
Olgu Sunumu 

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

Özkan Saydam 



• 26 yaş erkek hasta 

• Şikayet: Nefes darlığı, kanlı balgam 

• Fizik Muayene: Stridor, inspiratuar ronküs 

• Özgeçmiş: 2009 da nefrolitiyazis nedeniyle operasyon 

• Soygeçmiş: Özellik yok 

• Kötü alışkanlık: Yok 



Preoperatif PA AC Grafisi 



Preoperatif Toraks BT 





• Karinanın 1 cm kadar üstünden 

başlayarak, 4 cm proksimaline kadar 

devam eden trakea lümenini %80 

oranında kaplayan intratrakeal kitle. 



Solunum Fonksiyon Testi 

FVC : 3.55 %69 

FEV1: 1.38 %32 



Fiberoptik Bronkoskopi 

Trakea proksimalde açık, distalde karinaya 5 cm mesafede lümeni tama yakın 

obstrükte eden vejetan kitle mevcut. Trakeal lümeni dolduran kitle diyot lazer ile 

fotokoagülasyonu takiben core-out uygulanarak rezeke edildi. Kitlenin posterior 

ve sol lateral duvardan geniş tabanla kaynaklandığı ve sol ana bronş ağzına  

doğru uzandığı görüldü. Lümen açıklığı optimum (%70) sağlanarak kitle 

tabanına boydan boya APC uygulanarak kanama kontrolü sağlandı. Bronşiyal 

temizliği takiben komplikasyonsuz olarak işlem sonlandırıldı. Kitle geçildiğinde 

karina keskin, sol ve sağ ana bronş açık ve normal. 



patoloji 

PRİMER ANTİKOR                                                        İMMÜNREAKTİVİTE 

P 63 Gene Tex GTX 73835     (+) 

CK 5/6 (D5 16B4) cell Morgue USA    (+) 

    

 

SONUÇ: Bulgular skuamöz hücreli karsinomu desteklemektedir. 



FDG-PET-CT 

Torakal 4.vertebra düzeyinde trakea posterolateralinde trakeayı daraltan  

yaklaşık olarak 2.5x1.4 cm boyutlarında hipermetabolik lezyon (SUVmax:8.2).  

Diğer organlarda patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. 





Sağ torakotomi-Trakea rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu 

• Trakeanın alt 1/3 kısmında tm nedeni ile ekspansiyon mevcut. 
Tm karinanın yaklaşık 1 cm proksimalinden başlayıp yaklaşık 4 
cm proksimale kadar ilerliyordu.  Trakea karinanın 1 cm 
proksimalinden ve 5 cm proksimalinden olmak üzere sagital 
olarak divize edilerek yaklaşık 4 cm uzunluğunda segment 
çıkarıldı. F/S incelemede, distal ve proksimal cerrahi sınırlar 
“tm negatif” olarak raporlandı.3/0 polipropilen ile devamlı 
sütürasyon tekniği ile ucuca anastomoz yapıldı. 



Postoperatif 10.gün 



Patoloji 
HİSTOPATOLOJİK TANI: 

A- Trakea (Distal cerrahi sınır): Tümör negatif. 

B- Trakea (Proksimal cerrahi sınır): Tümör negatif. 

Trakea: Çevre yumuşak doku infiltrasyonu gösteren skuamöz hücreli karsinom (Grade 2) 

 

Lenf ganglionu (Paratrakeal): Karsinom metastazı. 

* Perinöral invazyon mevcut. 

 

 

AYRICA GÖNDERİLEN LENF NODLARI:  

C- No.7: Reaktif değişiklikler, antrakozis. 

D- No.9: Reaktif değişiklikler, antrakozis. 

 



Onkolojik Tedavi 

4 Kür Kemoterapi (Cisplatin+Taxotere) 

50 gy radyoterapi 



• Postoperatif 6.ay hemoptizi,nefes darlığı ve 
belde kronik ağrı şikayeti. 



6.Ay AP AC Grafisi 



6.ay Toraks BT 



• Sağ ve sol alt paratrakeal lokalizasyonları tamamıyla dolduran 
ve aortopulmoner pencereye kadar ulaşan ve en geniş yerinde  
yaklaşık olarak 50 mm ölçülen konglemere LAP izlenmektedir.  

• Anterior mediastende yaklaşık olarak 13 mm ölçülen LAP 
izlenmektedir.  

• Sağ akciğer alt lob posterior segmentte 7 mm ölçülen ve alt 
lob lateral segmentte vasküler yapı komşuluğunda yaklaşık 5 
mm ölçülen nodüler lezyon.  



6.Ay FOB 

Trakea vokal kordları geçtikten yaklaşık 5 cm sonra lümen vaskülarize polipoid 

bir kitle ile %90 tıkalı. Karina infiltre. Sağ bronş sistemi; kitle geçildikten sonra 

açık, tüm lob ve segment bronşları açık.Sol bronş sistemi; ana bronş trakeya 

uzanan kitle ile total obstrükte. 

Trakeal lümeni dolduran kitle diyot lazer ile fotokoagülasyonu takiben core-out 

uygulanarak çıkartıldı. Sol ana bronşun da kitle ile tıkalı olduğu ve karinanın 

infiltre olduğu görüldü. Sol ana bronş APC ile koagülasyonu takiben kalibre 

edildi ve tam lümen açıklığı sağlandı. Daha sonra 16x13x13 mm silikon Y stent 

yerleştirildi. Bronşiyal temizlik ve kanama kontrolünü takiben işlem 

komplikasyonsuz olarak sonlandırıldı. 



 

• PET-CT de 7.torakal vertebrada da metastaz 
saptanıyor. 

•  Hastanın bel ve ayaklarında ağrı şikayetlerinin 
artması üzerine postoperatif 7.ay vertebroplasti 
operasyonu . 



• Postoperatif 13.ay dışmerkezde kombine 
KT(Gemsitabin+Cisplatin) ve RT tedavisi 
devam eden hastada solunum sıkıntısının 
artması üzerine stentin değerlendirilmesi ve 
endobronşial tedavi amacıyla YGHH ne 
sevkediliyor.  



13.ay Toraks BT 





• ** Sağ ve sol ana bronş proksimal kesimlerinde lümeni konsantrik tarzda 
saran ve mezenterik yağlı dokular içerisine uzanım gösteren yumuşak doku 
kitleleri izlenmektedir.  
 

• ***Sağ akciğer orta lob ve sağ akciğer alt lob bazal segmentlerde en 
büyüğü yaklaşık 2 cm çapında multiple pulmoner nodül imajı 
izlenmektedir. (Met? Nodüler formda parankimal konsolidasyon alanları ?)  
 

• ***Her iki hemitoraksta alt lob bazal segmentler düzeyinde daha belirgin 
olmak üzere yoğun içerikli plevral sıvı izlenmektedir.  



13.Ay FOB 

1.FOB:Acil şartlarda ebdobronşial tedaviye alındı.Y stentin sol ve sağ ayağı 

distali tama yakın tümoral infiltrasyon ile tıkalı idi.Mekanik rezeksiyon ve apc ile 

optimal açıklık sağlandı. Her iki bronş sisteminde de stent distali açık ve normal 

olarak izlendi.. Sol ayağı daha uzun stent takılmasına karar verildi. 

2.FOB:Daha önceki Y stent çıkarıldı. Sol bacağı 4 cm olan(daha 

önceki 2 cm) ve sağ bacağı 1.5 cm olan silikon Y stent yerleştirildi. 



• Postoperatif 16. ay hasta dış merkezde yoğun 
bakım ünitesinde exitus oldu. 


