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H.O.Ö. 
103242 

• 41 yaşında erkek 

• Ses kısıklığı,öksürük,balgam çıkarmada zorluk 

• Sol vokal kord paralizisi, Bekle-gör, Reflü tedavisi,  

• 30 paket/yıl sigara,4 kez anal fistül ameliyatı 

• PA grafisinde sol santral kitle, sol hemidiafragmada 

elevasyon 

• Toraks BT: sol akciğer üst lobda kitle,sekonder karina 

invazyonu, aortopulmoner pencerede tutulum 

• Bronkoskopi: Sol üst lob ve alt lob içinde endobronşial 

lezyon, KHDAK 

 

 

 



H.O.Ö. 
103242 

• PET-BT (27 Ocak 2010): Sol ana bronş distalinden başlayarak 
yukarıya doğru sekonder karinayı invaze eden sol üst lob 
anterior segmentte yerleşimli büyük çaplı kitlesel 
hipermetabolik (SUV max: 11.4) lezyon görülmektedir.  

• Lezyon kranialinde apekse segmente doğru izlenen 
infiltrasyon odakları göstermektedir. Apikoposterior 
segmentte fokal ikinci bir hipermetabolik  (SUV max: 2.5) 
lezyon izlenmektedir. Sekonder karinada superiora doğru 
yerleşimli olarak tanımlanan kitlenin inferiora doğru bir 
kısmının, alt lob superior segmente de uzanım gösterdiği 
dikkati çekmektedir.  
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• Beyin MR (28 Ocak 2010): metastaz saptanmadı 
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H.O.Ö. 
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• Ameliyat (3 Şubat 2010): Mediastinoskopi, 4R,7 ve 4L 

nolu lenf nodlarında metastaz yok, torakotomi ile 

intraperikardial pnömonektomi, bronş cerrahi sınır 

negatif, mediastinal lenf nodu disseksiyonu 

• 2.Ameliyat (12 Şubat 2010): KBB ekibince sol tiroplasti 
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• Konsey kararı: Adjuvan kemoradyoterapi 

• Mart – Mayıs 2010: 4 tur Cisplatin 75 mg/m2,Navelbin 30 
mg/m2 

• 31 Mayıs-9 Temmuz 2010: Hiler ve aortaya temas eden alana 
60 Gy RT 

• PET-BT (Ekim 2010): sağ sürrenalde metastazla uyumlu kitle 
(batın MR ile verifiye edildi) 

• 29 Kasım 2010: laparoskopik sağ adrenalektomi 
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• 20 Aralık 2010: Alimta ve Carboplatin AUC6 

• 6 tur Nisan 2011’de bitti 

• PET-BT (Ağustos 2011):yeni lezyon saptanmadı 

• Beyin MR(Ağustos 2011):Sağ oksipital lobda lateral kortikal 
yerleşimli metastaz ile uyumlu lezyon. 
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Ağustos 2011 
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Gamma knife sonrası  
Ekim 2011           Ocak 2012 
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Nisan 2012 
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Özet 

• 41 yaş 

• N2(-),kapsül invazyonlu N1 

• Kemoterapi sonrası sürrenal ve beyin 
metastazları 
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