Türk Toraks Derneği
19. Yıllık Kongresi
6-10 Nisan 2016

Poster Olgu
Sunumları

POSTER OLGU SUNUMLARI

6 – 10 Nisan 2016
TÜRK TORAKS DERNEĞİ

PO-15
Akciğer Kanseri Ve Gebelik
Emine Serap Yılmaz, Dursun Ali Kaba, Gamze Koçak, Meftun Ünsal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

Gebelikte kanser yaklaşık 1000 gebelikte 1 görülmektedir. Gebelik sırasında, meme, serviks, lenfomalar ve akut lösemiler gibi hematolojik maligniteler daha sık, gastrointestinal, ürolojik ve akciğer kanseri nadir görülmektedir.
34 yaşında, 30. gebelik haftasında 12 çocuğu olan, sigara kullanımı olmayan hasta Kasım 2014’ de bir aydır olan hemoptizi şikayeti ile başvurdu.
Fizik muayenesinde TA:120/80 mmHg, solunum sayısı:14/dk, nabız:78/dk,
ateş:36,7 °C idi. Akciğer seslerinde sol bazalde solunum sesleri azalmıştı.
Toraks BT’ de sol bazal anteriorda 32x79 mm boyutlarında düzensiz
sınırlı kitle lezyon izlendi..Bronkoskopisinde sol alt lob posteriordaki mukozal düzensizlikten alınan biyopsi sonucu akciğer adenokarsinomu olarak
yorumlandı. EGFR ve ALK mutasyonu saptanmadı. PET BT de servikal,
mediastinal, sol hiler lenf nodlarında (SUVmaks 12,1), sol akciğer posterobazal segmentte 53x43 mm (SUVmaks 9,91) kitlede, karaciğerde 4-5
odakta(SUVmaks 8,6), sol sürrenal bezde(SUVmaks 14,6), iskelet sisteminde multiple odaklarda tutulum (SUVmaks 8,2) mevcuttu. Beyin MR da
metastaz saptanmadı. Doğum sonrası hastaya 2 kür sisplatin-gemsitabin
kemoterapisi verildi. Scalp ve servikal ve torakal bölgede multipl metastazlar saptandı. Bunlara bağlı boyun ağrısı olan hastaya palyatif amaçlı
radyoterapi uygulandı. Daha sonra baş ağrıları başlayan hastaya çekilen
beyin MR sonucu multiple metastatik lezyonlar bulunması üzerine palyatif
amaçlı kranial radyoterapi başlandı. Hasta başka bir merkezde kemoterapisi 6 küre tamamlandı. Tanıdan 8 ay sonra eksitus oldu.
Gebelikte akciğer kanseri prognozu oldukça kötü ve nadir görülen
bir durumdur. Tedavi planı hastanın gebelik ayına göre planlanarak
yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri,Gebelik

Olgu 1-2

Tablo 1. Hastaların genel klinik özellikleri, radyolojik ve lab oratuvar verileri
Yaş
Cinsiyet
Hücre Tipi
Evre
Metastaz Yeri
Semptom
Tedavi
ECOG
Sağkalım
ACTH
Kortizol
TSH

Olgu 1

Olgu 2

49
Erkek
Adenokarsnoma
(müsin+)
4(T2aN2M1b)
Hipofiz, kranial
Baş ağrısı, baş dönmesi
Palyatif Kranial KT+RT
0
Halen takipte
<5pg/ml
0,6 µg/dl
0,03µIU/ml

58
Erkek
Adenokarsinoma
(TTF1 zayıf pozitif, müsin +)
4(T2bN2M1b)
Hipofiz, kranial, surrenal
Baş dönmesi, yorgunluk, görme kaybı
Palyatif Kranial RT+destek tedavi
3
Halen takipte
7,46 pg/ml
0,01 µIU/ml

PO-16
Akciğer kanserinde hipofiz metastazı: İki
olgu eşliğinde
Pınar Akın Kabalak, Havva Yeşildağlı, Derya Kızılgöz, Tuba İnal Cengiz,
Hakan Ertürk, Ülkü Yılmaz
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş: Hipofiz metastazı en sık akciğer kanserine eşlik eder (%36.8).
Erkek cinsiyet ve KHDAK baskınlığı vardır. Baş ağrısı, görme bozukluğu,
diabetes insipidus ile bulgu vermektedir. Tanıda kranial MRG kullanılır.
Radyoterapi ve adrenal yetmezlik tedavisi esastır. Ancak esas yaklaşım
primer malignitenin tedavisi olup sağ kalıma etkisi tümör tipine bağlıdır.
Olgu 1: Baş ağrısı, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle başvuran 49
yaşındaki erkek hastanın Toraks BT’sinde sağ alt lob anterobazalde 35x22
mm kitle, sağ hiler ve sağ üst paratrakeal 12 mm LAP izlendi. EBUS ile
adenokarsinoma tanısı koyuldu. PET-BT’de primer lezyona ek olarak sağ
paratrakeal, sağ hiler ve subkarinal lenf nodlarında patolojik tutulum saptandı. Kranial MRG’da sağ temporal lobta 5.7 mm, selladan orjinli, suprasellar alana uzanan 11x17 mm lezyon izlendi. Palyatif radyoterapinin
ardından adrenal yetmezlik nedeniyle prednizolon-levotiroksin başlandı.
Dört kür pemetrexed-sisplatin ardından kontrol görüntülemede tama yakın yanıt olan hasta halen takiptedir.
Olgu 2: 58 yaşında erkek hasta baş ağrısı, sağ gözde görme kaybı şikayetiyle başvurdu. Akciğer grafisinde sol hiler kitle saptandı. Bronkoskopik
biyopsisi adenokarsinoma raporlandı. PET-BT’de sol akciğer üst lob anteriorda 3.9x4.0x5.2 cm lezyon ve sol sürrenal bez, sella tursikada metastaz
saptandı. Kranial MRG da vermis inferior, sağ parietal lob ile beraber 17x8
mm boyutlarında, periferik kontrastlanan, optik sinir ile temas halinde hipofiz bezi metastazı saptandı. Metastaza sekonder adrenal yetmezlik nedeniyle prednizolon-levotiroksin başlandı. Performansı tedavi için uygun
olmayan hasta tedavisiz takiptedir.
Sonuç: Akciğer kanserinde hipofiz metastazı birlikteliği en çok KHDAK
olgularında karşımıza çıkmakta ve kranial metastaz da sıklıkla eşlik etmektedir. MRG ile tanı koyulmakta ve radyoterapiyle birlikte adrenal yetmezlik
tedavisi ihmal edilmemelidir.
Anahtar kelimeler: Adrenal yetmezlik, hipofiz, küçük hücre dışı akciğer kanseri,
metastaz

228

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi • Program ve Bildiri Kitabı

PO-17
Nadir Görülen Bir Plevra Tümörü Olgusu:
Soliter Fibröz Tümör
Esin Taştekin1, Eylem Sercan Özgür1, Rabia Bozdoğan Arpacı2, Sibel
Naycı1, Cengiz Özge1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Mersin
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Amaç: Soliter fibröz tümörler, eski yıllarda malign mezotelyoma alt sınıfında yer alırken günümüzde genellikle bening seyirli kabul edilen nadir
plevra tümörleri arasında yer alır. Nadir görülen bir plevra tümörü olması
nedeni ile soliter fibröz tümör tanılı olgu sunuldu.
Olgu: 72 yaşında kadın hasta Göğüs Hastalıkları Polikliniğine 1 yıldır olan nefes darlığı ve 1 aydır olan kuru öksürük şikayetiyle başvurdu.
Özgeçmişinde asbest maruziyeti saptandı. Laboratuvar bulgularında hafif
lökositoz dışında özellik yoktu. Posteroanterior akciğer grafisinde sağ altorta zonda santralden perifere uzanan düzensiz sınırlı nonhomojen opasite
ve sağ kostafrenik sinüste küntleşme mevcuttu. Toraks tomografisinde sağ
akciğer alt lobda kitle ve plevral efüzyon izlendi. PET BT’de sağ akciğer
alt lobda parahiler ve subkarinal alana uzanım gösteren primer malignite
ile uyumlu kitle(suv max:26,15) saptandı. Plevral efüzyon eksuda vasfındaydı, sitolojide ve mikrobiyolojik incelemede özellik yoktu. Yapılan transtorasik akciğer biyosi sonucu; soliter fibröz tümör/hemanjiyoperisitom ile
uyumlu olarak geldi. Hasta cerrahi için Göğüs Cerrahisine yönlendirildi.
Sonuç: Soliter fibröz tümörler genellikle benign seyirli olmakla beraber
%12’si malign davranış gösterir. Tanıda transtorasik iğne aspirasyon biopsisi ve torakoskopik biopsi yardımcı olmakla birlikte, hastalığın kesin tanı
ve küratif tedavisi için çoğunlukla torakotomi gerekmektedir. Soliter fibröz
tümörlerin, periferik yerleşimli büyük tümöral lezyonların ayırıcı tanısında
göz önünde bulundurulması gerektiği düşünüldü.
Anahtar kelimeler: soliter fibröz tümör,

