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• 65 yaş E 

• Şikayeti.: Nefes darlığı, sırt ağrısı, öksürük (Mart 2010) 

• Özgeçmiş: Tbc (ca tanısından 7 yıl önce) 

• Soygeçmiş : Özellik yok  

• Bronkoskopi (Mart 2010 ): Özellik yok 

 



PETCT (3.2010) 

Sol ac superior lingual segmente uyan alanda hipermetabolik kitle 

(48.8x39.8 mm SUV 10) 

4.lumbar vertebra (SUV 5) ve sağ iskion kolunda (SUV 6) hipermetabolik lzyn 

 

 
SOL ÜST LOB TRANSTORASİK İİAB (7 NİSAN 2010 ):  
 SKUAMÖZ HüCRELİ KARSİNOM 
 



 

LOMBER MR (10 NİSAN 2010 ):  

 L5 sol transvers prosesi lateralinde paravertebral alana psoas kası posterioruna 
uzanımı bulunan 9 mm noduler lezyon-met?   

 

BİLATERAL KOKSOFEMORAL EKLEM MR (4.2010):  

Sağ inferior ramus pubis simfizis pubise komşu  2.5x1.5 cm boyutlarında litik lzyn 

 

 TVKS (4.2010): Sağ iskium kolunda simfizis pubise yakın artmış aktivite 

 

 

 

SİMFİZİS PUBİS BİYOPSİ(4.2010): 

 Skuamöz hücreli karsinom ile uyumlu karsinom metastazı  



 
TEDAVİ KARARI:  Gemsitabin- Sisplatin+ Zoledronik asit  (4.2010) 
 
 2 kür KT sonrası %50 Parsiyel cevap 

 
 
 



 4 kür KT sonunda  

       Sol ac üst lobda19x13 mm kitle- regrese 

       T12,L1 –sklerotik lezyonlar—stabil 

 



6 kür KT sonunda PETCT(9.2010): Tam cevap. 
TAKİP 

 

Eylül 2010—Haziran 2011—STABİL 
                                Zoledronik asit ile takipte 



Toraks  CT (15 Haziran 2011) 

  Sol ac üst lob inferior lingüler segmentte periferik yerleşimli  21x18 mm kitle 

Sol akciğer üst lob anterior segmentte birkaç adet intraparankimal nodül 

 --- PROGRESYON 

 



PETCT (temmuz 2011) 
Sol ac superior lingular segmentte malign noduler lezyon17x13mm (SUV15.8) 
Sol ac üst lob anterior segmentte hafif progrese metastatik nodül 10x7mm (SUV2.96) 
L5 sol transvers processi ve simfizis pubis sağ yarımda sklerotik metabolik inaktif 
lezyonlar         



 

Postop tedavi kararı (Eylül 2011):  Gemsitabin+ Cisplatin  

2 kür KT sonrası YENİ gelişen sağ ac alt lob superior segmentte 7 mm 
nodül  

TORAKS CT ile TAKİP  

4 kür KT sonrası nodül 3 mm- regrese 

Kardiak sorunlar nedeniyle 4. KT sonrası zometa ile takibe alındı. 

 

 

Sol üst lobektomi (2-08-2011) 
      Az diferansiye squamöz hücreli karsinom 
      Tm çapı-2.8,1.5,1 cm 
     6 adet LAP- tm görülmedi 



Ocak 2012—Temmuz 2013—STABİL 

Temmuz 2013—        Sağ tarafta uyuşma ,güç kaybı, sağ bacakta aksama 

                                     Kranyal MR-N 

                                     Boyun MR—Dural kese basısı 

KRANYAL MR (Ekim 2013): Sol serebral krusta13 mm metastatik lezyon 

PET/CT           (Ekim 2013) : Patolojik tutulum yok 

Serebellar tek metastaza yönelik Stereotaktik Radyoterapi uygulandı. 
 
Toplam doz: 22.5 Gy; 3 fraksiyon olarak 25-28-30.10.2013’te uygulandı. 

Sistemik metastazı olmayan hastaya ek tedavi verilmedi. 


