameliyata alındı. VATS ile büllektomi ve parsiyel dekortikasyon uygulandı. Periferik nodüler
lezyona ise küçük bir wedge rezeksiyon yapıldı. Patoloji sonucu Periferik İntrapulmoner Lipom ile uyumlu geldi.
Sonuç: VATS bu lezyonların kesin tanısı ve eksizyonu
için minimal invaziv bir yöntemdir.

Periferik İntraparankimal Nodüler Lezyon

Anahtar kelimeler: lipom, VATS, Wedge rezeksiyon

Kaynaklar

1. Zhu CM, Chang L, Ge XS, Yuan XY, Cao L. Intrapulmonary lipoma: a
case report and literature review. World J Pediatr. 2015;11(2):185-7.
2. Civi K, Ciftçi E, Olgun EG, ErginelS, Ozkan R, MetintaşM. Tuberk
Toraks. 2006;54(4):374-7.
3. Parsons L, Shahir K,Rao N. Intraparenchymal pulmonary lipoma:
pathologic-radiologic correlation of a rare presentation of a common
neoplasm. Annals of Diagnostic Pathology.2014;18(4):244-47.

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
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ALVEOLAR ADENOM; NADİR AKCİĞER TÜMÖRÜ
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Giriş: Akciğerin nadir görülen benign tümörlerinden biridir. Genellikle orta yaşlı kadınlarda akciğer grafilerinde
tesadüfen rastlanır. Mezenşimal hücrelerden köken alıp tip
II pnömositlere diferansiyasyon gösteren ya da tip II pnömositlerin ve septal mezenşimal hücrelerin proliferasyonu
sonucu geliştiği düşünülen lezyonlardır. Genelikle asemptomatiktirler. PET incelemesinde kitle ametabolik ya da çok
düşük aktivitelidir. Bir alveolar adenomun duvarında gelişen adenokarsinom vakası bildirildiğinden malign transformasyon gösterme potansiyeli olabilir (1-4).
Olgu: Kırk dokuz yaşında kadın hasta Covid pnömonisi
nedeniyle tedavi görürken çekilen akciğer grafisinde sağda
nodüler lezyon (Resim 1) ve Toraks BT'de Sağ akciğerde
subplevral yerleşimli 13 mm çaplı, düzgün sınırlı hipodens
nodüler lezyon saptandı (Resim 2). Hastaya Covid tedavisi
sonrası PET çekildi ve sağ akciğer anterobazal segmentte
13x8 mm boyutunda plevral tabanlı düzgün sınırlı lezyona
ait belirgin FDG tutulumu gözlenmedi. Hastaya VATS ile
wedge rezeksiyon yapıldı ve mikroskobisinde Tip II pnömositlerle döşeli genişlemiş lenfatik benzeri kistik yapılar ,
lümenlerinde makrofajlar ve amorföz eozinofilik materyal
ve Tip II pnömositler, kistik boşlukları döşeyen epitelde kabara çivisi benzeri kubik epitel izlendi ve Alveolar Adenom
olarak raporlandı.
Sonuç: Pandemi döneminde sık tomografi çekilmesi nedeniyle insidental olarak çok sayıda pulmoner nodüle rastlanmaktadır. Alveoler adenom soliter pulmoner nodüllerin
ayırıcı tanısında akılda bulundurulmalıdır. Seçilmiş olgularda sınırlı akciğer rezeksiyonu ile çıkarılabilirler.

Toraks BT'de Sağ akciğerde 13 mm çapta subplevral yerleşimli kistik dansitede
nodüler lezyon

Anahtar kelimeler: alveolar adenom, pulmoner nodül, VATS

Kaynaklar

1. Burke LM, Rush WI, Khoor A, et al. Alveolar adenoma: a histochemical.
Immunohistochemical and ultrastructural analysis of 17 cases. Hum
Pathol 1999;30:158-67.
2. Yilmaz A, Bayramgürler B, Aksoy F, et al. Alveolar adenoma: a rare
benign tumor of the lung. Tuberk Toraks 2002;50:78- 80.
3. Kavas M, Öztürk A, Derdiyok O, Atinkaya C, Ürek Ş, Yılmaz A, Ersev
A, Yalçınkaya İ. Rare Lung Tumors: Alveolar Adenoma-Four Case
Reports. Turk Thorac J 2019; 20(3): 203-5.
4. Okada S, Ohbayashi C, Nishimura M, Abe K, Choh S, Shimada J,
Inoue M. Malignant transformation of alveolar adenoma to papillary
adenocarcinoma: a case report. J Thorac Dis 2016;8(5):E358-E361.
doi: 10.21037/jtd.2016.03.37

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

PA Akciğer grafisinde sağda nodüler lezyon
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Giriş: İyi diferansiye akciğer nöroendokrin (bronşiyal
karsinoid) tümörleri (NET'ler), genellikle yavaş seyirli klinik
davranış ile karakterize edilen nadir bir pulmoner neoplazm grubudur (1). Diğer karsinoid tümörler gibi, akciğer
NET'lerinin de peptit ve amin üreten nöroendokrin hücrelerden türediği düşünülmektedir. NET'ler, timus, akciğer,
gastrointestinal (GI) sistem ve over dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkabilir. NET'ler için en
sık tutulan bölge GI yolu iken, akciğer ikinci en sık tutulan
bölgedir (2).
Metod: Çalışmaya Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir hastanesi onkoloji kliniğinde Akciğer nöroendokrin Tümör tanısı
ile takipli olan 18 yaş ve üzerinde olan, verilerine eksiksiz
ulasılabilen hastalar alındı. Retrospektif olarak hasta dosyaları inceledi. Hastalar metastatik, non-metastatik olarak 2
gruba ayrılarak yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, sigara ile
ilişkisi, karsinoid sendrom, grade, ki-67, cerrahi durumu,
somatostain yanıt durumu açısından değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 12 (70.6%) kadın ve 5 (29.4%)
erkek olmak üzere toplam 17 hasta alındı Ortalama takip süresi 60 daydı. Hastaların ortanca yaşı 52(35-83) idi.
Metastatik hastalıkdaki yaş ortalması 70(35-83), non-metastatik hastalıktaki yaş ortalaması 48.5(42-63)saptandı.
İstatiksel olarak bu fark anlamlıydı. Hastaların 7 (41%)
tanesi tanı anında metastatik evrede idi. Hastaların en sık
başvuru şikayeti nefes darlığı 6 (35.3%) ikinci sırada öksürük 4 (23.5%) saptandı. Başvuru şikayetleri açısından
metastatik, non-metastatik grublar arasında istatistiki anlamlı fark saptanmadı. Hastaların çoğunluğu 16 (94.1%)
sigara içmemekteydi. Karsinoid Sendrom metastatik 2
(11.8%), non-metastatik 1 (5,8%) hasta olmak üzere toplam 3 (17.6%) hastada saptandı. Hasta grupları arasında
grade, Ki-67 açısından fark saptanmadı. Oktreotid alan 4
(23.5%) hastanın 3 (60%)’ünde parsiyet yanıt,. Lanreotid
kullanan 4 hastanın 3 (60%)’ünde stabil hastalık saptandı.
Takip süresi boyunca exitus görülmedi. Hastaların kinik ve
demografik, patoloji, tedavi verileri tablo 1 de özetlenmiştir.

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Sonuç: Pulmoner nöroendokrin tümörler, iyi farklılaşmış tipik karsinoid tümörden orta dereceli atipik karsinoid
tümöre, küçük hücreli karsinom ve büyük hücreli nöroendokrin karsinomdan oluşan yüksek dereceli nöroendokrin
karsinomlara kadar tümörlerin morfolojik bir spektrumunu temsil eder (3).Akciğerin NET’lerinde temel yaklaşım
cerrahidir. Rezeke edilemeyen akciğer NET'i ve karsinoid
sendromu olan hastalar için oktreotid veya lanreotid gibi
bir somatostatin analoğu (SSA) ile tedavi önerilmektedir.
Biz kısıtlı sayıdaki hasta sayımızla klinik deneyimimizi paylaştık. Daha büyük hasta popülasyonları ile prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Nöroendokrin tömör, Akciğer tümörü, Ki-67

Kaynaklar

1. Yao JC, Hassan M, Phan A, Dagohoy C, Leary C, Mares JE, Abdalla
EK, Fleming JB, Vauthey JN, Rashid A, Evans DB. One hundred
years after "carcinoid": epidemiology of and prognostic factors for
neuroendocrine tumors in 35,825 cases in the United States. J Clin
Oncol 2008;26:3063-72.
2. Filosso PL; European Society of Thoracic Surgeons (ESTS);
Neuroendocrine Tumors of The Lung Working-Group; Steering
Committee, Asamura H, Brunelli A, Filosso PL, Garcia-Yuste M,
Lim E, Papagiannopoulos K, Sarkaria I, Thomas P. Knowledge of
pulmonary neuroendocrine tumors: where are we now? Thorac Surg
Clin 2014;24:ix-xii.
3. Borczuk AC. Pulmonary Neuroendocrine Tumors. Surg Pathol Clin
2020;13:35-55
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Ovarian tip stromalı pulmoner müsinöz kistik neoplazmlar,borderline, akciğer kisthidatiklerinden ve diğer kistik
patolojilerden ayrılması gereken oldukça nadir görülen tümörlerdir. Bu makalede, nefes darlığı şikayeti olan 41 yaşında bir kadın hastanın, göğüs bilgisayarlı tomografisinde
sol akciğerde 14 santimetrelik kistik lezyon ve solda, sağda
çapları 2,5 santimetreye ulaşan multipl kistik ve solid nodüller gözlendi. Kistik lezyondan 2300 mililitre mayi boşaltıldıktan sonra, sol torakotomi ile total olarak rezeke edildi
fakat hidatik kist için tipik olan germinatif membran yoktu.
Patolojik tanı ‘ovaryan tip stromalı pulmoner müsinöz kistik
neoplazi olarak rapor edildi..Yaklaşık altı ay sonra Genel
Cerrahi tarafından foliküler neoplazi şüphesi ile total tiroidektomi yapıldı. Patoloji foliküler nodüler hastalık olarak
rapor edildi. Takibinin 4. yılı biten olguda radyolojik olarak
olgu stabil durumda. Malign transformasyon riski nedeniyle erken ve komplet cerrahi rezeksiyon önerilen ve metastaz olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla bütün sistemlerin
incelenmesi gerekli olan bu nadir tümörün hem akla getirilmesi hem de takibi ve tedavisi nasıl olmalı yaklaşımı ile
sunuyoruz.

Sol akciğerdeki dev kistik lezyon

Anahtar kelimeler: ovaryan tip pulmoner müsinöz kistik
neoplazm, borderline neoplazi, takip

Kaynaklar

1. Geramizadeh B, Ziyaian B, Khaleghi S. Multifocal pulmonary
mucinous cystic neoplasm with ovarian type stroma, a new finding in
an extremely rare case report. Indian J Pathol Microbiol 2014;57:92-3
2. Alexander R. Guimaraes, John C. Wain, Eugene J. Mark and Conrad
Wittram, Mucinous Cystadenoma of the Lung, American Journal of
Roentgenology 2004; 183: 282-282
3. Gao ZH1, Urbanski SJ, The spectrum of pulmonary mucinous cystic
neoplasia : a clinicopathologic and immunohistochemical study of ten
cases and review of literature, Am J Clin Pathol 2005;124:62-70
4. Haruki T, Nakamura H, Taniguchi Y, Miwa K, Adachi Y, Fujioka S.
Pulmoner müsinöz kistadenom: Akciğerin nadir görülen benign bir
tümörüdür. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2010; 58: 287-90.

Sol akciğerdeki kistik lezyon ve sağ akciğerdeki nonspesifik nodüller

Histopathologic examination of lung sections a) H&Ex100 multicystic structures
b) H&Ex200 cyst wall paved with low columnar epithelium c) H&Ex200 ovarian
type stroma d) IHKx100 cystic epithelium TTF1 + e) IHKx100 cystic epithelium
CK7 + f) IHKx200 ki67 proliferation index %3

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
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HÜCRELİ LENFOMA
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Giriş: Mantle hücreli lenfoma olgun B hücreli bir Non
Hodgkin lenfoma olup değişik sınıflandırma sistemleri
içerisinde sentrositik lenfoma, orta farklılaşma düzeyinde
lenfositik lenfoma gibi sınıflandırılmış olsa da dünya sağlık
örgütü tarafından agresif bir B hücreli lenfoma olarak tanımlanmıştır (1,2). Amerika’da tüm lenfomaların %4’ünü
oluştururken Avrupa’da bu oran %7-9‘dur ve yıllık görülme sıklığı 2-3/100000’dir (3). Medyan tanı yaşı 60-65’tir ve
erkeklerde kadınlara oranla 2 kat daha sık görülür. Hastalar genellikle ileri evrede yaygın lenfadenopatiler, periferik
kan ve kemik iliği tutulumu ve splenomegali ile başvururlar
(4). Ülkemiz için bir oran vermek güçtür fakat Amerika ve
Avrupadakine benzer sıklıkta olduğu tahmin edilmektedir.
Ekstranodal tutulum sıktır. Olası tutulabilecek ekstranodal
alanlar arasında gastrointestinal sistem, cilt, tükrük bezleri
ve santral sinir sistemi sayılabilir (5). Mantle hücreli lenfoma konvansiyonel kemoterapilerin uygulandığı rejimler ile
halen tedavisiz bir hastalık olma niteliğini korumaktadır.
Mevcut kemoterapi seçenekleri ile belli oranlarda remisyon
sağlanabilse de remisyon kalıcılığı düşüktür ve erken nüksler sık gözlenir (6). Tekrarlayan plevral efüzyon nedeniyle
VATS plevra biyopsisi yaptığımız ve aynı seansta aksiller
lenf nodu eksize ettiğimiz hastayı sunmayı amaçladık.
Olgu: Yetmiş dokuz yaşındaki erkek hastanın sol hemitorakstaki masif plevral efüzyonu kateter ile drene edildi.
Plevral sıvı sitolojisi Class 3 olarak değerlendirildi. Kısa süre
içinde sıvısı tekrarlayan hastanın (Resim 1) solunum parametreleri genel anestezi alması için uygun değildi ve hastaya Uyanık VATS yapıldı. Yaklaşık 2500 cc plevral sıvı drene
edildi. Belirgin bir plevral kalınlaşması olmayan hastanın
paryetal plevrasından multipl sayıda biyopsi alındı. Aynı
seansta sağ aksiller bölgedeki yaklaşık 1.5x 1.5 Cm’lik lenf
nodu da lokal anestezi ile eksize edildi. Mikroskobik incelemede lenf nodu örneğinde, küçük-orta boyutlu, hafif pleomorfizm izlenen monoton neoplastik lenfoid infiltrat, Paryetal
Plevrada da benzer karakterde, ancak yer yer follikül oluşturmuş neoplastik gelişim izlendi. Neoplastik hücreler immünohistokimyasal çalışmalarda CD3(-), CD5(+), CD20(+),
siklinD1(+), bcl-2(+), bcl-6(-), CD10(-), CD23(-), CD38(), Ki67 proliferasyon indeksi %40 olarak değerlendirildi ve
lenf nodu ve paryetal plevra örneklerinin her ikisi de Mantle hücreli
lenfoma olarak raporlandı. Hasta postop 4. gün taburcu
edildi. Taburcu olduktan 12 gün sonra Covid pnömonisi
nedeniyle pandemi servisine yatırılan hasta ex oldu.

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Sonuç: Mantle hücreli lenfomada ekstranodal tutulumlara sık rastlanmakta, paryetal plevra gibi olağan dışı ekstranodal tutulumlar da görülebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Mantle hücreli lenfoma, plevra, VATS

Kaynaklar

1. Harris NL , Jaffe ES , Stein H , Banks PM , Chan JK , Cleary ML, Delsol
G, De Wolf C - Peeters, Falini B and Gatter KC. A revised EuropeanAmerican classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the
International Lymphoma Study Group. Blood 1994;84:1361-1392.
2. Swerdlow SH, C.E., Harris N, et al., WHO classification of Tumors of
the Hematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon, France: IARC. 2008.
3. A clinical evaluation of the International Lymphoma Study Group
classification of non-Hodgkin’s lymphoma. The Non-Hodgkin’s
Lymphoma Classification Project. Blood 1997;89:3909-3918.
4. Tiemann M, Schrader C, Klapper W, Dreyling MH, Campo E,
Norton A, Berger F, Kluin P, Ott G, Pileri S, Pedrinis E, Feller AC,
Merz H, Janssen D, Hansmann ML, Krieken H, Möller P, Stein H,
Unterhalt M, Hiddemann W, Parwaresch R; European MCL Network.
Histopathology, cell proliferation indices and clinical outcome in 304
patients with mantle cell lymphoma (MCL): a clinicopathological
study from the European MCL Network. Br J Haematol 2005;131:2938.
5. Samaha H, Dumontet C, Ketterer N, Moullet I, Thieblemont C,
Bouafia F, Callet- Bauchu E, Felman P, Berger F, Salles G, Coiffier B.
Mantle cell lymphoma: a retrospective study of 121 cases. Leukemia
1998; 12:1281-1287.
6. LaCasce AS, Vandergrift JL, Rodriguez MA, et al. Comperative
outcome of initial therapy for younger patients with mantle cell
lymphoma: An analysis from the NCCN NHL Database 2012;
119:2093-9.

Resim 1. Sol masif plevral sıvı
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Giriş: Torasik outlet sendromu (TOS); anatomik, konjenital veya edinsel nedenlerle apertura torasika superior
seviyesinde nörovasküler yapıların kompresyonu sonucu
gelişen klinik tablodur. Bu çalışmada dorsal skapular arterin (DSA) brakiyal pleksusu komprese etmesi nedeniyle
TOS gelişen ve cerrahi uygulanarak başarılı şekilde tedavi
edilen olgunun sunulması amaçlandı.
Olgu: Otuz yaşında erkek hastaya sağ nöroarteryal TOS
nedeniyle cerrahi tedavi planlandı. Hastaya sağ supraklavikuler yaklaşım ile girişim uygulandığında eksplorasyonda
brakiyal pleksusun inferior trunkusunun, subklavyen arterin dorsal skapular dalı tarafından komprese edildiği izlendi (Resim 1). DSA divize edildi, anterior ve middle skalenektomi uygulandı. Fibröz bantların divizyonu ve brakiyal
pleksusun nörolizi ile nöroarteryal dekompresyon tamamlandı. Hastanın preoperatif dönemde tariflediği sağ üst ekstremitedeki ağrı ve uyuşma şikayetlerinin postoperatif 6. ay
kontrolünde kaybolduğu öğrenildi.
Tartışma: Subklavyen arterin dallarından biri olan DSA;
trapezius, levator scapula ve rhomboid kaslarını kanlandırır. Subklavyen arterden direkt (%70) dallanabileceği gibi
tiroservikal trunkusun bir dalı olarak da bulunabilir (%30).
Seyri sırasında brakiyal pleksusun trunkusları ile ilişkisi varyasyon gösterir. En sık superior-middle trunkus arasından
(%45) ve middle-inferior trunkus arasından geçiş (%28)
bildirilmiştir. Bu geçişler sırasında trunkuslararı komprese
ederek nörojenik TOS’a yol açabilir. Sunulan olguda da
subklavyen arterden direkt dallanan DSA’nın inferior trunkusu komprese ettiği izlendi.

IX. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Sonuç: TOS etyolojisinde DSA’nın bulunabileceği ve
divize edilmesi halinde nörovasküler dekompresyonun
sağlanabileceği unutulmamalıdır. Aynı zamanda brakiyal
pleksus blokları sırasında da DSA akılda tutulmalı ve dikkatli olunmalıdır.
Anahtar kelimeler: Torasik Outlet Sendromu, dorsal skapular
arter, cerrahi tedavi

Kaynaklar

Verenna AA, Alexandru D, Karimi A, et al. Dorsal Scapular Artery
Variations and Relationship to the Brachial Plexus, and a Related
Thoracic Outlet Syndrome Case. J Brachial Plex Peripher
Nerve Inj. 2016;11(1): e21-e28. Published 2016 May 10.
doi:10.1055/s-0036-1583756

İntraoperatif görünüm
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DEV PULMONER HAMARTOM: OLGU SUNUMU
Şebnem Dursun1, Yusuf Kahya1, Samed Baloğlu1, Bilge Ayça Karabörk Kırmızı2, Ayten Kayı Cangır1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
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Giriş: Pulmoner hamartom (PH) akciğerin en sık görülen benign tümörüdür. Boyutları değişken olmakla birlikte
literatürde ≥10cm dev PH olguları nadir bildirilmiştir. Bu
çalışmada, dev PH nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan olgunun sunulması amaçlandı.
Olgu: Bir yıldır devam eden sırt ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 50 yaş kadın hastanın çekilen toraks
BT’sinde; sağ akciğer alt lobun laterobazal ve posterobazal
segmentlerini kaplayan, 10x8cm boyutunda, kalsifikasyon
ve yağ dansitesi içeren PH rapor edildi (Resim1). Hastaya
kas koruyucu sağ mini torakotomi ile girişim uygulandığında; alt lob parankimi ile 2cmlik temas yüzeyi olan ve
sağ hemitoraksa doğru uzanım gösteren enkapsüle dev kitle izlendi. Parankimal cerrahi sınır gözetilerek kitle eksize
edildi. Histopatolojik değerlendirmede kitlenin 12x10x8cm
boyutlarında ve PH ile uyumlu olduğu rapor edildi. Hasta
postoperatif 6. yılında nükssüz şekilde takip edilmektedir.
Tartışma: PH’lar çoğunlukla asemptomatik bireylerde
insidental saptanan ve boyutları <4cm ölçülen mezenkimal tümörlerdir. Sunulan olguda ise hastanın sırt ağrısı şikayeti, kitlenin parietal plevra ile temas halinde bulunması
ile açıklanmaktadır. PH’ların küratif tedavisi cerrahidir, sunulan olguda da PH komplet eksizyon ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

Sonuç: PH’ların dev boyutlara ulaşabileceği unutulmamalı
bu nedenle daha küçük boyutlarda saptanması durumunda
dahi uygun hasta grubunda minimal invaziv yöntemler ile
parankim koruyucu cerrahilerin uygulanması düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler: Pulmoner hamartom, dev boyut, cerrahi tedavi

Kaynaklar

1. Lundeen KS, Raj MS, Rajasurya V, et al. Pulmonary Hamartoma.
[Updated 2021 Jul 14]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL):
StatPearls Publishing; 2021 Jan-.
2. Geramizadeh B, Mottavvas M, Zeyaian B, Amirian A. Giant
hamartoma of lung presented with massive hemoptysis: A rare
case report and review of the literature. Rare Tumors. 2019 Jan
10;11:2036361318823926. doi: 10.1177/2036361318823926.
PMID: 30719262; PMCID: PMC6348499.
3. Ganti S, Milton R, Davidson L, Anikin V. Giant pulmonary hamartoma.
J Cardiothorac Surg. 2006 Aug 3;1:19. doi: 10.1186/1749-8090-119. PMID: 16887035; PMCID: PMC1552053.

Toraks BT mediasten penceresinde kitlenin aksiyel ve koronal kesitlerdeki
görünümü
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ATEŞLİ SİLAH YARALANMASININ GEÇ DÖNEM KOMPLİKASYONU:
KURŞUN ZEHİRLENMESİ
Samed Baloğlu, Şebnem Dursun, Yusuf Kahya, Cabir Yüksel
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
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Giriş: Kurşunun kanda yüksek seviyelerde bulunması
akut veya kronik hastalıklara yol açabilir. Bu çalışmada,
vücuttan çıkarılmayan saçma parçaları nedeniyle kurşun
zehirlenmesi (KZ) gelişen bir olgu literatürde nadiren yer
aldığı için sunulmaktadır.
Olgu: Kırk iki yaş erkek hasta kronik yorgunluk, eklem ve
göğüs ağrısı şikayetleriyle fakültemizin İç Hastalıkları polikliniğine başvurmuş. Anamnezinden; 5 yıl önce ateşli silahla
karın içi organlarından yaralandığı ve opere edildiği ancak
sırtında çıkarılmamış saçma parçalarının bulunduğu öğrenilmiş. Bilinen ek hastalığı olmayan ve kan kurşun düzeyi
21,7 (0-10) mcg/dl ölçülen hastanın kardiyak incelemelerinde; hipertansif olduğu ve sintigrafik olarak kalp inferior
duvarında hipoperfüzyon ile düşük sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu [%48(55-70)] tespit edilmiş. Mevcut bulguların
KZ’nin kardiyak etkileri ile ilişkili olduğu düşünülmüş, medikal tedavisi düzenlenmiş ve hasta tarafımıza yönlendirilmiş. Fizik muayenesinde sol 9. ve 10. kosta posterolateralinde 3 adet saçma parçası palpe edilen hastaya sedasyon
altında girişim uygulandı ve saçmalar çıkarıldı (Resim 1-4).
Postoperatif 18. ayında kontrol kan kurşun düzeyi 3 mcg/dl
ölçülen hastanın şikayetleri gerilemiş olup hasta Kardiyoloji
poliklinik takibine devam etmektedir.
Tartışma: Ateşli silah yaralanmaları sonrası vücuttan çıkarılmayan saçma parçalarının KZ etyolojisinde yer aldığı
nadiren bildirilmiştir. KZ’de semptomlar hastanın kurşun
maruziyet düzeyine göre değişir. Yorgunluk, halsizlik, eklem ağrısı, karın ağrısı semptomları görülebileceği gibi kardiyovasküler ve nörolojik semptomlar da görülebilir. KZ’de
tedavinin ilk adımı maruziyet kaynağının ortadan kaldırılması ve hastanın etkilenen sistemlerine yönelik tedavi
uygulanmasıdır. Sunulan olguda KZ’nin kardiyovasküler
etkileri görülmesi üzerine medikal tedavisi düzenlenmiş ve
tarafımızca saçmalar çıkarılmıştır.
Sonuç: Ateşli silahla yaralanmış hastalarda vücudun
değişik lokalizasyonlarına saplanmış halde bulunan ve acil
müdahale ile çıkarılmaya gerek duyulmayan saçmaların
uzun dönemde KZY yol açabileceği akılda tutulmalı ve bu
durumda elektif koşullarda çıkarılması düşünülmelidir.

3 boyutlu Th BT görüntülemede saçmaların görünümü

Preoperatif lokalizasyon tespiti

İntraoperatif görünüm

Anahtar kelimeler: ateşli silah yaralanması, kurşun zahirlenmesi,
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OL SKALEN LENF NODU BİYOPSİSİ SONRASI SERVİKAL ŞİLÖZ
KAÇAK VE ŞİLOTORAKS GELİŞEN HASTADA VAKA YÖNETİMİ
Merve Karabacak, Mahmut Özbey, Şule Karadayı, İsmail Şalk
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
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Şilotoraks, nadir görülen, önemli bir plevral efüzyon şeklidir (1). Plevral boşlukta trigliserit ve şilomikron içeren lenfatik sıvının varlığı ile karakterizedir. Etyolojik olarak travmatik veya travmatik olmayan olarak ikiye ayrılabilir (2).
Şilotoraks tedavisinde seçenekler; konservatif yaklaşım,
cerrahi ve girişimsel radyolojik yöntemleri kapsar (3). Şilotoraksta ilk yaklaşım genellikle konservatif tedavidir. Konservatif tedavi, efüzyonun drenajını ve şilotoraks diyetini
içerir. Konservatif tedavinin başarısız olması durumunda,
cerrahi ya da girişimsel radyoloji prosedürleri uygulanır (1).
Bu çalışmada; tanısal amaçlı skalen lenf nodu biyopsisi yapılan hastamızda gelişen servikal şilöz kaçak ve şilotoraks
komplikasyonunu yönetirken uyguladığımız yöntemleri
paylaşmayı amaçladık.
Öksürük, kilo kaybı, göğüs ağrısı şikayetleriyle göğüs
hastalıkları polikliniğinde tetkik edilirken bilateral akciğerde nodüler lezyonlar, sol skalen konglomere lenfadenopati
tespit edilen 32 yaşındaki erkek hasta, tarafımıza tanısal örnekleme için konsülte edildi. Hastaya sol skalen lenf nodu
biyopsisi yapıldı. Cerrahi insizyon hattından şeffaf renkli
akıntısı olan hastanın rejiminin açılmasıyla akıntı rengi beyaza döndü. Şilöz kaçak tespit edilen hastanın oral alımı
kapatıldı. Yaklaşık 7 gün oral alımı kapalı olan hastanın
drenajının devam etmesi üzerine cerrahi kararı alınarak,
kaçak izlenen alan sütüre edildi ve doku yapıştırıcısı kullanıldı. Postoperatif drenajda azalma izlendi ancak kesilmedi.
Hastaya somatostatin başlandı ve şilotoraks diyeti uygulandı. Hastanın diyete uyumu zayıftı. Somatostatin başlandıktan sonra, şiddetli bulantı ve kusma şikâyeti olan hastanın
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tedavisi kesildi. Vakumlu pansumana geçildi. Takiplerinde
sol plevral efüzyon izlenen hastaya tüp torakostomi uygulandı ve şilöz drenajı oldu. Toraks tüpünden yüksek debili
drenajı (>800 cc) devam eden hastaya cerrahi önerildi ancak kabul etmedi. Bu sırada patolojik tanısı “akciğer adenokarsinomu” olarak raporlanan hastanın kemoterapisine
başlandı. Bu aşamada hasta girişimsel radyolojiye konsülte
edildi. Kimyasal ablasyon (etanol) uygulanmaya başlandı.
Yaklaşık 14 gün sonunda drenajı kesildi.
Şilotoraks nadir görülen ve yönetimi zor bir durumdur.
Hasta uyumsuzluğu, süreci daha da zorlaştırır. Tedavi edilmeyen şilotoraks yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir
(1). Konservatif tedavi ilk seçenek olmasına rağmen başarısız olduğu durumlarda cerrahi ve/veya girişimsel radyolojik
yöntemler ivedilikle değerlendirilmelidir. Girişimsel tedavi
daha düşük morbidite ve mortaliteye sahip olduğundan
özellikle başarısız cerrahi tedaviden sonra veya ameliyat
edilemeyen hastalarda akla gelmelidir (3).
Anahtar kelimeler: şilotoraks, şilöz kaçak, şilotoraks yönetimi,
skalen lenf nodu biyopsisi, plevral efüzyon, kimyasal ablasyon,
komplikasyon

Kaynaklar

1. Schirren M, Sponholz S, Schirren J. Therapie des Chylothorax
[Treatment of chylothorax]. Chirurg. 2018 Jul;89(7):563-574.
2. Hvass M, Fransen JL, Bruun JM. [Chylothorax]. Ugeskr Laeger. 2017
Dec 18;179(51):V05170429.
3. Schild HH, Pieper C. Chylothorax: eine Übersicht über aktuelle
therapeutische Möglichkeiten [Chylothorax: Current Therapeutic
Options]. Zentralbl Chir. 2019 Sep;144(S 01):S24-S30.
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KOLOREKTAL TÜMÖRLERİN AKCİĞER METAZTAZ CERRAHİ
TEDAVİSİ PROGNOZA KATKI SAĞLAR
H. Volkan Kara, Ezel Erşen, Burcu Kılıç, Gökberk Güler, Kamil Kaynak, Akif Turna
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı- İstanbul
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Giriş: Ekstra pulmoner tümorlerin bir kısımında izole
akciğer metaztalarına cerrahi rezeksiyon yapılagelen bir
uygulamadır. Kolorektal kanserlerin karaciğerden sonra en
sık metaztaz yaptığı organ akciğerlerdir. Toplamda %1015 lik bu grup için en uygun tedavi yöntemi kesin değildir.
Cerrahi olarak metaztazektomi multidisipliner bir çok ekip
tarafından sağladığı sağkalım avantajı gözönüne alınarak
birkısım rehberlerin de önerisiyle seçilmiş hastalarda tercih
edilmektedir.
Olgu: Tek merkezden Ağustos 2016-2021 tarihleri arasında akciğer metaztazektomisi uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi ve analiz edildi. Toplam 20
hastaya 26 işlem uygulandı. 3 hasta iki, 1 hasta üç defa
opere edildi. Hastaların yaş ortalaması 66,2 yıl (38-80)
8 i (%40) kadın idi. Hastaların tamamı kolorektal primer
tümörün cerrahi rezeksiyonu ve ardından kemoterapi almıştı. İlk hastalık tespitinden sonra akciğer metaztazı ortaya
çıkışı 28,3 ay olarak hesaplandı. Hastaların 18 ine tespit
rutin kontrol akciğer bilgisayar tomografisinde (BT) ortaya
çıkan yada takibinde belirginleşen lezyonlar iken 2 hastada öksürük ve kanlı balgam şikayetler vardı.Tüm hastalara
değerlendirmede fizik kondisyon, akciğer dışı lokal nüks
yada başka organ metaztazı olmadığı Pozitron Emisyon
Tomografisi(PET), kolonoskopi yapılarak teyid edildi. Tüm
hastaların pulmoner rezervleri incelendi, kapasitenin cerrahi sonrasıuygun olacağı hesaplandı. Bu kriterlere uygun
olmayan hastalara cerrahi dışı tedaviler önerildi.
Yapılan işlemlerin 20si (%76,9) videoyardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) 6 sı klasik açık cerrahi (lateral torakotomi) ile uygulandı. Rezeksiyon büyüklüğü 24 (%92,3) non
anatomik wedge (kama) rezeksiyonu, 1 segmentektomi ve
1 lobektomi olarak yapıldı. Cerrahi sonrası 4 (%15,3) minor komplikasyon (uzamış hava kaçağı, yara yeri enfeksiyonu) izlendi. Intra-operatif yada hastane kalış süresince
mortalite görülmedi. Ortalama yatış süresi 3,05 gün (1-13)
idi. 3 yıllık sağkalım %71,2, 5 yıllık sağkalım %62,8 olarak
hesaplandı.COVİD-19 salgın dönemindeki engellenemeyen sapmalar dışında hastalar rutin takip edildi.
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Sonuç: Sistemik kabul edilen bir kısım organ malign
tümörlerinde akciğer metaztazlarının cerrahi tedavisi hala
tartışmaya açık alanlar içerir. Hasta seçimi, cerrahiye karar verme, uygulanacak cerrahi teknik, rezeksiyonun büyüklüğündeki en ideal tercih gibi konular yorum ve katkıya
açıktır. Ancak pulmoner rezervi ve fizik kondisyonu yeterli
hastalarda lezyonu R0 çıkartan ancak parankimi esirgeyen
işlemlerin hastaların sağ kalımlarına olumlu katkı sağladığını düşünüyoruz.Bir çok işlemin minimal invazif yöntemlerle
başarılı ve hızlı yapılmasının hastanın takip ve gerekiyorsa
tedavi almasına engel teskil etmediği. İşlem öncesi tanı alamayan lezyonların durumunun aydınlatılması, başka olası
durumların (analize dahil edilmeyen 1 hastada primer akciğer kanseri) netleşmesini sağlar. Mevcut sonuçlar literature
ile uyumlu olup evre 4, kolorektal kökenli malign hastalık
için prognoza olumlu katkı olarak yorumlanmaktadır. Daha
geniş ve randomize hasta grupları, detaylı ölçüm ve çok değişkenli analizler ve uzun dönem detaylı takiplerin sonuçları
önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: pulmoner metaztazektomi, VATS, kolorektal
kanser, adenokarsinoma
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MEDİASTİNAL DEV MATÜR KİSTİK TERATOM
Egemen Döner, Erhan Durceylan, Ahmet Enes Arıkan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerahisi Abd
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24 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı nedeniyle yapılan
tetkiklerinde mediasten yerleşimli dev bir kitle saptanması üzerine kliniğimize sevk edildi. Hastanın çekilen Toraks
BT'sinde anterior mediastende kalp komşuluğundan başlayıp sol ana pulmoner arteri ve ana pulmoner arteri basılayıp solda kostal plevraya dek uzanım göstereniçerisinde
kalsifikasyon alanları kistik septalı alanlar ve yağ dansitesinde alanlar barındıran heterojen kontrastlanma paterni
gösteren aksiyel planda en geniş yerinde 126*92 mm boyutlara ulaşan kitle lezyonu izlenmiştir.Tariflenen kitle ile sol
ventrikül arasındaki yağ planları net olarak seçilememiştir
şeklinde rapor edildi. Öncelikle girişimsel radyoloji tarafından transtorasik biopsi yapıldı. Patolojisi teratoma olarak
raporlandı. Hastaya median sternotomi ile girişim yapıldı.
Kitlenin total eksizyonu ve kitlenin sol akciğer lingula segmentine invaze kesimi wedge rezeksiyonu ile kitle komplet
olarak çıkartıldı.Uzun takip patolojisi :Matür kistik teratom,
15 cm . çapında.,nekroz, organize pnömoni bulguları,kronik inflamasyon bulgularıiçeren akciğer dokusu ve inflamasyon bulguları içeren plevra olarak rapor edildi.Sonuç
olarak mediastinal kitlelerin preoperatif klinik , radyolojik,
tanısal değerlendirmeleri çok iyi yapılmalıdır.Uygun hastalar için kitlenin total komplet eksizyonu primer tedavidir.

Kitlenin Toraks BT görüntüsü

Anahtar kelimeler: Mediasten, dev, tümör,teratoma

Kaynaklar

1. Shields TW, Robinson PG. Mesenchimal tumors of hte mediastinum.
In: T.W. Shields, J. LoCicero, Reed C.E., and Feins R.H., (Eds),
General Thoracic Surgery (7th ed), Lippincott Williams and Wilkins,
Philadelphia, 2009, pp. 2473-98.
2.Teixeria JP, Bibas RA. Surgical treatment of tumors of the
mediastinum: the Brazilien experience .InMartini N, Vogt-Moykopf I,
eds. International trends in general Thoracic Surgery. Vol 5.Thoracic
Surgery: Frontiers and Uncommon Neoplasms. St. Louis:Mosby,1989.
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Kitlenin Toraks BT görüntüsü
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GÖĞÜS DUVARINDA NADİR BİR KİTLE: OVER KARSİNOMU
METASTAZI
Barış Gülmez1, Banu Yoldaş1, Ezgi Çimen Çelik2
1Sbu İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir
2Torbalı Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi İzmir
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Giriş: Over karsinomu, jinekolojik malignite saptanan
kadınlarda ölümün en sık sebeplerindendir (1). Uzak metastazı nodal ya da hematojen yolla gerçekleşebilir (2).
Over karsinomunun subkutanöz metastatik nodülleri çok
nadirdir, ancak ileri evre hastalıkta saptanabilir (3). Bu olgu
ile, cerrahi olarak tedavi edilmiş over karsinomunun çok
nadir de olsa asemptomatik olarak göğüs duvarı metastazı
ile prezente olabileceğini göstermeyi amaçladık.
Olgu: Overin primer borderline müsinöz kistadenokarsinomu nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce opere olan 24 yaşında
kadın hasta polikliniğe başvurdu. Rutin postoperatif kontrol
amacıyla çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT), sağ
göğüs duvarı posteriorunda yaklaşık 3*2 cm yağ dansitesinde lezyon görüldü, intraparankimal kitle ya da infiltrasyon ve
mediastinal lenfadenopati izlenmedi (Resim 1). Fizik muayenede patolojik bulgu saptanmadı. Yüzeyel doku ultrasonografik incelemede (USG), lezyonun interkostal aralığa uzandığı ancak iyi sınırlı olduğu görüldü. Lipom olduğu düşünülen
ancak hem toraks içine doğru büyüme göstermesi hem de
over karsinomu öyküsü nedeniyle biyopsi kararı alındı ve
ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Patoloji sonucunun
kuşkulu sitoloji şeklinde raporlanması üzerine eksizyon kararı verildi. Eksplorasyonda lezyonun interkostal kasların
içinde yerleştiği, parietal plevradan diseksiyon ile ayrılabildiği, ancak plevrayı invaze etmediği görüldü . Total eksizyon
sonrası patoloji sonucu “over karsinomu metastazı” olarak
raporlandı. Adjuvan kemoterapi planlandı.
Tartışma: Over karsinomu, nodal, intraperitoneal veya
transçölemik yayılım ve hematojen yolla uzak metastaz
yapabilir (2). Toraksa metastazı batına oranla nadirdir ve
çoğunlukla parankimal ya da plevraldir (4). İleri evre hastalık genelde semptomatiktir ve karın ağrısı, asit, distansiyon gibi fizik muayene bulguları görülebilir (5). Olgumuzu
farklı kılan özelliklerden biri, hastanın asemptomatik olup
metastatik nodülün başka bir metastazı olmadan insidental saptanmış olmasıdır. Tanıda radyolojik incelemeler yol
gösterebilir. Bu amaçla BT, pozitron emisyon tomografisi
(PET-BT) ve USG’den yararlanılabilir (1). Ancak olgumuzda olduğu gibi lezyon radyolojik olarak lipom lehine değerlendirilmiş olsa da, geçirilmiş malignite öyküsü nedeniyle
metastatik olabileceği akılda tutulmalı ve biyopsi açısından
değerlendirilmelidir. Semptom olmasa bile, bu hastalarda
prognozun kötü olduğu bildirilmiştir (5). Tedavide geniş lokal eksizyon ve adjuvan kemoradyoterapi önerilmektedir
(6).
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Sonuç: Günümüz bilgileri ışığında, semptom olmasa da
over karsinomu öyküsü olan hastalarda gelişen her türlü
lezyon dikkate alınmalı ve biyopsi açısından değerlendirilmelidir. Soliter göğüs duvarı metastazı ile prezente olan
asemptomatik olgumuzun, nadir görülmesi nedeniyle literatüre katkı sağlayacağını umuyoruz.
Anahtar kelimeler: metastaz, göğüs duvarı, over karsinomu
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PNÖMONİ TAKİBİNDE GELİŞEN NADİR BİR TÜMÖR: PRİMER
PULMONER LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOM
Barış Gülmez1, Serkan Yazgan1, Ezgi Çimen Çelik2
1Sbu İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir
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Giriş: Lenfoepitelyoma benzeri karsinoma (LBK), EBV
ile ilişkili, nazofarinkste görülen ancak nadiren akciğerde
rastlanan bir tümördür (1,2). Genç asyalı nonsmoker kadınlarda görülür (3,4) Kemoradyosensitif olduğu düşünülen bu tümörde prognozun diğer akciğer kanserlerine göre
daha iyi olduğunu öne süren çalışmalar mevcuttur (5). Erken evrede tedavi küratif cerrahi rezeksiyondur. Çalışmada, akciğerin primer LBK tümörünün nadir de olsa EBV
ile enfekte olmamış, ileri yaş smoker erkek hastalarda da
saptanabileceğini göstermeyi amaçladık. Literatürde, EBV
ile ilişkisiz ve akciğer yerleşimli LBK olgusu 100'den az sayıdadır.
Olgu: 61 yaş erkek hasta pnomoni semptomları ile başvurdu. Solunum seslerinde ronküs saptandı. 40 paket yılı
sigara öyküsü mevcuttu, ek hastalığı olmadığı öğrenildi.
Sık pnömoni geçirdiği öğrenilen hastanın toraks BT'sinde
sol akciğer üst lobda, pnömonik konsolidasyon alanları izlendi (Resim 1). Bronkoskopisinde sol üst lob bronşunda
endobronşial lezyon görüldü. TBB sonucu “epidermoid
karsinoma in-situ kuşkulu, pnömoni ile ayrımı yapılamadı“
olarak raporlandı. PET-BT'de mediastinal lenf nodlarında
ve sol üst lobda artmış FDG tutulumları izlendi. EBUS ile
lenf nodları benign reaktif olarak raporlandı (Resim 2).
Pnömoni ön tanısı ile antibiyotik tedavisi başlandı. Kontrol toraks BT'de bulgularda regresyon görülen hastaya 3
ay sonra BT ve bronkoskopi ile takip kararı alındı. BT'de
lezyonların tamamen regrese olduğu ve lenf nodlarında
boyutsal regresyon olduğu görüldü. 6. ay PET-BT'de ise,
sol akciğer alt lob superior segmentte yeni gelişen 1.5 cm
SUVmax: 8.8 nodüler lezyon raporlandı (Resim 3). TBB
ile patoloji sonucu ''skuamöz hücreli karsinom ile uyumlu"
olarak raporlanan hasta operasyona alındı. Videotorakoskopik sol alt lobektomi uygulanan hasta 5. günde taburcu
edildi. Patoloji sonucu "LENFOEPİTHELİOMA-LİKE KARSİNOM" (T1bN0P0) olarak bildirildi. Başka bir odak saptanmayan hasta, primer akciğer LBK kabul edildi. Adjuvan
tedavi verilmedi. 9. ayda nüks ya da metastaz saptanmadı.
Tartışma: Primer pulmoner LBK nazofaringeal karsinoma benzeyen nadir bir karsinomdur (1,2). Begin tarafından
tanımlanmıştır (6). Akciğer kanserlerinin %0,9’unu oluşturur (7). EBV en önemli etkendir (3,8,9). Periferik dolaşımda
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PCR ile, tümörde in situ hibridizasyon ile saptanabilir (10).
Olgumuzda EBV bulgusu saptanmadı. LBK göğüs ağrısı,
öksürük, ateş gibi semptomlar gösterebilir (10). LBK, soliter subplevral nodül ile presente olur (3,11). Lob/segment
bronşlarına yerleşebilir (11). %25'inde lenf nodu metastazı
geliştiği, hematojen metastazın nadiren izlendiği ve genellikle iskelet sisteminde karşılaşıldığı bildirilmiştir (12). Olgumuzun şaşırtıcı yanı, pnömoni takibi sırasında 6 aylık kısa
bir dönemde tümör gelişmiş olmasıdır. Bu sayede semptom
gelişmeden, erken evrede tedavi şansı bulmuştur. Histopatolojik olarak nazofaringeal karsinom ile benzerdir, immunohistokimyasal analizler ayırıcı tanıda yardımcıdır (13).
Kemoradyoterapi ya da immunoterapi önerilebilir,etkisi
tartışmalıdır. Olgumuz, erken evrede saptanması nedeniyle
ek tedavi almamıştır.Prognozu, diğer akciğer kanserlerine
göre daha iyidir (5). İleri evre hastalık, tümör rekürrensi ve
nekrozu prognozu kötüleştirir (14, 15). EBV, prognozu anlamlı olarak etkilemez (16).
Sonuç: Erken evre LBK’da tedavi cerrahi rezeksiyondur.
Nadir görülmesi nedeni ile literatürde olgu sunumları şeklindedir. Uzun dönem sonuçlar ile ilgili ve EBV bağımsız
LBK’da tümör oluşumunun açıklanmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: kanser, nazofarinks, lenfoepitelyoma benzeri
karsinom
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PET-BT sol üst lob FDG tutulumu
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NADİR MEDİASTİNAL KİTLELER
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Mediastinal kitlelere nadir rastlanmaktadır, posterior mediastinal kitleler daha sıklıkla avasküler ve benign karakterdedir. .Müllerian kistlerinin mediastende yerleşimi de nadirdir, mediastinal
lezyonların çoğu boyut, bası, yerleşim sebebi ile cerrahi olarak
eksize edilmektedir. Burada oldukça nadir görülen ve rezeke edilen 3 olguyu sunduk.
1. Olgu: Ellidört yaşında kadın hasta idi, 30 paket.yıl sigara
öyküsü ve depresyon öyküsü mevcut idi..Hasta bir yıldır gittikçe
artan sırt ağrısı ile tetkik edilmiş ve Mart 2021 toraks bilgisayarlı
tomografisinde; 1. ve 2. kosto-vertebral alan hemen komşuluğunda 50x27x26 mm boyutlarında, ekstraplevral olduğu düşünülen,
nöral foramene doğru uzanmış, olası nörojenik kaynaklı olduğu
düşünülen kitle lezyon izlendi.Haziran 2021’de yapılan toraks ve
batın manyetik rezonans görüntülemesinde; T1 vertebra korpusu
hizasında sağ paravertebral alanda 45x38 mm boyutlarında T1
sinir kökü çevresinde izlenen, periferik sinir kılıfı tümörü lehine
değerlendirilen kitle lezyon tespit edildi. Haziran 2021’de sağ posterior apikal kitle nedeniyle beyin cerrahi ekibi tarafınca opere
edilen hastaya postoperatif 2. gününde VATS ile kitlenin eksizyonu yapıldı.Patoloji raporu kapiller ve venöz vasküler yapılardan
oluşan vasküler malformasyon, periferinde periferik sinir kesitleri
ve ganglion olarak raporlandı.Hastamız 5 aydır komplikasyonsuz
olarak izlenmektedir.
2. Olgu: Kırk yaşında kadın hasta, bilinen ek hastalık ve düzenli kullandığı ilaç yok idi. Çarpıntı, terleme kilo kaybı nedeni ile
tetkik edilmeye başlanmış hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde T2 vertebra düzeyinde 33x31 mm boyutlarında, sağ nöral foramenden köken alarak subplevral alana uzanım gösteren
yumuşak doku dansitesinde kitle lezyon tespit edilmesi üzerine
tarafımıza başvurdu. Posterior mediastinal kitle nedeniyle tarafımızca Temmuz 2021’de sağ VATS uniportal mediastinal kitle
eksizyonu yapıldı. Postoperatif 1. günde dreni çekildi, ve hasta
aynı gün taburcu edildi.Son patoloji raporu bağ dokusu içinde
asellüler materyele karşı oluşmuş makrofajlardan zengin yabancı
cisim tipi dev hücrelerin eşlik ettiği kronik iltihap, çevrede ganglion, çizgili kas ve yağ dokusu olarak raporlandı.Hastamız 4 aydır
komplikasyonsuz olarak izlenmektedir.
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3. Olgu: Kırkbeş yaşında kadın hastada bilinen ek hastalıkları hipertansiyon(5 yıldır) idi, düzenli kullandığı ilaç coversyl
5mg/1.25 mg idi.5 yıl önce kalça protezi öyküsü mevcut idi.Eylül
2020’de sırt ağrısı nedeni ile dış merkeze başvurusunda çekilen
toraks bilgisayarlı tomografisinde; sağ paravertebral alanda T4
vertebraya yaslanan 30 mm boyutlarında kistik dansitede lezyon
izlenmiş, ayırıcı tanıda sinir kılıfı tümörü ve perinöral kist not edilmiş. Torakal vertebra manyetik rezonans görüntülemesinde; T5
vertebra düzeyinde sağ paravertebral alanda posterior mediastene uzanım gösteren 28x22 mm boyutlarında, T1 hipointens, T2
hiperintens periferik kontrastlanan lezyon izlenmiş, ön tanı nöroenterik kist olarak düşünülmüş. Pozitron emisyon tomografisinde
ise lezyonda FDG tutulumu izlenmemiş. Hastaya Nisan 2021’de
sağ VATS uniportal mediastinal kitle eksizyonu yapıldı.Postoperatif 1.günde dreni çekildi, komplikasyon izlenmeyen hasta aynı
gün taburcu edildi.Son patoloji raporu Müllerian kist olarak raporlandı.Hastamız 7 aydır komplikasyonsuz olarak izlenmektedir.
Anahtar kelimeler: mediastinal kitle, vasküler malformasyon,
yabancı cisim tipi dev hücre reaksiyonu, müllerien kist
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Resim 3. 3. Olgunun BT kesiti
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Resim 2. 2. Olgunun BT kesiti
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Giriş: Akciğer kanserinde uygulanan radyoterapi sonrası
gelişen kompikasyonlar akut, subakut/geç dönem komplikasyonlar olarak ikiye ayrılır. Akut dönem komplikasyonlar; özefajit, dermatit, öksürük , halsizlik ve yorgunluk iken
geç dönem komplikasyonlar arasında radyasyon pnömonisi, pulmoner fibrozis, özefagial striktür veya perforasyon,
perikardit, koroner arter hastalığı, brakial pleksopati ve kot
fraktürü sayılabilir. Birazdan anlatacağımız olguda RT e sekonde geç dönem komplikasyonlar arasında olan bronşial
strüktür görülmüştür.
Olgu: 38 yaşında kadın hasta 8 yıl önce, nefes darlığı
şikayeti ile çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT)
sağ akciğer hilusunu ve sağ ana bronşu saran ve dararltan,
bronş içine doğru uzanımı olan üst ve orta lob bronşunu sarmış, mediasten invazyonu gösteren en geniş yerinde 43x22
mm, malign karakterde yumuşak doku kitlesi. Paratrakeal,
subkarinal 10-12 mm birkaç adet lap. 05/09/2014PET-BT:
Sağ hilusta ana bronşu karina düzeyinden itibaren çevreleyip daraltan hipermetabolik kitle(primer tm). Hastaya
08/09/2014'te fiberoptik bronkoskopi (Fob) yapılmış. Fob
raporu: Sağ ac üst ve alt tama yakın tıkalıydı, fob ile girilemedi. Endobronşial lezyondan(ebl) biopsi alındı. Patoloji
sonucu: invaziv skuamöz hücreli karsinom. Mediastinoskopide frozan çalışılmış. Frozanda N2+ gelmesi üzerine operasyondan vazgeçilmiş ve hasta onkolojiye yönlendirilmiş.
KRT sonrası kontrolünde tam remisyon üzerine sağ üst lobektomi yapılmış. Patoloji: Sağ üst lobektomi materyalinde
ve alınan mediastinel lenf nodlarında tümörlü doku izlenmedi. 3 aylık radyolojik izlemdeyken gelişen nefes darlığı,
balgam ve öksürük ile DEU göğüs hastalıklarına başvurmuş. 10/02/2016'da çekilen toraks BT'de: Sağ ana bronşta
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progresyon gösteren luminal daralma. Sağ alt lobda yeni
ortaya çıkan pnömonik infiltrasyon ile uyumlu değişiklikler.
Fob yapılması planlanıyor. Fob sonucu: Sağ ana bronş girimi membranöz yapı ile %50'den fazla daralmış, distale geçilememiştir. Yüzeyden kabarık lezyon izlenmiş olup, biopsi
alınmıştır. Patoloji: Fokal alanlarda ülser, iltihabi granülasyon dokusu, skuamöz metaplazi. Bronş lavaj kültüründe
üreme olması üzerine uygun antibiyotrapi başlanmış ve
PET-BT planlanmış. 30/05/2016 PET-BT: Sağ akciğer üst
lob izlenmemiştir (opere). Sağ akciğer apeksinde izlenen
plevral kalınlaşma ve konsolidasyon alanlarında hafif düzeyde F-18 FDG tutulumu mevcuttur (SUVmax: 1.4). Sağ
akciğer alt lobda izlenen yaygın nodüler infiltrasyon alanlarında artmış F-18 FDG tutulumu (SUVmax: 4.7). Her iki
akciğer parankimi ve mediastenin diğer kesimlerinde F-18
FDG tutulumu fizyolojik sınırlardadır. Hastada gelişen sağ
ana bronş lumen darlığı nedeni ile tekrarlayan rijid bronkoskopik girişim yapılmış olup darlık öncelikle balon dilatayon
yapılarak giderildi, daha sonra koterize edildi en sonunda
sağ ana bronşa bronşial stend uygulandı. Antibiyoterapi
sonrası kontrol toraks BT: Hastanın enfektif tablosunun
sık tekrarlaması ve stentin sürekli proksimale migre olması
nedeni ile hasta konseyde değerlendirildi. Hasta SFT ve
V-P sintigrafisi ile konseyde değerlendirildi. V-P sintigrafisinde: Sağ hemitoraksta perfüzyona rastlanmamıştır. Bunun üzerine postoperatif FEV1 ve FVC değerinde anlamlı
değişiklik olmayacağı öngörülerek hastaya sağ tamamlayıcı
pnömonektomi kararı alındı. 18/10/2021 tarihinde hastaya
torakotomi ile tamamlayıcı pnömonektomi yapıldı. Postoperatif 4. gününde hasta şifa ile taburcu edildi.
Anahtar kelimeler: KHDAC CA, radyoterpi, bronşial striktür
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Sağ ana bronş darlığı
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Stend migrasyonu
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Giriş: Kordoma, embriyonik notokorddan kaynaklanan
nadir görülen bir malign kemik tümörüdür [1]. Kordomalar,
tüm kemik malignitelerinin %1-4'ünü oluşturur. Erkeklerde
ve 50-70 yaş grubunda baskındır [2].Embriyolojik kökenleri nedeniyle çoğu sakrokoksigealdir (%50-55), ardından
kraniooksipital bölge (%25-30), servikal omurga (%8)
ve lomber omurga (%5) gelir. Tüm kordomaların sadece
%3'ü torasik omurgada gelişir [3]. En etkili tedavi cerrahi
eksizyondur. Etkilenen bölgelerin karmaşık anatomik yapısı nedeniyle, postoperatif komplikasyonlar ve nüks sıktır.
Lokal nüks oranı %43-85 kadar yüksektir [4], buna karşın
tümörlerin sadece %5'i tipik olarak akciğere, kemiğe veya
beyne metastaz yapar. Primer sakral ve torasik kordomaların pulmoner metastazı nadirdir. Bu nedenle düşük -orta
dereceli ve yavaş büyüyen bir malignite olarak kabul edilir
[5]. Bu çalışmada, akciğerde bilateral multiple nodüller izlenen hastanın, tanı güçlükleri ve tedavi yönetimi tartışılması planlanmıştır.
Olgu: 50 Yaşında erkek olgu, tente imalatçısı, kimyasal
yapıştırıcı maruziyeti mevcutmuş. Hipertansiyon nedeniyle
takipliymiş. 20 paket/yıl sigara öyküsü varmış. 2018 yılında
yüksekten düşme nedeniyle acil servis başvurusunda yapılan tetkiklerinde, rektum posterior duvarında kitlesel lezyon
saptanmış. Abdominopelvik MRI, abdomen BT ile değerlendirilmiş. Trucut biyopsi ile kordoma tanısı almış. Mayıs
2018’de parsiyel sakrum rezeksiyonu yapılmış. Cerrahi sınır negatif olarak sonuçlanmış. Postoperatif dönemde 30
seans radyoterapi almış. Takiplerinde Aralık 2019’da nüks
saptanması nedeniyle sol gluteus maksimus kasını da içeren genişletilmiş rezeksiyon yapılmış. Cerrahi sınırlar tekrar
negatif olarak sonuçlanmış. Kemoterapi başlanmış. O dönemde çekilen toraks BT’lerinde bilateral plevral plaklar, en
büyüğü 5mm boyutta soliter pulmoner nodüller, kalsifikasyonlar izlenmiş. Sekel değişiklikler olarak değerlendirilmiş.
Kemoterapi sonrası takiplerinde, sağ orta lob ve alt lobdaki nodüller progrese izlenmesi üzerine PET BT çekilmiş.
Nodüllerde FDG tutulumu izlenmemiş. Primer malignite
alanında FDG tutulumu izlenmemesi nedeniyle yakın takip
önerilmiş. Takiplerinde pulmoner nodüllerde progresyon
devam etmesi nedeniyle mesleki hastalıklar, metastaz, 2.
Primer ayrıcı tanılarıyla progrese olan nodüllerden trucut
biyopsi alınmış. Alınan biyopsi sonucu, malignite negatif
olarak sonuçlanmış. Hastaya tarafımızca sağ orta ve alt
lobdaki nodüllere yönelik tanısal VATS yapıldı. Patoloji sonucu kordoma metastazı olarak sonuçlanmıştır.
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Sonuç: Kordoma, embriyonik notokorddan kaynaklanan nadir görülen bir malign kemik tümörüdür [1]. Lokal nükslerle seyredebileceği gibi uzak organ metastazları
da görülebilir. Ancak çok nadir olgu bildirilmiştir. Trucut
biyopside küçük hücreli dışı akciğer karsinom, müsinöz
karsinom, miksoid/yuvarlak hücreli liposarkom, schwannom, pulmoner hamartom ile karışabilmektedir [6,7]. Bu
nedenle kordoma tanılı hastalarda metastazın kesin tanısını koymak için wedge rezeksiyon veya eksizyone biyopsi
yapılması önemlidir. Kemoterapi ve radyoterapiye dirençli
olması nedeniyle rekürrens ve metastaz olsa bile başarılı
cerrahi rezeksiyonu ile uzun süreli sağkalım sağlanabilir.
Tekrarlayan tümörün tohumlama önlemleri ile en blok rezeksiyonu tercih edilmelidir [8] .Bu olguda nadir görülen
kordoma metastaz tanısı koymanın zorlukları, tedavi yöntemleri anlatılmıştır.
Anahtar kelimeler: kordoma, metastazektomi, pulmoner metastaz
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GÖĞÜS DUVARI REZEKSİYONU VE REKONSTRÜKSİYONUNDA
ALTERNATİF YÖNTEM: PRATİK GREFT VE CANLI FLEP
Fatma Mutlu, Nigar Alizade, Aydın Şanlı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
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Giriş: Göğüs duvarı tümörleri; benign, malign ve nonneoplastik olarak sınıflandırılabilir. Malign göğüs duvarı tümörleri primer olabileceği gibi, uzak organ metastazı
veya komşu organ malignitelerinin invazyonu sonucunda
da karşımıza çıkabilir(1). Çoğu göğüs duvarı tümörlerin
en etkin tedavi yöntemi ise geniş cerrahi eksizyondur(2).
Bu olgu sunumumuzda, nadir görülen meme karsinomu
türlerinden metaplastik karsinomu ve lokal nüks ile göğüs
duvarı invazyonu sebebiyle göğüs duvarı rezeksiyonu ve
rekonstrüksiyonu uygulanan 48 yaşında kadın hasta olgusu sunulmaktadır.
Olgu: Hastamızın hipotiroidi ve meme karsinomu tanıları mevcuttu. 2 aydır göğüste batma tarzında ağrı ve daha
önceki operasyon bölgesinde ele gelen kitle sebebiyle kliniğimize başvurdu. İlk olarak 6 yıl önce sağ memede ele gelen kitle sebebiyle hastaneye başvuran hasta, meme biyopsiyle meme metaplastik karsinom tanısı almış. 2014 yılında
meme koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodu biyopsisi
uygulanmış. Postop RT uygulanmış. 2019 yılında da lokal
nüks sebebiyle modifiye radikal mastektomi uygulanması
sonrası 8 kür KT almış. KT sonrası çekilen PET/BT’de mastektomi lojunda kasa ve sağ 4-5-6. kotlara invazyon göstererek kotları destrükte eden (SUVmax 12,2) nüks olarak
değerlendirilen kitle saptanmış (Şekil 1). Lezyon boyutu en
geniş yerinde aksiyal planda 9x2,5 cm ölçülmüş. Hastanın
4,5,6. kotları güvenli cerrahi sınır bırakılarak parsiyel rezeke edilip kitle enblok olarak çıkarıldı.Perop diyafragma üstünde şüpheli lezyon görülmesi üzerine diyafragma asıldı,
lezyon, etrafından polipropilen sütür ile primer sütüre edildi
ve kesildi. Kotlar tel sütür yardımı ile anatomik pozisyonunu bozmayacak şekilde defekt kapatılarak yaklaştırıldı. 1
adet polipropilen mesh defekt üzerine primer sütüre edildi(Şekil-2a-2b). Latissimus dorsi kasından kas ve cilt flebi
hazırlanarak defekt alanına transpoze edildi (Şekil 3a-3b).
Patolojisi metaplastik meme karsinomu ile uyumlu, cerrahi
sınırları temiz olarak raporlanan hastanın postop KT'si devam etmektedir.
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Sonuç: Memenin metaplastik karsinomunda lokal nüks
ve agresif seyir sebebiyle göğüs duvarı invazyonu sıktır (3).
Göğüs duvarına metastazlarda cerrahi tedavinin sağkalıma
etkisi hakkında net bilgi yoktur. Toraks duvarı rezeksiyon
ve rekonstrüksiyonun lokal nüksü kontrol altına alma ve
hastanın yaşam kalitesini yükseltmede katkısı olduğunu
belirten yayınlar da mevcuttur (4,5). Göğüs duvarı malign
tümörlerinin rezeksiyonunda temel konu, güvenli cerrahi
sınırdır. Rezeksiyon sonrası defektin boyutu ve solunum
fonksiyonunda oluşacak etki göz önünde bulundurularak
rekonstrüksüyon da uygulanabilir.Defekti kapatmak için
çeşitli otogreftler veya prostetik greftler kullanılabilir (6).
Bizim olgumuzda görüldüğü gibi çelik tel destekli poliprolen mesh ile kalıcı sağlam iskeletizasyon sağlanabilir. Sonuç
olarak göğüs duvarının malign tümörleri için geniş cerrahi
rezeksiyon uygulanmalı ve defekt büyüklüğüne ve rekonstrüksiyon ihtiyacına göre uygun greft tercih edilerek malignitenin lokal kontrolü ve hastanın yaşam kalitesine katkı
sağlanabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Göğüs Duvarı Rezeksiyonu, Meme Metaplastik
Karsinomu, Latissimus Dorsi Flebi
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Şekil 1. Preop PET/BT görüntüsü (4-5-6. kotlara invaze lokal nüks meme karsinomu)
Şekil 3a-3b. Latissimus dorsi kasından hazırlanan flepin postop 1. gün görüntüsü-Postop
45. gün greft görüntüsü
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Şekil 2a-2b. Perop rezeke edilen göğüs duvarı ve tel sütürlerle kotların anatomik planda
yaklaştırılması ve defektin prolen mesh ile kapatılması
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Giriş: Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserinde
(KHDAK) cerrahi tedavinin yeri sınırlıdır. Mediastinal lenf
nodu diseksiyonuna bağlı vokal kord paralizisi nadir görülen komplikasyonlar arasındadır. Vokal kord paralizisi
aspirasyon riski ve ses kısıklığına bağlı yaşam kalitesinde
azalma nedeniyle tedavi edilmesi gereken bir komplikasyondur.
Biz de sol intraperikardiyal pnömonektomi uyguladığımız
patolojik evre T4N2 olan hastada gelişen ses kısıklığı ve
yönetimini bildirmeyi amaçladık.
Olgu: Komorbiditesi olmayan 75 yaşında erkek hasta üç
aydır olan göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Sol akciğerde
üst ve alt lobda olmak üzere iki adet kitlesel lezyon saptandı
(resim a-b). Sol üst lobdaki kitleden tru-cut biyopsi sonucu
skuamöz hücreli karsinom olarak sonuçlandı ve PET/BT
ve beyin görüntüleme ile yapılan tüm vücut taramasında
klinik evre T4N1 tespit edildi (resim c). Endobronşiyal ultrasonografi değerlendirmesinde sol 11 numaralı lenf nodu
istasyonundan alınan sitoloji benign olarak sonuçlandı.
Hasta neoadjuvan tedaviyi kabul etmedi ve cerrahi kararı
verildi. Operasyon esnasında sol üst lobdaki kitlenin pulmoner arter ve pulmoner vene invaze olduğu görüldü. Sol
pulmoner arter tanjansiyel sütur ile desteklendi ve sol intraperikardiyal pnömonektomi, mediastinal lenf nodu disseksiyonu uygulandı. Operasyon esnasında nervus laryngeus
rekürrens hasarlandı. Hastada postoperatif ses kısıklığı gelişti. Laringoskopik bakıda sol vokal kord paralitik saptandı.
Hastaya postoperatif 11. günde kulak burun boğaz ekibi
tarafında sol vokal kord medializasyonu uygulandı. Hastanın ses kısıklığı düzeldi ve hasta taburcu edildi. Patolojik
evre T4N2 skuamöz hücreli karsinom saptandı. Postoperatif sistemik tedavi alan hasta 17.ayda sağlıklı olarak kliniğimizde takip edilmektedir.
Tartışma: Kemoradyasyon geleneksel olarak lokal ileri
KHDAK tedavisinin temel dayanağı olmuştur ancak uzun
süreli sağkalım sınırlıdır. Agresif tedaviye rağmen kemoradyoterapi ile tedavi edilen hastalar için ortalama genel sağkalım 15 ila 23 ay arasında değişir ve 3 yıllık genel sağkalım
%30'dan azdır 1 ,2 ,3 .
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Bott ve arkadaşlarının, evre IIIB KHDAK multidisipliner
tedavisinde cerrahi rezeksiyonun rolünü inceleyen çalışmasında seçilmiş hastalarda cerrahi rezeksiyonun multimodalite tedavisinin bir parçası olarak faydalı bulunmuş ve
cerrahi rezeksiyonun daha yüksek genel sağkalım ile ilişkili
olduğu bildirilmiştir. Kemoterapi ve radyoterapi şu anda
evre IIIB hastalık için standart tedaviyi oluştursa da dikkatli seçilmiş hastalarda cerrahi rezeksiyonun faydalı olduğu
gösterilmiştir 4.
Mediastinal lenf nodu diseksiyonu sonrası n. laryngeus
rekürrens hasarına bağlı vokal kord paralizisi görülebilir.
Sano ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada mediastinal lenf
nodu diseksiyonu uygulanan 248 hastanın %6 sında ses
kısıklığı meydana gelmiş ve bunların %16,3 ünü sol mediastinal lenf nodu disseksiyonu yapılan hastalar oluşturmuştur 5 .
Sonuç: Akciğer rezeksiyonu uygulanan hastalarda postoperatif komplikasyonlar multidisipliner ekiple yönetilmelidir.
Anahtar kelimeler: İntraperikardiyal sol pnömonektomi, Evre IIIB
KHDAK, Vokal kord paralizisi, Ses kısıklığı
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Peroperatif foto

Pre-postoperatif görüntüler
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AKCİĞERİN PRİMER OSTEOSARKOMU: OLGU SUNUMU
Hüseyin Melek, Gizem Gedikoğlu Pirim, Tolga Evrim Sevinç, Ahmet Sami Bayram, Cengiz Gebitekin
Bursa Uludağ Üniversitesi
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Giriş: Ekstraskeletal osteosarkom son derece malign mezenkimal yumuşak doku tümörü olup tüm yumuşak doku
sarkomlarının %1’ini, tüm osteosarkomların %2-4’ünü
oluşturacak kadar nadirdir. Sıklıkla uyluk, üst ekstremite
ve retroperiton da görülürken akciğerde görülmesi oldukça sıra dışıdır. Bu nedenle, primer pulmoner osteosarkom
insidansı daha da nadirdir. Bu çalışmanın amacı, histopatolojik olarak doğrulanmış primer pulmoner osteosarkom
olgumuzu sunmak, klinik, patolojik ve radyolojik özelliklerini tanımlamak ve literatürde bildirilen olgularla karşılaştırmaktır.
Olgu: Bir yıl önce larenks squamöz hücreli karsinomu
tanısıyla cerrahi tedavi sonrası takipte olan 67 yaşındaki
erkek hasta toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ akciğer üst lobda progrese 1,1 cm’lik nodül saptanması üzerine tarafımıza sevk edildi. Tanı ve tedavi amaçlı videotora-
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koskopi (VATS) ile wedge rezeksiyon uygulanan hastanın
patoloji sonucu primer akciğer osteosarkomu olarak raporlandı. Pozitron emisyon tomografisinde patolojik tutulumu
yokken kemik sintigrafisinde sol 7. kostada artmış tutulumu
mevcuttu. Sol 7. kosta parsiyel eksizyonu yapıldı. Patolojik
inceleme sonucu benign olarak raporlandı. Takip BT’sinde
sağ üst ve alt lobda plevra tabanlı en büyüğü yaklaşık 5x3
cm nodüler oluşumlar görülmesi üzerine hastaya re-VATS
sağ alt lob kitle biyopsisi yapıldı. Nüks primer akciğer osteosarkomu tanısıyla kemoterapi tedavisi başlandı.
Sonuç: Literatürde 2010 yılına kadar bildirilen primer
pulmoner osteosarkom vaka sayısı sadece 31’dir. Nadir
görülmesi ve kötü prognozu sebebiyle hakkında bilinenler
oldukça sınırlıdır.
Anahtar kelimeler: osteosarkom, nadir tümör
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TESPİT EDİLEN METAKRON TÜMÖR VE TEDAVİSİ
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Giriş: Akciğer tümör cerrahisi sonrası, aynı veya karşı
tarafta tespit edilen lezyonlar ilk olarak metastazı akla getirir, ancak sıklıkla olmasa da yeni ortaya çıkan lezyon ikinci
primer akciğer kanseri olabilir. İlk 6 ayda saptanan ikinci
primer akciğer kanserleri senkron tümör adlandırılırken 6
aydan sonra tespit edilenler metakron tümör olarak adlandırılır. Sunumumuzda ilk cerrahisinden 26 ay sonra sonra
karşı akciğerde metakron tümör tespit edilen hasta tedavi
yöntemimizi paylaşmayı amaçladık.
Olgu: 65 yaşında erkek hasta sol akciğer üst lobda 28x25
mm boyutunda kitle lezyonu tespit edilen hasta (Resim 1).
PET-BT SUVmax değeri 6,69 olarak tespit edildi. Yapılan
transtorasik biyopsi sonucu nöroendokrin kökenli lezyon ön
tanısı konulmuş olan hastanın metastatik bulgusu olmaması
ve solunum fonksiyonlarının yeterli olması üzerine cerrahi
kararı alındı. Linguler segment rezeksiyonu yapılan hastanın ameliyat sonrası patolojik tanısı “ sarkomatoid özellikler
taşıyan large cell karsinom” olarak tespit edildi. T2aN1M0,
evre 2B olarak tespit edilen hastaya onkoloji kliniğince 4 kür
adjuvan kemoterapi verildi (vinoralbin 30mg/m2, cisplatin
80mg/m2). Düzenli takip edilen hastanın cerrahi işleminden
26 ay sonra çekilen toraks tomografisinde sağ akciğer üst
lobda 7 mm boyutunda yeni gelişimli lezyon tespit edildi
(Resim 2) Lezyon VATS wedge rezeksiyon ile çıkarıldı. Tanısı “minimal invaziv adenokarsinom” olarak geldi. Metakron
ikinci primer akciğer tümörü olarak kabul edildi. Solunum
fonksiyonu sınırlı olan hastaya mediastinal evreleme amaçlı
endobronşial ultrason ile lenf nodu örneklemesi yapıldı ve
metastaz saptanmadı. Hastaya takip kararı alındı.
Sonuç: Primer küçük hücreli dışı akciğer kanseri cerrahisi sonrası metakron 2. primer akciğer kanseri tepit edilen
hastalarda tedavi tartışmalıdır (1-3). Hamaji ve arkadaşlarının yaptığı bir meta analizde metakron ikincil küçük hücreli
akciğer kanseri için cerrahinin kabul edilebilir uzun dönem
sağ kalım sağladığı tespit edilmiştir (4). Her ne kadar Zuin
ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada lobektominin ikincil akciğer tümör cerrahisi için tedavi seçimi olması savunulsa
da; bizim hastamızda olduğu gibi erken evre (IA1 veya IA2)
ikincil akciğer kanseri olgularında sublober rezeksiyonun
kabul edilebileceği söylenmiştir(5).
Sonuç olarak küçük hücreli dışı akciğer kanser cerrahisinden sonra hastaların yakın takibi, senkron-metakron akciğer
kanserinin erken evrede yakalanması açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri; Metakron tümör; Akciğer
rezeksiyonu
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Sol akciğer üst lob linglar segmentteki kitle lezyonu

Sağ akciğer üst lobda saptanmış olan nodül
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Hasan Yavuz1, Mahsati Akhundova2, Tevfik İlker Akçam1, Serkan Ertugay2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
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Giriş: Çeşitli etiyolojiler sebebiyle ortaya çıkan perikardial sıvılar multidisipliner yönetim gerektiren bir durumdur.
Tanı ve tedavisi için çeşitli teknikler vardır. Perikardiyosentez, perkütan kateter drenaj, subksifoidal perikardial drenaj
veya fenestrasyon, anterior torakotomi/torakoskopi yoluyla
perikardial pencere dahil olmak üzere perikardial hastalığın tanısal ve terapötik değerlendirmesi için çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Malign sebepli perikardiyal sıvı nedenleri
arasında en sık akciğer kanseri, meme kanseri ve lenfoma
bulunmakta olup, periakardiyal drenaj hastalarda dramatik sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu çalışmada cerrahi
perikardiyal drenaj uygulanan olgularda malignite durumu
araştırıldı.
Materyal ve Metod: Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göğüs Cerrahisi ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalları’nda 2012-2021 tarihleri arasında çeşitli sebeplerle perikardial pencere operasyonu geçiren 32 olgu dahil
edildi. Bu olguların 11’i (%34,7) kadın, 21’i (’65,3) erkekti.
Ortalama yaş 54,6 ± 18,11(5-61) idi.
Bulgular: Olguların 12’sine (%37,5) subksifoid yaklaşım, 11’ine (%34,7) videotorakoskopi yaklaşım, 8’ine
(%25) torakotomi, 1’ine ise sternotomi ile perikardial pencere operasyonu uygulandı. Olguların 8’inde (%25) perikardial efüzyon sitolojik incelemesinde malignite saptanmış
olup, 5 olguda bronş karsinomu saptandı. Bu hastaların tamamına videotorakoskopik olarak drenaj ve pencere açılma işlemi uygulandı. Diğer olgular ise meme karsinomu,
paraganglioma ve myeloid sarkom olguları idi. 7 (%21,8)
olguda kronik fibröz perikardit saptanmış olup, bu olgular
ve malign efüzyonlu olgular daha çok videotorakoskopik
yaklaşım uygulanan olgulardı. Videotorakoskopik yaklaşım
sonrası dren kalış süresi 7,9 (1-23) gün, subksifoid yaklaşım sonrası 3,75 (1-16) gün ve torakotomi sonrası 7,25
(2-15) gün idi. Maligniteli olguların tamamında preoperatif
dönemde görülen ortopne ve taşikardi operasyon sonrası
dönemde kayboldu.
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Sonuç: Onkolojik hastalarda perikardial drenajın amacı
semptomları hafifletmek, tanı için sıvı ve doku elde etmek
ve düşük rekürrens sağlamaktır. Videotoraskopik perikardial pencere operasyonu, özellikle son dönem malignite
hastalarında ani gelişen ve tamponad tablosuna yol açan
efüzyon durumlarında palyatif amaçlı da olsa uygulandığında, akut dönemde dramatik iyileşmeler gözlenebilmesi
açısından değerli ve etkin bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: perikardial pencere, subksifoidal,
videotorakoskopi
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MASAOKA EVRE III-IV HASTALARDA AGRESİF CERRAHİ YAKLAŞIM
Muammer Cumhur Sivrikoz, Erhan Durceylan, Ahmet Enes Arıkan
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir
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Amaç: Timik epitelyal tümörler (timoma ve timik karsinom) mediastenin en yaygın neoplazmlarıdır. Sunumumuzda Masaoka evre III ve IV hastalardaki cerrahi deneyimlerimiz ve sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.
Gereç ve yöntem: Ocak 2012- Eylül 2021 yılları arasında Masaoka evre III ve üzeri epitelyal tümör nedeni ile opere edilen hastalar çalışmaya dahil edildiler. Hastalar cerrahi
prosedür ve postoperatif sonuçlar açısından incelendi.
Bulgular: Timoması olan 5 hasta ve timik karisonumu
olan 4 hastanın verileri incelendi. Üç hasta kadın 6 hasta
erkek idi. Hastaların yaş ortalaması 54,3 olarak tespit edildi
(36-73). Timoması olan hastalardan 3 tanesinde Masaoka
evresi III, 2 tanesinde evre IVA idi. Timik karisnom nedenli
opere edilen hastaların ise 3 tanesi evre III, bir tanesi evre
IVA olarak tespit edildi.
Üç hastaya cerrahi öncesi kemoterapi, 2 hastaya radyoterapi uygulandı. Postoperatif dönemde 1 hasta kemoterapi alırken 2 hastaya radyoterapi verildi.
Hastaların hepsi median sternotomi ile opere edildiler.
Mediastinal kitle eksizyonuna ek olarak, 1 hastaya sol pnömonektomi, 4 hastaya akciğer wege rezeksiyon, 4 hastaya perikard rezeksiyonu, 3 hastaya vena kava rezeksiyonu
sonrası vasküler greft uygulandı, 1 hastaya vena kava tutulumu nedeni ile parsiyel vasküler eksizyonla beraber primer
tamir, 1 hastaya innominate ven tutulumundan dolayı venoplasti yapıldı. Vena cava rezeksiyonu ve greftleme işlemi
yapılan bir hastaya plevral yayılım nedeni ile ikinci seansta
posterolateral torakotomi ile sağ total dekortikasyon ve diafragma rezeksiyonu ve greft uygulaması yapıldı.
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Timik karsinom nedeni ile opere edilmiş olan bir hasta
post operatif 6. gün ani kardiak arrest sonrası, yine timik
karisnom nedeni kitle eksizyonu ve sol pnömonektomi yapılmış bir hasta post operatif 27. Gün multiorgan yetmezliği
sonrasında kaybedildi. Geri kalan 7 hastanın ortalama yatış süresi 9,2 gün olarak hesaplandı (5-18 gün). Vasküler işlem yapılan hastalara uzun dönem antikoagülasyon tedavi
verildi. 2012 yılında opere edilmiş olan 1 hasta 9 yıl sonra
serebrovasküler olay sonrası ex oldu. 2016 yılında opere
olan başka bir hastada postoperatif 5. yılında sakrum bölgesinde kemik metastazı saptandı ve radyoterapi tedavisi
verildi. Diğer hastaların takipleri devam etmektedir.
Sonuç: Bizim deneyimimize göre Masaoka III-IV evredeki timik epitelyal tümörü olan hastalarda yapılan agresif
cerrahi girişimler sağ kalım katkısı sağlayan bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Timik epiteliyal tümör;
Masaoka evlemesi; Cerrahi tedavi
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RADYOLOJİK OLARAK CORONA PNÖMONİSİ TEDAVİSİ SONRASI
YAPILAN SAĞ BRONŞ KANSERİNE BAĞLI ORTA LOBEKTOMİ
Figen Türk, Metin Er, Ezin Cem Yeni, Sinem Ermin, Yasemin Özdoğan
Sbü.dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
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Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020’de İstanbul Tıp Fakültesi’nde tespit edildi.1 Olgumuz ağız tabanı
kanser operasyon öyküsü takibinde, 06.02.2020 tarihinde
çekilen Pet-BT’de ; orofarinkste sol epiglottik vallekulayı
daraltan dansitelerde ve bilateral tonsiller alanda artmış
18FDG tutulum (SUVmaks:4.8), sağ akciğer orta lobta
majör fissür komşuluğunda 4.4x2 cm boyutlu düzensiz
sınırlı hipermetabolik lezyon (SUVmaks:8.4), her iki akciğerde amfizematöz değişiklikler ve sol akciğer üst lobta
fibrotik değişiklikler, sağ hiler (SUVmaks:3.4), bilateral alt
paratrakeal, aortikopulmoner (SUVmaks:4.5) ve subkarinal alanda büyüğü 1 cm kısa akslı lenf nodlarında hafif artmış FDG tutulumu saptandı. KBB muayenelerinde patoloji
saptanmayan olguya, 08.03.2020 tarihinde sağ TTİİAB ile
adeno karsinom (P63 negatif, TTF-1 pozitif) ve 30.03.2020
yapılan EBUS ile reaktif antrakozik lenf nodları tanısı kondu. Kranial MR’da metastaz saptanmadı ve pandemi başlangıcı nedeni ile cerrahi öncesi 06.04.2020 çekilen toraks
BT’de sağ akciğerde orta lob medial segment düzeyinde
43x20mm boyutlarında spiküler konturlu tümoral kilte ile
sağ akciğer alt lob düzeyinde bazal segment yerleşimli, sol
akciğerde bazal segmentler düzeyinde multifokal asiner
alveolar nodüler buzlu cam tipinde opasite alanına bağlı
COVİD-19 pulmoner tutuluş ile uyumlu spektrum izlendi.
PCR negatif gelen olguda, Göğüs Hastalıklarınca klinik, laboratuar ve radyolojik bulgular eşliğinde covid düşünülerek tedavi başlandı ve cerrahi ertelendi. Yine şubat PET tomografi parankim kesitlerinde tutulum olmaması ve nisan
Toraks BT parankim kesitlerinde covid ile uyumlu buzlu
cam görünümü oluşumu tanıyı güçlendirdi. 27.04.2020’de
çekilen kontrol toraks BT’de buzlu cam görünümlerinin
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tamamen kaybolduğu ve tekrar PCR negatifliği gözlendi.
Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları konsultasyonu sonrası sağ torakotomi ile gerekli koruyucu ekipmanlar
eşliğinde, sağ orta lobektomi ve üst lobtaki büllöz alana
wedge rezeksiyon yapıldı.yapıldı. Operasyonda herhangi bir zorlukla karşılaşılmadı. Patolojik tanı T2aN0 adeno
karsinom,asiner baskın tip gelen olgu postoperatif 7. gün
taburcu edildi. Adjuvan KT planlandı ve tedavisini aldı.
28.09.2021 kontrolleri olağan olgunun takip programı devam etmektedir.
Pandemi başlaması ile, Covid seyri ve tedavi yaklaşımının tam bilinemediği, hastaların özel küvezlerde taşındığı,
kişilerin birbiri ile karşılaşmaktan imtina ettiği, poşetlerin
dahi dezenfektanlarla silinerek içeri alındığı ilk dönemde,
radyolojik ve klinik Covid pnömonisi sonrası, ülkemizde
yapılan ve yayınlanmasını istediğimiz ilk vaka ve yönetimi
olarak sunmak istiyoruz.
Anahtar kelimeler: Corona enfeksiyonu, salgında ilk lobektomi

Kaynaklar

Türk sağlık Bakanlığı Covid rehberi Akçay Ş, Özlü T, Yılmaz A.
Radiological approaches to COVID-19 pneumonia. Turk J Med
Sci 2020;50: 604-10 Li X, Liu M, Zhao Q, et al. Preliminary
recommendations for Lung Surgery during 2019 Novel Coronavirus
Disease (COVID-19) Epidemic Period. Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2020;
Mar 20;23(3):133- 35. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2020.03.01.
Orjinalinden çeviren: Dr. Gökçen Ömeroğlu Şimşek. https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32077440
Kamer E, Çolak T. COVID-19 ile enfekte bir hastasının operasyona
ihtiyacı olduğunda ne yapmalıyız: Cerrahi öncesi, Cerrahi sırası ve
Cerrahi sonrası Rehberi DOI: 10.4274/tjcd.galenos.2020.2020-3-7
Turk J Colorectal Dis 2020;30:1-8’de yayımlanan İngilizce makalenin
‘birebir’ Türkçe versiyonudur
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06.02.2020,06.04.2020 ve 27.04.2020 BT görüntüleri
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06.04.2020 Covid pnömonisi ile uyumlu görünüm
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NADİR GÖRÜLEN İKİ PRİMERLİ AKCİĞER KANSERLİ 2 OLGU
Emrah Karcı, Berfin Kızıldağ Aktaş, Nigar Alizade, Fatma Mutlu, Volkan Karaçam, Aydın Şanlı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi
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Giriş: Akciğer kanserli bir olguda tanı anında ikinci bir
primer akciğer kanserinin olması durumuna senkron akciğer kanseri denir. Senkronize primer akciğer kanseri nadir
görülür. Kliniğimizde 2 senkron tümör olgusunu (birisi skuamöz hücreli-küçük hücreli karsinom, diğeri adenokarsinom-adenokarsinom) sunuyoruz.
Olgu 1: 70 yaşında KOAH tanılı erkek olgu nefes darlığı
şikayetinde artış olması nedeniyle polikliniği başvurmuş.
50 paket/yıl sigara öyküsü olan hastanın fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı.
Toraks BT’de sağ akciğer alt lob superior segmentte plevraya komşuluğu bulunan lobüle kontürlü, yaklaşık 34x22
mm boyutlu lezyon ve sağ akciğer üst lob anterior segmentte periferik yerleşimli 15x7 mm boyutlu, lobüle kontürlü pulmoner nodül izlendi. Pet BT tetkikinde sağ akciğer
alt lob superior segmentte plevra komşuluğundaki kitlesel
lezyonda artmış F-18 FDG tutulumu (SUVmax:7,3), Sağ
akciğer üst lob apikal segmentte plevral komşuluğundaki
düzensiz sınırlı nodüler lezyonda artmış F-18 FDG tutulumu izlenmiştir (SUVmax: 4,2). Vücudun diğer bölgelerinde
patolojik FDG tutulumu gözlenmedi. Beyin MR görüntülemesinde metastaz lehine bulgu saptanmadı.Olgunun Solunum Fonksiyon Testinde (SFT) FEV1 değeri 1.46(%46),
FVC değeri 2,14(%52) ve FEV1/FVC değeri %68 olarak
saptandı.
Sağ alt lobdaki nodülden Tru-cut biyopsi yapıldı.Patolojisi skuamöz hücreli karsinom gelmesi üzerine operasyon
planı yapıldı.Hastaya sağ VATS yapıldı. Sağ akciğer üst
lobdaki nodülden frozen çalışıldı. Frozen sonucu Küçük
Hücreli Kanser olarak geldi. Hastanın SFT değeri pnömonektomi operasyonu için yeterli olmadığı için her iki loba
sublober rezeksiyon ve mediastinel lenf nodu diseksiyonu
yapıldı.
Olgu 2: 48 yaşında kadın olgu epigastrik bölgede ağrı
nedeniyle acil servise başvurusunda akciğerde lezyon saptanmış. Bilinen komorbitesi olmayan olgunun 45 paket/yıl
sigara öyküsü mevcut. Fizik muayenesinde patolojik bulgu
saptanmadı.
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Hastanın Toraks BT’de sağ akciğer üst lobda 11 mm çapında spiküle konturlu nodül izlendi. Pet BT’de sağ akciğer
üst lobdaki kitlede artmış FDDG tutulumu izlendi (SUVmax:4.3) ve ilave bir tutulum veya kitle imajı saptanmadı. Vücudun diğer bölgelerinde patolojik FDG tutulumu
gözlenmedi. Beyin MR görüntülemesinde metastaz lehine
bulgu saptanmadı. Olgunun Solunum Fonksiyon Testinde
(SFT) FEV1 değeri 1.30(%47), FVC değeri 2,26(%71) ve
FEV1/FVC değeri %57 olarak saptandı.
Tru-cut uygun görülmeyen hastaya sağ hibrit vats uygulandı.Frozen çalışıldı, malign gelmesi üzerine solunum
fonksiyonları da yeterli olmayan hastaya sublober rezeksiyon ve mediastinel lenf nodu diseksiyonu yapıldı.Patoloji sonucunda 10X8mm boyutlarında solid paterni baskın
non-müsinöz adenokarsinom ve 4mm uzaklıkta 2mm boyutunda lepidik patern içeren invaziv non-müsinöz adenokarsinom odağı saptandı
Tartışma: Senkron tümörlerde ikinci lezyonun başka bir
primer mi yoksa ilk lezyonun metastazı mı olduğunu ayırt
etmek zordur. Histolojik inceleme iki tümör arasında farklılıklar gösteriyorsa, bu akciğer kanseri odaklarının ayrı primer tümörler olup olmadığını belirlemek nispeten kolaydır.
Çoklu pulmoner tutulum bölgeleri olan senkron veya metakron akciğer kanserli hastalarda çoklu pulmoner rezeksiyon endikedir. Literatüre bakıldığında senkronize primer
akciğer kanseri, akciğer kanserli hastaların %0,5 kadarında
görülür.
Sonuç: Sonuç olarak, birden fazla lezyona sahip olgularda senkron akciğer kanseri olasılığı düşünülüp, iki lezyonun ayrı ayrı evrelendirilmesi yapılıp, erken evrelerde
cerrahi planlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Senkron akciğer kanseri
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Olgu 1. Sağ alt lob nodül
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HEMODİYALİZ HASTASINDA AKCİĞER KANSERİ GELİŞİRSE
CERRAHİ GÜVENLİ Mİ ?
Bahar Ağaoğlu Şanlı, Figen Türk, Serpil Sevinç, Ahmet Üçvet
Sbü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Kronik böbrek yetmezliği (KBY) önemli bir sağlık sorunu olup, özellikle kardiovasküler hastalıklara bağlı artmış
morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Akciğer kanseri nedeni
ile lobektomi planlanan KBY olguları preoperatif ve postoperatif dönemde kan üre ve kreatinin değerleri açısından
dikkatle izlenmelidir. Hemodiyaliz prosedürüne bu dönemlerde daha dikkat edilmelidir.
Akciğer kanseri nedeni ile sol üst lobektomi yapılan hemodiyaliz hastasında preoperatif ve postoperatif dönemdeki cerrahi ve hemodiyaliz program takip sürecini bildirmek
üzere sunulmuştır.
Olgu Sunumu: 64 yaşında erkek olgu 2 yıl once KBY
tanısı almış olup, son altı aydır haftada üç gün hemodiyalize girmektedir. Nefes darlığı şikayeti ile çekilen Toraks
BT’sinde sol akciğer üst lobda 24x35 mm’lik kitle saptandı.
Transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsi sonucu ile adenokarsinom tanısı alan hastaya lobektomi planlandı.
Preoperatif laboratuvar bulgularında üre:81,6 mg/dl,
kreatinin: 7,2 mg/dl, Hct:34 % Hb:11,3 gr/dl, Na:137
mmol/L, K:4,3 mmol/L, kan gazı ph:7.22, pO2: 97 mmHg,
pCO2:38.5 mmHg O2, sat: 97.5 mmol/L idi. Ameliyattan
bir gün önce diyalize girmesi sağlandı, ameliyatta kanama
riskini arttırmaması için, rutinden farklı olarak, heparinsiz
olarak uygulandı. Bu dönemde enoksaparin 0,4 mg cilt altına günde bir kez uygulandı.
Operasyonda sıvı kısıtlamasına gidilerek, 3.5 saat sure
zarfında, 1000 cc sıvı verildi.Tansiyon, nabız, satürasyon
peroperatif yakın takip edildi. Video yardımlı torakoskopik
cerrahi ile sol üst lobektomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Komplikasyon gelişmeden postoperatif
yoğun bakım takibine alındı. Postoperatif birinci gün kan
üre:92,7 mg/dl, kreatinin: 7,2 mg/dl, Hct:33,8 % Hb:11,2
gr/dl, Na:132 mmol/L , K:5,4, kan gazı ph:7.2, pO2: 286
mmHg, pCO2:44 mmHg, O2 sat: 99,6 mmol/L ölçüldü.
Postoperatif 1.gün heparinli hemodiyaliz uygulandı. Postoperatif 6. gün toraks dreni çekilip,7. gün taburcu edilmiştir.
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Tartışma: KBY li hastalarda anemi, sıvı ve sodyum yüklenmesi, hiperkalemi, hipokalsemi gibi pek çok metabolik
problem gözlenebilir. Bu sebeple, KBY hastalarında operasyon esnasında sıvı yüklenmesinden kaçınılmalı, özellikle
potasyum içermeyen kristaloid ve kolloidler tercih edilmelidir. Ayrıca operasyon öncesi diyaliz uygulanması hem üre
ve kreatinin değerlerini düşürür hem de sıvı yüklenmesini
ortadan kaldırır. Akciğer rezeksiyonu yapılan hastalarda,
diyalizin heparinli yada heparinsiz yapılması, kanama riski açısından büyük önem taşır. Olguda da cerrahiden bir
gün önce heparinsiz diyaliz yapılarak sıvı ve elektrolit yükü,
diyalizin heparinsiz yapılması nedeni ile de kanama riski
azaltılmış oldu.
Operasyon süresinin mümkün olduğu kadar kısa tutulması, hipoksi gelişme riskinin önlenmesi açısından önemlidir. VATS, olgumuzda hem süre hem ağrı azlığı açısından
hastaya pozitif etki etmiştir. Bununla birlikte perop dönemde böbrek kan akımınında azalmaya yol açacak hipoksi,
hipotermi ve hipotansiyon gibi durumlardan kaçınılmıştır.
Postoperatif dönemde uygulanan yeterli analjezi ve ağrı
kontrolü, hastada atelektazi ve enfeksiyon oluşmasını engellediği gibi, solunum fonksiyonlarına da pozitif etki sağlamıştır.
Olgumuz heparinli hemodiyalize giren KBYhastasının
akciğer rezeksiyonu sırasında, dikkatli preoperatif hazırlık,
peroperatif yeterli oksijenasyon, postoperatif hemodiyaliz
tedavi şekillerinin düzenlenmesi ile komplikasyon olmadan
güvenle taburcu olabileceğini belirtmek amacı ile sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: kronik böbrek yetmezliği, akciğer kanseri,
göğüs cerrahisi
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NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ, HEMANJİOPERİSİTOMA
Berfin Kızıldağ Aktaş, Meltem Sevinç, Nigar Alizade, Volkan Karaçam, Aydın Şanlı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir
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Giriş: Hemanjiyoperisitoma, vücudun her yerinde bulunan kapiller damarların perisit hücrelerden kaynaklanan
ve genellikle uyluk ve retroperitonun yumuşak dokusunda
yerleşim gösteren nadir görülen sarkomlardır (1). Bu çalışmada nadir görülen bir primer akciğer hemanjioperisitoma
olgusu tartışılmaktadır.
Olgu: 43 yaşında kadın olgu, bilinen herhangi bir komorbid hastalığı ve sigara öyküsü yok. Nefes darlığı şikayeti ile
başvurusu sırasında çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğer üst ve orta lobda kitle saptanması üzerine
PET BT çekilmiş. Sağ akciğer üst ve orta lobda mediasten ile
sınırları net ayırt edilemeyen, dev kitlesel lezyonda heterojen
artmış F-18 FDG tutulumu izlenmiştir (SUVmax.5.0). Kitlenin, sağ 5. kosta lateralinde destrüksiyona neden olduğu ve
bu seviyede göğüs duvarında yumuşak dokuya invazyon
gösterdiği izlenmiştir.
Hastaya yapılan trucut biyopside hemanjioperisitoma/
soliter fibröz tümör ön planda düşünülmüştür. Hastaya
2009 yılında kitleye yönelik cerrahi operasyon yapılmıştır.
Operasyon sırasında yaklaşık 17 cm çapındaki kitle 4 cm
güvenli sınır bırakılmaya çalışılarak rezeke edilmiştir. 4 ve
5. kotlar ve komşuluğundaki toraks duvarı parsiyel rezeke
edilmiştir. Toraks duvarındaki defekte 2 mm kalınlığında
politetrafloroetilen mesh konularak anatomik pozisyonda
kapatılmıştır.
2019 yılına kadar nükssüz takip edilen hastada 2019 yılında sol böbrek, dalak ve pankreasta kitle saptanmış. Sol
nefrektomi, splenektomi ve parsiyel pankreatektomi uygulanmış. Patolojik tanısı hemanjioperisitoma ile uyumlu
sonuçlanmış.
Sonuç: Hemanjiyoperisitoma, vücudun her yerinde bulunan kapiller damarların perisit hücrelerden kaynaklanan
ve genellikle uyluk ve retroperitonun yumuşak dokusunda
yerleşim gösteren nadir görülen sarkomlardır (1). Hemanjioperisitomanın akciğer tutulumu literatüre bakıldığında
nadir görülür. Kadın ve erkekte eşittir. Hastaların yaklaşık
yarısı asemptomatiktir. Geri kalanı öksürük, hemoptizi veya
göğüs ağrısından şikayet eder (2,3). Spesifik klinik semptom ve radyolojik bulguların olmaması nedeniyle preoperatif tanı koymak zordur. Bununla birlikte, osteoartropati
ve hipoglisemi gibi paraneoplastik sendromlar, primer pulmoner hemanjiyoperisitomla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.
Makroskopik bulgular hamartomu taklit eder. Ancak rezeksiyon bölgesinde kanama olması durumunda primer pulmoner hemanjioperisitom düşünülmelidir.
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Nüks ve uzak metastaz sık görülür. Metastazlar, uzun yıllar
hastalıksız bir dönemden sonra da ortaya çıkabilir. Bu nedenle tüm hemanjiyoperisitomlar potansiyel olarak malign
olarak kabul edilmelidir ve en blok rezeksiyon tercih edilmelidir. (4) Radyoterapi ve kemoterapinin tanımlanmış bir
rolü yoktur, ancak kemoterapi yaygın metastatik hastalığın
tedavisinde kullanılabilir (5,6). Olgumuzda da primer kitle
temiz cerrahi sınır ile rezeke edilmiştir. 10 yıl sonra batın
içi nüks nedeniyle laparotomi gerekmiştir. Sol nefrektomi,
splenektomi ve parsiyel pankreatektomi sonrasında hasta 2
yıldır tedavisiz izlenmektedir.
Hemanjioperisitoma olgularında uzun süre izlem yapılmalı ve alışılmadık nüksler açısından tedbirli olunmalıdır.
Anahtar kelimeler: pulmoner hemanjioperisitoma, nadir akciğer
kanseri, soliter fibröz tümör , hemanjioperisitoma nüks
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Amaç: Ewing Sarkomu (ES) kemik ve yumuşak dokunun malign yuvarlak hücreli tümörleridir. Çocukluk ve
adölesanda gözlenen ES’ ları kemik kökenli olmalarına
rağmen vücudun her yerinde gözlenebilir. Özellikle erişkinlerde iskelet dışı olan ES daha sıktır. Vücudun her yerinde
gözlenebilmesi toraksta değişik klinik tablolarla karşımıza
çıkmasına neden olur. Biz bu çalışmamızda rutin patolojik
incelemede tespit ettiğimiz ES olgularımızın klinik özelliklerini ve lokalizasyonuna göre histopatolojik ayırıcı tanılarını
sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2007 ve 2021 tarihleri arasında ES
tanısı alan olgularımızın yaş, cinsiyet ve radyolojik bulguları
kaydedildi. Olgular metastaz, primer akciğer, toraks duvarı
ve mediasten olmak üzere dört gruba ayrıldı. Bu lokalizasyonda patolojik ayırıcı tanı için kullanılan immünohistokimyasal paneller ve ayırıcı tanı antiteleri belirlendi.
Bulgular: Yaşları 2 ile 62 arasında değişen 14’ü erkek,
12’si kadın olmak üzere toplam 26 olgu çalışmaya alındı.
Olguların 8’i toraks duvarı, 6’sı mediasten, 4’ü akciğer
kökenli primer tümörler olup 8 olgu primeri ekstratorasik
odaklar olan metastatik olgulardır. Toraks duvarı ve mediasten lokalizasyonlu olgularda erkek; primer akciğer olan
olgularda ise kadın baskınlığı vardı. Metastatik olguların
primeri ekstratorasik kemik yapılar olup yaş dağılımı 2 ile
62 yaş arasında değişmektedir. Bu olgularda cinsiyet bas-
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kınlığı yoktur. Bütün olgular immünohistokimyasal olarak
diffüz kuvvetli CD99 pozitiftir. Primer akciğer ve mediasten
kökenli olan erişkin yaş grubunda başta karsinoid tümör
ve küçük hücreli karsinom olmak üzere nöroendokrin tümörlere ait kromogranin, sinaptofizin, CD56, pankeratin
ve TTF1 gibi belirteçler ayırıcı tanı için kullanılmıştır. Çocukluk çağı ve adölesan yaş grubu hastalarında ayırıcı tanıda rabdomiyosarkom, malign periferik sinir kılıfı tümörü,
plöropulmoner blastom, nöroblastom ve lenfomaya ait
belirteçler ayırıcı tanı için panele eklenmiştir. Akciğer lokalizasyonlu olgulardan birinde tanı için EWSR1 gen translokasyonu floresan in situ hibridizasyonla gösterilmiştir.
Sonuç: ES toraks duvarı, mediasten ve akciğerde kitle
oluşturabilir ve küçük yuvarlak mavi tümörler olarak bilinen malign tümörler grubu ile ayırıcı tanısının yapılması gerekir. Çocukluk ve adölesan yaş grubunda sıklıkla gözlenmesi nedeniyle ES ayırıcı tanıda kolaylıkla akla gelir. Ancak
erişkin yaş grubu hastalarda öncelikle akciğerin nöroendokrin tümörleri düşünüleceği için ilk aşamada akla gelmeyebilir. Bu nedenle erişkin yaş grubunda nöroendokrin belirteçlerin ve/veya pankeratinin negatif olduğu durumlarda
immünohistokimyasal panele CD99 eklenerek ve EWSR1
translokasyonu FISH ile gösterilerek ES tanısına ulaşılabilir.  
Anahtar kelimeler: Ewing sarkomu, Akciğer, Mediasten, Toraks
duvarı
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Amaç: Primer akciğer karsinomları sıklıkla beyin, karaciğer ve adrenal glandlara metastaz yapar. Gastrointestinal sisteme metastaz ise oldukça nadir olup, oranı
%0,2-1,7’dir. Özellikle mide metastazları olgu sunumları ile
sınırlıdır. Biz mide metastazı tespit ettiğimiz dört olgunun
klinik ve patolojik özelliklerini sunarak bu nadir metastaza
dikkat çekmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2009-2019 yılları arasında mide biyopsisinden akciğer karsinom metastazı tanısı alan 4 olgu
çalışmaya alındı. Patoloji raporları ve arşiv preparatları tekrar incelendi. Klinik bilgileri medikal kayıtlardan elde edildi.
Yaş, cinsiyet, tanı, gastrointestinal semptomlar, radyolojik
bulgular, primer tümör tanısı ile mide metastazı arasında
geçen süre ve yaşam süreleri kayıt edildi.
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Bulgular: En genci 55, en yaşlısı 76 olan dört erkek
hasta tespit edildi. Akciğerdeki primer tümörlerin tanısı, bazaloid skuamöz hücreli karsinom, küçük hücreli karsinom,
adenokarsinom ve küçük hücreli dışı karsinom NOS’dur.
Bütün hastalar EvreIV’dür. Üç olgunun PET’inde midede
tutulum gözlendi. Olgular kemoterapi ile tedavi edildi.
Sonuç: Midenin metastatik hastalıkları nadir olup, kanserli hastaların otopsi serilerinde oran %5,4’den azdır. Mideye en çok malign melanom, akciğer adenokarsinomu ve memenin lobüler karsinomu metastaz yapar. Ancak akciğerin
adenokarsinom dışında kalan diğer tipte tümörleri de mideye metastaz yapabilmektedir. Özellikle PET tutulumu mide
metastazlarının varlığı konusunda uyarıcı olabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, mide, metastaz
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