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BİLİMSEL PROGRAM      4 Mayıs 2017, Perşembe

SAAT KURS SALONU 1 KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 KURS SALONU 4 KURS SALONU 5

KURSLAR

EBUS, ÖZOFAGOSKOPİ ve EUS
Kurs Sorumluları:
Atilla Eroğlu, Ozan Usluer

GÖĞÜS CERRAHİSİNDE YOĞUN BAKIM 
Kurs Sorumluları:                                                                                                                                     
Hasan Türüt, Göktürk Fındık GİRİŞİMSEL BRONKOLOJİ, 

NAVİGASYONEL BRONKOSKOPİ 
ve ENDOSKOPİK VOLÜM 
KÜÇÜLTME    
Kurs Sorumluları: 
Recep Demirhan,
Selami Volkan Baysungur

TEMEL VE İLERİ 
YAŞAM DESTEĞİ                                                             
Kurs Sorumlusu:                                
Mehmet Oğuz Köksel

MAKALE YAZMA ve 
DEĞERLENDİRME
Kurs Sorumlusu: 
Salih Topçu

11:00 - 12:00 * Sonografi ve sonografik anatomi  
  Figen Kocabaş Türk

* Temel mekanik ventilasyon esasları                                 
Hilal Sazak 
* Toraks travmalı hastada yoğun bakım:
Ne zaman, nasıl?
Hasan Türüt

* Bronkoskopik sıcak ve 
soğuk girişimsel  uygulamalar                                                               
Cengiz Özdemir

* Resusitasyon 
uygulama algoritması                                           
Nurcan Doruk

* Araştırma sorusu - hipotez 
oluşturma ve protokol yazma  
Zühal Karakurt

12:00 - 13:00 Öğle Yemeği     Öğle Yemeği

13:00 - 13:45 * EBUS’un klinikte kullanımı ve 
EBUS pratiğinde önemli noktalar                                                            
Ozan Usluer

* Yoğun bakımda toraks radyolojisi                                    
Tuğrul Şipit 
* Akciğer rezeksiyonu uygulanmış 
hastalarda yoğun bakım yönetimi                                                    
Tuğrul Şipit

Havayolu stentleri, optimal 
stent nasıl olmalı?
Maruf Şanlı

* Göğüs cerrahisi hastalarında 
resusitasyon uygulamaları 
ve olgu sunumları                                           
Davud Yapıcı

* Yöntem ve bulgular (tablo 
ve figürler)                                 
Özge Yılmaz

13:45 - 14:00 Kahve Arası Kahve Arası

14:00 - 14:45 * Özofagus anatomisi ve fizyolojisi                      
Murat Özkan 
* Rijit ve fleksibl endoskopi                            
Atilla Eroğlu

* Yoğun bakımda akciğer dışı sorunlar, 
komplikasyonlar ve yaklaşım yöntemleri                                                         
Hilal Sazak 
*Akciğer rezeksiyonu yapılmış hastalarda 
mekanik ventilasyon kullanımı - fistüllerde 
etkili mi?
Ali Alagöz 
* Göğüs cerrahisi hastalarında invaziv 
olmayan mekanik ventilasyon kullanımı
Ali Alagöz

* Bronkoskopik navigasyon                                                                              
Sevda Şener Cömert

* Tehlikeli kalp ritimlerini 
tanıma ve kardiyoversiyon ile 
defibrilasyon uygulamaları  
Davud Yapıcı

* Özet, giriş, tartışma             
Zühal Karakurt

14:45 - 15.30 1. Masa: EBUS uygulamaları
Ozan Usluer                                                                       
2. Masa: Özofageal stent 
uygulamaları ve endoskopik 
tedavi uygulamaları                                                         
Atilla Eroğlu

* Akciğer nakli uygulanan 
hastalarda yoğun bakım takibi                                                                
Erdal Yekeler 
* Vücut dışı yaşam destek ünitelerinin çalışma 
esasları, endikasyon ve uygulama biçimleri
Erdal Yekeler

* Endoskopik volüm küçültme                                                    
Korkut Bostancı

* Olgu örnekleri ile 
birlikte pratik uygulamalar                              
Nurcan Doruk 
Davud Yapıcı

* Etik                                              
Zühal Karakurt

15:30 - 15:45 Kahve Arası Kahve Arası

4 Mayıs 2017, Perşembe
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4 Mayıs 2017, Perşembe

SAAT KURS SALONU 1 KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 KURS SALONU 4 KURS SALONU 5

KURSLAR

EBUS, ÖZOFAGOSKOPİ ve EUS
Kurs Sorumluları:
Atilla Eroğlu, Ozan Usluer

GÖĞÜS CERRAHİSİNDE YOĞUN BAKIM 
Kurs Sorumluları:                                                                                                                                     
Hasan Türüt, Göktürk Fındık GİRİŞİMSEL BRONKOLOJİ, 

NAVİGASYONEL BRONKOSKOPİ 
ve ENDOSKOPİK VOLÜM 
KÜÇÜLTME    
Kurs Sorumluları: 
Recep Demirhan,
Selami Volkan Baysungur

TEMEL VE İLERİ 
YAŞAM DESTEĞİ                                                             
Kurs Sorumlusu:                                
Mehmet Oğuz Köksel

MAKALE YAZMA ve 
DEĞERLENDİRME
Kurs Sorumlusu: 
Salih Topçu

11:00 - 12:00 * Sonografi ve sonografik anatomi  
  Figen Kocabaş Türk

* Temel mekanik ventilasyon esasları                                 
Hilal Sazak 
* Toraks travmalı hastada yoğun bakım:
Ne zaman, nasıl?
Hasan Türüt

* Bronkoskopik sıcak ve 
soğuk girişimsel  uygulamalar                                                               
Cengiz Özdemir

* Resusitasyon 
uygulama algoritması                                           
Nurcan Doruk

* Araştırma sorusu - hipotez 
oluşturma ve protokol yazma  
Zühal Karakurt

12:00 - 13:00 Öğle Yemeği     Öğle Yemeği

13:00 - 13:45 * EBUS’un klinikte kullanımı ve 
EBUS pratiğinde önemli noktalar                                                            
Ozan Usluer

* Yoğun bakımda toraks radyolojisi                                    
Tuğrul Şipit 
* Akciğer rezeksiyonu uygulanmış 
hastalarda yoğun bakım yönetimi                                                    
Tuğrul Şipit

Havayolu stentleri, optimal 
stent nasıl olmalı?
Maruf Şanlı

* Göğüs cerrahisi hastalarında 
resusitasyon uygulamaları 
ve olgu sunumları                                           
Davud Yapıcı

* Yöntem ve bulgular (tablo 
ve figürler)                                 
Özge Yılmaz

13:45 - 14:00 Kahve Arası Kahve Arası

14:00 - 14:45 * Özofagus anatomisi ve fizyolojisi                      
Murat Özkan 
* Rijit ve fleksibl endoskopi                            
Atilla Eroğlu

* Yoğun bakımda akciğer dışı sorunlar, 
komplikasyonlar ve yaklaşım yöntemleri                                                         
Hilal Sazak 
*Akciğer rezeksiyonu yapılmış hastalarda 
mekanik ventilasyon kullanımı - fistüllerde 
etkili mi?
Ali Alagöz 
* Göğüs cerrahisi hastalarında invaziv 
olmayan mekanik ventilasyon kullanımı
Ali Alagöz

* Bronkoskopik navigasyon                                                                              
Sevda Şener Cömert

* Tehlikeli kalp ritimlerini 
tanıma ve kardiyoversiyon ile 
defibrilasyon uygulamaları  
Davud Yapıcı

* Özet, giriş, tartışma             
Zühal Karakurt

14:45 - 15.30 1. Masa: EBUS uygulamaları
Ozan Usluer                                                                       
2. Masa: Özofageal stent 
uygulamaları ve endoskopik 
tedavi uygulamaları                                                         
Atilla Eroğlu

* Akciğer nakli uygulanan 
hastalarda yoğun bakım takibi                                                                
Erdal Yekeler 
* Vücut dışı yaşam destek ünitelerinin çalışma 
esasları, endikasyon ve uygulama biçimleri
Erdal Yekeler

* Endoskopik volüm küçültme                                                    
Korkut Bostancı

* Olgu örnekleri ile 
birlikte pratik uygulamalar                              
Nurcan Doruk 
Davud Yapıcı

* Etik                                              
Zühal Karakurt

15:30 - 15:45 Kahve Arası Kahve Arası

4 Mayıs 2017, Perşembe
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BİLİMSEL PROGRAM      4 Mayıs 2017, Perşembe

SAAT KURS SALONU 1 KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 KURS SALONU 4 KURS SALONU 5
15:45 - 16:30 1. Masa: EBUS uygulamaları                                             

Ozan Usluer                                                                     
2. Masa: Özofageal stent 
uygulamaları ve endoskopik 
tedavi uygulamaları                                                         
Atilla Eroğlu

* Yoğun bakımda takip edilen göğüs 
cerrahisi hastalarında enteral ve 
parenteral nütrisyon ve önemi                                                                           
Ali Alagöz

Pratik uygulama 
1. Masa: Havayolu stent 
uygulaması 
2. Masa: Bronkoskopik 
navigasyon
3. Masa: Endoskopik coil 
uygulaması

* Olgu örnekleri ile 
birlikte pratik uygulamalar                               
Nurcan Doruk 
Davud Yapıcı

* Literatür okuma değer-
lendirme
 Özge Yılmaz

16:30 - 16:45 Değerlendirme ve kapanış Değerlendirme ve kapanış Değerlendirme ve kapanış Değerlendirme ve kapanış Değerlendirme ve kapanış

16:45 - 17:00 Kahve Arası Kahve Arası

17:00 - 18:00 Konferans: Deneyimli hocalardan 
öğütler;
Oturum Başkanı: Levent Elbeyli  
- “Şimdi olsa yapmazdım”                                                                                                                                       
 İrfan Taştepe 
- “En kötü olgum”
 Hakan Kutlay

18:00 - 19.00 Açılış Kokteyli ve Açılış Töreni (SALON A) Açılış Kokteyli ve Açılış Töreni (SALON A)

20:30 - 22.00 Master Cup Yarışması                           
Erkmen Gülhan

Beceri Olimpiyatları                                                              
Melih Kaptanoğlu, Berkant Özpolat    

4 Mayıs 2017, Perşembe
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4 Mayıs 2017, Perşembe

SAAT KURS SALONU 1 KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 KURS SALONU 4 KURS SALONU 5
15:45 - 16:30 1. Masa: EBUS uygulamaları                                             

Ozan Usluer                                                                     
2. Masa: Özofageal stent 
uygulamaları ve endoskopik 
tedavi uygulamaları                                                         
Atilla Eroğlu

* Yoğun bakımda takip edilen göğüs 
cerrahisi hastalarında enteral ve 
parenteral nütrisyon ve önemi                                                                           
Ali Alagöz

Pratik uygulama 
1. Masa: Havayolu stent 
uygulaması 
2. Masa: Bronkoskopik 
navigasyon
3. Masa: Endoskopik coil 
uygulaması

* Olgu örnekleri ile 
birlikte pratik uygulamalar                               
Nurcan Doruk 
Davud Yapıcı

* Literatür okuma değer-
lendirme
 Özge Yılmaz

16:30 - 16:45 Değerlendirme ve kapanış Değerlendirme ve kapanış Değerlendirme ve kapanış Değerlendirme ve kapanış Değerlendirme ve kapanış

16:45 - 17:00 Kahve Arası Kahve Arası

17:00 - 18:00 Konferans: Deneyimli hocalardan 
öğütler;
Oturum Başkanı: Levent Elbeyli  
- “Şimdi olsa yapmazdım”                                                                                                                                       
 İrfan Taştepe 
- “En kötü olgum”
 Hakan Kutlay

18:00 - 19.00 Açılış Kokteyli ve Açılış Töreni (SALON A) Açılış Kokteyli ve Açılış Töreni (SALON A)

20:30 - 22.00 Master Cup Yarışması                           
Erkmen Gülhan

Beceri Olimpiyatları                                                              
Melih Kaptanoğlu, Berkant Özpolat    

4 Mayıs 2017, Perşembe
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SAAT SALON A SALON B
08:00 - 09:00 Oturum 1                                                                                                 

Panel: Akciğer kanserinde yenilikler 
ve gelişmeler
Oturum Başkanları:
Levent Elbeyli, İrfan Taştepe
- Akciğer kanserinde son evreleme 
değişiklikleri neler getirdi?
Hasan Akın
- Rehberler günlük pratiğimizi ne 
kadar etkiliyor? 
Çağatay Tezel
- Tartışma 

Oturum 2                                                                                       
Yuvarlak Masa: Olgular eşliğinde 
toraks duvarı deformitelerinde, zor 
olgular ve komplikasyon yönetimi                                                                                                             
Oturum Başkanları:
Turgut Işıtmangil, Alpaslan Çakan
1. Kamil Kaynak (olgu eşliğinde)
2. Mehmet Bilgin (olgu eşliğinde)
3. Sedat Gürkök (olgu eşliğinde)

09:00 - 09:15 Kahve Arası
09:15 - 10:30 Oturum 3                                                                                                                          

Konferans: Robotik lobektomi                                                                                       
Oturum Başkanları:
Erkan Dikmen, Serhan Tanju                                                                                           
- Da Vinci Xi ile robotik lobektomi: 
Kişisel deneyim ve öğrenilen dersler  
Domenico Galetta                                                                                                            
- Tartışma

Oturum 4                                                                                                                      
Sözel bildiri oturumu                                                                                                                  
Oturum Başkanları:
Aysun Ölçmen, Murat Öncel 
S-004, S-284, S-390, S-385, S-053, 
S-207, S-244, S-205, S-396, S-036 
S-010

10:30 - 10:45 Kahve Arası

10:45 - 12:00 Oturum 5
Uydu sempozyum                                                                                                                                        
Oturum Başkanları:
Seyyit İbrahim Dinçer, Bülent Tunçözgür
 - Göğüs cerrahları için KOAH tanı ve 
tedavisi
 Nurhayat Yıldırım 
- Tartışma

Oturum 6                                                    
Panel: Torasik outlet sendromuna 
güncel multidisipliner bakış               
Oturum Başkanları:
Yener Yörük, Mehmet Yıldırım                                                                           
 - TOS’da tanı ve cerrahi tedavi 
Serdar Han 
- TOS’da fizyoterapi ne zaman ve nasıl?                                                  
Tüzün Fırat   
 -TOS tanı ve tedavisine eleştirel bakış 
Cabir Yüksel                                                            
- Tartışma 

12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Oturum 7                                                                                              

Konferans: Karinal rezeksiyon                                                                                        
Oturum Başkanları:
Adem Güngör, Alpay Sarper   
- Akciğer kanserinde karinal rezeksiyon
   Domenico Galetta                                                                                                              
- Tartışma

Oturum 8  
Sözel bildiri oturumu 
Oturum Başkanları:
Cüneyt Kurul, Ahmet Üçvet 
S-468, S-432, S-459, S-039, 
S-296, S-373, S-449, S-429                                                                                                                                            
                             

14:00 - 14:15 Kahve Arası

BİLİMSEL PROGRAM        5 Mayıs 2017, Cuma5 Mayıs 2017, Cuma
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    5 Mayıs 2017, Cuma

SAAT SALON A SALON B
14:15 - 15:30 Oturum 9                                                                                           

Panel: Toraks travmalı hastada tedavi 
yönetimi  
Oturum Başkanları:
Onur Genç, Olgun Kadir Arıbaş     
- Torasik travmanın yönetimi   
Kalliopi Athanassiadi
- Acil servis torakotomisi                
Bülent Koçer 
- Cerrahi tedavi kararı: VATS? 
Torakotomi?
Kutsal Turhan                                     
- Tartışma 

Oturum 10 
Canlı cerrahi                                                                                                                               
Oturum Başkanları:
Abdullah Erdoğan, Şeyda Örs Kaya

VATS lobektomi 
- Joel Dunning, Levent Dertsiz 

15:30 - 15:45 Kahve Arası
15:45 - 17:00 Oturum 11                                              

Panel: Toraks duvarı rezeksiyon ve 
rekonstrüksiyonunda optimal yöntem 
seçimi ve yenilikler                                                                                                                      
Oturum Başkanları:
Tamer Okay, Abdullah Erdoğan 
- Yeni bir yöntem: Kadavradan greft alımı                                                           
Giuseppe Marulli 
- Sentetik greftler, kişiye özel rekon-
strüksiyon ve 3D Priting                       
Kuthan Kavaklı                                                
- Torako/myo/kutanöz flepler                                                                                    
  Ömer Özkan                                                          
- Tartışma 

Oturum 12                                                                                                           
Sözel bildiri oturumu                                                                                                
Oturum Başkanları:
Koray Dural, Abidin Şehitoğulları                                                                                                                                    
S-075, S-270, S-135, S-124, S-297, 
S-352, S-466, S-007, S-361, S-416, 
S-473

17:00 - 18:00 Poster Ziyaretleri ve Değerlendirme (POSTER ALANI)
17:00 - 18:00 Oturum 13 

Sözel bildiri oturumu 
Oturum Başkanları:
Volkan Baysungur, Göktürk Fındık 
S-374, S-474, S-030, S-274, S-388, 
S-478, S-442, S-122, S-219

Oturum 14 
Sözel bildiri oturumu 
Oturum Başkanları:
Erkmen Gülhan, Soner Gürsoy 
S-282, S-156, S-334, S-233, S-259, 
S-445, S-276, S-005

18:00 - 19:00 TGCD Olağanüstü Genel Kurulu

20:30 - 21:30 ORTAK AKIL TOPLANTISI                                                                                                  
Oturum Başkanı: Levent Elbeyli
- Göğüs Cerrahisinde eğitim planlaması 
ve çekirdek eğitim programı
Sina Ercan 

Yeterlik Genel Kurulu

5 Mayıs 2017, Cuma
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BİLİMSEL PROGRAM      6 Mayıs 2017, Cumartesi

SAAT SALON A SALON B
08:00 - 09:00 Oturum 15

Konferans: Mediastinitler 
Oturum Başkanları:
Fahri Oğuzkaya, Cumhur Sivrikoz                                
- Etiyoloji, tanı ve tedavi 
Kalliopi Athanassiadi                                                                                        
- Tartışma      

Oturum 16 
Sözel bildiri oturumu 
Oturum Başkanları:
Tamer Altınok, Güven Olgaç     
S-107, S-220, S-031, S-393, 
S-045, S-475, S-311, S-463                                                                                                                                            
              

09:00 - 09:15 Kahve Arası

09:15 - 10:30 Oturum 17 
Konferans: Timus cerrahisi                                                                               
Oturum Başkanları: 
Mehmet Ali Bedirhan, Levent Dertsiz                
- Myastenia gravis ve timik 
malignitelerde timik cerrahi                              
Giuseppe Marulli 
- Tartışma  

Oturum 18 
Yuvarlak Masa: Olgular eşliğinde, 
savaş ve çatışmalarda göğüs cerrahisi                       
Oturum Başkanları:
Alper Gözübüyük, Serdar Onat                                                                                         
- Seçilmiş olgularla değerlendirme                                                                                             
1.Olgu Gökay Reyhan 
2.Olgu Seray Hazer                                                                                                                        
3.Olgu Kadir Burak Özer                                                                                                              
4.Olgu Handan Tanrıkulu                                                                                                             
- Tartışma 

10:30 - 10:45 Kahve Arası

10:45 - 12:00 Oturum 19                                                                                       
Panel: Diafragma cerrahisi                                                                               
Oturum Başkanları:
İrfan Yalçınkaya, Alper Fındıkçıoğlu                                                    
- Diafragmanın cerrahi hastalıklarında 
preoperatif değerlendirme ve 
postopreatif yönetim                                                                                         
 Aydın Şanlı           
- Diafragma cerrahisi                                                                                            
Joel Dunning 
- Tartışma

Oturum 20                                                                                                                                           
Panel: Eskimeyen gündem “N2 Hastalık”
Oturum Başkanları:
Atilla Gürses, Sedat Demircan   
- Preoperatif N2 değerlendirmesi nasıl 
yapılmalı? 
Burçin Çelik 
- N2’li hastaya yaklaşım ve neoadjuvan 
tedaviye cerrahi bakış (KT +/-RT)   
(Tek, multipl, multilevel N2)                                                                                                          
Ahmet Sami Bayram 
- Hangi N2’de - hangi cerrahi? 
(Neoadjuvan sonrası değerlendirme ve 
rezeksiyon büyüklüğü)  
Özkan Saydam                                                                                                                                           
- Tartışma 

12:00 - 13:00 Öğle Yemeği

6 Mayıs 2017, Cumartesi
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6 Mayıs 2017, Cumartesi

SAAT SALON A SALON B
13:00 - 14:00 Oturum 21                                                                                                                                              

Konferans: Yeni bir tanım; 
Mikrolobektomi
Oturum Başkanları:
Cemal Asım Kutlu, Gökhan Yuncu                                                                                             
- Mikrolobektomi: VATS lobektomide 
yeni bir teknik 
Joel Dunning                                                                                                                                
- Tartışma          

Oturum 22                                                                                                                                      
Panel: Benign akciğer 
hastalıklarında cerrahi                                                                        
Oturum Başkanları:
Ufuk Çağırıcı, Hakan Kıral 
- Seçilmiş sözel bildiri - SS-020 
- Bronşektazi hastalarında güncel cerrahi 
tedavi yaklaşımları ve zamanlama
Koray Aydoğdu 
- Hidatik kist hastalığında VATS‘ın yeri 
var mı?
Levent Alpay
- Tartışma

14:00 - 14:15 Kahve Arası
14:15 - 15:30 Oturum 23                                                                                                                            

Panel:
Minimal invaziv cerrahide 
yöntem biçimi, teknik sorunlar ve 
komplikasyon yönetimi
Oturum Başkanları:
Altan Kır, Reha Çelik                                                                               
- VATS                                                                                                                                    
Erdal Okur                                                                                                        
- RATS                                                                                                                                    
Şükrü Dilege            
- 3D VATS    
Kenan Can Ceylan                                                                                       
- Tartışma

Oturum 24                                                                                                                                  
Panel: Özofagus kanseri evreleme 
ve tedavisinde güncel yaklaşımlar                 
Oturum Başkanları:
Ahmet Başoğlu, Nurettin Karaoğlanoğlu 
- Seçilmiş sözel bildiri - SS-389  
- Tedavi öncesi evreleme: EUS, MRI ve 
PET yeni “tracer”   
Serdar Şen                               
- Yassı hücreli ve adeno kanserlerde 
tedavi farklılıkları
 Ayşen Taslak Şengül 
- Neoadjuvan sonrası cerrahi tedavi ve 
sonuçları
Serkan Enön                                   
- Tartışma

15:30 - 15:45 Kahve Arası
15:45 - 17:00 Oturum 25 

Panel: Metastazektomiler                                                                                                
Oturum Başkanları:
Semih Halezeroğlu, Dalokay Kılıç                                                                                                                            
- Seçilmiş sözel bildiri - SS-387 
- Seçilmiş sözel bildiri - SS-375  
Metastaz mı? Primer akciğer kanseri mi?
 Altuğ Koşar                                                                                                                           
- Cerrahi yaklaşım biçimi ne olmalı?                                                                                
Sedat Ziyade                                                                                                                        
- Hangi metastazlarda cerrahi tedavi 
tercih edilmeli?
Tevfik Kaplan                                        
- Tartışma

Oturum 26 
Panel: Özofagus cerrahisinde olgularla 
minimal invaziv teknikler
Oturum Başkanları:
Tahir Şevval Eren, Hıdır Esme                                                                                                                 
- Seçilmiş sözel bildiri - SS-480  
- Seçilmiş sözel bildiri - SS-089                                                                                                                                           
- Özofagus kanserinde minimal invaziv 
teknikler 
 Yener Aydın 
- Özofagusun benign hastalıklarında 
minimal invaziv teknikler   
Atilla Türkyılmaz 
- Tartışma 

6 Mayıs 2017, Cumartesi
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BİLİMSEL PROGRAM      6 Mayıs 2017, Cumartesi

SAAT SALON A SALON B
17:00 - 18:00 Poster Ziyaretleri ve Değerlendirme (POSTER ALANI)

17:00 - 18:00 Oturum 27 
Sözel bildiri oturumu 
Oturum Başkanları:
Melih Kaptanoğlu, Şeyda Örs Kaya 
S-019, S-217, S-341, S-003, S-362, 
S-460, S-088, S-258, S-033

Oturum 28 
Sözel bildiri oturumu 
Oturum Başkanları:
Mehmet Ali Bedirhan, Çağatay Tezel 
S-065, S-312, S-382, S-441, S-336, 
S-398, S-129, S-090, S-234, S-346

18:00 - 19:00 Çalışma Grubu Toplantıları

21:00 - 24:00 Gala Kokteyli

6 Mayıs 2017, Cumartesi
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7 Mayıs 2017, Pazar

SAAT SALON A SALON B
08:00 - 09:00 Oturum 29 

Panel: Plevral efüzyonlu hasta yönetimi
Oturum Başkanları: Cemal Özçelik, 
Ufuk Çobanoğlu 
- Parapnömonik efüzyonlar                                                                              
Bülent Aydemir 
- Şilotoraks                                                                                                             
Ümit Aydoğmuş 
- Malign plevral efüzyon                                                                                      
Erhan Ayan 
- Plevral hastalıkların tanı ve 
tedavisinde “Uyanık VATS”                  
 Ali Cevat Kutluk

Oturum 30 
Panel: “T” nedenli ileri evre akciğer 
kanserinde optimal tedavi yaklaşımı 
nasıl olmalıdır?
Oturum Başkanları:
Soner Gürsoy, Alpay Örki   
- Seçilmiş sözel bildiri - SS-447  
- Seçilmiş sözel bildiri  - SS-091  
- Superior sulkus ve vertebra invazyonu  
Cengiz Gebitekin 
- Büyük damarlara ve mediastene 
invazyon varlığı
Levent Cansever 
- Tartışma 

09:00 - 09:15 Kahve Arası
09:15 - 10:30 Oturum 31 

Panel:  (ŞERİFE TUBA LİMAN ANISINA)
Malign plevral mezotelyomanın 
evreleme ve tedavisinde yenilikler
Oturum Başkanları: 
Sadi Kaya, Ömer Soysal    
- Seçilmiş Sözel bildiri - SS-232                                                                                           
- Seçilmiş Sözel bildiri - SS-211 
- Seçilmiş Sözel bildiri - SS-304  
- MPM’da yeni evreleme ve tedavi 
kararına etkisi  
Ekber Şahin                                                                                                                  
- Cerrahi tedavi seçenekleri ve HIPEK                                                     
Feridun Işık 
- Tartışma 

Oturum 32 
Panel: Göğüs cerrahisinde adli 
sorumluluk
Oturum Başkanları: 
Mustafa Yüksel, Zeki Günlüoğlu 
- Bilgilendirme ve rıza belgeleri  
Elif Duman 
- Travmada adli yükümlülük, muayene 
ve raporlama  
Nadir Arıcan                                                                                                               
- Bilirkişilik, askeri ve sivil maluliyet  
Nurettin Yiyit 
- Tartışma 

10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:00 Oturum 33 

Panel: Göğüs cerrahisinde güncel 
konular ve gelecek planlaması 
Oturum Başkanları:
İlker Ökten, Şevket Kavukçu, Levent 
Elbeyli 
Konuşmacılar: 
1. Yeterlik kurulu bakışı                                                                                            
Nezih Özdemir 
2. Öğretim üyesi bakışı                                                                                               
Ali Özdülger 
3. Uzman bakışı                                                                                                          
Uğur Temel 
4. Asistan bakışı                                                                                                           
Deniz Gürer

Oturum 34 
Akılcı ilaç kullanımı 
Oturum Başkanı: Berkant Özpolat 
Konuşmacı: Recep Demirhan 

12:00 - 13:00 Ödül Töreni 
Değerlendirmeler, gelecekle ilgili öneriler ve kapanış

7 Mayıs 2017, Pazar



Seçilmiş  
Sözel Bildiriler
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SS-020

AKCIĞER HIDATIK KISTLI ÇOCUK VE YETIŞKINLERIN 
ANALIZI
Menduh Oruç, Fatih Meteroglu, Serdar Onat, Refik Ülkü
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

Amaç: Pulmoner kist hidatikler değişik komplikasyonlara yol açarlar. Cerrahi tedavi uy-
guladığımız kist hidatikli olgularımızın özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

Meteryal ve metod: 2009 ve 2016 yılları arasında cerrahi tedavi edilen 202 çocuk ve 
erişkin hastanın demografik, klinik, radyolojik ve laboratuar özellikleri gözden geçirildi. Tanı-
da fizik muayene, ultrasonografi, bilgisayarlı toraks tomografisi kullanıldı. Hastaların yaşları, 
cinsiyetleri, tanısal işlemleri, kist sayıları, çapları, yerleşim yerleri, perforasyon durumları, uy-
gulanan cerrahi yöntemler ve yatış süreleri değerlendirmeye alındı.

Bulgular: 94 Çocuk ve 108 yetişkin hastanın 121 si erkek idi. Ortalama yaş 21,6 yıl olup 
3–76 yıl. Kistlerin lokalizasyonu alt loblarda daha fazla idi (%57). Multiple kistler hastaların 
%15’inde görüldü. Kistin rüptürü 55 hastada görüldü. Kırk iki hastada dev kist tespit edildi. 
ELİSA testi hastaların 81 ünde pozitif idi (Tablo 1). Cerrahi olarak kistotomi ve kapitonaja 
ilaveten üç hastaya lobektomi, 8 hastaya wedge rezeksiyon ilave edildi (Tablo 2). Yirmi altı 
hastada uzamış hava kaçağı oldu. Üç hastada ampiyem oldu. Ortalama hastanede yatış süresi 
çocuklarda 8,4 gün ve yetişkinlerde ise 10,9 gün idi.

Sonuç: Çocuk hastalarda komplikasyonlar görülse bile hastanede kalış süreleri daha kı-
sadır. Rütüre hidatik kistler postoperatif morbiditeyi artırmakta ve hastanede kalış süresini 
uzatmaktadır. Bu yüzden tanı konulduğunda cerrahi olarak tedavi edilmelidir.
Anahtar kelimeler: hidatik kist, rüptür, dev kist

Tablo 1. Çocuk ve erişkin hastalarin özelliklerin karşılaştırılması

Hastalar Birden fazla kist Rüptüre kist Akciğer dışı Komplikasyon Dev kist
Çocuk 12 26 13 17 19
Erişkin 18 29 19 12 23

Tablo 2. Hastaların cerrahi uygulamaları

Hasta Kistotomi& kapitonaj Akciğer Rezeksiyonu Wedge rezeksiyonu
Çocuk 126 YOK 1
Erişkin 143 3 7
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SS-089

ÖZOFAGUS LEIOMYOMUNDA MINIMAL INVAZIV 
CERRAHI YAKLAŞIM
İrfan Yalçınkaya, Mustafa Akyıl, Deniz Gürer, İlker Kolbaş, Hakan Kıral, Levent 
Alpay, Aysun Mısırlıoğlu, Cansel Öztürk, Çağatay Tezel, Volkan Baysungur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Giriş: Özofagus leiomyomunda 1992’de ilk torakoskopik enükleasyonun bildirilmesin-
den sonra hem torakotomi ile hem de video-yardımlı torakoskopi (VATS) enükleasyon uy-
gulanmış vakalar yayınlarda birlikte iken, özellikle son yıllarda minimal invaziv cerrahi uygu-
lanmış vaka serileri de yayınlanmaktadır. Biz de klinik olarak bu konudaki deneyimlerimizi 
paylaşmak istedik.

Gereç-Yöntem: Kliniğimizde son on yılda onbir özofageal leiomyom vakası opere edildi. 
Bu vakalardan yedisine VATS ile başlandı, dördünde işlem başarıyla gerçekleştirilirken üçün-
de çeşitli nedenlerle açığa geçildi. Dört vakada ise çeşitli nedenlerle doğrudan torakotomi ile 
yaklaşıldı.

Bulgular: VATS’da açığa geçme nedenleri ilk vakada deneyim eksikliği, diğer iki vakada 
da enükleasyon sırasında oluşan perforasyon idi. Bu son iki vakada ayrıca ameliyata bağlı 
kanama ve hava kaçağı nedeniyle revizyon uygulandı. Torakotomi ile yaklaşım uygulanan va-
kalarda ise; uygun olmayan lokalizasyon, tümörün boyutlarının çok büyük oluşu, patolojinin 
ayırıcı tanıda akla gelmemesi ve multipl lezyon varlığı söz konusu idi.

Sonuçlar: VATS uygulanabilme imkanı olan her leiomyom vakasında, tümörün tek ya 
da multipl oluşu, lokalizasyonu ve büyüklüğü dikkate alınsa bile VATS ile başlanmalı, işlemin 
bu yolla güvenle bitirilemeyeceği kanaatine varılırsa veya komplikasyon gelişmesi durumun-
da açığa geçilmelidir. İşlemin VATS konusunda deneyimli merkezlerde ve deneyimli kişilerce 
etkin ve güvenli bir biçimde yapılabileceği de altı çizilmesi gerekli önemli bir husustur.
Anahtar Kelimeler: Leiomyom, özofagus, torakoskopi
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SS-091

PANCOAST (SÜPERIOR SULKUS) TÜMÖRLERINDE 
CERRAHI YAKLAŞIMLAR VE SONUÇLARI
Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Volkan Selami Baysungur, Çağatay Saim Tezel, Rıza Serdar 
Evman, Onur Derdiyok, Mine Demir, Ezgi Ekin Cesur, Levent Alpay
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Giriş: Pancoast tümörleri, bronkojenik karsinomun apikal göğüs duvarını tutan alt gru-
budur. Torasik inletin; apikal, orta veya posterior kısmından kaynaklanmasına göre, 1. inter-
kostal sinir, 1. kot, brakiyal pleksus, subklavyen arter, T1 sinir kökleri, vertebral arter, servikal 
sempatik sinirleri (stellat gangliyon) invaze edebilen, %3–5 oranında görülen, sebepleri ara-
sında benign etkenlerinde olabildiği tümörlerdir. Boyunda ağrıya, el ve parmak kaslarında 
motor ve duyusal kayıplara neden olurlar. Frenik sinir veya rekürrent laringeal sinir tutulumu, 
vena kava obstriksiyonu klasik Pancoast tümörü için karakteristik değildir. En-blok rezeksiyon 
uygulanan Pancoast tümörlerinde iyi sonuçlar alınmaktadır.

Gereç-Yöntem: 2003–2016 pancoast tümör tanısı alan ve cerrahi tedavi uygulanan 92 
olgu retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Yaşları 26 ila 79 arasında değişmekte olan; 76 (%82,6) erkek ve 16 (%17,3) 
kadın olmak üzere toplam 92 olgu çalışmaya alındı. Omuz ağrısı %52’lik oran ile en sık görü-
len semptom olarak saptandı. 59 (%64,2) olguya doğrudan cerrahi rezeksiyon ve 33 (%35,8) 
olguya neoadjuvan tedavi sonrası rezeksiyon (16 kemo-radyoterapi, 9 radyoterapi, 8 kemo-
terapi), adjuvan kemo-radyoterapi ise hepsine uygulandı.

Sonuç: Neoadjuvan tedavi almayıp, en-blok rezeksiyon uygulanan hastaların neoadju-
van tedavi uygulanan hastalara göre sağ kalımları anlamlı şekilde daha yüksektir. Yeterli olgu 
sayısı olmamakla beraber sleeve bilobektomi yapılanların sağ pnömonektomilere göre sağ 
kalım oranları düşüktür.
Anahtar Kelimeler: pancoast tümör, cerrahi yaklaşım, neoadjuvan

Tablo 1. OLGULARIN HİSTOLOJİK TİPLERİ

Skuamöz hücreli karsinom 55
Adenokarsinom 34
Büyük hücreli karsinom 2
Tip tayini yapılamayan karsinom 1

Tablo 2. Evreleme

TNM evrelemesi Olgu sayısı Neoadjuvan tedavi uygulanan olgu sayısı
T3N0M0 29 2
T3N1M0 26 4
T3N2M0 11 11
T4NOMO 18 8
T4N1MO 6 6
T4N2MO 2 2
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Cerrahi operasyon N: 92 1. kot 2. kot 2–3. kot 2–3–4. kot 3. kot 3–4. kot 3–4–5. kot
Sağ üst lobektomi 54 1 3 6 4 4 7
Sağ üst lobektomi 31 1 3 6 2 3
Sağ pnömonektomi 2 2
Sol pnömonektomi 2 2
Sleeve bilobektomi süperior 3 1 1 1
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SS-211

MALIGN MEZOTELYOMALI OLGULARDA PLÖREKTOMI/
DEKORTIKASYON SONRASI SICAK KEMOTERAPI 
UYGULAMASI, TEK MERKEZ ERKEN DÖNEM SONUÇLAR
Ayşe Gül Ergönül, Tevfik İlker Akçam, Ali Özdil, Yeliz Erol, Kutsal Turhan, Alpaslan 
Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Malign mezotelyoma, plevra, periton, perikart veya tunika vajinalis’ten gelişebilen, 
mezotel hücrelerinden köken alan mezotelyal örtünün primer malign tümörüdür. Mezotelyo-
ma olgularının büyük çoğunluğu (%90) plevrada görülür. Etyolojisinde bugün için iyi bilinen 
iki önemli neden, her ikisi de mineral lif olan asbest veya erionite ile temastır. En sık sapta-
nan solunumsal yakınmalar nefes darlığı ve/veya göğüs ağrısıdır. radyolojik olarak birtakım 
spesifik bulgular olsa da kesin tanı histopatolojik olarak konulmalıdır. Bunun için de invaziv 
girişimlerle plevra örneklenir. Tanı konulduktan sonra etdavi seçeneklerinin belirlenmesinde 
evreleme önemlidir, gerek radyolojik gerek invaziv yöntemlerle doğru evreleme önceliklidir. 
Tedavisi multimodaldir. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedavi yapılabilir. Çalışmamızda 
evre 1, 2 ve 3 malign epitelyal mezotelyoma tanılı olgulara plörektomi/dekortikasyon ve sıcak 
kemoterapi uygulaması yaptık. Postoperatif dönemde kemoterapi ve radyoterapi verildi. Er-
ken dönem komplikasyonlar ve sonuçlarımızı değerlendirdik.

Gereç-yöntem: 2010–2016 yılları arası, yaş aralığı 42–81 (ort.58,72) olan 16 (%64) ka-
dın 9 (%36) erkek malign epitelyal mezotelyoma tanılı hastayı opere ettik. Sonuçları retros-
pektif değerlendirdik.

Bulgular: Postoperatif mortalite yok, minör morbidite %50, takipte 10 hasta ex, 15 hasta 
sağ, ortalama sağkalım 25,9 ay olarak hesaplandı, ortalama yaşam süresi 14,5 ay (1–48) 
olarak ölçüldü.

Sonuç: Plörektomi/dekortikasyon sonrası sıcak kemoterapi uygulaması sonrasında multi-
modal tedavi malign mezotelyoma için günümüzde en iyi sonuçları veren tedavi yöntemlerin-
den biridir. uzun dönem takiplerle daha anlamlı sonuçlara ulaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: malign mezotelyoma, plörektomi, sıcak kemoterapi
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SS-232

MALIGN PLEVRAL MEZOTELYOMA NEDENIYLE CERRAHI 
UYGULANAN 40 HASTANIN DEĞERLENDIRILMESI
Aynur Baş, Anar Süleymanov, Anıl Gökçe, Merve Şatır, Ali Çelik, Sedat Demircan, 
Abdullah İrfan Taştepe
Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Malign plevral mezotelyoma (MPM) nadir fakat agresif seyreden oldukça mortal 
bir hastalıktır. MPM de R0 rezeksiyon teknik olarak mümkün olmadığından cerrahinin amacı 
azami sitoredüksiyon sağlamaktır. İnsidansının artmasına rağmen halen uniform tedavi stra-
tejisi bulunmamaktadır.

Metod: Ocak 2010 ve aralık 2016 tarihleri arasında kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan 
40 hasta retrospektif olarak değerendirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, histopatolojik tip, cerrahi 
şekli, postoperatif komplikasyonlar, postoperatif erken mortalite, ve sağ kalım yönünden de-
ğerlendirildi.

Bulgular: Kliniğimizde tedavi amaçlı cerrahi uygulanan 40 hasta (18 k, 25 e) değerlen-
dirildi. Yaş ortalaması 56,45 İdi. (dağılım 28–76) cerrahi tedavi uygulanan 40 hastanın 17 
sine ekstraplevral pnömonektomi (EPP) (%42,5), 23 hastaya ise dekortikasyon/plörektomi 
(D/P) uygulandı (%57,5). Histolojik tanı olarak büyük kısmı epiteloid tip malign mezotelyoma 
idi (%78,3), bifazik tip %18,9, sarkomatoid tip %2 olarak final histopatolojide tespit edildi. 
EPP uygulanan 17 hastanın cerrahi sonrası ortalama survi 32 ay olarak görüldü. Postoperatif 
dönemde major komplikasyonla karşılaşılmadı. Postoperatif 30 günlük süreçte mortalite gö-
rülmedi. Postoperatif 90 günlük süreçte 1 hasta ampiyem ve solunum yetmezliği nedeniyle 
kaybedildi. EPP ve D/P uygulanan tüm hastalarda ortalama survi 26 ay olarak tespit edildi. 
EPP sonrası 1.-2. ve 3. yıl survi sırasıyla %64,7, %47 ve %29,4 olarak görüldü.

Sonuç: Malign mezotelyomada tedavi, trimodal yaklaşımla yönetilmektedir. Cerrahide 
amaç, survi nin rezidü tümör hücrelerinin miktarıyla orantılı olması nedeniyle rezeksiyonun 
maksimal düzeyde yapılmasıdır, bu durum diğer tedavi yaklaşımlarının başarısını da etkiler. 
Uygun hasta seçimi ve tecrübe ile EPP ve D/P yapılan hastalarda tedavi şansı da artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: mezotelyoma, ekstraplevral pnömonektomi, dekortikasyon
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SS-304

KLINIĞIMIZDE TANI ALAN VE TEDAVI EDILEN MALIGN 
PLEVRAL MEZOTELYOMALI OLGULARIN RETROSPEKTIF 
ANALIZI: 60 OLGU
Ali Birak, Burak Gül, Funda Öz, Menduh Oruç, Fatih Meteroğlu, Serdar Onat, Refik 
Ülkü
Dicle Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi kliniğinde, 2012–2016 yılları arasında me-
zotelyoma tanısı alan 51 olgunun; bulguları, lezyon lokalizasyonları, yapılan cerrahi ve patolo-
ji sonuçları retrospektif olarak incelendi. Uygulanan cerrahi girişimler tanısal ve tedavi amaçlı 
olarak iki grupta incelendi. Ortalama yaş 56,03 (22–84) yıl idi. En sık başvuru şikayeti dispne 
ve ikinci sıklıkta göğüs ağrısıydı. Asbest maruziyeti 37 olguda vardı. Tanı amaçlı ileri evredeki 
(Evre 3–4) 39 olgudan 31’sına video asisted thorasic surgery (VATS) ile plevral biyopsi, 1 
olguya mediastinoskopi, 7 olguya yapışıklıklar nedeniyle mini torakotomi ile eksizyonel bi-
yopsi yapıldı. Video asisted thorasic surgery (VATS) ile tanı konulan hastaların birinde büllöz 
akciğer nedeniyle büllektomi yapılmış ve patoloji sonucu malign plevral mezotelyoma olarak 
raporlanmıştır. Tedavi amaçlı Evre 1 olan 12 olguya paryetal ve visseral plörektomi yapılmış-
tır. Pariyetal ve visseral plörektomi yapılan olguların 7’si epiteloid, 1’i miks tip mezotelyoma 
olarak saptandı, 4 olguda ise alt tip tayin edilemedi. Tanı amaçlı ileri evredeki (Evre 3–4) 
39 olgu içerisinden 24’ü epiteloid, 5’i mikst tip, 1’i diffüz tip olarak raporlanırken 9 olguya 
alt tip tayin edilemedi. Plevral sıvı ve kalınlaşma 39, plevral kalınlaşma 12 olguda saptandı. 
Pariyetal ve viseral plörektomi yapılan 10 hasta halen hayatta olup, operasyon sonrası geçen 
süre ortalama 26,9 ay (10–53) dır. Pariyetal ve viseral plörektomi yapılan ve ex olan 2 olgu-
muzda ortalama sağkalım süresi 9,5 ay (8–11) dır. Tanı amaçlı ileri evredeki (Evre 3–4) 39 
olgu içerisinden halen hayatta olan olgu sayısı 2, ex olan hasta sayısı 37’dir. Halen hayatta 
olan hastalarda tanı konulmasından sonra geçen süre ortalama 22 ay (12–32)’dır. Ex olan 37 
olguda ortalama yaşam süresi 13,7 aydır. (2–36)
Anahtar Kelimeler: Mezotelyoma, Plevra, Akciğer

Resim 1. Malign Plevral Mezotelyoma Nedeniyle Opere Edilen Hastanın  
Spesmen Görüntüsü
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SS-375

PULMONER METASTAZEKTOMILERDE UZUN DÖNEM 
SONUÇLAR
Bülent Aydemir1, Eyüp Halit Yardımcı1, Zuhal Kuş2, Miray Ersöz1, Mehmet Sait 
Ersöz1, Oya Uncu İmamoğlu1, Mehmet Yıldırım1, Muharrem Çelik1, Tamer Okay1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Amaç: Pulmoner metastazektomi bir çok metastatik kanserin multimodal tedavisinde 
tercih edilen tedavi yöntemidir ve tüm akciğer rezeksiyonlarının yaklaşık %15’ini oluşturmak-
tadır. Bu çalışmada, pulmoner metastazektominin sağkalıma olan katkısı ve uzun dönem sağ-
kalıma etki eden prognostik faktörler araştırıldı.

Gereç-yöntem: Ocak 2005-Aralık 2015 tarihleri arasında, pulmoner metastazektomi uy-
gulanan 50 hasta (kadın 19 (%38), erkek 31 (62 %), yaş ort.60,4; dağılımı19–91) çalışmaya 
alındı ve retrospektif olarak incelendi. Bütün hastaların klinik dosyaları ve patoloji raporları 
incelendi. Hastalar ameliyat öncesinde, fizik muayene, rutin biyokimya incelemeleri, PA akci-
ğer grafileri, toraks bilgisayarlı tomografisi, solunum fonksiyon testleri, ve elektrokardiyografi 
ile değerlendirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, nodül sayısı, ameliyat teknikleri, rezeksiyon sayıları 
yönünden klasifiye edildi. Bu prognostik faktörlerin beş yıllık sağkalım üzerine etkileri değer-
lendirildi.

Bulgular: Bu çalışmada primer tümörler içinde en büyük oranı 26 hasta ile kolon al-
maktaydı. Bunu 6 hasta ile meme takip etmekteydi. Diğer tümörler başlığı altında sarkom, 
ozefagus, testis, pankreas, prostat ve tiroid gorülmüştür. Nodül dağılımı, 1 ve 8 adet arasında 
değişirken, 26 hastada 1 adet, 9 hastada 2 adet, ve 6 hastada 3 adet nodül görüldü. Olgu-
ların tümüne komplet metastazektomi uygulanırken 39 olguya (%43,8) wedge rezeksiyon, 3 
olguya (%3,4) sağ orta lobektomi, iki olguya (%2,2) sağ üst lobektomi uygulandı. Olguların 
36’sına (%72) tek cerrahi girişim, 11’sine (%22) iki cerrahi girişim ve ikisine de (%6) üç 
cerrahi girişim uygulandı. Ortalama ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 6,75 (4–20 gün) 
gün olarak hesaplandı. Hiçbir hastada mortalite ve morbidite gelişmedi. Rezeksiyon yönte-
mine, nodül lokalizasyonuna ve nodül sayısına gore beşyıllık sağkalım oranına bakıldığında 
istatistiksel olarak fark bulunmadı (p=0,05, p=0,80, p=0,266). Metastazektomi uygulanan 
hastalar değerlendirildiğinde, beş yıllık sağkalım oranı %60,5 bulundu

Sonuç: Pulmoner metastazların cerrahi rezeksiyonu güvenli ve efektif bir tedavidir.
Anahtar Kelimeler: metastazektomi, kolon ca, renal hücreli ca
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SS-387

AKCIĞERIN METASTATIK TÜMÖRLERININ 
CERRAHISINDE BIMANUEL MUAYENE 
VAZGEÇILMEZDIR!
Yusuf Kahya1, Emre Muhammet Koçak1, Mehmet Ali Sakallı1, Bülent Mustafa Yenigün1, 
Bilge Ayça Karabörk Kırmızı2, Cabir Yüksel1, Serkan Enön1, Ayten Kayı Cangır1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Akciğerin metastatik tümörlerinde cerrahi kararı için toraks bilgisayarlı tomog-
rafi (Th BT) ile değerlendirme yapılır. Ancak BT, milimetrik lezyonların saptanması konu-
sunda çoğu kez yetersiz olup tek başına komplet rezeksiyona kılavuzluk etmesi sorunludur. 
Bu nedenle komplet rezeksiyon için intraoperatif akciğerin bimanuel palpasyonunun özenle 
ve titizlikle yapılması önerilir. Bunun yanısıra bimanuel değerlendirmenin mümkün olmadığı 
minimal invaziv cerrahi yöntemlerinin torakotomiye alternatif olabileceği yönünde çalışmalar 
vardır. Bu çalışmada kas koruyucu torakotomi (KKT) ile metastazektomi yapılan hastalarda 
radyolojik ve patolojik metastaz sayısı değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 2008 ve 2016 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı’nda akciğerin metastatik tümörleri nedeni KKT ile metastazektomi uygulanan 
157 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların preoperatif Th BT görüntülemesi multidisip-
liner konseyde değerlendirildi. Hastaların patolojik inceleme ile saptanan metastaz sayıları ile 
preoperatif Th BT’de ‘metastaz’olarak rapor edilen nodül sayıları arasındaki ilişki retrospektif 
analiz edildi.

Sonuç: Hastaların %60 (n: 94)’ı K, %40 (n: 63)’ı E, ort. yaş 46,6 (13–77) idi. Yüz elli yedi 
hastanın, kontralateral akciğer metastazı ya da re-metastazektomi nedeniyle %26 (n: 41)’sına 
bilateral, %5 (n: 8)’ine 3, %2,5 (n: 4)’ine 4 kez KKT ile metastazektomi uygulandı.

Toraks bt’de saptanan nodül sayısı 476 (ort: 3,03) iken rezeke edilen nodül sayısı 1218 
(ort: 5,69) idi. Bu nodüllerin histopatolojik değerlendirmesinde 920 (ort: 4,31)’si metastaz 
olarak rapor edildi. Toraks BT’de saptanan nodüllerin, 2,5 katı nodül intraoperatif bimanuel 
muayene ile saptanırken patolojik değerlendirmede ise 1,9 katı metastaz olarak raporlandı.

Dokuzyüz yirmi metastatik nodülün primer tümör sayısı ve histolojisi sırasıyla; %45 (n: 
420)’i epitelyal tm ve %55 (n: 500)’i mezenkimal tm kaynaklı nodüldür.
Tartışma: Bu çalışmada Th BT; 444 metastatik nodülü ya da patolojik nodüllerin %48’ini 

saptamada yetersizdi. Seçilmiş olgularda akciğerin metastaz cerrahisinin sağkalıma katkısı pek 
çok çalışma ile gösterilmiştir. Bu çalışmaların çoğu açık cerrahi ile yani bimanuel muayene 
yapılarak gerçekleştirilen çalışmalardandır. Bu çalışmada da görüldüğü gibi metastatik akciğer 
kanserinin cerrahisinde komplet rezeksiyon için bimanuel muayene vazgeçilmezdir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer metastazektomisi, Minimal invaziv cerrahi, Akciğer metastazı sayısı
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SS-389

ÖZOFAGUS KANSERLERINDE NEOADJUVAN TEDAVI 
SONRASI KLINIK VE PATOLOJIK T VE N DURUMUNUN 
KARŞILAŞTIRILMASI: TEK MERKEZ AÜTF DENEYIMI
Mehmet Ali Sakallı, Süleyman Gökalp Güneş, Emre Muhammed Koçak, Bülent 
Mustafa Yenigün, Murat Özkan, Cabir Yüksel, Serkan Enön, Ayten Kayı Cangır, 
Hakan Kutlay
Ankara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Özofagus kanserlerinin tedavisinde tek başına cerrahi tedavi ile sağkalım sonuçları 
%15–35 gibi düşük oranlara sahipken, neoadjuvan tedavi birlikteliği ile hastalıksız sağkalıma, 
genel sağkalıma ve komplet rezeksiyona katkısını gösteren birçok meta-analiz mevcuttur.

Amaç: Çalışmamızda özofagus kanserinde neoadjuvan tedavi öncesi ve sonrası klinik 
evrelemesinin, patolojik evreleme ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde 2010–2016 yılları 
arasında 129 hasta (45 K/84 E) özofagus Ca nedeni ile opere edilmiştir. Bu hastalar içerisinde 
neoadjuvan KT ve/veya RT ile neoadjuvan tedavi uygulanan 18 hasta (ort: 63,3 y (43–83 
y arası)) (Adeno Ca n: 8 (%44), Yassı hücreli Ca n: 10 (%56)) çalışmaya alınmıştır. Tümör 
invazyon derinliğine göre T3 ve üzeri ile nodal metastazı olan hastalara neoadjuvan tedavi 
multidisipliner konsey kararı ile verildi. Neoadjuvan tedavi sonrası tekrar klinik ve patolojik 
evreleme ile karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Neoajuvan tedavi öncesi klinik evrelemesi yapılan 18 hastanın %56 (n: 10)’sı 
evre IIIA, %22 (n: 4)’si evre IIIB, %17 (n: 3)’si evre IIB, %5 (n: 1)’i evre IIIC iken patolojik ev-
relerin dağılımı ise %33 (n: 6) hastada komplet remisyon, %22 (n: 4) hasta evre IIB, %17 (n: 
3) hastada evre IIIA, %10 (n: 2) hastada evre IB, %6 (n: 1) hastada evre IA, %6 (n: 1) hastada 
evre IIIB, %6 (n: 1) hastada evre IIIC şeklinde bulundu. Adenokarsinom tanılı 8 hastanın %50 
(n: 4)’sinde down-staging izlenirken %25 (n: 2) hastada klinik ve patolojik evre aynı olup %25 
(n: 2) hastada up-staging izlendi. Yassı hücreli karsinom tanılı 10 hastanın %90 (n: 9)’ında 
down-staging izlenirken sadece %10 (n: 1) hastanın evresi değişmemiştir.
Tartışma: Özofagus kanserlerinde neoadjuvan tedavide mikrometastazların erken teda-

visi, hastalığın evresinin küçültülmesi, cerrahi rezektabilitenin R0 rezeksiyon olarak yapılabi-
lirliği beklenebilir. Özofagus kanserli hastalar içerisinde adenokarsinom ile yassı hücreli karsi-
nom patolojilerinde farklı stratejiler belirlenmelidir. Bizim çalışmamızda özellikle yassı hücreli 
karsinom patolojisi olan hastlarda down-staging olma durumu ve sağkalıma etkisi ön plana 
çıkmaktadır. Ancak hasta sayısının yetersiz olması sebebi ile daha büyük serilerle konunun 
desteklenmesi öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özofagus kanserleri, Neoadjuvan tedavi, Evreleme
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SS-447

SÜPERIOR SULCUS TÜMÖRLERINDE CERRAHI; 194 
HASTANIN ANALIZI
Celalettin İbrahim Kocatürk, Özkan Saydam, Cemal Aker, Kemal Karapınar, Hasan 
Akın, Levent Cansever, Seyyit İbrahim Dinçer, Mehmet Ali Bedirhan
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: İkinci kosta seviyesinin üzerindeki anatomik yapıları invaze eden akciğerin üst lob 
tümörlerine Pancoast Tümör denmektedir. Tedavi seçenekleri ve cerrahi teknikler açısından 
diğer akciğer tümörlerinden ayrı bir kategoride değerlendirilmektedir. Biz de merkezimizde 
opere edilen hastaları sağkalım, morbidite ve mortaliteye etki eden faktörler açısından irde-
ledik.

Materyal-metod: Ocak 1998-Aralık 2014 arasında, 231 pancoast tümörlü hasta mer-
kezimizde opere edildi. Bunlardan, takip dışı kalan ve verilerine tam ulaşılamayan 37 hasta 
çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan 194 hastanın yaş ortalaması 55,26±9,3 idi. Hastaların 
%97,9 u erkekdi. Tüm hastalar preoperatif olarak invaziv mediastinal evreleme ile değerlen-
dirildi. Hastaların 98 i (%50,5) neoadjuvan terapi almadı, diğer hastalar preoperatif KT, RT 
veya KT+RT aldı.

Bulgular: Rezeksiyon tipi olarak 154 lobektomi (%79,4), 28 pnömonektomi (%14,4), 12 
sublobar rezeksiyon (%6,2) yapıldı. Komplet rezeksiyon oranı %84,1 idi. Postoperatif kompli-
kasyon oranı %36 (70 hasta, 30 günlük mortalite %8,8 (17 hasta) idi. Ortalama sağkalım 63,5 
ay iken, 5 yıllık sağkalım %34 olarak hesaplandı. Sublobar rezeksiyonda ortalama sağkalım 
12,9 ay iken, lobektomide 70 ay, pnömonektomide ise 53,5 ay olarak hesaplandı (p<0,01). 
Evre 3A ve üzeri evrelerde ortalama sağkalım 42,5 ay iken, altındaki evrelerde 77,1 ay olarak 
saptandı (p=0,007). Vertebra invazyonunda ortalama sağkalım 23,1 ay iken, olmayanlarda 
65,9 ay olarak hesaplandı (p=0,005). Komplet rezeksiyonlarda ortalama sağkalım 65,5 ay 
iken, R1 grubunda ise 46 ay bulundu (p=0,06)

Sonuç: Komplet rezeksiyon ve ve mediastinal lenf nodu tutulumu olmaması beklendiği 
gibi bizim serimizde de iyi prognostik faktörler olarak tespit edildi. Bunun yanında vertebra 
invazyonu olması ve evre 3A ve üzeri tümörlerde sağkalımın kötü etkilendiğini saptadık. Mor-
bidite ve mortalite oranları ise, böyle major bir cerrahi göz önünde bulundurulduğunda kabul 
edilebilir düzeyde olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: cerrahi, onkoloji, pancoast, sağkalım
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SS-480

ÖZOFAGUS KANSER CERRAHISINDE ELLE VE STAPLER 
ILE ANASTOMOZ TEKNIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI 
“AÜTF TEK MERKEZ DENEYIMI”
Bülent Mustafa Yenigün, Süleyman Gökalp Güneş, Yusuf Kahya, Emre Muhammed 
Koçak, Cabir Yüksel, Serkan Enön
Özofagus Kanser Cerrahisinde Elle ve Stapler ile Anastomoz Tekniğinin Karşılaştırılması “AÜTF Tek Merkez 
Deneyimi”

Amaç: Özofagus kanser cerrahisinde erken postoperatif en önemli sorun özofagogastrik 
anastomoz kaçaklarıdır. Anastomoz kaçağı özellikle intratorasik ise mediastinit ve ampiyem 
kliniğiyle hastada çok kısa sürede sepsise neden olur. Özofagus kanseri cerrahisinde elle ve 
stapler ile olmak üzere iki tip anastomoz tekniği vardır. Bu çalışmada özofagus kanseri tanısı 
ile opere edilen hastalarda elle ve stapler ile yapılan özofagogastrik anastomozlar, kaçak sıklığı 
açısından karşılaştırıldı.

Yöntem: AnkaraÜniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’ında 2003–
2016 yılları arasında özofagus Ca tanısı ile opere edilen 359 hasta retrospektif olarak incelen-
di. Hastalar Grup E: Elle anastomoz yapılan hastalar ve Grup S: Sirküler stapler (Premium 
CEEA ile Proximate Curved Intraluminal) ile anastomoz yapılanlar olmak üzere iki gruba 
ayrıldı. Her iki hasta grubunda anastomoz kaçakları, minör cerrahi girişimlerle ve konservatif 
yaklaşım ile tedavi edildi. Her iki grup anastomoz kaçağı sıklığı açısından istatistiksel olarak 
karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların 190 (%53)’ı kadın, 169 (%47)’u erkekti. Grup E: 238 (%66), Grup 
S: 121 (%34) hasta vardı. Anastomoz kaçağı Grup E’de %7,5 (n: 18) iken Grup S’de %1,6 
(n: 2) idi ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,02).
Tartışma: Özofagogastrik anastomozların büyük bir çoğunluğu intratorasik olup kaçak 

olduğunda çok kısa sürede mediastinite ve sepsise neden olur bu nedenle yüksek oranda 
morbidite ve mortalitesi vardır. Özofagusun serozasının olmaması, longitudinal kasların sü-
turları tutmasındaki zayıflığı, cerrahi alana ulaşım zorluğu nedeniyle tekniğin optimal olarak 
uygulanamaması gibi nedenlerle anastomoz kaçakları ile diğer GİS anastomozlarına göre 
daha sıktır. Bu çalışmada hastalarda stapler ile anatomozda kaçak sıklığı istatistiksel olarak 
daha azdır. Bu nedenle özogafus kanser cerrahisinde özofagogastrik anastomoz için ilk tercih 
edilecek yöntem stapler ile anatomoz olmalıdır. Günümüzde neoadjuvan kemo/radyoterapi 
prosedürlerinin giderek artan oranda kullanıldığı da düşünüldüğünde, daha güvenli anasto-
moz sağlayan mekanik staplerların neoadjuvanlı olgularda da güvenle kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Özofagus, Anastamoz, Fistül
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S-003

ÇOKLU KABURGA KIRIĞI OLAN HASTALARDA CERRAHI 
STABILIZASYONLA KONSERVATIF TEDAVININ 
KARŞILAŞTIRILMASI
Nesimi Günal1, Berkant Özpolat1, Ekin Zorlu1, Aslıhan Alhan2, Koray Dural1

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale 
2Ufuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara

Amaç: Erken dönemde yapılan cerrahi stabilizasyonun, yelken göğüse bağlı solunum 
yetmezliği olan hastalarda morbidite ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Ancak yelken göğüs 
olmasa bile kaburga kırıkları aylar süren ağrı ve hareket kısıtlığına bağlı, sosyal ve ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır. Bu prospektif çalışmada cerrahi stabilizasyon uygulanan çoklu 
kaburga kırıklı hastalarla, konservatif tedavi uygulanan hastalar, göğüs ağrısı ve çoklu fonksi-
yonel etkiler açısından karşılaştırıldı.

Gereç-yöntem: Çalışmaya Mayıs 2014 ile Ekim 2015 tarihleri arasında 4 veya daha faz-
la kaburga kırığı olup yelken göğüs ve hipoksi, sekresyon stazı, ağrı intoleransı veya solunum 
yetmezliğine neden olan şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle tedavi edilen 37 hasta dahil edildi. 
Etik kurul onayı sonrası hastalar veya yakınları her iki tedavi yöntemi hakkında bilgilendiril-
dikten sonra hastaların seçimine göre cerrahi stabilizasyon (stabilizasyon grubu, SG, n = 17) 
veya konservatif tedavi (konservatif tedavi grubu, KG, n = 20) uygulandı. Cerrahi stabilizas-
yon genel anestezi altında vidasız kaburga fiksasyon implantları ile uygulandı. Travma günü, 
1. hafta, 1. ay ve 3. aydaki göğüs ağrısı görsel analog skalaya (VAS) göre 1 ve 10 arasında 
skorlandı.

Bulgular: Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, travma şiddeti skoru (ISS), kırık kaburga 
sayısı, yelken göğüs varlığı ve eşlik eden patolojiler açısından istatistiksel fark yoktu. İki grupta 
da mortalite izlenmedi. SG’de ortalama ameliyat öncesi süre 4,06 ± 5,33 (0–24) gündü. Sta-
bilizasyon uygulanan kaburga sayısı ortalama 3,18 ± 1,02 (2–6) idi. Ameliyat öncesi dönemi 
de kapsayan toplam hastanede kalış süresi SG’de KG’ye göre fazlaydı ancak aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla 10,77 ± 6,51 gün ve 7,45 ± 3,97 gün, P = 0,065). 
SG’de plevral hematom veya parenkimal hasar nedeniyle 7 hastaya eş zamanlı VATS, bir has-
taya da aort yaralanması şüphesi nedeniyle torakotomi uygulandı. KG’de 2 hasta taburculuk 
sonrası şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı ve rezidü plevral efüzyon nedeniyle tekrar yatırıldı. 
Bunlardan birine VATS diğerine torasentez ve bronkoskopi uygulandı. Her iki grup arasında 
travma günü VAS skoru açısından fark yoktu (SG 8,88 ± 1,59; KG 8,40 ± 1,46; P = 0,358). 
Ancak 1. hafta (SG 2,18 ± 1,01, KG 4,20 ± 1,70, P = 0,000), 1. ay (SG 1,88 ± 1,31, KG 
3,30 ± 1,30 P = 0,002) ve 3. ay (SG 1,60 ± 1,30, KG 2,40 ± 0,94, P = 0,042) VAS skorları 
SG’de KG’ye göre anlamlı oranda azdı. Yardımsız hareket edebilme zamanı SG’de KG’ye göre 
anlamlı oranda kısaydı (4,25 ± 4,74 gün ve 9,53 ± 5,21 gün, P = 0,004). İşe/normal hayata 
dönüş zamanı da SG’de KG’ye göre anlamlı oranda kısaydı (41,94 ± 34,50 gün ve 62,50 ± 
34,48 gün, P = 0,038).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları cerrahi stabilizasyonun çoklu kaburga kırıkları sonrası 
ağrının giderilmesinde ve hastanın iyileşip normal hayatına dönmesinde güvenli ve etkili bir 
yöntem olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kaburga kırığı, stabilizasyon, cerrahi
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Tablo 1. Grupların çoklu analizi



31
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Sö
ze

l B
il

d
ir

il
er

S-004

SEDASYON EŞLIĞINDE VATS UYGULANAN 
HASTALARDA TRANSKUTANÖZ KARBONDIOKSIT 
MONITÖRIZASYONU
Nesimi Günal1, Ferda Yaman2, Işın Gençay2, Ekin Zorlu1, Serap Yörübulut3, Berkant 
Özpolat1, Ünase Büyükkoçak4, Koray Dural1

1Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale 
2Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale 
3Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Kırıkkale 
4Yüksek İhtisas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Konvansiyonel olarak tek taraflı entübasyonla yapılan Video-yardımlı torakosko-
pik cerrahi (VATS), son yıllarda bölgesel anestezi ve sedasyon ile spontan solunum sırasında 
da yapılmaktadır. Erken derlenme süresi ve genel anestezi ve entübasyon komplikasyonla-
rının daha az görülmesi gibi avantajları olmakla birlikte işlem esnasında oluşan açık pnö-
motoraks ve kullanılan sedatiflere bağlı gelişebilecek hipoventilasyonun yaratacağı hipoksi 
ve hiperkapni hakkında yeterli bilgi yoktur. Çalışmanın amacı sedasyon ile VATS uygulanan 
hastaların ventilasyonunun takibinde, oksijen satürasyonu (SpO₂) ile transkutanöz parsiyel 
karbon dioksit basıncı (tcCO₂) ölçümlerinin etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç-yöntem: Bu prospektif çalışmada Ağustos 2014 ile Şubat 2015 arasında sedas-
yon eşliğinde VATS uygulanan 24 hastanın pulse oksimetre ile ölçülen SpO₂ ve TCM CombiM 
(Radiometer TM) cihazı ile ölçülen tcCO₂ ve tcO₂ değerleri saptandı. İstatistiksel analiz için 
T-test, korelasyon analizi ve ANOVA varyans analizi kullanıldı.

Bulgular: 13 hastaya plevra biyopsisi, 3 hastaya plevra biyopsisi ve plöredez, 3 hastaya 
akciğer biyopsisi, 2 hastaya parsiyel dekortikasyon, 1 hastaya wedge rezeksiyon, 1 hastaya 
mediastinal kitle biyopsisi ve 1 hastaya da hematom tahliyesi yapıldı. İşlem öncesi ortalama 
bazal tcCO₂ 35,54 ± 4,73 mmHg, işlem sırasında tcCO₂’de ortalama artış 16,13 ± 12,01 
mmHg idi. İşlem süresince SpO2’de anlamlı azalma saptanmazken (P = 0,167), tcCO₂ ve 
tcO₂’de anlamlı artış saptandı (sırasıyla P = 0,000 ve P = 0,001). Korelasyon analizinde orta-
lama bazal SpO₂, en düşük SpO₂ değeri ve oluşma süresi ile ortalama bazal tcO₂ ve en düşük 
tcO₂ değeri ve oluşma süresi arasında iki cihaz arasındaki uyumu gösteren anlamlı ilişki sap-
tandı. İşlem sırasında tepe tcCO₂’yi etkileyen faktörler ise bazal tcCO₂ ve en düşük SpO₂ idi (r 
= 0,522 ve r =-0,572). Yaş, işlem süresi ve toplam propofol miktarı ile tepe tcCO₂, tcCO₂’de 
artış ve diğer parametreler arasında anlamlı ilişki saptanmadı.

Sonuç: Sedasyon eşliğinde VATS uygulanan hastalarda hipoventilasyon gelişmektedir. 
Bu hastaların takibinde SpO₂ ile birlikte transkutanöz CO₂ ölçümü uygun bir yöntemdir ve 
hipoventilasyon gelişimini göstermede SpO₂’ye göre daha etkin görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hiperkapni, hipoksi, hipoventilasyon, sedasyon, transkutanöz karbondioksit ba-
sıncı, VATS
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S-005

SEDOANALJEZI EŞLIĞINDE UNIPORTAL VATS 
SEMPATEKTOMI: KIRIKKALE DENEYIMI
Berkant Özpolat1, Nesimi Günal1, Işın Gencay2, Ekin Zorlu1, Gülçin Aydın2, Koray 
Dural1

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale 
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale

Amaç: VATS sempatektomi fokal hiperhidrozis tanılı hastalarda sıklıkla genel anestezi 
altında çift lümenli endotrakeal tüp veya tek lümenli tüp ve CO₂ insuflasyonu ile, tek veya 
multiple portlardan yapılmaktadır. Bu çalışmada sedoanaljezi altında yapılan torakal sempa-
tektominin klinik olarak analizi amaçlandı.

Materyal-metod: Ocak 2016 ile Mart 2017 tarihleri arasında fokal hiperhidrozis nede-
niyle başvuran 24 hastaya sedoanaljezi altında bilateral uniportal VATS sempatektomi yapıl-
dı. Hastalara işlemden önce tek doz profilaktik antibiyotik uygulandı. Hastaya semi-fowler 
pozisyonu verildi. Sedoanaljezi için midazolam (0,1 mg/kg), fentanyl (1 mcg/kg) ve propofol 
(2–5 mg/kg) kombinasyonu kullanıldı. Dördüncü interkostal aralık orta aksiller hattan lokal 
anestezi sonrası yapılan 5 mm lik kesiden minitorakoskopla girilerek T3 sempatektomi, koterle 
ablasyon yöntemi kullanılarak yapıldı. İşlem sonunda hastanın toraks kavitesine yerleştirilen 
kateterler düşük basınçla aralıklı aspire edildi ve hastanın derlenme döneminde öksürmesi 
istenip kateterler çekildi. Postoperatif bir saat sonra PA akciğer grafileri görülen hastalar gerekli 
önerilerle taburcu edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, ameliyat süresi, intraoperatif O₂ saturasyon 
değerleri, hospitalizasyon zamanı, postoperatif komplikasyonlar ve memnuniyet düzeyi yö-
nünden analiz edildi.

Bulgular: Hastaların 10’u kadın, 14’ü erkekti ve yaşları 16 ile 45 arasında değişmektey-
di. 19 hastanın palmar, 5 hastanın ise palmar ve aksillar hiperhidrosis yakınması mevcuttu. 
Sedoanaljezi süresinin 30 dk ile 75 dk arasında olduğu belirlendi. Toraksa port yerleştirildik-
ten sonra hastaların tamamında pnömotoraks gelişti ve sempatik zincir ve ganglionlar T4 
seviyesine kadar rahatlıkla izlenebilmekteydi. Üç hasta haricinde işlem sedoanaljezi eşliğinde 
komplikasyon olmaksızın başarı ile tamamlandı. Hipoksi gelişmesi veya sedoanaljezi yetersiz 
kaldığından bu hastalarda ”laryngeal mask airway” (LMA) uygulanarak işlem genel anestezi 
ile gerçekleştirildi. Diğer hastalarda satürasyonda anlamlı değişiklik olmadı. Tüm hastaların 
postoperatif erken dönemde anterior hemitoraksta baskı tarzında ağrı yakınması oldu ve anal-
jeziklere (NSAI) cevap verdi. Postoperatif birinci saatte çekilen PA akciğer grafisinde apeksten 
1 cm den fazla çökme saptanmadı. Hastalar aynı gün eksterne edildi. Genel anestezi alan has-
talar bir gece yatırıldı. Hastaların birinci hafta kontrollerinde ameliyattan memnun oldukları ve 
terlemelerinin tamamen geçtiği öğrenildi.

Sonuç: Son bir yılda yaptığımız sedoanaljezi eşliğinde uygulanan VATS sempatektomi-
lerden kazandığımız tecrübeler ışığında, sedoanaljezinin endotrakeal entübasyon sırasında ve 
sonrasında oluşabilecek komplikasyon riski taşımaması, teknik açıdan sorun oluşturmaması, 
derlenme ve yatış süresinin kısa olması nedeniyle öncelikle tercih edilmesi gereken yöntem 
olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Hiperhidrozis, sedoanaljezi, VATS, sempatektomi
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S-007

CERRAHI OLARAK REZEKE EDILEMEYEN TRAKEAL 
STENOZLARDA STEROID ENJEKSIYONU ERKEN DÖNEM 
SONUÇLARIMIZ
Hakan Keskin, Makbule Ergin, Sermin Tayfun, Abdullah Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Amaç: Cerrahi olarak rezeke edilemeyen post-entübasyon trakeal stenozlarda (PETS) 
steroid kullanımının etkinliğinin araştırılması ve steroid tedavi protokolü oluşturmaktı.

Gereç-yöntem: Kliniğimizde son 6 aylık süre içinde cerrahi olarak inoperabl kabul edilen 
6 PETS’lu hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 3 tanesi erkek 3 tanesi kadın olup ortala-
ma yaşları 47,5 dir. Hastalar ilk olarak rijit bronkoskopi yapılarak stenozun seviyesi ve darlık 
oranları tespit edildi. Daha önce trakeal rezeksiyon yapılan 2 hastanın darlık seviyesi geçirmiş 
oldukları cerrahi hattaydı. Bu hastalardan bir tanesinde önceki cerrahisinde yaklaşık 4 cmlik 
trakeal halka çıkartıldığı için inoperablite kabul edildi. Diğerinde ise dış merkezde toplamda 3 
kez trakeal rezeksiyon yapılmıştı. Diğer 4 hastamızda trakeal darlıklar vokal kordların hemen 
altındaydı.

İlk iki hastada, aralıkları 15 ila 30 gün olan toplamda 4 defa olmak üzere 2 defa 500 mglık 
ve 2 defa 250 mglık steroid enjeksiyonu uygulandı. Bu hastaların kontrol bronkoskopilerinde 
hafif malazi gözükmesi üzerine steroid dozunda azaltma kararı verildi.

Daha sonraki 4 hastada, 15 günlük aralıkla 2 defa 250 mg steroid enjeksiyonu uygulandı. 
Bu hastaların kontrol bronkoskopilerinde malazi izlenmedi.

Bir hastanın steroid enjeksiyonu sonrası 10 gün süre ile kafa travması nedeni ile entübe 
olarak kalmıştı. Bu hastamızda 2. Defa yapılacak steroid enjeksiyonunda trakeal stenozun 
tümüyle iyileştiği izlendi. Daha önce trakeal stenoz olan yer olabileceği düşünülen yere steroid 
enjeksiyonu yapıldı.

Bulgular: Hastaların istirahat halindeki nefes darlığı şikayetleri ilk bronkoskopi sonra-
sında azaldı. Tedavi bitiminde hastaların aktif bir yakınması yoktu. Hastaların steroid enjek-
siyonları sonrasında yapılan kontrol bronkoskopilerinde trakeal stenozların tümüyle iyileştiği 
görüldü. Hastaların ortalama 3 aylık takip süresinde trakeal stenozlarında nüks izlenmedi. İlk 
iki hastada gelişen hafif malazi daha sonra takiplerinde tümüyle ortadan kalktı.

Sonuç: PETS’lu hastalarda en seçkin tedavi şekli cerrahidir. Cerrahi olarak rezeke edi-
lemeyen trakeal stenozlarda çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Bunlar başlıca laser ablazyon, kri-
yoterapi ve steroid enjeksiyonudur. Laser abrazyon ve kriyoterapi ilave ekipman gereksinimi 
olan yaklaşımlardır. Steroid enjeksiyonu ise mevcut ekipman ile yapılabilecek bir tedavi yön-
temidir. Steroid enjeksiyonun uygun lokalizasyona gerekli miktarda yapılması trakeal stenoz-
larda alternatif bir yaklaşım olabilir. Daha uzun çalışmalar ve daha geniş hasta serileri ile ste-
roid dozunun optimize edilmesine gerek vardır. Biz bu çalışmamızda uyguladığımız prosedür 
ve sonuçlarımızı paylaşmak istedik.
Anahtar Kelimeler: stenoz, steroid, trakea
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Tablo 1. Steroid enjeksiyonu uygulanan hastaların analizi
Yaş Cinsiyet İnoperablite 

kriteri
Trakeal açıklık 

miktarı
1. Bronkosopi 2. Bronkosopi 3. Bronkoskopi 4. Bronkosopi Kontrol 

bronkoskopisi

55 Kadın Geçirilmiş trakeal 
rezeksiyon

18 Milimetre 500 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

500 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

250 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

250 mg steroid 
enjeksiyonu 
yapıldı. Hafif 

malazi izlendi. 

Trakeal stenozun 
tümüyle iyileştiği 
görüldü. Mukozal 
hasar izlenmedi. 

57 Erkek Geçirilmiş trakeal 
rezeksiyon

20 Milimetre 500 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

500 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

250 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

250 mg steroid 
enjeksiyonu 
yapıldı. Hafif 

malazi izlendi. 

Trakeal stenozun 
tümüyle iyileştiği 
görüldü. Mukozal 
hasar izlenmedi. 

46 Erkek Yüksek 
subglottik darlık

12 Milimetre 
(trakeostomize)

250 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

250 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

- - Trakeal stenozun 
tümüyle iyileştiği 
görüldü. Mukozal 
hasar izlenmedi. 

48 Erkek Yüksek 
subglottik darlık

2 Milimetre 
(trakeostomize)

250 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

250 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

- - Trakeal stenozun 
tümüyle iyileştiği 
görüldü. Mukozal 
hasar izlenmedi. 

38 Kadın Yüksek 
subglottik darlık

6 Milimetre 
(trakeostomize)

250 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

250 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

- - Trakeal stenozun 
tümüyle iyileştiği 
görüldü. Mukozal 
hasar izlenmedi. 

41 Kadın Yüksek 
subglottik darlık

8 Milimetre 
(trakeostomize)

250 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

250 mg steroid 
enjeksiyonu 

yapıldı. 

- - Trakeal stenozun 
tümüyle iyileştiği 
görüldü. Mukozal 
hasar izlenmedi. 
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S-010

PREGABALIN VE METILKOBALAMIN 
KOMBINASYONUNUN KRONIK POSTTORAKOTOMI 
AĞRI SENDROMUNDAKI ETKISI
Serda Kanbur Metin1, Burhan Meydan2, Serdar Evman1, Talha Doğruyol3, Volkan 
Baysungur1

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Bölümü, İstanbul 
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezioloji ve 
Algoloji Bölümü, İstanbul 
3Tunceli Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Tunceli

Amaç: Kronik post-torakotomi ağrısı (KPTA) değişik ağrı türlerini içerir. KPTA’nın bazı 
özellikleri nöropatik ağrı sendromları gibi tanımlanır. Biz bu makalede pregabalin ve metilko-
balamin (PG-B12) kombinasyonunun, diklofenak potasyum (DP) tedavisiyle karşılaştırıldığın-
daki güvenliği ve etkililiğini araştırmayı amaçladık.

Gereç-yöntem: Posterolateral/lateral torakotomi sonrası KPTA olan 100 hasta prospektif 
olarak değerlendirildi. Elli hastaya PG-B12 tedavisi verilirken, 50 hastaya DP tedavisi verildi. 
Vizüel Analog Skala (VAS) ve Leeds Nöropatik Semptom ve Bulgu Değerlendirmesi (LANSS) 
skorları tedaviye başlamadan önceki gün (0. gün) ve 15., 30., 60. ve 90. günlerde kaydedildi. 
Advers etkiler sorgulandı.

Bulgular: Sırasıyla ortanca yaş 58,7±12,2 ve 54,6±14,5 yıl, ortanca ağrı süresi 
4,01±1,04 ve 3,8±1,02 ay olarak bulundu. PG-B12 ve DP gruplarında sırasıyla son kont-
rolde (VAS90<5) VAS skoru<5 olan hasta sayısı 44 (%88) ve 18 (%36) olarak saptandı 
(p<0,05). PG-B12 grubunda 44 (%88) ve DP grubunda 16 (%32) hastada son kontrolde 
LANSS skoru < 12 olarak belirlendi (p<0,05). PG-B12 grubunda 14 (%28), DP grubunda 2 
(%4) hastada tedavi sonlandırmasını gerektirmeyen minor advers etkiler gözlendi.

Sonuç: KPTA tedavisinde pregabalin ve metilkobalamin kombinasyonu düşük yan etki 
ve yüksek hasta uyumluluğuyla, güvenli ve efektif olarak kullanılabilir. Bu sonuçlar daha geniş 
hasta grubu ve daha uzun takip süresi içeren multidisipliner çalışmalarla desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kronik posttorakotomi ağrı sendromu, metilkobalamin, pregabalin



36
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Sö
ze

l B
il

d
ir

il
er

S-019

PEDIATRIK PENETRAN TORAKS YARALANMALARINDA 
KLINIK DENEĞIMIMIZ
Menduh Oruç1, Funda Öz1, Serdar Onat1, Emre Dirican2, Ali Bırak1

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs cerrahi Anabilim dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, istatistik Anabilim dalı, Diyarbakır

Penetran toraks yaralanması (PTY), künt travmalar kadar sık görülmese de, pediatrik 
hastalarda sıklığı gün geçtikçe artmaktadır (1–4). Etiyolojik sebepler olarak ateşli silah yara-
lanmaları, patlayıcı şarapnel parçaları, herhangi bir nedene bağlı olarak gelişen kesici-delici 
yaralanmalar sayılabilir. Amacımız pediatrik PTY önemini vurgulamaktı.

Materyal-metod: 2010 ile 2016 yılları arasında hastanemize başvuran PTY’na maruz 
kalan 18 yaş altı 89 hasta incelendi. Hastaların yatış süreleri, komplikalsyonları, uygulanmış 
cerrahiler ve tedavileri, toraks dışındaki yaralanmaları, hastaların grafileri incelendi. PTY kesi-
ci delici alet yaralanması (KDAY) ve ateşli silah yaralanmaları (ASY) ve patlayıcı ile yaralanma 
(PY) şeklinde üç bölüme ayrıldı. PY birden fazla organı yaraladığı için ASY’dan ayrı tuttuk. 
Hangi yaralanma şeklinin hastanede ve yoğun bakımdaki kalış sürelerini nasıl etkilediğini 
istatistiksel olarak incelendi.

Çalışmamızda verilerin analizi için SPSS 21 (Statistical Package for the Social Sciences) 
paket programı kullanıldı. Normallik kontrolü için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk test 
kullanıldı.

Bulgular: Çalışmamız 81’i erkek (%91) olan toplam 89 PTY sonucu hemo-pnömotoraks’a 
maruz kalmış 18 yaş altı hastalardan oluşmaktadır. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş orta-
laması 3,42 (3–18) idi. Hastalara akciğer grafisi ile hemo-pnömotoraks tanısı konuldu, dokuz 
hastaya bilgisayarlı tomografi çekildi. Hastaların 48 (%53,93)’ine KDAY, 26 (%29,2)’sı ASY 
ve 15 (%16,85)’i PY olarak tanı konuldu (Tablo 1). Bu hastaların incelenen grafilerinde 59 
(%66,2)’u pnömotoraks, 51 (%57,3)’i hemotoraks, 23 (%25,84) hastada da hemo-pnomo-
toraks tespit edildi. Bu hastaların 71 (%79,7)’ne tüp-torakostomi (TT) uygulandı, 13 (%14,6) 
hastada toraksa nafiz bir penetran yaralanma oluşmuş ancak bu yaralanma herhangi bir cer-
rahi işlem gerektirmemiş. Önce TT uygulanıp daha sonra masif hemotoraks gelişenler ile 
birlikte toplam 9 (%10,1) hastaya torakotomi yapıldı. Toraks yaralanmasının dışında bir çok 
organ yaralanması tespit edildi. Tanı türlerine göre hastaların yoğun bakımda kalış süreleri 
kıyaslandığında, Kruskal-Wallis test sonuçlarına göre yoğun bakımda kalış süresi yaralanma 
türüne göre farklılık göstermektedir (p=0,001). Hastanede toplam kalış süresi yaralanma tü-
rüne göre de farklılık göstermektedir (p=0,001). (Tablo 2 ve 3).

Çalışmamızda PTY’ı olan hastalara en çok TT işlemi gerçekleşmiştir (%75,3) Operasyon 
yapılıp aynı zamanda TT uygulana hasta sayısı oldukça azdır (%4,5). Bu sonuçlara göre has-
talara yapılan işlemler. Hastalarımızın %93,3 ünün yaşamına devam ettiği %6,7 sinin hayatını 
kaybetmiştir. ASY’e bağlı olarak ölüme rastlanmadığı, KDAY ve PY’nın eşit oranda ölüm 
gözlendiği belirtilmiştir.

Tartışma: Toraks travması erken tanı ve tedavisi önemlidir. Çoğunda TT veya klinik göz-
lem yeterlidir.

Sonuç: Pediatrik yaşlardaki toraks yaralanmalarda KDAY maruz kalma daha sık görülür, 
Anahtar Kelimeler: Penetran, Toraks yaralanması, pediatrik



37
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Sö
ze

l B
il

d
ir

il
er

 
Resim 1. Lezyonunçıkış yeri

Tablo 1. Yaralanma şekillerine göre yaş gurupları
YAŞ Yüzde ASY KDAY PY TOTAL
3–7 Sayı

Yüzde
4

 %16
9

 %18
8

 %50
21

 %23,6
8–12 Sayı

Yüzde
9

 %36
11

 %22,9
7

 %43,8
27

 %30,3
13 ÜSTÜ Sayı

Yüzde
12

 %48
28

 %53,3
1

 %6,3
41

 %46,1
ASY: Ateşli silah yaralanması KDAY: Kesici ve delici alet yaralanması PY: Patlayıcı ile yaralanma

Tablo 2. Hastanede toplam kalış süresi yaralanma türüne göre de farklılık
Mann Whitney U p değeri

Ateşli Silah & Kesici Delici
Yaralanması Alet Yaralanması

582,00 0,825

Ateşli Silah & Patlama
Yaralanması

85,00 0,002

Kesici Delici & Patlama
Alet Yaralanması

150,00 0,001

Tablo 3. Hastanede toplam kalış süresi yaralanma türüne göre de farklılık
Mann Whitney U p değeri

Ateşli Silah & Kesici Delici
Yaralanması Alet Yaralanması

569,00 0,713

Ateşli Silah & Patlama
Yaralanması

85,50 0,002

Kesici Delici & Patlama
Alet Yaralanması

150,50 0,001

Hangi yaralanma türünün hastanede kalış süresinin nasıl olduğunu belirtiliyor.
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S-030

KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERINDE N1 LENF 
NODU METASTAZI GELIŞIMINDEKI RISK FAKTÖRLERINI 
BELIRLEMEDEKI ÖN SONUÇLAR
Talha Doğruyol, Volkan Baysungur, Sevinç Çıtak, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Serda 
Kanbur Metin, Levent Alpay, Çağatay Tezel
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK) cerrahi tedavisinde rezeksiyon 
sonrası mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapılmaktadır. Ancak N1 lenf nodu istasyonlarının 
tamamı cerrahi sırasında diseke edilmemektedir. Bizim çalışmamızın amacı da KHDAK hasta-
larında cerrahi rezeksiyon sonrası tek veya birden fazla N1 lenf noduna (10, 11, 12, 13, 14) 
tümör metastazı gelişimindeki risk faktörlerini belirlemektir.

Gereç-yöntem: Çalışmaya Eylül 2014-Nisan 2016 tarihleri arasında Süreyyapaşa Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü’nde 
aydınlatılmış onamları alındıktan sonra KHDAK nedeniyle torakotomiyle veya videotorakos-
kopik akciğer rezeksiyonu uygulanan hastalar alındı. Rezeksiyon sonrası çıkan lob veya pnö-
monektomi piyesleri formaldehit solüsyonuna girmeden ameliyathanede başka bir masada 
diseke edildi. Diseke edilirken piyes bütünlüğünün korunmasına ve bulunan N1 lenf nodla-
rının total olarak çıkarılmasına özen gösterildi. Hastalar üç ayrı grupta değerlendirildi. Birinci 
gruptaki hastalar diseksiyonla N1 pozitif bulunan tüm hastaları içermekteydi. Bu gruba ame-
liyat sırasında N2 bulunan hastalar da dahildi. İkinci gruptaki hastalar ise sadece diseksiyonla 
N1 pozitif bulunan hastaları içeriyordu. Üçüncü grup ise diseksiyonla birden fazla sayıda N1 
pozitif bulunan hasta grubunu içermekteydi. Görülme risk faktörünün belirlenmesine yönelik 
lojistik regresyon analizi uygulandı. Lojistik regresyon analizine alınacak değişkenlerin belir-
lenmesinde ki-kare ve t-testi uygulandı.

Bulgular: Hastaların 46’sı erkek, 4’ü kadındı. Tek değişkenli analizde Grup 1’de taraf, tü-
mör tipi, klinik tümör boyutu ve patolojik tümör boyutu; Grup 2’de pnömonektomi ve tümör 
boyutu; Grup 3’te sol santral kitle ve skuamöz hücreli karsinom anlamlı bulundu (p<0,05). 
Lojistik regresyon sonrası her üç grupta da skuamöz hücreli karsinomda N1 pozitifliği saptan-
ması, adenokarsinomlara göre daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0,003, 0,007, 0,004).

Sonuç: Formaldehit, hiler ve periferik lenf nodlarının diseksiyonunu zorlaştırmaktadır. 
Her iki taraf için ancak özellikle sol taraf santral kitle, skuamöz hücreli akciğer kanseri, PET/
BT’de kitle SUVmaks’ı 10’un üzerinde tutulum, PET/BT’de hiler LAP tutulumu ve 3,5 cm 
üzerindeki tümör çapı varlığında piyes diseksiyonu yapılmasının N1 ve multi N1 pozitifliğini 
daha iyi saptamak açısından faydalı olabileceği ve prognoza ışık tutabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: cerrahi rezeksiyon, küçük hücre dışı akciğer kanseri, N1 lenf nodu, piyes diseksi-
yonu
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S-031

KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERI NEDENIYLE 
REZEKSIYON PLANLANAN SOLUNUM REZERVI SINIRLI 
HASTALARDA PULMONER REHABILITASYONUN YERI
Aysun Kosif Mısırlıoğlu1, Onur Derdiyok1, Çağatay Tezel1, Elif Yıldırım4, Murat 
Öztürk3, Hilal Köşük2, Volkan Baysungur1

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH. anestezi Kliniği, İstanbul 
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH. rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
4Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH. göğüs hastalıkları Kliniği, İstanbul

Giriş: National Cancer Institute NIH tarafından “Akciğer Kanseri Rezeksiyonu Öncesi 
Preoperatif Rehabilitasyon” için çalışmalar yapılmaktadır. Hastaların çoğu ağır sigara içicisi 
olduğundan, kronik obstriktif akciğer hastalığı gibi eşlik eden ek hastalıkların varlığı nede-
niyle postoperatif pulmoner komplikasyon riski yüksektir. Havayolu obstriksiyonu, azalmış 
akciğer difüzyonu, hiperinflasyon-hipoksi, sigara içiciliği ve azalmış egzersiz kapasitesi artmış 
komplikasyon nedenlerindendir. Sigaranın bırakılması ve pulmoner rehabilitasyon kesinlikle 
komplikasyonları aza indirgeyecektir.

Gereç-yöntem: 2014–2017 tarihleri arası Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi kliniğinde; yaşları 55–77 arasında 
değişmekte olan; 3’ü (%25) kadın ve 9’u (%75) erkek olmak üzere toplam 12 hasta çalışmaya 
alındı. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle anatomik rezeksiyon planlanan fakat so-
lunum fonksiyon testleri sınırda olan hastalara 2–8 hafta preoperatif pulmoner rehabilitasyon 
uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 12 hastanın 5 olguya pnömonektomi (3 ü sağ 2 si sol) 4 
olguya lobektomi (2 si sağ üst bir sağ alt ve sol üst) 2 olguya bilobektomi süperior ve bir ol-
guya ekplorastis torakotomi uygulandı. Olguların ortalama yaşı 58,90±12,07’di. Preoperatif 
pulmoner rehabilitasyon süresi 5 olgumuza 4 hafta (3 u lobektomi biri bilobektomi ve sol 
pnömonektomi) 5 olgumuza (3 ü sağ pnömonektomi biri sol pnömonektomi ve ekplorastis 
Torakotomi) 8 hafta 2 olgumuza (sol üst lobektomi ve bilobektomi) da 2 hafta uygulandı. Ol-
guların 4 ünde (2 sağ pnömonektomi 2 bilobektomi) komplikasyon görüldü. Komplikasyonlar 
sıklık sırasına göre; uzamış hava kaçağı (3 hasta), aritmi (1 hasta sağ pnömonektomi), cilt 
altı amfizemi (1 hasta bilobektomi). Çalışmaya alınan 12 hastanın 2 (sağ pnömonektomi ve 
bilobektomi) sinde mortalite görüldü. Mortaliteler 8 ay (sağ pnömonektomi 8 hafta pulmoner 
rehabilitasyon uygulandı. postoperatif komplikasyon görülmedi. ). ve 20 ay da (bilobektomi 
4 hafta pulmoner rahabilitasyon uygulandı Postoperatif cilt altı amfizem görüldü. ) görülmüş 
olup nedenleri kalp yetmezliği olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Preoperatif solunum fonksiyon testinde ölçülen FEV1 değerleri ile pulmoner 
rehabilitasyon sonrası değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. 
Komplikasyon gelişmesinde; FEV1 değerleri ile VO2 maksimum düzeyleri arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Sınırlı solunum rezervi olan hastalarda preo-
peratif pulmoner rehabilitasyon ile hastalar rezaktable duruma geldi. : sft’si sınırda diye hele 
erken evre akciğer kanseriyse rezeksiyon yapabilmek için uğraşalım, hemen vazgeçmeyelim!!!
Anahtar Kelimeler: pulmoner rehabilitasyon, akciğer kanser, sınırlı rezerv
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S-033

RATTA OTOLOG KAN ILE OLUŞTURULAN DENEYSEL 
PLÖREDEZ ÜZERINE AĞRI KESICI ILAÇLARIN ETKISI
Serhat Yalçınkaya1, Emine Kadıoğlu2

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya 
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kütahya

Amaç: Plöredez pnömotoraks ve plevral effüzyonun nüksünü önlemede zaman zaman 
uygulanılan bir yöntemdir. Birçok ajan başarıyla kullanılsa da işlemin başarısı %100 değildir. 
Yapılan işlem klinikte hastalarda şiddetli ağrı yakınmasına yol açmakta, bu ağrının kontrolü 
için de çeşitli gruplardan ağrı kesici niteliği olan ilaçlar uygulanmaktadır. Steroid benzeri etki 
eden ilaçların plöredez üzerine etkilerini incelemek amacıyla bir hayvan deneyi kurgulandı.

Gereç ve Yöntem: DPÜTF Deney Hayvanları Etik Kurulundan alınan izni takiben fakül-
temiz bünyesinde kurulu bulunan deney hayvan yetiştirme ve araştırma biriminde yetiştirilmiş 
42 adet dişi rat 6 gruba ayrıldı. Hayvanların tümünde sol torakotomiyle 3 ml/kg dozunda oto-
log kan ile plöredez oluşturulmaya çalışıldı. İşlemi takibeden gruplara göre 5 gün boyunca tüm 
deneklere intraperitoneal yolla serum fizyolojik, parasetamol veya diklofenak sodyum verildi. 
Gruplar işlem sonrasında 7. ve 21. günlerde feda edildi. Tüm işlemler esnasında deney hay-
vanlarına etik kurallara uygun davranıldı. Feda sonrası bütün halde çıkarılan göğüs kafesleri 
patolog için körlendi. Patolog tarafından yapılan diseksiyonda makroskopik olarak yapışıklık 
miktarı derecelendirildi. En yoğun yapışıklık olan yerden alınan örneklerin incelenmesiyle 
mikroskobik olarak derecelendirme yapıldı.

Bulgular: İşlem sonrası gruplarda kaybedilen denekler neticesinde 5 grupta 6, bir grupta 
ise 5 denek feda edildi. Yapılan makroskopik ve mikroskobik derecelendirmelerin istatistiksel 
incelenmesi neticesinde en yoğun yapışıklık ve inflamasyon plöredezi takiben serum fizyolojik 
verilen Grup 1 ve 2 de, en az yapışıklık ve inflamasyon ise diklofenak sodyum verilen Grup 
5 ve 6 da tespit edildi. Bu gruplara arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Pa-
rasetamol verilen Grup 3 ve 4 ile serum fizyolojik verilen grup arasında fark bulunamazken 
diklofenak sodyum verilen grup ile anlamlı farklılık tespit edildi.

Sonuç: Bu deneysel çalışmanın sonuçlarına göre steroid benzeri etki gösteren ilaçlar uy-
gulanan plöredez işleminin gerçekleşmesine inflamasyonu azaltarak engel olmaktadır. Bu hu-
susa klinik uygulamada dikkat edilmesinin ve işlem sonrası ağrı kullanımında bu tip ilaçların 
tercih edilmemesinin işlemin başarı şansını artırabileceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: plöredez, otolog kan, hayvan deneyi
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S-036

PRIMER SPONTAN PNÖMOTORAKSTA NÜKSÜ BILDIREN 
BIR BELIRTEÇ OLARAK NÖTROFIL-LENFOSIT ORANI
Serhat Yalçınkaya1, Burak Erdolu2, Ahmet Hakan Vural3

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya 
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa 
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya

Amaç: Primer spontan pnömotoraks tedavisi nüks olasılığı nedeniyle zorluk arz eder. 
Nüks için kesin bir belirteç henüz bulunamamıştır. Son yıllarda nötrofil-lenfosit oranı malign 
hastalıklar dahil bir çok hastalıkta prognoz belirteci olarak kullanılmaya başlanmıştır. Klini-
ğimizde tedavi edilmiş primer spontan pnömotoraks hastalarında nötrofil-lenfosit oranının 
geriye dönük incelemede nüksün belirteci olarak değeri incelendi.

Gereç ve Yöntem: Etik Kurul iznini takiben Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Temmuz 2002 ila Nisan 2015 tarihleri arasında primer spontan pnömotoraks 
nedeniyle tedavi ve takip edilen hastaların dosyaları arşivden çıkarılarak tarandı. Yaş, cinsiyet, 
sigara öyküsü, bül varlığı, pnömotoraks gelişen taraf, nüks varlığı, hastanede kalış süresi gibi 
veriler dosyalardan alındı. Nötrofil-lenfosit oranları hastaların ilk gelişte acil serviste yapılan 
tam kan sayımı sonuçlarından hesaplandı.

Bulgular: Anılan dönem içinde toplam 124 hasta primer spontan pnömotoraks nedeniy-
le tedavi edildi. Bunların 65 i nüks olan gruptaydı ve Grup 2 olarak belirlendi. Grup 1 de 51 
erkek, 8 bayan hasta vardı ve ortalama yaş 29,23±6,53 yıl olarak hesaplandı (aralık 19–42). 
Grup 2 de ise 55 erkek ve 10 bayan hasta vardı ve ortalama yaş 33,04±6,84 yıldı (aralık 
20–56). ROC eğrisi analizi (duyarlılık %84, özgüllük %90) ile saptanan eşik değeri kullanılarak 
Ki kare testi ile yapılan istatistiksel değerlendirmede nüks ile nötrofil-lenfosit oranı (p=0,000) 
ve sigara kullanımı arasında (p=0,004) anlamlı ilişki tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre primer spontan pnömotoraksta nötrofil-lenfosit 
oranı nüksün bir belirteci olabilir. Ancak hasta sayılarının azlığı ve bölgede hastaların başvuru-
labileceği sağlık kurumlarının fazlalığı çalışmamızın kısıtlılıklarını oluşturmaktadır. Daha fazla 
sayıda hastanın dahil edileceği çok merkezli bir çalışmanın yararlı olacağı kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, nüks, nötrofil-lenfosit oranı
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S-039

152 GÖĞÜS DUVARINDA KITLE OLGUSU: 14 YILLIK 
KLINIK DENEYIM
Hakan Işık1, Okan Karataş2, Ersin Sapmaz1, Kuthan Kavaklı1, Gökhan Ayberik1, Ezin 
Cem Yeni1, Hasan Çaylak1, Sedat Gürkök1

1Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Ankara 
2Sinop Devlet Hastanesi, Sinop

Giriş: Göğüs duvarı tümörleri vücudun diğer organlarından köken alan tümörlere naza-
ran daha az sıklıkta görülürler. Malign göğüs duvarı tümörleri primer olarak göğüs duvarından 
köken alabildikleri gibi uzak organ metastazları yada komşu organ tümörlerinin göğüs duvarı-
nı invazyonu şeklinde sekonder olarak da ortaya çıkabilirler. Erkeklerde daha fazla görülürler. 
En sık bulgular ele gelen kitle ve göğüs ağrısıdır. Özellikle malign göğüs duvarı tümörlerinin 
tedavisinde uygulanan geniş rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, Göğüs Cerrahisinin zorlu süreçle-
rinden biri olmaya devam etmektedir.

Gereç-yöntem: Bu çalışmada 2003/2017 yılları arasında (14 yıllık periyot) göğüs duva-
rında kitle tanısıyla kliniğimizde takip ve tedavi uygulanan 152 olguya ait tıbbi veriler geriye 
dönük olarak incelenmiştir. Olgular yaş, cinsiyet, klinik bulgular, uygulanan tedavi, mortalite, 
morbitite, patolojik tanı ve takip parametreleri açısından değerlendirmeye alındı.

Bulgular: Olguların 27’si (%18) kadın, 125 i (%82) erkek ve yaş ortalaması 33,8 yaş 
(12–88) olarak tespit edildi. Göğüs duvarında şişlik (%51) ve ağrı (%49) en sık şikayet iken, 
olguların 14’ü (%9) tanı anında asemptomatikti. Yüzotuzüç olguya toplam 144 cerrahi girişim 
uygulandı. Bu olgulardan 8’inde birden fazla cerrahi girişim ve 13’ünde geniş göğüs duvarı 
rezeksiyonu ve prostetik materyal ile rekonstrüksiyon gerekliliği tespit edildi. Cerrahi tedavi 
uygulanan olguların patolojik incelemesinde 36 malign (%27) ve 97 benign (%73) lezyon 
saptandı. Malign lezyonların 10’u (%28) metastaz iken kondrosarkom en sık primer malign 
göğüs duvarı tümörüydü. Benign lezyonların 21’i lipom (%22) ve 17’si (%18) fibröz displa-
ziydi. Hiçbir olguda mortalite gözlenmedi. Cerrahi tedavi uygulanan olguların 7’sinde majör 
komplikasyon tespit edildi.

Sonuç: Göğüs duvarı tümörlerinin tedavisinde göğüs duvarını oluşturan kas iskelet siste-
mi gibi temel yapıların rezeksiyonu kaçınılmaz olabilmektedir. Özellikle malign tümörlerde lo-
kalizasyon ve büyüklüğe bağlı olarak uygulanan geniş rezeksiyonlarda solunum fonksiyonları 
olumsuz etkilenebilmekte, istenmeyen kozmetik sonuçlar oluşabilmekte veya beklenmeyen 
komplikasyonlar gelişebilmektedir. Cerrahi tedavide temel hedef bu tür sorunların en aza in-
dirildiği yeterli rezeksiyon olmalıdır. Bunu sağlamada multidisipliner yaklaşımın ve preoperatif 
dönemde iyi bir planlamanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: göğüs cerrahisi, göğüs duvarı, malignite, 
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S-045

CERRAHI REZEKSIYON UYGULANMIŞ N2 (+) 
HASTALARDA SAĞKALIM ANALIZI
Barış Hekimoğlu1, Selim Şakir Erkmen Gülhan2, Sadi Kaya2

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği

Amaç: Bu çalışma, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nedeniyle opere edilen 
ve komplet rezeksiyon uygulanan, N2 istasyonları metastatik olarak saptanan hastalardaki 
sağkalım değerlendirmesini ve tutulan istasyon sayısı ile hangi N2 istasyonu tutulumunun 
sağkalımının daha iyi olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır.

Gereç-yöntem: Ocak 2009-Ekim 2013 tarihleri arasında KHDAK nedeni ile opere edilen 
ve N2 metastazı olan 96 hasta çalışmamıza alındı. Hastalar iki ana başlıkta incelendi. İlk baş-
lıkta tutulumun tek (%65,6, n: 63) ve multipl istasyon (%34,4, n: 33) olmasına göre sağkalım 
analizi yapıldı. İkinci başlıkta ise hastalar metastatik istasyonlarına göre 5 gruba ayrıldı: Grup 
1: Süperior (2 veya 4 numaralı) mediastinal lenf nodlarına metastaz tespit edilmiş (%20,8, n: 
20), Grup 2: Aortikopulmoner (5 veya 6 numaralı) mediastinal lenf nodlarına metastaz tespit 
edilmiş (%26, n: 25), Grup 3: Santral (7 numaralı) mediastinal lenf noduna metastaz tespit 
edilmiş (%13,5, n: 13), Grup 4: İnferior (8 veya 9 numaralı) mediastinal lenf nodlarına metas-
taz tespit edilmiş (%14,6, n: 14) ve Grup 5: Multipl mediastinal lenf nodlarına metastaz tespit 
edilmiş (%25, n: 24) olarak belirlendi.

Bulgular: Opere edilen 901 hastadan N2 metastazı olan 96 (%10,6) hasta değerlendi-
rildi. Hastalar 24 ile 82 ay takip edildiler. Metastaz tespit edilmiş hastaların sırasıyla 1,2,3,4 
ve 5 yıllık sağkalım yüzdeleri %85,6, %67, %41,2, %22,6, %12,3 olarak belirlendi. Ortalama 
sağkalım süresi 33,3 ay olarak bulundu. Cinsiyet, yaş (60 yaş üstü ve altı), operasyon tipi 
ve tarafı, hücre tipi ve adjuvan kemoterapi ve radyoterapi tedavisi alınması faktörleri göz 
önüne alındığında sağkalım sürelerinde farklılıklar olduğu görüldü ancak istatiksel olarak an-
lamlı fark saptanmadı. Tek istasyon tutulumunda 55,7 ay ve multipl istasyon tutulumunda ise 
25,5 ay ortalama sağkalım olduğu görüldü. Tek istasyon tutulumunun istatiksel olarak anlamlı 
(p‹0,05) olarak daha iyi sağkalıma neden olduğu belirlendi. Gruplara göre karşılaştırmada ise 
grup 1’de (2 veya 4) 50,5 ay, grup 2’de (5 veya 6) 61,4 ay, grup 3’te (7) 34,4 ay, grup 4’de (8 
veya 9) 42,1 ay ve grup 5’te (multipl) 29,8 ay ortalama sağkalım tespit edildi. Grup 1 ve 2’nin 
grup 3 ve 5 ile karşılaştırmasında istatiksel olarak anlamlı (p‹0,05) olarak daha iyi sağkalıma 
neden olduğu görüldü. Grup 4’te ise sağkalım süresinin grup 3 ve 5’e göre daha uzun olduğu 
ancak istatiksel anlamlı fark oluşturmadığı izlendi.

Sonuç: Preoperatif süreçte klinik N2 düşünülmeyen ve minimal invaziv yada invaziv 
yöntemlerle rezeksiyon öncesi metastatik N2 tespit edilememiş hastalarda, operasyon sonrası 
patoloji ile ortaya çıkan metastatik N2 durumunda sağkalım için önemli olan noktalar vardır. 
Tek istasyon N2 tutulumunda multipl istasyon tutulumuna göre daha iyi sağkalım süreleri 
beklenmelidir. Özellikle 7 numaralı istasyon tutulumunda azalmış sağkalım görüldüğünden 
pre-peri operatif süreçte mutlaka örneklenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, N2 lenf nodu metastazı, sağkalım
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Resim 1. Metastatik N2 istasyonlarının sağkalım üzerine etkileri
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S-053

VIDEOTORAKOSKOPIK ALT LOBEKTOMILERDE ZOR 
FISSÜRLER IÇIN KOLAY VE GÜVENLI BIR YAKLAŞIM
Levent Alpay1, Talha Doğruyol2, Volkan Baysungur1, Çağatay Tezel1

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı, İstanbul 
2Tunceli Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tunceli

Amaç: Videotorakoskopi (VATS) kullanarak yapılan akciğer rezeksiyonu son 10 yılda 
oldukça popüler hale gelmiştir. Torakotomiyle karşılaştırıldığında VATS lobektominin karşı-
laştırılabilir ve hatta daha iyi sonuçları olduğu kabul edilmiştir. Ancak, benign olanlar özellikle 
olmak üzere bazı vakalarda fissür diseksiyonu zor olabilmektedir. Bu çalışmada, VATS alt 
lobektomi sırasında zor fissürlerde yeni bir teknikle ilgili sonuçlarımızı paylaşmak istedik.

Gereç-yöntem: 2008–2016 tarihleri arasında VATS lobektomi yapılan hastalar retros-
pektif olarak analiz edildi. Çoğu vakada ven, bronş ve arter ayrı ayrı diseke edildi ve endos-
tapler kullanarak kesildi. Ancak alt lobektomilerde bronş ve arter füzyonu olması halinde veya 
diseksiyon tehlikeli görülüyorsa, arter ve bronş birlikte tek bir endostapler kullanılarak kesildi. 
Teknik, sol alt lobektomiler için linguler arter, sağ alt lobektomiler için orta lob arteri görün-
dükten ve korunduktan sonra uygulandı. İlk olarak 2008 yılında bu teknik uygulanmış olup, o 
tarihten itibaren hastalar komplikasyon açısından düzenli olarak takip edilmiştir.

Bulgular: Kliniğimizde 2008–2016 tarihleri arasında 212 hastaya VATS lobektomi yapıl-
dı. Alt lobektomilerin 22 tanesinde teknik kullanıldı. Ortalama yaş 38,6’ydı (15–73). Onbeş 
(68,1 %) hasta erkek, yedi (31,8 %) hasta kadındı. Ondokuz (86,3 %) hastada sol alt lobek-
tomi yapılırken, üç (13,6 %) hastada sağ alt lobektomi yapıldı. Onsekiz (81,8 %) hastada be-
nign, dört (18,1 %) hastada malign etyoloji mevcuttu. Bir (4,5 %) hastada uzamış hava kaçağı 
gözlendi. Takipler sırasında hemoptizi, bronkovasküler fistül veya mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Bazı vakalarda kalsifiye lenf nodları arteri sarmış olabilmekte ve bronş-arter füz-
yonu görülebilmektedir, bu nedenle VATS lobektominin en zor kısmı genellikle fissür diseksi-
yonudur. Bu olay benign etyolojili hastalarda tipik olmakla birlikte malign etyoloji saptanan 
hastalarda da görülebilmektedir. Bizim serimizde, arter tam olarak diseke edilemediği veya 
diseksiyonun tehlikeli olduğu durumlarda, bronş ve arteri tek bir endostapler kullanarak bir-
likte kesmenin güvenli ve uygulanabilir olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: alt lobektomi, endostapler, fissür diseksiyonu, videotorakoskopi
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S-065

MULTIPL PRIMER AKCIĞER KANSERLERINDE 7. VE 8. TNM 
EVRELEME ARASINDAKI SAĞKALIM FARKLILIĞININ ANALIZI
Elçin Ersöz Köse1, Cansel Atinkaya2, Çağatay Tezel2, Levent Alpay2, Serdar Evman2, 
Serda Metin2, Hakan Kıral2, İrfan Yalçınkaya2

1SBÜ Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş-Amaç: Multipl primer akciğer kanser (MPAK)’li olguların doğru tanımlanması, ev-
relenmesi ve tedavinin planlanması hastalığın prognozu açısından büyük önem taşımaktadır.

Akciğer kanseri evrelemesi ile ilgili daha fazla bilgilenmek amacıyla özellikle T kategorileri 
ile ilgili olarak yedinci edisyonda birkaç değişiklik sonucu TNM sınıflandırmasının sekizinci 
edisyonun hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Önerilen sekizinci edisyona göre, prognostik 
geçerliliğini arttırmak amacıyla T kategorileri yeniden tanımlanmıştır.

Çalışmamızda, cerrahi uygulanan MPAK’li hastalarda TNM sınıflandırmasında yedinci 
edisyon ile sekizinci edisyon arasındaki sağkalım farklılığının analizini sunmayı amaçladık.

Gereç-yöntem: SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Göğüs 
Cerrahisi Kliniği’nde Ocak 2000 ile Nisan 2016 yılları arasında, küçük hücreli dışı akciğer 
kanseri nedeniyle rezeksiyon yapılmış 4610 hasta içinden MPAK tanısı almış 55 hasta bu ret-
rospektif çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastalar içinden 20 hasta senkron, 35 hasta metakron 
akciğer kanseri olarak belirlenmiştir.

Hastalarımız senkron akciğer kanserleri ve metakron akciğer kanserleri olmak üzere iki 
gruba ayrılmıştır. Her iki grubun sağkalım hesaplamalarında ilk operasyondaki T faktörleri, 
evreler, SUVmax değerleri, lenf nodu varlığı, histolojik tip ve tümörün lokalizasyonu hem 7. 
evreleme hem de 8. evreleme sistemine göre karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Senkron akciğer kanserinde 8. TNM evreleme sistemine göre evresi değişen 
11 hasta görülmektedir. 7. TNM evrelemeye göre evre 1A’daki 7 hasta, 8. TNM evrelemede 
4 hasta evre 1A2, 3 hasta evre 1A3; evre 1B’deki 1 hasta evre 2A; evre 2A’daki 2 hasta evre 
2B; evre 2B’deki 1 hasta da evre 2A olarak evrelenmiştir.

Metakron akciğer kanserlerinde 8. TNM evreleme sistemine göre evresi değişen 22 hasta 
görülmektedir. 7. TNM evrelemeye göre evre 1A’daki 10 hasta, 8. TNM evrelemede 5 hasta 
evre 1A2, 5 hasta evre 1A3; evre 1B’deki 4 hasta evre 2A; evre 2A’daki 6 hasta evre 2B; evre 
2B’deki 2 hasta da evre 3A olarak evrelenmiştir.

Log Rank testi ve Ki-kare analizlerine göre MPAK’nde T faktörleri ve evreleri bakımından 
sağkalım analizi yapıldığında, hem yedinci hem sekizinci edisyonda istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Bu sebeple T faktör tanımlayıcıları ayrıntılandırdıkça önerilen 
sekizinci edisyonun yedinci edisyondan daha üstün olduğunu düşünmekteyiz. Sekizinci evre-
leme sisteminin sağkalım açısından daha doğru bir yaklaşım olduğunu görmekteyiz.

Sonuç: Cerrahi tedavi, MPAK’li seçilmiş olgularda en iyi seçenektir. Bu hastalarda iyi 
evreleme doğru tedavi seçiminin anahtarı olacaktır.

Tek merkezde cerrahi uygulanan MPAK’li 55 hastada yedinci edisyon ile sekizinci edis-
yonun hastalıksız sağkalım için tahmin yeteneği karşılaştırıldı. Araştırmamızda temel bulgu, 
hem yedinci edisyon hem de önerilen sekizinci edisyon hastalıksız sağkalım için prognostik 
faktörler olarak T faktörü tanımlayıcı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: multipl pirmer akciğer kanseri, TNM evreleme, sağkalım analizi
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Tablo 1. Senkron Akciğer Kanseri Grubunda 8. TNM Evreleme Sisteminde Evresi Değişen Hasta Sayıları
7. TNM 8. TNM
1B (T2aN0M0) 2A (T2bN0M0)
2A (T1aN1M0) 2B (T1bN1M0)
2A (T2aN1M0) 2B (T2aN1M0)
2B (T3N0M0) 2A (T2bN0M0)
1A (T1a, bN0M0) 1A2 (T1bN0M0) (4 Hasta)
1A (T1a, bN0M0) 1A3 (T1 cN0M0) (3 Hasta)

Tablo 2. Metakron Akciğer Kanseri Grubunda 8. TNM Evreleme Sisteminde Evresi Değişen Hasta Sayıları
7. TNM 8. TNM
1B (T2aN0M0) 2A (T2bN0M0) (4 Hasta)
2A (T1bN1M0) 2B (T1 cN1M0)
2A (T2aN1M0) 2B (T2aN1M0) (3 Hasta)
2A (T2aN1M0) 2B (T2bN1M0)
2A (T2bN0M0) 2B (T3N0M0)
2B (T3N0M0) 3A (T4N0M0) (2 Hasta)
1A (T1a, bN0M0) 1A2 (T1bN0M0) (5 Hasta)
1A (T1a, bN0M0) 1A3 (T1 cN0M0) (5 Hasta)
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S-075

KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERININ TANI VE 
TAKIP AŞAMASINDA HE4 PROTEINININ ETKINLIĞININ 
DEĞERLENDIRILMESI
Ulaş Kumbasar1, Zeliha Günnur Dikmen2, Yiğit Yılmaz1, Burcu Ancın1, Erkan 
Dikmen1, Rıza Doğan1

1Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri’ne (KHDAK) güncel yaklaşımda tanısal biyo-
belirteçlere ihtiyaç giderek artmaktadır. Gerek erken tanı gerekse nükslerin saptanmasında 
kullanılabilecek biyobelirteçlerden birisi Human epididymis secretory proteindir (HE4). Bu 
çalışmanın amacı, KHDAK’da HE4 proteininin preoperatif tanısal performansının ve cerrahi 
rezeksiyon uygulanan hastalarda postoperatif etkinliğinin belirlnmesidir.

Gereç-yöntem: Hastalar kontrol grubu (grup I, n=31) ve cerrahi rezeksiyon uygulanan 
hastalar (grup 2, n=31) olmak üzere iki ana gruba ayırıldı. Grup 2’de preoperatif ve postope-
ratif 1. aydaki serum HE4 değerleri kaydedildi. HE4 değerleri kemiluminesan mikropartikül 
immüm yöntem ile ölçüldü ve eşik değeri 70 pmol/L olarak belirlendi.

Bulgular: Grup 2’deki hastaların preoperatif dönemde ölçülen ortanca HE4 değerle-
ri, 42,60 (28,10–198,90) pmol/L, Grup 1 için ölçülen değerlerden, 89,70 (58,10–397,00) 
pmol/L istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük bulundu (p< 0,001). HE4 biyobelirtecinin 
hem duyarlılığı hem de özgüllüğü %87,1 olarak hesaplandı. HE4’ün tanısal etkinliği ROC 
analizi ile değerlendirildiğinde eğri altında kalan alan 0,921 olarak hesaplandı (p< 0,001) 
(Şekil 1). Grup 2’deki hastaların preoperatif ve postoperatif ortanca değerleri karşılaştırıldığın-
da HE4 seviyelerinin postoperatif dönemde istatistiksel olarak anlamlı şekilde düştüğü gözlen-
di (89,70 (58,10–397,00) ile 71,50 (41,70–232,30) pmol/L; p< 0,001). Pulmoner rezeksiyon 
sonrası görülen HE4 değerlerindeki düşüş hastalığın evresine ve tümörün histolojik tipine 
(adeno ve skuamöz karsinoma) göre de analiz edildi. İleri evrelerdeki (evre III-IV) ortanca 
düşüşün erken evrelere (evre I-II) göre anlamlı derecede daha fazla olduğu görüldü (25,30 
(10,50–164,70) ile 14,60 (-14,20–133,60); p=0,025). Tümörün histolojik tipinin ise düşüş 
trendini etkilemediği saptandı (p=0,595).

Sonuç: Bu çalışmadaki bulgular HE4’ün, yüksek duyarlılık, özgüllük ve tanısal etkinliği 
nedeni ile tanısal olarak ve ayrıca pulmoner rezeksiyon sonrası görülen düşüş trendi dikkate 
alındığında postoperatif takip ve olası nükslerin saptanmasındaki potansiyel etkinliği düşünü-
lerek, KHDAK’da önemli bir biyobelirteç olmaya aday olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyobelirteç, Human Epididymis Secretory Protein, Küçük Hücreli Dışı Akciğer 
Kanseri
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S-088

DIYAFRAM EVANTRASYONUNDA MINIMAL INVAZIV 
CERRRAHI ILE PLIKASYON: ELLI BIR VAKANIN ANALIZI
Deniz Gürer, İrfan Yalçınkaya, Serda Metin, Serdar Evman, Şenol Ürek, Hakan 
Yılmaz, Aysun Mısırlıoğlu, Mine Demir, Levent Alpay, Cansel Öztürk, Çağatay 
Tezel, Volkan Baysungur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Amaç: Diyafram evantrasyonu, çoğu zaman rastlantısal olarak travma sonrası ya da disp-
ne etiyolojisinin araştırılması sırasında saptanan nadir patolojilerden biridir. Tanı radyolojik 
yöntemlerle kolaylıkla konulabilmektedir. Kliniğimizde minimal invaziv cerrahi uyguladığımız 
51 vakanın analizini sunmayı amaçladık.

Gereç-yöntem: Kliniğimizde Aralık 2009-Şubat 2017 tarihleri arasında efor dispnesi 
semptomu olan ve diyafram evantrasyonu tanısı alan 51 vakaya Video-Yardımlı Mini Tora-
kotomi (VY-MT) ile diyafram plikasyonu uygulandı. Bir adet kamera portu ve 1 adet 3–4 cm 
uzunluğunda çalışma portu yardımı ile diyafram plike edildi. Bir numara ipek sütür kullanıla-
rak 4 ila 6 sıra plikasyon yapıldı.

Bulgular: Elli bir vakanın 35’i erkek, 16’sı kadındı. Yaş ortalaması 52,2 olup yaş aralığı 
19 ile 75 arasında değişiyordu. Vakaların 12’si sağ, 39’u sol evantrasyondu. Hiçbir vakada 
torakotomiye geçilmedi ve peroperatif komplikasyon gelişmedi. İki vaka dışında bütün has-
talarda semptomlar düzeldi, solunum fonksiyon parametrelerinde değişik oranlarda düzelme 
sağlandı.

Sonuç: Minimal invaziv cerrahi tekniklerin avantajları arasında, hastanede kalış süresinin 
kısa olması, daha kozmetik olması yanında daha az ağrı ve daha düşük oranlarda komplikas-
yon gelişmesi sayılabilir. VY-MT ile diyafram plikasyonu, bu avantajları içermekle beraber açık 
cerrahinin tüm kolaylıklarını da sağlaması bakımından avantajlı bir hibrid yöntemdir. Diyaf-
ram evantrasyonu saptanan semptomatik vakalarda, VY-MT ile plikasyonun iyi bir seçenek 
olduğunu vurgulamak istiyoruz.
Anahtar Kelimeler: Diyafram, evantrasyon, plikasyon, 
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S-090

AKCIĞERIN KARSINOID TÜMÖRLERINDE CERRAHI 
TEDAVI SONUÇLARIMIZ
Tarık Yağcı, Ahmet Üçvet, Mehmet Ünal, Barış Gülmez, Soner Gürsoy, Özgür 
Samancılar
TC SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, İzmir

Amaç: Akciğer tümörlerinin yalnızca %1’ini oluşturan karsinoid tümörlerin cerrahi tedavi 
ile yüz güldürücü sonuçlar verdiği bilinmektedir. Ancak rezeksiyonun genişliği ve hastalığın 
prognozu ile ilişkili çalışmalar halen sürmektedir. Bu çalışmada akciğer karsinoid tümörlü ol-
gularımızla cerrahi tedavi deneyimimiz aktarılmaktadır

Gereç-yöntem: Kliniğimizde Ocak 2006 ile Mart 2017 tarihleri arasında akciğer karsino-
id tümörü nedeniyle rezeksiyon uyguladığımız 28 hasta; yaş, cinsiyet, preoperatif tanı yöntem-
leri, tümör yerleşimi, cerrahi tedavi yöntemi, tümör tipi, hastalıksız sağkalım ve postoperatif 
komplikasyonlar yönünden retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 45 ± 12,6 (19–67) olup 16’sı kadın (%57), 12’si er-
kekti (%43). Lezyonun 23’ü santral (%82) idi. Preoperatif 12 hasta (%42) bronkoskopi ile; 2’si 
(%7) ise TTİİAB ile tanı almıştı. 12 olguya (%42) lobektomi, 2’sine (%7) bronkoplasti, 1’ine 
(%4) multibazal segmentektomi, 2’sine (%7) harap olmuş akciğer nedeniyle pnömonektomi, 
3’üne (%11) wedge rezeksiyon, 3’üne (%11) sleeve lobektomi, 5’ine (%18) bilobektomi infe-
rior operasyonu uygulandı. Olguların histopatolajik tanısı 25’inde (%89) tipik karsinoid olarak 
sabitlendi. Atipik karsinoid tanılı bir olguya adjuvan kemoterapi verildi. Ortalama izlem süresi 
58,2 ± 43,2 (2–130) ay olan serimizde günümüze değin yaşamını yitiren hasta olmamıştır.

Sonuç: Akciğer rezeksiyonu karsinoid tümörlü olgularda uzun sağkalımı sağlayan tedavi 
yaklaşımıdır. Santral yerleşimli tümörlerde güvenle uygulanabilen bronkoskopik biyopsi pre-
operatif tanıdaki en önemli araçtır. Serimizdeki olguların sağkalım oranı literatürle uyumlu 
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akciğer, Karsinoid Tümör, Cerrahi
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TORAKOTOMI VE VATS ILE YAPILAN LOBEKTOMILERIN 
ADJUVAN KEMOTERAPI ZAMANLAMASI VE TEDAVIYE 
UYUMUNA ÜZERINE ETKISI
Çağatay Tezel1, Akın Öztürk2, Serdar Evman1, İlker Kolbaş1, Volkan Baysungur1, 
Hakan Kıral1, Levent Alpay1, İrfan Yalçınkaya1

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Onkoloji Kliniği, İstanbul

Giriş: Küçük hüre dışı akciğer kanserinde uygulanan adjuvan kemoterapi kompliyasında 
VATS lobektominin torakotomiye üstün olduğuna inanılır. Amacımız minimal invaziv yöntem-
le yapılan lobektomilerle, torakotomi ile yapılan lobektomiler sonrası adjuvan kemoterapiye 
olan uyumu ve kemoterapiye başlayana kadar geçen süreyi araştırmaktır.

Metod: Ocak 2010 ve Mayıs 2016 yılları arasında KHDAK nedeniyle lobektomi uygu-
lanan hastalar geriye dönük incelendi. Patolojik evreye göre adjuvan kemoterapi uygulanan 
hastalar çalışmaya dahil edildi. Kemoterapin rejimi Adjuvan Navelbine Uluslararası Deneme 
Derneği (ANITA) çalışmasına göre planlandı. Çalışmada taburculuk sonrası onkoloji kliniğine 
başvurana kadar geçen süre, planlanan kemoterapi dozu ve uygulanan kemoterapi dozu dik-
kate alınarak veriler toplandı.

Bulgular: Çalışmaya KHDAK nedeniyle rezeksiyon uygulanan 74 hasta dahil edildi. 62 
hastaya VATS lobektomi ve 48 hastaya torakotomi uygulandı. VATS lobektomi uygulanan 
hastaların hastanede yatış suresi ortalama 4,4 gün; torakotomi uygulanan hastaların hasta-
nede yatış süresi 7,3 gündü. VATS lobektomi uygulanan hastaların hastanede yatış süresinin 
kısalığı istatiktiksel olarak anlamlı idi (p<0,01). Hastaların onkoloji kliniğine ilk başvuru süre-
leri VATS lobektomi uygulanan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha kısa idi 
(VATS 29,4, Torakotomi 37,0 gün p=0,002). VATS lobektomi hastalarında planlanan Cisp-
latin dozunun %83,0’ı, Nevalbine dozunun %81,7’si verilebilirken, torakotomi ile lobektomi 
yapılmış hastalarda ise planlanan Cisplatin dozunun %77,6’sı ve Nevalbine dozunun %75,0’i 
verilebildi. Böylece VATS lobektomi yapılan hastalarda her iki ilacın tolerası anlamlı olarak 
yüksek tespit edildi. (Cisplatin P=0,005; Navelbine P=0,020) (Tablo 1).

Sonuç: Çalışmamız, minimal invaziv cerrahi ile yapılan rezeksiyonlardan sonra uygulan-
ması gerekebilecek adjuvan tedavilerin daha hızlı başlayabildiğini ve kemoterapiye uyumun 
daha yüksek olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: kemoterapi, VATS, torakotomi, küçük hücre dışı akciğer ca, 

Tablo 1. Gruplar arasıfarklı değişkenlerin karşılaştırılması
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KORONER ARTER BY-PASS UYGULANMIŞ OLGULARDA 
PRIMER AKCIĞER KANSERI AMELIYATLARI: 
GÜÇLÜKLER, KOMPLIKASYONLAR, ÖNERILER
Tevfik İlker Akçam, Önder Kavurmacı, Ayşe Gül Ergönül, Kutsal Turhan, Alpaslan 
Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Ortak etiyolojiye sahip olan akciğer kanseri ve koroner arter hastalıkları aynı has-
tada birlikte bulunabilirler. Bu sebeple öncesinde koroner arter by-pass greftleme (CABG) 
operasyonu uygulanan hastalarda; akciğer kanseri için operasyon gündeme gelebilmektedir. 
Bu olgularda çeşitli zorluklar ile karşılaşılabilmektedir. Bu çalışmada hastaların operasyon es-
nasında ve sonrasındaki durumlarını değerlendirildi.

Materyal-metod: Kliniğimizde Ocak 2005-Aralık 2016 tarihleri arasında primer akciğer 
malignitesi sebebi ile opere edilen ve akciğer parankim rezeksiyonu uygulanan hastalar retros-
pektrif olarak incelendi. Tanısal amaçlı operasyona alınan hastalar ve eksplorasyon hastaları 
çalışmaya dahil edilmedi. Operasyon öncesi CABG öyküsü bulunan hastalar Grup I ve CABG 
öyküsü olmayan ve akciğer kanseri nedeniyle opere edilen hastalar ise Grup II olarak ayrıldı. 
Grup I’deki hastaların verileri Grup II hastalar ile karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Grup I’de yer alan 31 hastanın 28’i erkek 3’ü kadın olup yaş ortalaması 63,06 
± 7,73 (50–80)/yıl idi. 18 olguya (%58,1) lobektomi, 2 olguya (%6,5) pnömonektomi ve 11 
(%35,5) olguya ise sublober rezeksiyon uygulandı. CABG-akciğer operasyonu arasında geçen 
süre 2001,93 ± 1241,21 (35–12 yıl)/gün olarak tespit edildi. Operasyonların 16 (51,6 %)’sı 
sağ, 15 (%48,4)’i sol hemitoraksa uygulandı. Sol taraftan opere edilen 3 hastada operasyon 
esnasında by-pass grefti üzerinde bir kısım akciğer dokusu bırakılmak zorunda kalındı. Post-
operatif dönemde Grup I’de 7 (%22,6) hastaya kan ve kan ürünü replasmanı yapılırken bu 
oranın Grup II’de 77 (%10,17) olduğu görüldü. Grup I olguların hastanede kalış süresi 8,43 
± 4,66 (2–21)/gün iken, Grup II’de 8,22 ± 5,37 (1–60)/gün olduğu tespit edildi. Grup I’deki 
2 hasta (%6,5) erken postoperatif dönemde revizyona alınırken bu oran Grup II’de %0,92 idi.

Tartışma: CABG operasyonu geçirmiş olgular diğer olgulardan birçok bakımdan ayrıl-
maktadırlar. Özellikle operasyon sahasının ortak kullanımı ve kardiyak tedavi destek ihtiyacı 
bu hastaları özel kılmaktadır. Çalışmamızda da görüldüğü gibi bu grup hastalarda diğer hasta 
popülasyonu göre daha komplike bir durum ile karşılaşılabileceğinden hem operasyon esna-
sında hem de operasyon sonrası buna göre hazırlıklı olmak gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Koroner by-pass, göğüs cerrahisi, akciğer kanseri



53
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Sö
ze

l B
il

d
ir

il
er

S-124

KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERLI HASTALARDA 
POSTOPERATIF PROFLAKTIK ENOXAPARININ GÖĞÜS 
TÜPÜ DRENAJINA ETKISI
Hıdır Esme, Ferdane Melike Duran, Atilla Can
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Bu çalışmanın amacı, küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle anatomic rezek-
siyon uygulanan hastaların göğüs tüpü drenaj miktarını belirlemek ve tromboz proflaksisi için 
uygulanan enoxaparinin güvenliğini ve etkinliğini saptamaktır.

Gereç-yöntem: Çalışmaya 77 hasta dahil edildi. 2013 şubat ayı ile 2015 mart ayı arasın-
da akciğere anatomik rezeksiyon uygulanan ve postoperatif 3 gün, günde bir kez subkutan 40 
mg enoxaparin uygulanan 42 hasta ile, 2010 şubat ile 2013 şubat arasında akciğere anatomic 
rezeksiyon uygulanan ve postoperatif enoxaparin uygulanmayan 35 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Hemoglobin seviyeleri, postoperatif 3 günlük göğüs tüpü drenaj miktarı, transfüzyon 
miktarları, postoperatif komplikasyonlar ve hastanede kalış süresi açısından iki grup arasında 
karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: İki grup arasında postoperatif Hb seviyeleri, postoperatif 3 günlük göğüs tüpü 
drenaj miktarı, transfüzyon miktarı, postoperatif komplikasyonlar ve hastanede kalış süresi 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. Enoxaparin kullanılmayan gruptan bir 
hastada derin ven trombozu saptandı. Her iki grupta da major kanama saptanmadı.

Sonuç: Primer akciğer kanseri nedeniyle anatomic rezeksiyon uygulanan hastalarda eno-
xaparin kulanıp kullanılmamasıyla kan transfüzyonu ve göğüs tüpü drenajı miktarı açısından 
fark saptamadık. Biz literatürde küçük hücreli dışı akciğer kanseri için anatomic rezeksiyon uy-
gulanan hastalarda Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinin göğüs tüpü drenajı üzerine olan etkisini 
araştıran makele saptamadık.
Anahtar Kelimeler: Enoxaparin, tüp drenajı, akciğer kanseri
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KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERINDE 
NEOADJUVAN TEDAVI SONRASI PATOLOJIK TAM 
YANITIN PROGNOSTIK ÖNEMI
Mustafa Akyıl1, Çağatay Tezel1, Deniz Gürer1, Serdar Evman1, Fatma Tokgöz Akyıl2, 
İlhan Ocakcıoğlu1, Levent Alpay1, Hakan Kıral1, Cansel Atinkaya Öztürk1, Volkan 
Baysungur1, İrfan Yalçınkaya1

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul 
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul

Amaç: Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olgularında hastalıksız 
sağkalım için tek kabul edilen tedavi modeli cerrahi rezeksiyondur. Ancak ileri evre ya da 
lokoregional metastaz yapmış KHDAK hastalarında ise, cerrahi planlanan olgularda neoadju-
van kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanmaktadır. Neoadjuvan tedavinin cerrahi öncesi 
tümör volümünü küçülterek daha güvenli cerrahi sağladığı ve yaşam süresine olumlu katkısı 
olduğu bilinmektedir. Son yıllarda neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi uygulanan hastaların 
patolojik incelemesinde tam yanıt saptanan hasta grubu dikkati çekmektedir. Ancak bu du-
rumu etkileyen faktörler üzerine sınırlı sayıda klinik çalışma mevcuttur. Çalışmamızın amacı, 
neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi rezeksiyon uygulanmış KHDAK hastalarının neoadjuvan 
tedaviye yanıtını etkileyen faktörleri araştırmak, patolojik tam yanıtı (pT0) olan hastaların 
yaşam süreleri ve prognozlarını değerlendirmektir.

Gereç-yöntem: Kliniğimizde 2009–2016 arasında KHDAK tanısıyla neoadjuvan tedavi 
sonrası anatomik cerrahi rezeksiyon uygulanan hastaların demografik özellikleri, tümör bo-
yutları ve histolojisi, klinik ve patolojik evreleri ve takip sonuçları kaydedildi. Hastalar, pT0 
ve pT0 dışı olmak üzere 2 gruba ayrılarak neoadjuvan tedaviye tam yanıtı etkileyen faktörler 
analiz edildi. Her 2 grubun takiplerde nüks, metastaz gelişimi karşılaştırılarak pT0 hastaların 
yaşam süresini etkileyen faktörler araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 112 hastanın 96’sı erkek ve yaş ortalaması 60±8 (37–
85) idi. pT0 olan hasta sayısı 30 (%27) idi. Demografik özellikleri, radyolojik tümör boyutu, 
klinik evresi, neoadjuvan tedavi nedenleri ve şekilleri, tümör histolojisi, tümör yerleşim yeri ve 
rezeksiyon tipleri iki grup arasında benzerdi (P>0,05). Neoadjuvan tedavi sonrası radyolojik 
değerlendirmede, pT0 hastaların tümör boyutları anlamlı olarak daha fazla küçülmüştü (P 
= 0,002). Hastaların 38±3 ay takip süresinde pT0 hastaların yaşam süresi (75±9 ay), diğer 
hastalara (30±4 ay) göre daha uzundu (P ˂  0,001) (Şekil 1). pT0 hasta grubunda takiplerinde 
nüks veya metastaz gelişimi belirgin düzeyde düşük bulundu (P ˂ 0,001).

Sonuç: Patolojik tam yanıt saptanan hastaların yaşam süreleri erken evre akciğer kanseri 
olguları kadar uzundur. Takiplerinde ise nüks veya metastaz gelişme oranları oldukça düşük-
tür. Neoadjuvan tedavi yanıtının moleküler prediktif belirteçleri üzerine çalışmalar muhteme-
len önümüzdeki yıllarda daha değerli olacaktır. Ancak moleküler belirteçler ile neoadjuvan 
tedaviden yarar görme olasılığı yüksek hastaların seçilmesi ve en uygun tedavi ile tam yanıt 
sağlanabilir. O zamana kadar tedaviye tam yanıtı sadece patolojik değerlendirmede söyleye-
bildiğimiz için cerrahi rezeksiyon uygun hastalarda öncelikli tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: neoadjuvan tedavi, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, patolojik tam yanıt
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Şekil 1. pT0 ve pT0 dışı hasta grubunun sağkalım grafiği



56
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Sö
ze

l B
il

d
ir

il
er

S-135

KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERI OLGULARINDA 
KASPAZ 9 GEN POLIMORFIZMLERININ ROLÜNÜN 
ARAŞTIRILMASI
Sina Ercan1, Sibel Arınç2, Seda Güleç Yılmaz3, Çiğdem Altunok4, Feride Durmaz2, 
Turgay İsbir5

1Yeditepe Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, İstanbul 
3İstanbul 
4Yeditepe Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul 
5Yeditepe Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Kaspaz 9 (CASP-9) geni 1p36,1 kromozomu üzerinde lokalizedir ve CASP-9 bir 
sistein proteaz enzimi olup CASP-9 geni tarafından kodlamaktadır. CASP-9 mitokondrial 
programlı hücre ölüm yolağında önemli sorumluluklar taşımaktadır. Akciğer kanseri tüm dün-
ya genelinde en sık rastlanan kanser türü olup, tüm kanser olgularının %12,9’unu, kanser 
kökenli ölümlerin ise %19,4’ünü oluşturmaktadır. CASP-9 geninin akciğer kanseri patoge-
nezindeki rolü dikkate alınarak, CASP-9 genetik varyasyonlarının küçük hücreli dışı akciğer 
kanser gelişiminde rolüne açıklık getirebilmek amacıyla bu çalışma planlanmıştır.

Gereç-yöntem: Bu çalışmaya 96 KHDAK olgusu ve 67 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. 
Hasta ve kontrol örneklerinin DNA izolasyonu iPrep DNA robotu kullanılarak yapıldı. Elde 
edilen DNA’ların düzeyleri nanodrop cihazı ile belirlendi. CASP-9 genotiplemesi Gerçek Za-
manlı Primer Zincir Reaksiyon Cihazı kullanılarak yapıldı ve hedef varyasyonların belirlene-
bilmesi için tek nükleotid değişiminin bulunduğu intronik bölgeye uygun özel primer dizileri 
ve prob dizileri kullanıldı. Çalışmanın istatistiki analizi için SPSS 23,0 sürümü kullanılmıştır. 
Hasta grubu ve kontrol grubu katılımcıların karşılaştırmalarında allel dağılımları ve genotip-
lerin karşılaştırılması için ki kare testi ve çalışmanın gücü Post-hoc power analizi kullanılarak 
yapılmıştır, anlamlılık seviyesi p<0,05 kabul edilmiştir.

Bulgular: KHDAK grubunda CC homozigot genotipine sahip olanların kontrol gru-
buna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla olduğu görülmüştür. (p=0,009, 
OR=2,929, 95 %CI=1,285–6,679; testin post-hoc gücü %87). KHDAK grubunda CT he-
terozigot genotipinin görülme sıklığının kontrol grubuna kıyasla istatiksel olarak fazla olduğu 
belirlenmiştir (p=0,005; OR=0,405; 95 %CI= 0,214–0,768; testin post-hoc gücü %86). Bu-
nun yanında T alleli taşıyan bireylerin kontrol grubunda daha fazla olduğu ve KHDAK riskini 
2,9 kat azalttığı saptanmıştır (p=0,009, OR=0,341, 95 %CI=0,150–0,778). Adeno (n=46), 
skuamöz (n=43) ve diğer (n=7) hücreli kanser gruplarında ise gerek CT heterozigot genotipi 
ve gerekse T alleli yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (CT genotip 
p=0,877; T allel p=0,114).

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar ışığında CASP-9 CC homozigot genotipine sahip olmanın 
KHDAK riskini artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca T alleli taşımanın, KHDAK riskini azaltmaya yö-
nelik koruyucu etki gösterdiği izlenimi elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, Genler, Küçük hücreli dışı
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Grupların demografik, genotipik ve histolojik dağılımları
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GÖĞÜS CERRAHISINDE KOMPLIKASYONLARIN 
TEDAVISINDE KULLANILAN DRENAJ KATATERLERI VE 
TEDAVI SONUÇLARI
Seray Hazer, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Deniz Kaygusuz Tikici, Leyla Nesrin Acar, 
Koray Aydoğdu, Sadi Kaya, Göktürk Fındık Fındık
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Göğüs cerrahisi girişimleri sonrasında gelişen komplikasyon oranları %10–40 ara-
sında değişmektedir. Gelişen postoperatif pulmoner komplikasyonlar morbiditeyi ve mortali-
teyi arttırmaktadır ve komplikasyon gelişen hastalarda mortalite oranının, gelişmeyenlere göre 
14,9 kat arttığı tespit edilmiştir.

Materyal-metod: 1/01/2015–31/12/2016 yılları arasında hastanemiz Göğüs Cerrahisi Kli-
niğinde tedavi gören 3577 hasta retrospektif olarak değerlendirildi ve komplikasyon gelişmesi 
nedeniyle ikinci bir drenaj gereksinimi olan 108 hasta çalışmamıza dahil edildi. Sekonder dren 
ihtiyacı olan hastaların yaş ortalaması 55,7 (17–90 yıl) idi ve ilk başvuru tanıları 45’inde pnö-
motoraks, 25’ine akciğer rezeksiyonu, 19 plevral efüzyon, 10’unda ampiyem, 5 dekortikasyon, 
4’ünde kist hidatik ve 1’inde diyafragma hernisiydi. İkincil drenaj gerektiren hastalarda endikas-
yonlar; 32 hastada ekspansiyon kusuru, 23 hastada efüzyon, 20 hastada uzamış hava kaçağı, 
12 hastada drenin malpozisyonu, 8 ampiyem, 5 hastada drenin düşmesi, 4 hastada cilt altı am-
fizem, 4 hastada bronkoplevral fistüldü. 51 olguda chest dren, 39 olguda pezzer dren, 19 olguda 
katater, drenaj için kullanılmıştır ve kullanılan drenlerin çapları 8–32 Fr arasında değişmekteydi. 
4 olguda sekonder drenle beklenen iyileşme sağlanamadı ve cerrahi eksplorasyon gerekti. Has-
taların ortalama drenli takip süreleri 12,1 gündü (1–72 gün) ve ortalama hastanede kalış süreleri 
17,4 gündü (2–85). Olguların 4’ünde takip sırasında eksitus gelişti.

Tartışma: Göğüs cerrahisinde en korkulan komplikasyonlardan biri kanamadır ve en sık 
retoraktomi endikasyonudur (%2–3). Daha az miktarda olan kanamalarda drenin lokalizas-
yonu ya da çapından dolayı efektif drenaj sağlanamadığı takdirde oluşan hematom, devam 
eden süreçte enfekte olabileceği gibi plevral kalınlaşmaya da sebep olabilir. Drenin lokali-
zasyonu ya da çapı drenaj için uygun değilse ikinci bir dren uygulaması, sonraki dönemde 
gelişebilecek komplikasyonların riskini azaltmaktadır.

Göğüs tüpü takılan hastalarda ekspansiyonun sağlanamaması durumunda ya da cilt altı 
amfizemi geliştiği takdirde, daha geniş çaplı ikinci bir dren ile plevral boşluk ve cilt altında 
biriken havanın tahliyesi sağlanabilir. Benzer şekilde postoperatif uzamış hava kaçağı ve eks-
pansiyon kusuru olan hastalarda da sekonder dren ihtiyacı olmaktadır.

Postoperatif ampiyem, olguların %1–3’ünde gelişmektedir. Parapnömonik ampiyemlerde 
özellikle organize ampiyemlerde multipl poş olması nedeniyle kimi zaman tek drenle etkili 
drenaj sağlanamaz ve ikinci bir dren ihtiyacı ya da cerrahi eksplorasyon gerekir.

Masif hava kaçağı, ekspansiyon kusuru, poşlarla seyreden efüzyon ve ampiyemler, cilt altı 
amfizemi gibi kimi zaman tek drenle yeterli tedavi sağlayamadığımız ve ikincil bir drenaj kata-
terine ihtiyacı duyduğumuz hastalar, kullandığımız farklı drenaj teknikleri ve tedavi sonuçları 
ile retrospektif olarak değerlendirilip sonuçlarımızı sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Göğüs Cerrahisi, Katater, Komplikasyon, Sekonder dren
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S-205

PULMONER SEKESTRASYON: TANISIZ OPERASYON 
TEHLIKELI MIDIR?
Ali Cevat Kutluk, Celalettin İbrahim Kocatürk, Hasan Akın, Mehmet Ali Bedirhan, 
Altan Ceritoğlu, Merve Hatipoğlu, Kemal Karapınar, Özkan Saydam
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Pulmoner sekestrasyon (PS) normal trakeobronşial ağaçla ilişkisiz ve aberan sistemik ar-
terden beslenen fonksiyonsuz akciğer dokusu olarak tanımlanır. Ameliyat öncesi tanı operas-
yonun güvenliği için oldukça önemlidir. 2006–2016 tarihleri arasında pulmoner sekestrasyon 
nedeni ile ameliyat edilen 16 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların 9’u 
(%56) kadın olup, tüm olguların ortalama yaşı 38,5±9,9 (22–56) olarak bulundu. En sık 
başvuru şikayeti öksürük ve balgam çıkarma idi. Olguların %75’ine uygulanan ameliyat yön-
temi lobektomi olup torasik aorta hastaların %87’sinde aberan arterin kaynağıydı. Hastalar 
ameliyat öncesi tanının varlığı veya yokluk durumuna göre 2 gruba ayrıldı. Ortalama ameliyat 
süresi, kanama miktarı, drenaj miktarı, ve hastanede kalış süresi tanısız grupta daha yüksek 
bulunmasuna karşın bu farklar istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır. PS için cerrahi rezeksiyon 
kesin tedavidir ve sıklıkla da semptomatik hastalarda uygulanır.
Anahtar Kelimeler: pulmoner sekestrasyon, intralober, lobektomi
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S-207

SPONTAN PNÖMOTORAKSIN TEDAVISINDE EN IYI 
MINIMAL INVAZIV YÖNTEM HANGISIDIR? TEK, IKI YA 
DA ÜÇ PORT; PROSPEKTIF RANDOMIZE BIR ÇALIŞMA
Ali Cevat Kutluk, Celalettin İbrahim Kocatürk, Hasan Akın, Sertan Erdoğan, Salih 
Bilen, Özkan Saydam, Kemal Karapınar, Celal Buğra Sezen
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) primer spontan pnömotoraksın tedavisinde 
standart hale gelmiştir. Ağrı ve kozmetik endişeler cerrahları tek port yaklaşımlara itmiştir. Bu 
çalışma tek, iki ve üç port torakoskopik cerrahi sonuçlarını prospektif ve randomize bir çalışma 
ile karşılaştırmıştır. Yüzotuzbeş hasta port sayısına göre 3 gruba ayrılmıştır. Bütün gruplarda 
cerrahi teknik wedge rezeksiyon ve parsiyel apikal plevrektomiden oluşmuştur. Gruplar ame-
liyat süresi, hastanede kalış zamanı, drenaj miktarı, plevrektomi miktarı, kullanılan stapler 
sayısı, komplikasyonlar, nüksler, ve ağrı skorları açısından karşılaştırıldı. Drenaj miktarı hariç 
(p=0,03) bu faktörlerden hiçbiri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Genel nüks oranı 
%5 olarak bulundu. Dördüncü, 24 ve 72 saatlerdeki ağrı skorları tek port grubunda diğer 
gruplara göre anlamlı ölçüde daha düşük bulunurken (p<0,05), birinci ve ikinci haftalardaki 
ağrı skorları arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Bu çalışma tek port VATS yaklaşımının iki 
ve üç port VATS yaklaşımı kadar etkili olduğunu gösterirken aynı zamanda bu yaklaşımın 
daha az ağrılı olduğunu ve daha iyi kozmetik sonuçları olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Tek port, VATS, Pnömotoraks

Tablo 1. Hastaların klinik özellikleri
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S-217

ÇOCUKLARDAKI TORAKS TRAVMALARININ 
RETROSPEKTIF DEĞERLENDIRILMESI
Murat Kuru1, Burhan Apilioğulları2, Tamer Altınok2, Sami Ceran2

1Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Niğde 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Bu çalışmanın amacı toraks travmasına maruz kalmış çocukların retrospektif ola-
rak değerlendirilmesi ve yetişkinlerden farklı olarak tanı ve tedavilerin analiziyle prognoza 
katkıda bulunmaktır.

Yöntemler: Ocak 2007 ile Eylül 2014 tarihleri arasında, son 24 saat içinde toraks trav-
masına maruz kalmış 18 yaşın altındaki 261 hasta çalışmamıza yerel etik komite onayı ile 
dahil edilmiştir. Hastalar demografik veriler, etiyoloji, tedavi ve sonuçlar olarak 51 parametre 
ile retrospektif olarak değerlendirildi

Bulgular: 85 kız (%32,6) ve 176 erkek (%67,4) hastanın yaş ortalaması 9,73 ± 5,71, 
1–18 yıl arasında değişmekteydi. 228 hastada (%87) künt, 26 hastada (%10) penetran, 7 
hastada (%3) hem penetran hem de künt travma vardı. Penetran travma oranı erkeklerde 
yaklaşık 4 kat daha yüksekti (p<0,001) Trafik kazaları travmaların en sık nedeniydi. 129 hasta 
(%49,4) trafik kazası, 75 hasta (%8,7) düşme, 24 hasta (%9,1) iatrojenik travma nedeniyle 
tedavi edildi. Trafik kazalarının 82’si araç dışı, 47’si araç içi idi. Erkeklerde araç dışı trafik 
kazaları daha yüksekti (p<0,005) Yaralanmalar erkekler ve kızlar arasında benzerdi. Tüm 
iş kazaları, intihar ve hayvan travmaları erkeklerde görüldü. (p>0,1) 110 hastada (%42,1) 
pnömotoraks, 45’inde hemotoraks (%17,2) ve 32’sinde (%12,3) hemopnömotoraks vardı. 
42 hastada (%16,1) kaburga kırığı, bunların beşinde (%1,9) yelken göğüs vardı. En sık kırı-
lan 6. ila 9. kaburgalardı. 75 hastada tüp torakostomi, 12 hastada açık ameliyat, 12 hasta-
ya rijit bronkoskopi yapıldı. Erkek ve kız çocuklarında cerrahi gereksinim oranı benzerdi. 31 
hasta künt travma nedeniyle kaybedildi, penetran travma nedeniyle mortalite görülmedi (P 
<0,001) Künt travmalı hastalarda ortalama yaş 9,37 (± 5,66) ve penetran travma grubunda 
12,12 (± 5,18) idi. İzole/izole olmayan toraks travmalarında hastanede ve yoğun bakım üni-
tesinde kalış süresi benzerdi. Çalışmamızda mortalite oranı %12,6 idi. Ortalama ölüm 9,73 (± 
5,71) yaşlarında görüldü. Kız ölümleri erkeklerden daha düşük yaşta gerçekleşti.

Sonuç: Künt toraks travması kızlarda göreceli olarak daha yüksekti ancak penetran to-
rasik travma oranları erkeklerde anlamlı derecede yüksekti. Travmaya maruz kalma yaşı er-
keklerde daha yüksekti. Penetran travmaya maruz kalan hiçbir hastada literatüre tezat şekilde 
ölüm gözlenmedi. Bu farkın nedeninin hastaneye ulaşmadaki ve acil servis yeterliliği, danı-
şılan hastalara erken ve doğru müdahalenin olduğuna inanıyoruz. Erkekler kızlardan daha 
fazla travmaya maruz kalmaktadır. Bu yüksekliğin sebebinin kentimizin sosyo-kültürel yapısı 
olduğuna inanıyoruz. Toraks travmasının çoğunlukla çocuklarda multitravma ile ortaya çıktığı 
bilinmektedir. Bu nedenle, torasik travmalı çocuklarda diğer sistemlerin ayrıntılı olarak ince-
lenmesi gerekir. Kaburga kırığı hemotoraks için predispozan faktör olarak bulundu. Şimdiye 
kadar yapılan çalışmaların aksine, birinci ve ikinci kaburga kırığı olan 8 hastanın hiçbirinde 
hemotoraks gözlenmedi.
Anahtar Kelimeler: Travma, çocuk, göğüs
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Tablo 1. Toraks travmalarında rastlanan kemik kırıklarının değerlendirilmesi
Kız (n) Erkek (n) Toplam (n)

Kaburga kırığı 15 27 42
Kaburga kırığı % 17,6 15,3 16,1
Klavikula kırığı 12 17 29
Klavikula kırığı % 14,1 9,6 11,1
Sternum kırığı 1 2 3
Sternum kırığı % 1,1 1,1 1,1
Skapula kırığı 0 3 3
Skapula kırığı % 0 1,7 1,1
Yelken göğüs 2 3 5
Yelken göğüs % 2,3 1,7 1,9

Tablo 2. Toraks travmasında görülen ek yaralanmalar
Ek travma  (n) yüzde (%)
İzole 84 32,2
Kafa 67 25,7
Abdomen 20 7,7
Pelvis 6 2,3
Ekstremite 26 10,0
Kafa+ekstrem 17 6,5
Kafa + abdom. 8 3,1
Kafa+pelvis 5 1,9
Abdom+extrem 3 1,1
Multitravma 15 5,7
Pelvis+extrem. 6 2,3
Vertebra 3 1,1
Kafa+vertebra 1 0,4
Total 261 100
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S-219

KRANIAL METASTAZ YAPAN AKCIĞER KANSERI 
OLGULARINDA SAĞ KALIM
Anıl Gökçe1, Anar Süleymanov1, Aynur Baş1, Merve Şatır1, Leyla Memiş2, Ali Çelik1, 
İsmail Cüneyt Kurul1, Sedat Demircan1, Abdullah İrfan Taştepe1

1Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Beyin metastazı olan küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda kom-
bine tedavi yöntemleri ile ortalama sağkalım bir yılın altındadır. Opere edilen beyin metastazlı 
KHDAK’li hastalarda cerrahi rezeksiyon sonuçları hakkında çok fazla çalışma yoktur. Bu ça-
lışmanın amacı, beyin metastazı olan KHDAK’li hastalarda uygulanan cerrahi tedavi sonuç-
larının analizidir.

Materyal-metod: Tanı sırasında beyin metastazı ve primer akciğer tümörü olan cerrahi 
rezeksiyon ve gamaknife/kranıyotomi yapılan 20 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar 
yaş, cinsiyet, komorbidite, histopatolojık tip, beyin metastazı için uygulanan tedavi yöntemi, 
mortalite ve yaşam süresi bakımından değerlendirildi.

Bulgu: Hastaların yaş ortalaması 62 idi. 2’si kadın 18’i erkek olmak üzere 20 hasta ça-
lışmaya dahil edildi. Komorbid hastalıklar DM (2 hasta), KAH (2 hasta), HT (5 hasta), guatr 
(1 hasta). 11 hastada adenokarsinom (%55), 6 hastada skuamöz hücreli karsinom (%30), 3 
hastada büyük hücreli nöroendokrin tümör (%15) görüldü. 11 hastaya gamaknıfe, 9 hastaya 
cerrahi yöntem uygulandı. 7 hasta halen hayatta idi. Hayatta kalma süresi medyan 24± 3,2 
ay idi.

Sonuç: Beyin metastazı olan küçük hücreli akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda uygula-
nan ardışık tedavilerin hastaların sağkalımına olumlu yönde fayda sağladığı görüldü.
Anahtar Kelimeler: Kranial, metastaz, akciğer, kanseri
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S-220

KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERINDE 
INTRAOPERATIF N2 HASTALIKTA REZEKSIYON, 
SAĞKALIM VE PROGNOSTIK FAKTÖRLER
Sertan Erdoğan1, Celalettin İbrahim Kocatürk2, Levent Cansever3, Ali Cevat Kutluk2, 
Celal Buğra Sezen2, Cem Emrah Kalafat2, Cemal Aker2, Mehmet Ali Bedirhan3

1Siirt Devlet Hsatanesi 
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E. A. H 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği 
3Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E. A. H 3. Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş-Amaç: Mediastinal lenfatik tutulumu bulunan KHDAK’li hastalarda cerrahi sonrası 
sağkalım düşük olduğundan, direkt olarak cerrahi tedavi önerilmez. Mediastinal metastazı sınırlı 
olan seçilmiş hastalarda, neoadjuvan tedavi sonrası evre gerilemesi olduğunda cerrahi tedavi 
düşünülebilir. Preoperatif mediastinal tutulum saptanmayıp per-operatif dönemde N2 olduğu 
saptanan hastalarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği yeterince açık değildir. Çalışmamızda bu 
hastaların cerrahi sonuçları, mortalite, morbidite ve sağkalım sonuçları incelenmeye çalışılmıştır.

Materyal-metod: KHDAK nedeniyle 01,01,2005–01,01,2015 tarihleri arasında opere 
edilen hastaların verileri, bu hastalar için prospektif olarak oluşturulmuş olan veri setinden 
retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: İlgili dönemde KHDAK nedeniyle opere edilen 3867 hastadan, preoperatif 
yöntemler ile N2 tutulumu olmadığı düşünülerek operasyona alınan ve intraoperatif dönem-
de N2 saptanan 135 hasta mevcuttu. Senkron tümörü bulunan 7 hasta ile takipten çıkan 
11 hasta çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların %76,1’ine (n=89) rezeksiyon uygulanırken, 
%23,9’üne (n=28) intraoperatif N2 nedeniyle inoperable kararı alınmıştı

Sol taraf operasyonların anlamlı olarak daha fazla olduğu (p: 0,033), tümörlerin en sık 
skuamöz hücreli karsinom (%70,8) olduğu saptandı (p: 0,001). Hastaların 25’inde postopera-
tif komplikasyon gelişti. En sık izlenen komplikasyon supraventriküler aritmilerdi. Komplikas-
yon gelişimi ile neoadjuvan tedavi alma arasında anlamlı ilişki saptandı (p: 0,024).

İlk 30 gündeki mortalite %7,6 bulundu, rezeksiyon tipi ile mortalite arasında ilişki saptanmaz-
ken (p=1), neoadjuvan tedavi alma ile mortalite gelişimi arasında anlamlı bulundu (p: 0,032).

İntraoperatif N2 saptanan ve rezeksiyon yapılan hastalarda (n=89) 5 yıllık sağkalım %11 
saptandı. İntraoperatif olarak inoperable kabul edilen ve rezeksiyon yapılmayan hastalardaki 
5 yıllık sağkalım ise %0. Aradaki fark istatiksel olarak anlamlı idi (p: 0,04).

Neoadjuvan tedavi sonrası rezeksiyon yapılan hastaların 5 yıllık sağkalımı %15 olarak 
saptanırken, neoadjuvan tedavi almayan hastalarda %4 olarak saptandı (p: 0,001). Mediasti-
nal tutulumun tek ya da multipl olmasına göre sağkalım incelendiğinde; Tek N2 saptanan 74 
hastanın sağkalımı 28 ± 3,0 ay (5 yıllık %21), Multiple N2 saptanan 7 hastanın sağkalımı 8,5 
± 0,9 ay idi (p: 0,001). Neoadjuvan tedavi alan tek N2’li hastalarda ortalama sağkalım 38 ± 
5,2 ay, Neoadjuvan tedavi almayan tek N2’li hastalarda sağkalım 17,6 ±2,02 idi (p: 0,001).

Sonuç: İntraoperatif tek istasyon N2 saptanan hastalarda rezeksiyon şansının verilmesi 
hastanın uzun dönemdeki sağkalımını arttırmaktadır. Tek istasyon N2 saptanan hastalarda 
sağkalıma en fazla etki eden faktör neoadjuvan tedavi ve rezeksiyondur. Preoperatif dönemde 
neoadjuvan tedavi, sağkalımı artırmaktadır ancak postoperatif majör komplikasyonların ve 
mortalite oranının arttığı akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İntraoperatif N2, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Neoadjuvan tedavi
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S-233

BIN OPERASYONLUK KEMOTERAPI PORTU 
TECRÜBEMIZ
Recep Ustaalioğlu1, Mehmet Yıldırım1, Giray İntepe1, Bala Başak Öven 
Ustaalioğlu2, Ilgaz Doğusoy3, Hatice Coşğun4, Murat Yaşaroğlu1, Tamer Okay1

1Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Kliniği 
3Acıbadem Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu 
4Acıbadem Altunizade Hastanesi

Amaç: Çalışmamızda kliniğimizce onkolojik hastaların tedavisi için takılan port kateter 
cerrahi deneyimimizi ve erken dönem de karşılaştığımız komplikasyonları değerlendirmeyi 
amaçladık. Çalışma planı: Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi Göğüs 
Cerrahisi Kliniği’nde 2008–2016 yılları arasında uygulanan toplam 990 hastaya takılan 1000 
intravenöz port kateter operasyonunu geriye dönük olarak değerlendirdik. Port kateterler hib-
rid ameliyathanede, genel anestezi veya sedo-analjezi altında, skopi eşliğinde sağ subklavyan 
ven, sol subklavyan ven, sağ juguler ven ve sol femoral vene uygulandı. Operasyon esnasında 
ve ilk 1 aylık dönemde gelişen komplikasyonlar değerlendirildi. 

Bulgular: Hastalarımızın tümünde malignite tanısı vardı, en sık malignite nedenleri sırası 
ile 534 (%53,9) kolorektal tümör, 162 (%16,4) mide tümörü, 135 (%13,6) meme tümörü, 33 
(%3,3) baş boyun tümörü, 20 (%2) hastada özafagus tümörü ve 106 (%10,7) diğer tümörler 
(akciğer, karaciğer, malign melanom, sarkom, ürogenital, jinekolojik) mevcuttu. Hastaların 
ortanca yaşı 58 (aralık19–83) idi, 543 (%54,8) hasta erkek ve 447 (%45,2) hasta kadındı. 
Girişimler hibrid ameliyathanede skopi eşliğinde yapıldı. Yüz bir hastada genel anestezi, 899 
hastada sedoaneljezi uygulandı. Venöz girişim yolu 1 hastada sol femoral ven, 109 hastada 
sağ juguler ven, 121 hastada sol subklavyan ven ve 769 hastada sağ subklavian ven idi. Ope-
rasyona bağlı komplikasyon oranı %1,6 idi. En sık görülen komplikasyon 8 (%0,8) hastada 
gelişen pnömotorakstı. Altı (%0,6) hastada yara yeri enfeksiyonu, 2 (%0,2) hastada derin ven 
trombozu görüldü. Operasyona bağlı mortalite saptanmadı. 

Sonuç: Port kateter ihtiyacı, onkoloji hastalarında özellikle infüzyonel kemoterapilerin 
kullanımına bağlı olarak artmaktadır. Bu girişim özellikle hibrid ameliyathanelerde tecrübeli 
kliniklerde uygulandığında çok düşük komplikasyon oranları ile yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: İntravenöz port kateter, komplikasyon, malignite.

Tablo 1. Olguların malignite tipi dağılımı
Tümör lokalizasyonu Sayı (yüzde)
Kolorektal tümör 534 (%53,9)
Mide tümörü 162 (%16,4)
Meme tümörü 135 (%13,6)
Baş boyun tümörü 33 (%3,3)
Özafagus tümörü 20 (%2)
Diğer tümörler 106 (%10,7)

Tablo 2. Kateterlerin uygulandığı venler

Girişim yapılan ven Sayı

Sağ subklavyan ven 769

Sol subklavyan ven 121

Sağ juguler ven 109

Sol femoral ven 1
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S-234

AKCIĞERIN ADENOSKUAMÖZ KANSERLERI: KLINIK 
ÖZELLIKLERI, CERRAHI TEDAVISI, VE EPIDERMOID VE 
ADENOKARSINOMLARLA KARŞILAŞTIRMALI ANALIZI
Mesut Buz, Hasan Akın, Ali Cevat Kutluk, Çiğdem Obuz, Yaşar Sönmezoğlu, 
Mehmet Kılıç, Mustafa Vedat Doğru, Seyyit İbrahim Dinçer
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adenoskuamöz kanserler cerrahi uygulanmış çeşitli serilerde %1,5 ile %4,5 arasında bil-
dirilmiştir. 2004 yılında WHO tarafından yayınlanan akciğer tümörleri sınıflamasında ade-
noskuamöz kanserler adenokarsinom veya skuamöz hücreli kanserlerde diğerinin %10’dan 
fazla olma durumu olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada son 10 yılda bir göğüs hastalıkları ve 
göğüs cerrahisi hastanesindeki cerrahi kliniğinde KHDAK nedeni ile ameliyat edilen hastalar; 
adenokarsinom ve skuamöz hücreli kanserli olgular ile adenoskuamöz hücre kanserli olguların 
demografik ve klinik özellikleri (yaş, cinsiyet, tümör büyüklüğü, lenfatik yayılım, takip ve sağ-
kalım süreçlerini vb. . . ) analiz edilerek, bu küçük hasta grubunun diğer gruplara göre farklı 
olup olmadıkları ve farklıysa da bu farklılıkların sebeplerini araştırmak istedik.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde 2000–2009 yılları arasında 
KHDAK nedeniyle ameliyat edilen 2035 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. 
Bu hastalardan 996’sı (%49) skuamöz, 864’ü adenokarsinom (%40), ve 57 olgu da (%2,8) 
adenoskuamöz kanser olarak bulundu. Her 3 grupta da en sık yapılan ameliyat lobektomiydi 
(%70). Adenoskuamöz grupta ortalama tümör çapı daha büyük, T3 ve T4 tümörler daha sık 
olarak bulundu. Tüm olguların ortalama 5-yıllık sağkalımı %45 olarak saptandı. Bu oran sku-
amöz kanser grubunda %47, adenokanser grubunda %41, ve adenoskuamöz grubunda ise 
%36 olup diğer 2 gruba göre istatistiksel olarak daha düşük olarak bulundu. Yapılan çok yönlü 
analizde tümör çapı, N durumu, komplet rezeksiyon, ve histopatolojik tip sağkalımı etkileyen 
faktörler olarak bulunmuştur.

Adenoskuamöz kanserlerin neden daha agresif bir seyir izlediği, daha büyük çapta tümör-
le ortaya çıktığı, erken lenfatik metastaz yaptığı gibi konular halen esrarını korumaktadır. Buna 
karşın literatürdeki serilerdeki olgu sayıları ise oldukça kısıtlıdır. Bu konuda immunulojik ve 
moleküler düzeyde çalışmalar devam etmektedir. O zamana kadar adenoskuamöz kanserlerin 
daha erken tanısı ve neoadjuvant veya adjuvant tedaviler belki prognozun iyileşmesine katkı 
sağlayabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Adenoskuamöz kanser, sağkalım, cerrahi
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Şekil 1. Epidermoid kanser, adenokarsinom ve adenoskuamöz kanserli tüm olguların sağkalım grafiği
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S-244

ERIŞKIN KONJENITAL AKCIĞER ANOMALILERI: 
PREOPERATIF INCELEMEDEN, CERRAHI TANI VE 
TEDAVIYE
Banu Yoldaş, Güntuğ Batıhan, Soner Gürsoy, Esra Yamansavcı Şirzai, Ahmet Üçvet, 
Özgür Samancılar
SBU İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Giriş: Akciğerin konjenital anomalilerine nadiren de olsa erişkin yaşta da rastlanabil-
mektedir. Sıklıkla karşımıza çıkan bronkojenik kist, daha az oranda görülen konjenital kistik 
adenomatoid malformasyon, pulmoner sekestrasyon, konjenital lober amfizem, duplikasyon 
kisti gibi hastalıklar zaman zaman tanı güçlüklerine neden olabilmekte, bazen de cerrahi ile 
kesin tanı ve tedaviye ulaşmaktadır. Bu olgu serisi ile erişkin yaşta tespit ettiğimiz ve cerrahi 
olarak tanı ve tedavisi sağlanan 66 olguyu sunmayı amaçladık.

Materyal-metod: Kliniğimizde Ocak 2006-Mart 2017 tarihleri arasında opere edilen 
hastalar retrospektif incelenmiş, bunlardan histopatolojik olarak konjenital akciğer anomalisi 
tespit edilen olgular demografik özellikleri, semptomları, preoperatif tetkikleri, lezyon lokali-
zasyonu, operasyon tipi, komplikasyonları, eşlik eden hastalıklar yönünden değerlendirilip 
çalışmaya alınmıştır.

Bulgular: Yaşları 16–67 (ortalama: 41,5) arasında değişen 66 olgunun değerlendirme-
sinde, olguların çoğunluğunun (29 olgu, %43,9) asemptomatik olduğu, diğer hastalarda ise 
nonspesifik semptomların, azalan sıklıkla öksürük, hemoptizi, göğüs ağrısı, dispne, ateş yük-
sekliği bulunduğu tespit edildi. Mediasten yerleşimli 30 bronkojenik kist olgusunda sadece 
lezyonun eksizyonu yapılırken, pulmoner parankimal yerleşimli olanlarda wedge rezeksiyon, 
segmentektomi, lobektomi uygulanmıştır. Postoperatif 5 hastada uzamış hava kaçağı, bunlar-
dan birinde aynı zamanda postoperatif kanama, bir hastada solunum yetmezliği, özofagus 
duplikasyon kisti tanısı alan bir hastada ise özofagus rüptürü gelişti. Çalışmanın en dikkat 
çekici özelliği 5 hastada eşlik eden bronş karsinomu saptanmış olmasıdır.

Tartışma: Konjenital akciğer hastalıkları çoğunlukla çocukluk çağında tespit edilse de eriş-
kin göğüs cerrahisi ile uğraşan hekimlerin ayırıcı tanıda akılda tutması gereken patolojilerdir. 
Kesin tanı ve tedavi için düşük morbidite ve mortalite değerleri ile cerrahi tedavi uygulanabilir. 
Bronkojenik kist gibi rekürrens potansiyeline sahip anomalilerde nüksleri ve reoperasyonları 
önlemek için anatomik rezeksiyonlar yapmaktan kaçınmamak gerekir.
Anahtar Kelimeler: Konjenital, akciğer, cerrahi
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S-258

AKCIĞER KANSERINDE TIMOKINON’UN HÜCRE 
DÜZEYINDE ETKILERI
Onur Bayrakçı1, Demet Taşdemir2, Hasan Bayram2, Ahmet Ferudun Işık1

1Gaziantep Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi, Hücre Kültür Laboratuvarı, Gaziantep

Akciğer Kanseri; tüm dünyada mortalitesi en yüksek kanser türleri arasındadır. Asempto-
matik hastalar için 5 yıllık sağkalım %18 iken, primer tümöre ait semptomu olanlarda %12 dir. 
Geç tanı alınması nedeniyle %80 ileri evrede yakalanır ve bu nedenle 5 yıllık mortalite oranı 
%85–90 lardadır. Akciğer kanserinde en sık kullanılan ilaçlardan olan sisplatin inorganik ağır 
bir metal olup DNA zincir içi ve zincirlerarası çapraz bağlanmalarla DNA sentezine engel olur 
düşük derecede protein ve RNA sentezinide inhibe eder. Nigella Sativa ülkemizde siyah kim-
yon, bereket tanesi, kara tohum, çörek otu adıyla bilinmektedir. Çörek otu uçucu yağından 
elde edilen timokinon adlı madde çörek otunun en güçlü biyoaktif komponentidir. Çalışma-
mızda hücre kültür laboratuvarında kanser hücreleri pasajlanıp üretilerek in vitro koşullarda 
kanser hücreleri sisplatin ve timokinon maddesine maruz bırakılarak karşılaştırmalı sonuçları 
elde edilmiş olup sözlü sunum yapılması anlamlı bulunmuştur.

Çalışmamızda akciğer bronkoalveoler karsinom, normal bronş epiteli, akciğer epidermoid 
karsinom ve küçük hücreli karsinom hücre hatları kullanılmıştır. Tüm hücre hatları aynı ortam-
da, aynı şartlar altında, aynı kişi tarafından farklı zamanlarda deney 4 defa tekrarlanmış ve her 
hücre hattı SF, DMSO (kimyasal çözücü), 10,100 ve 200 mikromolar konsantrasyonda sispla-
tin ve timokinon maddesine maruz bırakılmıştır. Maruziyet sonrası hücre içi mitokondriyal en-
zim ile reaksiyona giren boya (MTT) ile boyanmış ve sonuçlar spektrofotometri ile alınmıştır.

Bronkoalveoler karsinom ve epidermoid karsinom kanser hücreleri üzerine eşit şartlarda 
ve eşit konsantrasyonlarda uygulanan timokinon ve sisplatinin etkileri karşılaştırıldığında her 
ikisinde 10 µM dozda etki göstermemektedir. Timokinonun 100 µM dozda sağladığı öldürücü 
etki, sisplatinin 200 µM dozunda sağlanmaktadır. Sisplatinin 200 µM etkin doza sahip oldu-
ğu konsatrasyonda, timokinon toksik etki göstermektedir. Daha düşük dozda aynı öldürücü 
etkiye sahip olması nedeniyle, bu açıdan A549 kanser hücreleri üzerinde invitro koşullarda 
timokinonun sisplatine üstün olduğu gösterilmiştir. A549 hücrelerinde timokinonun 100 ve 
200 µM ile sisplatinin 200 µM konsantrasyondaki etkileri istatistiksel olarak anlamlıdır. Normal 
bronş epitelyum hücreleri üzerine eşit şartlarda ve eşit konsantrasyonlarda uygulanan timo-
kinon ve sisplatinin etkileri karşılaştırıldığında her ikisinde 10 µM dozda etki göstermemekte-
dir. Timokinonun kanser hücreleri üzerindeki etkin dozu olan 100 µM dozda yaklaşık %50 
öldürücü etki, kanser hücreleri üzerine toksik doz olan 200 µM öldürücü doza sahip olduğu 
görülmektedir. Etkin dozlarında (timokinon 100 µM ve sisplatin 200 µM) normal bronş epiteli 
üzerinde benzer etkiye sahip oldukları görülmektedir. Dolayısıyla timokinon etkin dozlarda 
sisplatinden daha üstündür. Akciğer kanserinde gerekli çalışmalar sonrası, timokinonun tedavi 
seçeneği olarak kullanılması düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: timokinon, sisplatin, akciğer kanseri, çörek otu, hücre kültürü
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Resim 1. Hücre hattı MTT boyası görünümü
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S-259

TÜRKIYE YÜKSEK IHTISAS HASTANESINDE AKCIĞER 
NAKLI YAPILAN 29 OLGUNUN ANALIZI
Erdal Yekeler1, Alkın Yazıcıoğlu1, Mahmut Subaşı1, Sinan Türkkan1, Fatmanur Çelik 
Başaran1, İbrahim Onur Alıcı2, Funda Demirağ3, Hija Yazıcıoğlu4, Sema Turan5, 
Omaç Tüfekçioğlu6, Ümit Kervan7, Faruk Kalkan8

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Suat Seren Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Ankara 
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Yoğun 
Bakım Kliniği, Ankara 
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara 
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar 
Cerrahisi Kliniği, Ankara 
8Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, 
İmmunoloji Laboratuvarı, Ankara

Amaç: Akciğer nakli (LuTx) son dönem akciğer yetmezliğinde başarıyla uygulanan cer-
rahi tedavidir.

Gereç-yöntem: Mart 2013-Mart 2017 arasında gerçekleştirilen 29 olgu analiz edildi.
Bulgular: Olguların, 27’si (%93,1) erkek, 2’si (%6,9) bayan olup ortalama yaş 45,7 

(22–62) yıl olarak hesaplandı. Etyolojik faktörler; KOAH (n=11, %37,9), IPF (n=7, %24,2), 
silikozis (n=4, %13,9), bronşektazi (n=2, %6,9), pulmoner Langerhans hücreli histiositozis 
(n=2, %6,9), pulmoner alveoler lipoproteinozis (n=1, %3,4), Kartagener sendromu (n=1, 
%3,4), a-1 antitripsin eksikliği (n=1, %3,4) olarak sıralandı.

Olguların 25’ine (%86,2) çift akciğer nakli (DLuTx); 4’üne ise (%13,8) tek akciğer nakli 
(SLuTx) uygulandı. Cerrahi esnasında downsizing (orta lobektomi veya ligulektomi veya her 
ikisi birden) 9 olguya (%31,0) uygulandı. Ortalama soğuk iskemi zamanı birinci akciğer için 
293 dakika (172–374 dk), ikinci akciğer için 424 dakika (325–510 dk) oldu. Akciğer naklinde 
ECMO uygulaması 19 (%65,5) olguya gerçekleştirildi. Olgulardan üçüne (%10,3) post-op 
erken dönemde kanama nedeniyle revizyon yapıldı. Revizyona neden olan kanama alanları 
internal mamarial arterler, bronşiyal arterler ve akciğerin toraks duvarı ve diyafragma ile sıkı 
yapışıklık alanları olarak sıralandı.

Alemtuzumab (n=9, %31,0) ve Basiliximab (n=20, %69,0) tercih edilen indüksiyon 
ajanlarıydı. İndüksiyonu takiben olguların tamamına immünsüpresif rejimi olarak takrolimus 
ve prednisolone uygulandı. Basiliximab uygulanan olgulara mikofenolat mofetil’de tedaviye 
eklendi.

Olguların 18’i (%62,0) ilk 48 saat içinde extübe edildi; 6 olguya (%20,7) ise uzamış meka-
nik ventilasyon nedeniyle trakeostomi cerrahisi yapıldı. Ortalama yoğun bakımda kalış süresi 
12 gün; ortalama hospitalizasyon ise 34 gün olarak hesaplandı.

Beş olgu (%17,2) nakilden sonraki ilk 3 ay içinde kaybedildi. Bu vakalardan ikisi post-
op ikinci ve üçüncü günlerde greft disfonksiyonundan, bir olgu post-op 23. gün böbrek yet-
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mezliği ve multi-organ yetmezliğinden, bir olgu vaka esnasında yaygın plevral yapışıklıklara 
bağlı kanama ve koagülopati nedeniyle, bir olgu ise post-op 6. gün beyin ölümü sebebiyle 
kaybedildi. Uzun dönem takiplerde ise iki olgu BOS nedeniyle 24. ve 29. aylarda kaybedildi. 
Cerrahi başarı %82,2, conditional 1-yıllık sağkalım %93,4, conditional 3-yıllık sağkalım ise 
%70 olarak hesaplandı.

Sonuç: Akciğer naklinin her aşamasında çok sayıda parametrenin kontrol edilmesi ge-
rekmektedir. Elde edilen veriler dünya ortalamasında olup akciğer nakline yeni başlayan bir 
merkez için umut vericidir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer nakli, Bronşektazi, İdiopatik pulmoner fibrozis, Kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı, Silikozis, Soğuk iskemi
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S-270

KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERINDE 
PNÖMONEKTOMI SONRASI BRONKOPLEVRAL FISTÜL: 
INSIDANS, RISK, TEDAVI
Serkan Yazgan, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Mehmet Ünal, Barış Gülmez
SBÜ Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İzmir

Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) için yapılan pnömonektominin sa-
dece kendisi bile bir hastalık olarak adlandırılabilir. Morbiditesi ve mortalitesi oldukça yüksek 
olan bu cerrahi yöntemin ardından gelişebilecek olan bronkoplevral fistül (BPF), durumu 
iyice karmaşık bir hale getirmektedir. Biz bu durumla ilgili son tecrübelerimizi gözden geçirdik 
ve sonuçlarımızı literatür bilgileri eşliğinde analiz etmeyi amaçladık.

Çalışma Planı: Kliniğimizde Ocak 2000 ile Ocak 2017 yılları arasında, KHDAK nede-
niyle pnömonektomi yapılan ve kayıt altındaki 467 olgudan, takip sürecinde BPF gelişen 53 
hasta, geriye dönük olarak analiz edildi. Hastalar; karakteristikleri, bronşiyal kapama metod-
ları, saptanma zamanı, rezeksiyon tarafı ve BPF yönetimi açısından incelendi.

Bulgular: Serideki toplam BPF oranı %11,3 (53/467) olup, hastaların 51’i erkek, 2’si 
kadındı. Pnömonektomi yapılan tüm hastalar ele alındığında ortalama yaş; 58,8 (19–80 yaş) 
idi. Sağ pnömonektomide BPF insidansı %23,6 (39/165), sol pnömonektomide ise %4,6 
(14/302) bulundu. Bronş kapaması için stapler kullanılan hastalarda BPF insidansı %10,7 
(38/355) iken, manuel kapama yöntemi uygulanan hastalarda bu oran %13,4 (15/112) bu-
lundu. Hastalar BPF saptanma süresine göre; akut (n=5), subakut (n=11) ve kronik (n=37) 
olmak üzere üç grupta incelendi. BPF nedeniyle mortalite oranı %11,3 (6/53) idi. Akut ve 
subakut dönemde saptanan 9 hastaya (%17) retorakotomi uygulandı. Bu hastalardan 5’i 
postoperatif mortaliteyle sonuçlandı. Takip süresinin sonunda %43 (23/53) hastada fistülün 
kapanması sağlanabildi.

Sonuç: NSCLC tedavisi için yapılan pnömonektomide BPF, morbidite ve mortalitesinin 
yüksek olması nedeniyle major bir komplikasyon olmaya devam etmektedir. Çalışmada, ka-
pama yöntemlerinden bağımsız olarak, neo-adjuvan tedavi ve geçirilmiş tüberküloz önemli iki 
risk faktörü olarak görünmektedir. Ne yazık ki, pnömonektomi sonrasında gelişen BPF’lerin 
tedavisi, hala yüksek mortalite ve morbidite oranları nedeniyle, yüz güldürücü değildir. Bu 
seride, fistülleri kapatılabilen hastaların neredeyse tamamında fistül yönetiminin konservatif 
olarak yapıldığı görülmektedir. Öte yandan, gerek erken gerekse geç dönemde yapılan reto-
rakotomiler, bronş kapamasına yönelik agresif müdahale ve desteklerin başarı oranı, halen 
düşük, komplikasyonlara yatkın ve hatta mortalite ile sonuçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bronkoplevral fistül, pnömonektomi, morbidite, mortalite, tedavi
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Tablo 1. Hastaların genel karakteristikleri
Parametre Pnömonektomi n (%) BPF* n (%) p-değeri
Yaş (Yıl)
<60
≥60

233 (%49,9)
234 (%50,1)

30 (%12,9)
23 (%9,8)

0,31

Cinsiyet
Erkek
Kadın

438 (%93,8)
29 (%6,2)

51 (%11,6)
2 (%6,9)

0,76

BPF için ko-faktörler
Adjuvan
Neo-adjuvan
Diabet
Tüberküloz

171 (%36,6)
135 (%28,9)

39 (%8,4)
19 (%4,1)

18 (%10,5)
22 (%16,3)
4 (%10,3)
7 (%36,8)

0,76
0,037

1
0,003

Pnömonektomi tarafı
Sağ
Sol

165 (%35,3)
302 (%64,7)

39 (%23,6)
14 (%4,6)

0,0001

Bronşiyal kapama
Stapler
Manuel

355 (%76)
112 (%24)

38 (%10,7)
15 (%13,4)

0,49

*BPF, bronkoplevral fistül
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S-274

ROBOTIK BRONŞIAL SÜTÜRLER: AKCIĞER KANSERINDE 
BRONŞIAL SLEEVE ANASTOMOZLAR VE PRIMER KAPAMA
Erkan Kaba1, Tuğba Coşgun1, Kemal Ayalp2, Mazen Alomari2, Alper Toker2

1TC İstanbul Bilim Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Grup Florence Nightingale Hastaneleri, İstanbul

Amaç: Akciğer kanseri cerrahisinde tümör lobar orifise yakınsa anatomik rezeksiyon es-
nasında bronşun stapler ile divize edilmesi bronşial cerrahi sınırda pozitiflik ile sonuçlanabilir. 
Bu olgularda bronşun manuel olarak görerek kesilmesi ardından primer suture edilmesi veya 
sleeve rezeksiyonla bronş anastomozu optimal cerrahi sınırlara ulaşmayı sağlabilmektedir. Ro-
botik minimal invaziv cerrahinin (da Vinci Systems Intuitive Surgical, Sunnyvale, California) 
bir amacı da cerrahın teknik kapasitesini artırmaktır. Çalışmamızda akciğer kanseri tanısı ile 
robotik anatomik akciğer rezeksiyonu yapılan ve bronş kapamada stapler kullanılmayan has-
talarda bronş kapama ve anastomoz tekniklerini analiz ettik.

Gereç ve Yöntem: Aralık 2011 ve Kasım 2016 tarihleri arasında 262 hastaya robotik 
cerrahi uygulandı. Primer akciğer kanseri tanısı ile anatomik akciğer rezeksiyonu yapılan 126 
hastanın 63’üne lobektomi yapılmışdı. Bu hastalardan 8’inin bronşuna robotik cerrahi sütür 
teknikleri uygulandı. Robotik primer sütürlerle veya anastomozlarla bronş yönetiminin başlıca 
sebepleri cerrahi sınır tutulumu, stapler kullanımı için teknik sorunlar ve lobar bronşta N1 lenf 
nodu pozitifliğidir. Çalışmamızda cerrahi detaylar ve perioperatif veriler retrospektif olarak 
analiz edildi.

Bulgular: Bronşial sütür konulan sekiz hasta dışında tüm operasyonlarda bronşial ka-
pama için stapler kullanıldı. Iki hastaya sleeve lobektomi uygulandı ve anastomozda V-Loc 
sütür (Covidien Medical, Mansfield, MA, USA) kullanıldı. Primer kapatılan 6 olgudan ikisi için 
prolen, dört olgu için V-Loc sütür kullanıldı. Ortalama operasyon süresi 102,05 +/-3,77 daki-
ka, hastanede yatış süresi 8+/-5,6 gündü. Bir hastada (12,5 %) kardiyak aritmi ve pnömoni 
gelişti.

Tartışma: Tümörün lober bronşu invaze ettiği durumlarda robotik cerrahi ile bronş yöne-
timi deneyimli ellerde güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bronşiyal işlem bronş anastomo-
zu veya primer sütür şeklinde olabilir.
Anahtar Kelimeler: Robotik Cerrahi, Akciğer Kanseri, Sleeve Rezeksiyon
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ŞIDDETLI KOMPANSATUAR HIPERHIDROZIS TEDAVISINDE 
INTERKOSTAL SINIR REKONSTRÜKSIYONU   
“GEBITEKIN TEKNIĞI”
Hüseyin Melek, Gamze Çetinkaya, Erhan Özer, Eylem Yentürk, Ahmet Sami 
Bayram, Cengiz Gebitekin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Endoskopik torasik sempatektomi (ETS) primer hiperhidrozis tedavisinde yaygın 
olarak uygulanan cerrahi prosedürdür. Kompansatuar hiperhidrozis (KH), bu prosedürün en 
sık görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yan etkisidir. Bu çalışmanın amacı ETS son-
rası gelişen şiddetli KH tedavisi için uygulamakta olduğumuz videotorakoskopik interkostal 
sinir rekonstrüksiyonu tekniğimizin klinik sonuçlarını sunmaktır.

Gereç-yöntem: Kliniğimizde Ocak 2014 ile Haziran 2016 tarihleri arasında şiddetli KH 
nedeniyle videotorakoskopik interkostal sinir rekonstrüksiyonu ameliyatı (Gebitekin tekniği) 
uygulanan hastaları retrospektif olarak inceledik. Tüm olgularda genel anestezi altında çift 
lümen entübasyon sonrası iki port insizyonu kullanıldı. İnterkostal sinir rekostrüksiyonu 5/0 
ya da 4/0 poliglaktin sütür kullanılarak yapıldı ve üzeri fibrin glue ile desteklendi. Aynı işlem 
eş zamanlı karşı tarafa uygulandı. Hastaların klinik sonuçları taburculuk sonrası altıncı ayda 
değerlendirildi.

Bulgular: Otuz dört hastaya 68 prosedür uygulandı. Hastaların 25’i erkek, 9’u kadın, 
ortalama yaş 31,7 (22–47) idi. Endoskopik torasik sempatektomi şekli 21 hastada koter ile 
kesilerek, 13 hastada ise klips kullanılarak yapılmıştı. Tüm hastalarda şiddetli KH ile birlikte 
depresyon ve yorgunluk şikayetleri mevcuttu. Üç hastaya T4 interkostal sinir ile sempatik sinir 
arasında, 31 hastaya ise Gebitekin tekniği kullanılarak interkostal sinirler arasında rekons-
trüksiyon uygulandı. Ortalama operasyon zamanı 75 (60–120 dak) dakikaydı. Bir hastada 
minör kanama dışında morbidite ve mortalite saptanmadı. Kompansatuar hiperhidrozis şika-
yetlerinde 15 hastada (%44,1) mükemmel/iyi, 14 hastada (%41,1) hafif/orta düzeyde azalma 
saptanırken, beş (%14,7) hastada değişiklik saptanmadı. İlave olarak 10 (%29,4) hastada 
eldeki kuruluk şikayetinde azalma gözlendi. Bir hasta dışında diğer hastalarda depresyon ve 
yorgunluk semptomları kayboldu. Hastaların %96,7’si şiddetli kompansatuar terleme şikayeti 
olan hastalara bu operasyonu tavsiye ettiklerini belirttiler.

Sonuçlar: Bu çalışma kompansatuar hiperhidrozis tedavisinde interkostal sinir rekons-
trüksiyonu-Gebitekin Tekniği’nin güvenli ve etkin bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: hiperhidrozis, sempatektomi, kompansatuar terleme, refleks terleme
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TORAKOTOMIDEN SONRA ERKEN KOMPLIKASYONLAR 
NEDENIYLE RETORAKOTOMI: MORBIDITE VE MORTALITE 
ARTIŞININ BIR IŞARETI
Serkan Yazgan, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Özgür Samancılar, Tarık Yağcı
SBÜ Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İzmir

Amaç: Toraks cerrahisi sonrasında gelişen bazı erken komplikasyonların yönetiminde re-
torakotomi gereklidir. Bu çalışma ile erken dönem retorakotomi endikasyonları, morbidite ve 
mortalitesinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç-yöntem: 2006–2017 Ocak tarihleri arasında cerrahi tedavi uygulanan 4584 has-
tadan, torakotomi yolu ile cerrahi yapılan 3292 hasta geriye dönük olarak incelendi. Bu has-
talar içerisinde henüz hastaneden taburcu edilmeden tekrar torakotomi endikasyonu oluşan 
66 (%2) hasta, demografik veriler, ilk ameliyat endikasyonları, uygulanan cerrahi girişimler, 
retorakotomi endikasyonları ve preoperatif risk değerlendirmesi, intraoperatif bulgular ve cer-
rahi yöntemler, retorakotomi zamanlaması, morbidite ve mortalitesi açısından analiz edildi. 
İlk ameliyattan sonra 72 saat içerisinde yapılan retorakotomiler erken retorakotomi grubunu 
oluşturdu. 3. günden sonra, hastalar henüz hastaneden taburcu edilmeden yapılan diğer reto-
rakotomiler ise geç retorakotomi grubu olarak tanımlandı.

Bulgular: Ortalama yaş 59,4±12,4 (17–80) idi. Hastaların altısı (%9,1) kadın ve 60’ı 
(%90,9) erkekdi. Retorakotomi, ortalama 4,7 (1–17) günde yapıldı. 42 (%1,27) hastada er-
ken retorakotomi uygulandı ve bunların 38’i (%90,4) kanama nedeniyle idi. Erken retorako-
tomilerde ilk ameliyat ile ikincisi arasında geçen ortalama zaman 29,03±23,48 saat idi. Tüm 
torakotomiler incelendiğinde ise, en sık retorakotomi endikasyonu 41 (%1,2) hasta ile yine 
kanama iken, onu 17 (%0,5) hasta ile bronkoplevral fistüller (BPF) takip etmekteydi. Kanama 
odağı 10 (%23,8) hasta ile en çok göğüs duvarı iken hastaların büyük bir kısmında ise ka-
nama odağı bulunamadı (15 hasta, %35,7). BPF %76,4 (13/17) ile en sık sağ prosedürlerde 
saptandı. Diğer endikasyonlar; şilotoraks, lob torsiyonu, parankimal hava kaçağı ve kollaps ile 
diafragma laserasyonu idi. Ortalama postoperatif mortalite oranı %24,2 (16/66) ve geri kalan 
hastalarda morbidite oranı %44 (22/50) dür.

Sonuç: Toraks cerrahisinde erken komplikasyonlar nedeniyle retorakotomi değişik seri-
lerde %1,3 ile %4,6 arasında bildirilmektedir ve nadiren ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla bir-
likte sıklıkla ciddi komplikasyonlar nedeniyle yapılan bu retorakotomilerin, hastalarda yüksek 
morbidite ve mortaliteyle sonuçlanması sözkonusudur. Literatürde mortalite oranları %6,1 ile 
%37,5 arasında verilmektedir ve bizim araştırmamızda bu oran %24,2 bulunmuştur. Çalışma-
mızda en sık retorakotomi nedenleri olarak kanama ve BPF saptanmıştır. Özellikle torakotomi 
yapılırken kırılabilen kostaların, kanama ve parankim yaralanmasına sebep olabildiğini sap-
tadığımız çalışmamızdan edindiğimiz tecrübemiz, retorakotomi gereksiniminin azaltılmasının, 
ameliyat öncesinde ve sırasında son derece titiz davranılması ile mümkün olacağı yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Retorakotomi, morbidite, mortalite
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TORASIK EPIDURAL ANESTEZI YARDIMIYLA 
GERÇEKLEŞTIRDIĞIMIZ UYANIK VIDEO TORAKOSKOPIK 
GIRIŞIMLER: 25 VAKANIN ANALIZI
Fazlı Yanık1, Yekta Altemur Karamustafaoğlu1, Gönül Sağıroğlu2, Elif Çapuroğlu2

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyoni Anabilim Dalı, Edirne

Giriş: Son yıllarda minimal invaziv cerrahideki teknik gelişmeler sayesinde VATS (Video 
Assisted Thoracoscopic Surgery) prosedürleri gittikçe yaygınlaşmıştır. VATS için genel anestezi 
ve çift lümenli entübasyon hala altın standart olarak görülmektedir. Uyanık gerçekleştirilen 
VATS’ın (uVATS) temel amacı olguları genel anestezi ve entübasyonun getirdiği potansiyel 
risklerden korumaktır. uVATS prosedürü solunumsal komplikasyonlarda azalma, daha az 
morbidite ve mortalite, hastanede kalış süresini ve maliyeti azaltma, erken mobilizasyon, stres 
hormonu ve bağışıklık cevabını azaltma gibi bazı avantajlar sağlamaktadır.

Amaç: Torasik Epidural Anestezi (TEA) yardımıyla uVATS uygulanan olgularla ilgili de-
neyimimiz; işlemin uygulanabilirliği, güvenilirliği, endikasyonları açısından değerlendirildi. Bu 
güncel tekniğin ileride VATS operasyonlarında genel anestezi ve çift lümenli entübasyon yeri-
ne kullanılıp kullanılmayacağı retrospektif olarak tartışıldı.

Materyal-metod: Çalışmamıza Aralık 2015-Temmuz 2017 tarihleri arasında ortalama 
yaşları 46,02 ± 21,4 (19–79 yıl) olan, 21’i (%84) erkek, 4’ü (%16) kadın TEA yardımıyla 
uVATS uygulanan ardışık 25 olgu dahil edildi. 12 (%48) olguda wedge rezeksiyon (8 olgu 
primer spontan pnömotoraks, 4 olgu tanısal), 10 olguda plevra biyopsisi (8 olguda talk plöro-
dez), iki (%8) olguda uzamış hava kaçağı kontrolü için ve bir (%4) olguda hiperhidroz için bi-
lateral torakal sempatektomi uygulandı. 18 olguda (%72) TEA için T4–5 tek seviye, 7 olguda 
(%28) T4–6 TEA iki seviye blok uygulandı (Resim 1). TEA bloğu ortalama 26,4 ± 4,3 dakika 
sonra (21–34 dakika) istenilen seviyeye ulaştı. TEA sırasında ve sonrasında hipotansiyon ve 
bradikardi görülmedi. Bir olguda (%4) ciddi diyafragma kasılmaları ve hiperpne nedeniyle 
genel anestezi ve trakeal entübasyona geçildi. Olguların hiçbirinde torakotomiye geçmeye 
gerek kalmadı. Tüm olgular uniportal olarak tamamlandı. Olguların demografik özellikleri ve 
cerrahi sonuçları Tablo 1’de özetlendiği gibidir. Tüm olgulardan bilgilendirilmiş onam formu 
alınarak yüz yüze bilgilendirme yapıldı.

Sonuç: TEA yardımıyla uVATS prosedürünün düşük yan etki profili ile güvenli ve uygu-
lanabilir bir işlem olduğu sonucuna vardık. Bu prosedür erken mobilizasyon, erken oral alımın 
açılması, erken taburculuk, yüksek olgu memnuniyeti, düşük ağrı düzeyi gibi avantajlara sahip 
olarak bulundu. Bununla birlikte, konuyla ilgili daha geniş kapsamlı vaka serilerini içeren ran-
domize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Uyanık, Video-torakoskopi, Cerrahi
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Resim 1. Primer spontan pnömotoraks için uVATS operasyon prosedürü (A) Postoperatif insizyon görüntüsü (B).
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PEKTUS EKSKAVATUM IÇIN YAPILAN NUSS 
PROSEDÜRÜ SONUÇLARI: 237 HASTALIK TEK HEKIM 
DENEYIMI
Mehmet Bilgin, Muharrem Özkaya, Nilay Çavuşoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Pektus ekskavatum prevalansı düşüktür ama bir çok hasta bu deformiteden etkilenir. Nuss 
operasyonu pektus ekskavatum için iyi tanımlanmış bir prosedür olup günümüz türkiyesinde 
bir çok merkez tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Biz 2006 haziranda bu ameliyatlara başladık ve 20017 mart ayı sonuna kadar toplam 
237 hasta opere ettik. Hastalarda cerrahi endikasyon bir hasta hariç tamamında kozmetikti 
Hastalar Retrospectif olarak incelendi.

En küçük hastamız1 yaşında en büyük hasta 36 yaşında idi. Ortalama yaş 14,6 yıl olarak 
bulundu. Hastaların %78’i erkek idi. Hastaların %97 sinde tek bar ve sol yana konan tek 
stabilizatör yeterli oldu %3 hastaya 2 bar kondu. Hiçbir hastaya 3 bar konmadı. postoperatif 
komplikasyonlar kanama, pnomotoraks (tüp torakostomi uygulayacak kadar), dayanılmaz 
ağrı. yüzeyel yara yeri ve derin yara enfeksiyonu idi. İki hastada bar torsiyone oldu ancak aynı 
insizyonlardan bar normal pozisyonuna getirilip fiksasyon yapıldı. Bir hastada barın geçtiği tü-
nel boyu enfeksiyon oldu ve barını çekmek zorunda kaldık. Barların 126 tanesi 2–3 yıl içinde 
çekildi. Çekilirken komplikasyon olmadı. Hasta memnuniyeti %99 olarak bulundu.

Son yıllarda pektus ekskavatumun cerrahisinde Nuss prosedürünün yüksek oranlarda ter-
cih edildiği ve bu konuda bir çok yayının olduğu barizdir. Bu çalışmada da nuss operrasyonu 
ile düzeltilen pektus ekskavatumlu hastaların sonuçları çok iyi görünmektedir. Aslında estetetik 
bir problem olan bu hastalıkta acık çerrahi yerine Nuss operasyonu tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Pektus ekskavatum, Nuss prosedürü, Komplikasyon

Resim 1. Pektus Ekskavatum
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PRIMER AKCIĞER MALIGNITESI NEDENIYLE 
VIDEOTORAKOSKOPIK SLEEVE LOBEKTOMI 
UYGULANMIŞ HASTALARDA ERKEN DÖNEM 
SONUÇLARIMIZ
Berker Özkan, Salih Duman, Berk Çimenoğlu, Melike Ülker, Fahmin Amirov, Alper Toker
İstanbul Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Sleeve lobektomi (SL) operasyonu akciğerde santral yerleşimli tümörlerde, N1 lenf no-
dunun bronşa invaze olduğu veya pnömonektomi, bilobektomi operasyonunun alternatifi 
olarak tercih edilen bir prosedürdür. Bu yöntemle ayrıca sınırlı fizyolojik fonksiyonları olan 
hastalara da cerrahi tedavi şansı verilmesi amaçlanır. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerin 
gelişmesi ile SL ameliyatları videotorakoskopik ve robotik yöntemlerle yapılabilir hale gel-
miştir. Bu çalışmada İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uyguladığımız 
videotorakoskopik SL operasyonlarının sonuçları sunulmaktadır.

Kliniğimizde Ocak 2002-Aralık 2016 tarihleri arasında primer akciğer malignitesi nede-
niyle SL operasyonu uygulanmış 170 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Bu hasta-
lardan videotorakoskopik sleeve lobektomi (VSL) uygulanan 9’u çalışmaya dahil edildi. VSL 
hastalarının 4’ü (%44,4) erkek, 5’i (%55,6) kadın idi ve yaş ortalaması 43,4 (25–70) idi. Yedi 
(%77) hastaya sağ üst SL, 1 (%11) hastaya orta SL, 1 (%11) hastaya sağ alt SL operasyonu 
uygulandı. Hastaların 5’i (%55,5) karsinoid tümör, 3’ü (%33,3) adenokarsinom, 1’i (%11,1) 
skuamöz hücreli karsinom histopatolojisinde idi. Olguların 4’ü (%44,4) T3, 4’ü (%44,4) T2a, 
1’i (%11,1) T1a idi. Altı (%66,6) hasta N0, 3 (%33,3)’ü N1 evresinde idi. Hastaların tama-
mı ameliyathanede ekstübe edilerek servise alındılar. Birinde uzamış hava kaçağı, birinde 
şilotoraks olmak üzere toplam 2 (%22,2) hastada komplikasyon gelişti. Mortalite izlenmeyen 
grupta ortalama yatış süresi 6,2 gün olarak saptandı. İlk hasta postop beşinci yılında nükssüz 
takiplidir. Hastaların ortalama takip süresi 23 aydır.

Sonuç olarak minimal invazif cerrahi öğrenme eğrisini tamamlanmış kliniklerde, iyi se-
çilmiş vakalarda ve düşük gradlı tümörlerde öncelikli olmak üzere program dahilinde VSL 
operasyonlarının güvenle uygulanabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: videotorakoskopi, sleeve, primer, akciğer, kanseri
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KHDAK’DE N2 HASTALIK CERRAHI TEDAVIYI 
REDDETTIRIR MI?
Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Mehmet Ünal, Serkan Yazgan, Ezgi Çimen Güvenç
SBÜ İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi

Giriş-Amaç: Postoperatif N2 hastalık saptanan primer küçük hücreli dışı akciğer kanser-
lerinde (KHDAK) rezeksiyon sonrası sonuçların değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal-metod: Ocak 2007 ile Aralık 2016 tarihleri arasında, KHDAK nedeniyle lo-
bektomi veya pnömonektomi uygulanan ve N2 hastalık saptanan hastalar, klinik özellikleri, 
cerrahi işlemler ve sağkalım sonuçları yönünden retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 60,0±9,0 (35–78 arası) olan 31’i kadın 200 hasta 
alındı. N2 hastalık, hastaların 136’sında tek seviye 64’ünde ise çoklu seviyede idi. Skuamöz 
hücreli dışı histoloji ve hiler lenf bezi ile birlikte N2 hastalık varlığında çoklu seviyede N2 
hastalık anlamlı derecede daha fazlaydı. Ortalama 28,5±24,2 aylık takip sonrası, 5 yıllık sağ-
kalım oranı %30,8 ve median sağkalım 28,1 ay olarak saptandı. Tek seviye ve çok seviye N2 
hastalıkda 5 yıllık sağkalım oranları sırası ile %33,5 ve %25,8 olup aradaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı değildi (p=0,83). Cox regresyon analizinde cinsiyet, yaş, neoadjuvan tedavi ve 
eşlik eden hiler lenf bezi metastazı N2 hastalıkda sağkalıma anlamlı derecede etkili değişkenler 
olarak saptandı.

Sonuç: KHDAK’de N2 ve özellikle çoklu seviye N2 varlığının sağkalımı kötü etkileyen 
prognostik bir faktör olduğu bilinmektedir. Ancak bu çalışmada beklenenin aksine çoklu ve tek 
seviye N2 hastalık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sağkalım farkı saptanmadı. Özellikle 
N1 ile eş zamanlı N2 varlığı prognozu kötüleştirirken, skip metastazlarda sağkalımın anlamlı 
derecede iyi olduğu da gözlendi. Bu veriler ışığında; bu hasta gruplarında cerrahinin, tedavi 
modaliteleri içerisinde bulunmasını destekleyecek çalışmalara yönelmenin uygun olacağı ka-
nısındayız.
Anahtar Kelimeler: küçük hücreli dışı akciğer kanseri, cerrahi, N2 hastalık
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S-312

KHDAK NEDENIYLE REZEKSIYON UYGULANAN 
HASTALARDA DEĞIŞIKLIK VAR MI? (20 YILLIK DENEYIM)
Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy
SBÜ İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi

Amaç: Son 20 yılda primer küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nedeniyle rezek-
siyon uygulanan hastaların demografik, klinik ve patolojik özelliklerinin analizi amaçlanmıştır.

Materyal-metod: Çalışmaya primer KHDAK nedeniyle lobektomi veya pnömonektomi 
yapılan 1995 hasta dahil edildi. Hastalar retrospektif olarak incelenerek ameliyat tarihlerine 
göre onar yıllık iki periyoda ayrıldı. Grupların yaş, cinsiyet, ameliyat türü, neoadjuvan tedavi, 
tümör histolojisi, lenf bezi durumu, 30 ve 90 günlük mortalite ile 5 yıllık sağkalım oranları 
saptanarak gruplar arası karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmada yirmi yıllık dönemin ilk dekadında 458, ikinci dekadında 1537 has-
taya rezeksiyon uygulandı. İlk dekadda hastaların %6,8’i kadın, %47,6’sı 60 yaş üstü iken, 
ikinci dekadda hastaların %9,9’u kadın ve %52,8’i 60 yaş üstündeydi (sırası ile p= 0,043 ve 
0,055). Pnömonektomi ilk dekadda hastaların %37,6’sında ve ikinci dekadda %20,2’sinde 
yapılan operasyondu (p=0,0001). Neoadjuvan tedavi hastaların %17,2’sine uygulanmış ve 
hastaların %31,4’ünde adeno karsinom saptanmış. İkinci dekadda ise N2 hastalık ve adeno 
karsinom oranları sırası ile %18,5 ve %36,2 idi (p=0,58 ve ve 0,066). İlk dekadda otuz ve 
doksan günlük mortalite oranları %4,6 ve %8,5 iken ikinci dekadda bu oranlar %4,1 ve %5,7 
olarak hesaplandı (p=0,69 ve 0,037). Tüm hastaların ortalama 45,5±41,2 (0–242 ay arası) 
aylık takiplerinde 5 yıl sağkalım oranı ve median sağkalımları %50,9 ve 63,1 ay iken ikinci 
dekadda 5 yıllık sağkalım oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olarak he-
saplandı (sırası ile %42,9 ve %53,9; p=0,0001).

Sonuç: Yirmi yıllık dönem içinde ameliyat edilen kadın hasta ve 60 yaş üzerindeki hasta 
sayısı artarken, gelişen preoperatif değerlendirme teknikleri ve parankim koruyucu cerrahi 
yöntemler sayesinde pnömonektomi oranı ile postoperatif N2 hastalık saptanma oranları azal-
mıştır. Ayrıca ikinci dekadda 90 günlük mortalite oranı da anlamlı derecede azalırken sağkalım 
oranı anlamlı derecede artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Cerrahi tedavi, Sağkalım
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S-334

GÖĞÜS CERRAHISI UZMANLARI VE ARAŞTIRMA 
GÖREVLILERINDE IŞE BAĞLI GERGINLIK VE 
TÜKENMIŞLIK SENDROMU PREVALANSI: ULUSAL 
ANKET ÇALIŞMASI
Burçin Çelik1, Sevgi Canbaz2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp, Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun

Giriş: Tükenmişlik sendromu yavaş ilerleyen, çalışma hayatında olumsuz etkilere yol 
açan ciddi sosyal ve ekonomik kayıplara neden olabilen klinik bir durumdur. Günümüzde 
yaygın olarak rastlanan bu sendromun duygusal tükenmişlik (DT), duyarsızlaşma (D), kişisel 
başarı (KB) olmak üzere üç ana bileşeni mevcuttur. Çalışmanın amacı ülkemizde görev yapan 
göğüs cerrahisi uzmanları ve araştırma görevlileri arasındaki tükenmişlik sendromunun ve işe 
bağlı gerginlik prevalansını değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışma yerel etik kurul izni alındıktan sonra Aralık 2016-Mart 2017 tarihleri 
arasında yürütüldü. Araştırmada 248 katılımcı 26 soruluk sosyodemografik ve çalışma yaşa-
mını iredeleyen sorular ile İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği (İBGÖ) ve Maslach Tükenmişlik Envan-
terine ait sorular içeren bir online anketi cevapladı.

Bulgular: Katılımcıların %82’si erkek, %18’i kadın olup yaş ortalaması 42,0±7,6 (26–63) 
yıl olarak tespit edildi. Katılımcıların 33 (%13,3)’ü araştırma görevlisi, 100 (%40,3)’ü uzman 
hekim, 25 (%10,1)’i yrd. doçent/başasistan, 54 (%21,8)’ü doçent, 36 (%14,5)’sı profesör 
olup; %45’i üniversite hastanesinde, %35’i eğitim ve araştırma hastanesinde, %16’sı devlet 
hastanesinde görev yapmaktaydı. Katılımcıların %95’i kurumlarında göğüs cerrahisi uzmanı 
olarak görev yapmaktaydı. Katılımcıların %90’ı tıp fakültesini, %85’i göğüs cerrahisi uzmanlık 
dalını kendi istekleri ile seçmişlerdi ve sadece %35’i TUS sınavında tekrar göğüs cerrahisi 
uzmanlık branşını seçeceklerini belirtti. Devlet hastanelerinde çalışanlar arasında İBGÖ’nde; 
ünvan olarak araştırma görevlileri arasında İBGÖ, DT ve D’da; profesörler arasında KB’da 
istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi.

Sonuç: Akademik derece yükseldikçe tükenmişlik oranı azalma göstermektedir. İşe bağlı 
gerginlik iş yükünün fazla olduğu araştırma görevlilerinde anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: anket, gerginlik, göğüs cerrahisi, iş, tükenmişlik sendromu
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S-336

PULMANER KARSINOID TÜMÖR: 42 OLGU 11 YILLIK 
SAĞKALIM ANALIZLERI
Demet Yaldız, Şeyda Örs Kaya, Kenan Can Ceylan
Dr. Suat seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde opere edilen karsinoid tümörlü olguların evrelere göre 
sağkalım analizleri yapılarak kötü prognostik faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.

Materyal ve metod: 1 ocak 2005–31 aralık 2016 tarihleri arasında kliniğimizde opere 
edilen ve pulmoner karsinoid tümör tanısı alan 42 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 
İstatistik yöntemi olarak Kaplan-Meier (probability of survival) kullanılmıştır.

Bulgular: Olgularımızın 17’si erkek, 25’i kadın olmak üzere, yaşları 23–74 (50±28) 
arasında değişmekteydi. 15 hasta 20 paket/yıl sigara kullanmıştı. Sadece bir olgunun aile-
de kanser öyküsü vardı. Ek hastalık olarak altı hastada hipertansiyon, 2 hastada KOAH, 4 
hastada diyabet ve 1 hastada da tüberküloz öyküsü mevcuttu. Hastaların 13 tanesi cerra-
hi öncesi asemptomatikken (%31), 12 tanesinde hemoptizi (%29) ve geri kalan 17 hastada 
(%40) öksürük, hırıltılı solunum, sık tekrarlayan enfeksiyon gibi obstruktif semptomlar mev-
cuttu. Tüm hastalarımızın 4 tanesi/ %10) atipik karsinoiddi. Üç olgumuza, 2–6 kür arasında 
neoadjuvan kemoterapi ve iki olgumuza adjuvan kemoterapi uygulandı. Hiçbir olgumuzda 
neoadjuvan radyoterapi uygulanmazken bir olguda adjuvan radyoterapi yapıldı. Rezeksiyon 
tiplerine baktığımızda; biri pnömonektomi, biri bilobektomi ve altısı lobektomi olmak üzere 
toplam 8 hastaya sleeve rezeksiyon yapıldı. Bunun dışında 6 bilobektomi, 27 lobektomi ve 1 
pnömonektomi yapıldı. 38 olgu tipik karsinoid, 4 olgu (%10) atipik karsinoid tanısı aldı. Tüm 
olgularda hiler ve mediastinal lenf nodül disseksiyonu uygulandı. 3 olguda N1 ve 1 olguda 
N2 saptandı. 11–146 ay takip süresince 5 hastamız eksitus oldu. Tüm hastalarımızda 5 ve 10 
yıllık sağkalım %88 ve 74,7 iken; Evre I 36 olguda %88,9 ve 79, Evre II ve Evre IIIA toplam 
6 olguda %88,3 ve 55,6 olarak bulundu. Atipik hücre tipi (p=0,003) ve N faktörü (p=001) 
kötü prognostik faktör olarak anlamlı bulundu. Patolojik evre, sigara kullanımı ve ek hastalık 
varlığı ise kötü prognostik faktör olarak anlamlı bulunmadı.

Sonuç: Karsinoid tümörler nadir tümörler olmasının yanında benign-malign ayırımı ko-
nusunda halen tam bir konsensus yoktur. Patolojik tanımlama olarak geniş bir hücre tipi yel-
pazesi olduğundan sınıflama zorlukları vardır. Bunun yanında özellikle tipik karsinoidlerde 
cerrahi rezeksiyon ile yüksek sağkalım oranları elde etmek mümkündür. Lenfatik metastaz ve 
atipik karsinoid hücre tipi sağkalım üzerinde kötü prognostik faktör olarak görüldüğünden bu 
hastalar ek tedavi gerektirebilmektedir. Bu çalışmadaki ölen beş olgunun birine postoperatif 
N2 dolayısıyla adjuvan kemoterapi, diğerine neoadjuvan kemoterapi ve postoperatif adjuvan 
radyoterapi uygulanmıştı. Yine ölen 5 olgudan üçünün tanısı atipik karsinoiddi.
Anahtar Kelimeler: Karsinoid tümör, prognostik faktör, cerrahi tedavi
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S-341

KÜNT TORAKS TRAVMASI SONRASI BILATERAL 
PNÖMOTORAKS SAPTANAN 181 HASTANIN ANALIZI
Ali Özdil1, Tevfik İlker Akçam1, Ayşe Gül Ergönül1, Önder Kavurmacı1, Alpaslan 
Çakan1, Ufuk Çağırıcı1, Naim Ceylan2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Majör travma sonrasında önlenebilir bir ölüm nedeni olan travmatik pnömotoraks 
insidansı %20’nin üzerinde olarak bildirilmiştir. Travmatik bilateral pnömotoraks (TBPTx) in-
sidansı tam olarak bilinmemekle birlikte daha komplike ve mortal seyreden bir durumdur. 
Bu çalışmada bilateral pnömotoraks saptanan künt toraks travmalı hastalar tedavi ve travma 
şiddet skoru (TŞS) açısından retrospektif olarak incelenmiştir.

Metod: Ocak 2010-Aralık 2016 arasında multitravma sonrasında Acil Servis’e başvuran 
3782 künt toraks travmalı hastadan bilateral pnömotoraks saptanan 181 hasta; yaş, cinsiyet, 
travma şekli, fizik muayene ve radyolojik bulgular, eşlik eden patoloji, klinik izlem ve prognoz 
açısından incelendi.

Sonuçlar: Yüzkırkdördü (%79,6) erkek, 37’si (%20,4) kadın hastanın yaş ortalaması 
36,07 ± 15,77 (16–84) idi. Travma nedeni hastaların 67’sinde (%37,0) araç içi trafik kazası, 
40’ında (%22,1) yüksekten düşme, 34’ünde (%18,8) araç dışı trafik kazası, 34’ünde (%18,8) 
motosiklet kazası ve 6’sında (%3,3) sıkışma tarzındaydı. Fizik muayenede en spesifik bulgu 
66 (%35,5) hastada saptanan cilt altı amfizemi iken bunların 42’sinde (%23,2) bilateral cilt 
altı amfizemi mevcuttu. Göğüs bilgisayarlı tomografisinde hastaların 75’inde (%41,4) bilateral 
kot fraktürü izlenirken 54’ünde (%29,8) kot fraktürü saptanmadı. Yetmişbir (%39,2) hastada 
pnömotoraks ile birlikte hemotoraks da izlendi ve bunların 41’i (%22,7) bilateraldi. Hastala-
rın 103’ü (%56,9) oksijen ile izlemde tutulurken, 27’sine (%14,9) bilateral olmak üzere 78 
(%43,1) hastaya tüp torakostomi ve kapalı sualtı drenajı uygulandı. Hiçbir hastaya toraks pa-
tolojisi nedeniyle torakotomi endikasyonu konulmadı. Bilateral pnömotoraksa eşlik eden en 
sık toraks dışı patoloji 96 (%53) hastada izlenen batın ile ilgili patolojiler idi. Hastaların TŞS’u 
ortalaması ise 26,69 ± 6,11 (18–41) olarak hesaplandı. Otuzüç (%18,2) hasta acil servis veya 
anestezi yoğun bakım izleminde multi travma nedeniyle exitus oldu. Ortalama hastanede 
kalış süresi 12,93 ± 15,04 (1–120) gün olarak hesaplandı. Hastalar travma şiddet skoru, yatış 
süresi ve mortalite açısından incelendiğinde; TŞS arttıkça hastanede yatış süresinin anlamlı 
şekilde uzadığı (p<0,0001) ve yatış süresi uzadıkça mortalite oranının anlamlı şekilde arttığı 
(p<0,0001) izlendi. Travma şiddet skoru ile mortalite arasında istatistiksel anlamlı fark sap-
tanmadı (p=0,224).

Tartışma: TBPTx, özellikle künt toraks travmalı hastalarda akılda tutulması ve hızlı bir 
şekilde değerlendirilerek tedavi edilmesi gereken mortal ve kompleks bir patolojidir. Tüp to-
rakostomi ve kapalı sualtı drenajı bu hastalarda hayat kurtarıcı bir girişim olmakla birlikte 
özellikle ciltaltı amfizemli ve multi travma bulunan hastalarda sistematik değerlendirme önem 
arz etmektedir. Multi travma hastalarında doğru teşhis ve değerlendirme ile uygun ve hızlı 
göğüs cerrahisi girişimleri yapılarak TBPTx bağlı mortalitenin azaltılabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: künt travma, bilateral pnömotoraks, tedavi
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S-346

NÜKS AKCIĞER KANSERINDE PNÖMONEKTOMIDEN 
KAÇINMAK IÇIN YAPILAN RE-LOBEKTOMILER
Levent Alpay1, Talha Doğruyol2, Mustafa Akyıl1, Aysun Mısırlıoğlu1, Mine Demir1, 
Çağatay Tezel1, Volkan Baysungur1

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı, İstanbul 
2Tunceli Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tunceli

Amaç: Rezektabl olan küçük hücreli dışı akciğer kanserinde esas tedavi cerrahidir. Ancak, 
cerrahi sonrası hastaların %5–38’inde lokal veya lokorejyonel nüks görülebilmektedir. Uzak 
metastaz sağkalımı belirleyen asıl faktör olsa da izole intratorasik nüks gelişen ve operasyon 
için uygun olan hastalarda retorakotomiyle tamamlayıcı pnömonektomi yapılması genel ka-
bul gören bir yaklaşımdır. Biz çalışmamızda sağ akciğerde lobektomi sonrası nüks akciğer 
kanserinde tamamlayıcı pnömonektomiden kaçınmak için yapılan ikinci lobektomilerimizi 
derledik.

Gereç-yöntem: 2005–2016 tarihleri arasında kliniğimizde sağ akciğerde cerrahi sonrası 
nüks akciğer kanserinde yapılan relobektomiler çalışmaya dahil edildi. Hastalar postoperatif 
dönemde düzenli aralıklarla takip edildi. Kontrole gelmeyen hastaların sağkalım bilgisi Türki-
ye Cumhuriyeti Nüfus Müdürlüğü verileri kullanılarak edinildi. Hastalar yaş, cinsiyet, cerrahi 
rezeksiyon, morbidite, mortalite, sağkalım, patoloji açısından analiz edildi.

Bulgular: Belirlenen tarihler arasında toplamda 8 adet hastaya relobektomi yapıldı. Has-
taların tamamı erkekti. Ortalama yaş 62,4 (47–70) olarak belirlendi. İlk ameliyat sonrası geçen 
süre ortalama 6,5 (2–11) yıl idi. Hastaların 5’i ilk ameliyat olarak sağ üst lobektomi olmuş 
olup bu hastalara orta lobektomi yapıldı. Üç hastaya ilk ameliyatta orta lobektomi yapılmıştı 
ve bu hastalara da sağ üst lobektomi yapıldı. Bir hastada uzamış hava kaçağı gözlendi. Major 
morbiditeye rastanmadı. Cerrahi mortalite hiçbir hastada görülmedi. Bir hastada takip sıra-
sında cerrahi dışı sebeplerden dolayı mortalite gözlendi. Dört hastada patoloji adenokarsinom 
olarak rapor edilirken, 4 hastada skuamöz hücreli karsinom olarak verildi.

Sonuç: Cerrahi rezeksiyon sonrası nüks gelişiminde genellikle retorakotomiyle tamam-
layıcı pnömonektomi yapılmaktadır. Bunun sebebi özellikle ilk operasyondan sonra gelişen 
yaygın plevral ve mediastinal yapışıklıklardan dolayı diseksiyonun zor olmasıdır. Ancak, bu 
hastalarda dikkatli ve sabırlı bir diseksiyonla pnömonektomiden kaçınmak mümkün olabil-
mektedir. Toraks cerrahisinde akciğer parankimini mümkün olduğunca korumak önemlidir. 
Seçilmiş hastalarda solunum fonksiyonları yeterli olsa da tamamlayıcı pnömonektomiden ka-
çınmak için relobektomi uygulanabilecek, kısa ve uzun dönem sonuçları iyi olan cerrahi bir 
yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücre dışı akciğer kanseri, lobektomi, parankim koruyucu cerrahi
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S-352

UNIPORTAL VIDEOTORAKOSKOPIK LOBEKTOMILERDE 
KOMPLIKASYON ORANI DAHA DÜŞÜKTÜR
Hasan Volkan Kara, Mehlika İşcan, Kamil Kaynak, Akif Turna
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Video Yardımlı Torakoskopik (VATS) lobektomi kaburgaları ayırmadan özel cerrahi 
aletler ve video yardımlı görüntü aktarma sistemleri kullanılarak yapılmasıdır. VATS lobektomi 
tecrübesi mevcut klinikler tarafından son yıllarda giderek daha sık uygulanmaktadır.

VATS tekniği yıllar içinde 3–4 insizyondan uyarlanarak insizyon sayısı önce 2 ye ardından 
1 e düşmüştür. Tek insizyon-uniportal VATS kavramıyla çalışma ve kamera insizyonlarının 
aynı insizyon ve tek interkostal kullanılarak yapılmasıyla farklı bir boyuta taşınmıştır

Merkezimizden uniportal lobektomiyi rutin olarak yapmaya başladığımız tarihten itibaren 
malign ve benign akciğer patolojileri için uygulanan rezeksiyonlarından ilk sonuçlarımızı sun-
maktayız.

Hastalar ve yöntemler: Nisan 2014-Mart 2017 tarihleri arasında kliniğimizdeki uni-
portal tekniği kullanılarak toplamda 34 hastaya lobektomi yapılmıştır. Ortalama yaş 57,5± 
16,9 yıl (28–80), hastaların 12 (%35,3) kadın 22 (%64,7) erkek idi. Cerrahi yapılma nedeni 
31 (%94,1) hastada doku ispatlı küçük hücreli dışı akciğer kanseri, 1 (%16,6) hastada rektum 
karsinomu metastazı, 2 (%11,1) hastada broşiektazi idi.

Bulgular: Ortalama cerrahi süresi (3 hastada wedge rezeksiyon ve sonrasındaki frozen 
patolojik inceleme zamanı dahil edilerek) 255,5 ± 71,5 dakikadır (180–480). Hastaların sa-
dece 4’inde (%11,8) adehezyonlar ve hilar fikse görünüm nedeniyle hibrid işleme geçilmiş 
uniportal çalısma insizyonu genişletilerek ekartör yerleştirilerek işlem tamamlanmıştır. Toplam 
11 olguda (32,3) sağ üst lobektomi, 9 (%26,5) hastada sağ alt lobektomi, 6 hastada (%17,6) 
hastada sol üst lobektomi, 7 olguda (%20,6) sol alt lobektomi ve 1 hastada da (%2,9) sağ 
orta lobektomidir. Cerrahi sonrası ortalama dren kalış süresi 5,3 ±2,8 gün (2–14), hastane-
de kalış süresi 6,03±3,8 gün (2–18), toplam drenaj miktarı 651,4±333,4 ml (250–1550) 
olarak hesaplandı. Intraoperatif ve hastane kalış süresinde mortalite olmadı. Post operatif ilk 
değerlendirilen VAS (Visual Analog Skala) 3,1±2,3, 24 saatte 2,1 ±1,8, 48 saatte 1,1 ±0,6 
olarak kayıt altına alındı. 30 günlük mortalite 1 hastada (%2,9) izlendi. Aynı merkezde yapı-
lan benzer özellikteki 247 toraktomi ile uygulanmış torakotomi olgusu ile karşılaştırıldığında, 
morbiditenin istatistiksel olarak daha az izlendiği (p=0,02), mortalitenin ise benzer olduğu 
görüldü. Hastaların 1–36 ay sonra yapılan ağrı takiplerinde, 34 olgudan 26’sında (%76,4) hiç 
ağrı/parestezi olmadığı belirtildi. Ortalama VAS skoru 0,54 idi.

Tartışma: Uniportal VATS deneyimini minimal göğüs cerrahisi işlemleriyle pekiştiren 
ekipler tarafından uniportal VATS lobektomi güven ve başarı ile uygulanabilir. Uzun dönem 
ağrı çok az hastada bildirilmektedir. Morbidite torakotomi olan olgulara göre daha düşüktür.
Anahtar Kelimeler: uniportal, vats, lobektomi, komplikasyon
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S-361

TRAKEAL-BRONŞIAL ANASTOMOZLAR
Mahmut Subaşı1, Alkın Yazıcıoğlu1, Ahmet Güngör1, Sinan Türkkan1, Fatmanur 
Çelik Başaran1, Sema Turan2, Hija Yazıcıoğlu2, Erdal Yekeler1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara. 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Yoğun 
Bakım Kliniği, Ankara.

Amaç: Kliniğimizde akciğer nakli, sleeve rezeksiyon veya trakeal rezeksiyon sırasında ya-
pılan trakeal-bronşial anastomozlara ait klinik ve cerrahi verilerin gözden geçirilmesi amaç-
lanmıştır.

Gereç-yöntem: Temmuz 2012-Mart 2017 arasında hastanemizde trakeal-bronşial anas-
tomoz olguları retrospektif olarak gözden geçirildi. Olgular; yaş, cinsiyet, endikasyonlar, teknik 
ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.

Bulgular: Toplam olarak 76 trakea-bronşial anastomoz yapıldı. 30 akciğer nakli (26 çift 
ve 4 tek akciğer nakli) olgusunda toplam 56 ana bronş anastomozu yapıldı. 7 olguda sleeve 
rezeksiyon (6 sleeve lobektomi ve 1 bronşial segmental sleeve rezeksiyon) nedeniyle 7 bron-
şial anastomoz yapıldı. Trakeal rezeksiyon gerektiren 12 olguda toplam 13 trakeal anasto-
moz yapıldı. Akciğer nakli yapılan olgularda endikasyonlar; kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
(n=11), idiopatik pulmoner fibrozis (n=8), bronşiektazi (n=4), silikozis (n=4), langerhans 
hücreli histiositoz (n=2), pulmoner alveolar proteinozis (n=1) idi. Sleeve rezeksiyon olgu-
larında endikasyonlar; skuamoz hücreli karsinom (n=3), adenokarsinom (n=1), karsinoid 
tm (n=2) ve bronşial stenoz (n=1) idi. Trakeal rezeksiyon olgularında endikasyonlar pos-
tentübasyon trakeal darlık (n=8), trakeal malignite (n=2), postentübasyon trakeal darlık ve 
trakeoözofageal fistül (n=1) ve trakeobronkopati osteokondroplastika (n=1) idi. Bütün olgu-
larda 3/0 polyglyconate sütür kullanılan kontinyu teknik uygulanmıştı. Akciğer nakli ve sleeve 
rezeksiyon olgularında anastomoz ile ilgili komplikasyon gelişmedi. Trakeal rezeksiyon yapılan 
2 olguda restenoz (1 olgu) ve trakeoözofageal fistül nüksü (1 olgu) gelişti (Tablo 1).

Sonuç: Trakeal-bronşial anastomozlar; bu bölgenin kıkırdak dokudan zengin olması, kan-
lanmasının terminal damarlarla ve segmental olarak sağlanması, yabancı dokuya reaksiyonu, 
anastomoz gerginliğinin cerrahinin sonuçlarını etkilemesi ve önemli anatomik komşulukları 
nedeniyle nispeten güç cerrahi prosedürlerdir. Akciğer naklinde bronşial anastomozlar diğer-
lerinden bazı farklar gösterir. Çünkü akciğer nakli sistemik arteriyel dolaşımın tekrar sağlan-
madığı tek nakildir ve donör akciğeri ilk birkaç gün boyunca pulmoner arter kollateralleri ile 
beslenir. Anastomoz iyileşmesi için donör bronşunun oldukça kısa olması daha iyi kanlanma 
sağlar. Diğer nedenlerle yapılan trakeal-broşial anastomozlarda ise rezeksiyon uzunluğunun 
ameliyat öncesinde belirlenmesi, anastomozun sağlıklı bölgeleri içermesi, sağlam muko-mu-
kozal anastomoz, kanlanmayı bozmamak için aşırı diseksiyondan kaçınılması, anastomoz hat-
tının düzgün kesilmesi, absorbable dikiş materyallerinin kullanılması, anastomoz gerginliğinin 
minimal tutulmaya çalışılması, malign endikasyonlarla yapılan cerrahilerde cerrahi sınırın ne-
gatifliğine dikkat edilmesi başarının temelini oluşturur. Gelişen anestezi ve cerrahi teknikler 
sayesinde bu zorlu prosedürlerin deneyimli merkezlerde yüksek başarı oranları ile yapılmasına 
olanak sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: anastomoz, bronş, trakea
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Tablo 1. Kliniğimizde trakeal-bronşial anastomoz yapılan olgulara ait veriler.
Anastomoz 
tipi

Operasyon Anastomoz 
sayısı

Epidemiyolojik 
veriler

Endikasyonlar
 (hasta sayısı)

Teknik/Materyal Anastomoz 
Komplikasyonları

Bronşial 
Anastomoz

Akciğer nakli
 (26 çift, 4 

tek AC
Toplam 30 

nakil)

56 28 E, 2 K; 
ortalama 

yaş±SS= 45±12

KOAH (11), IPF (8), 
Bronşiektazi (4), 

Silikozis (4), 
LHH (2), PAP (1). 

Kontinyu
3/0 polyglyconate

Yok

Bronşial 
Anastomoz

Sleeve 
rezeksiyon
 (6 sleeve 
lobektomi 

ve 1 bronşial 
sleeve 

rezeksiyon)

7 5 E, 2 K, 
ortalama 

yaş±SS= 52±23

SHK (3), 
Adenokarsinom (1), 

Karsinoid tm (2), 
Yabancı cisim nedenli 

bronşial stenoz (1). 

Kontinyu
3/0 polyglyconate

Yok

Trakeal 
Anastomoz

Trakeal 
rezeksiyon
 (12 trakeal 
rezeksiyon 

olgusu)

13 6 E, 6 K, 
ortalama 

yaş±SS= 43±20,

PETD (8), 
Trakeal malignite (2), 

PETD+TÖF (2), 
Trakeobronkopati 

osteokondroplastika (1). 

Kontinyu
3/0 polyglyconate

Restenoz (1 olgu)
TÖF nüksü (1 olgu

AC: akciğer, E: erkek, K: kadın, SS: standart sapma, KOAH: kronik obstruktif akciğer hastalığı, IPF: idiopatik pulmoner fibrozis, LHH: langerhans hücreli 
histiositoz, PAP: pulmoner alveolar proteinozis, SHK: skuamoz hücreli karsinom, PETD: postentübasyon trakeal darlık, TÖF: trakeoözofageal fistül.
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S-362

STERNAL DEHISCENCE’TE CERRAHI TECRÜBEMIZ
Mahmut Subaşı, Alkın Yazıcıoğlu, Ahmet Güngör, Erdal Yekeler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara.

Amaç: Yüksek volümlü açık kalp cerrahisinin yapıldığı hastanemizde, karşılaştığımız ster-
nal dehiscence (SD) olguları sunularak cerrahi tedavisinin güncel literatür ışığında tartışılması 
amaçlandı.

Gereç-yöntem: Temmuz 2014-Şubat 2017 arasında hastanemizde cerrahi tedavisi ya-
pılan SD olgularının klinik, radyolojik ve cerrahi tedavi ile ilgili özellikleri retrospektif olarak 
incelendi.

Bulgular: 6 olgu (5 erkek, 1 kadın; ortalama yaş 59, 30–70 yaşları arasında) koroner 
arter bypass greftleme sonrası SD tanısı ile tedavi edildi. Olgularda SD ile birlikte mediastinit 
tanısı ile sternum, kostal kartilaj ve komşu yumuşak dokuları içeren debridman yapıldı. Kültür 
negatifliği sağlanıncaya kadar vacuum-assisted closure (VAC) uygulandı. Ortalama VAC sayı-
sı 4 (1–12)’tü. 12 kez VAC uygulaması gerektiren olgunun kültürlerinde acinetobacter üremesi 
tespit edilmişti. Enfeksiyon kontrolü sonrası hastalara rekonstrüksiyon cerrahisi uygulandı. Bu 
amaçla 3 olguya fiksasyon ile birlikte omentoplasti ve pektoral flep, 1 hastaya fiksasyon uygu-
lanmaksızın pektoral flep, 1 olguya ise fiksasyon ve pektoral flep, 1 olguya sadece fiksasyon 
uygulandı. Fiksasyon amacı ile titanyum osteosentez fiksasyon barı kullanıldı (Tablo1). Bu 
işlemde her bir bar, karşılıklı iki kostanın anterior kısmına sabitlenen klipslere tespit edildi. Bu 
klipsler kostaların periostu sıyrılıp, damar-sinir paketini içine almayacak şekilde bacakları sıkıl-
mak suretiyle kostalara tespit edildi. Klipslerin 3 farklı dirseğe sahip olması ve barın uzunluğu-
nun ayarlanabilir olması sayesinde sistem her anatomik lokasyona uygulanabildi. Sternumun 
ileri derecede lizise uğradığı olgularda sternum hattına pediküllü omentum flebi çekildi. Her iki 
pektoralis majör kasları serbestleştirilerek barların önünde tespit edildi. Cerrahi tedavi sonrası 
5 olgu 7–9. günde taburcu edildi. Bu olgularda SD tedavisi amacı ile yapılan cerrahi tedaviye 
bağlı komplikasyon gelişmedi. Bir olguda postoperatif 6. günde yüzeyel yara yeri enfeksiyonu 
gelişti. Beş gün süre ile aktif yara bakımı sonrası yara yeri kapatıldı ve taburcu edildi. Hiçbir 
olguda mortalite saptanmadı.

Sonuç: SD açık kalp cerrahisi sonrası gelişebilen ve hayatı tehdit eden bir komplikasyon-
dur. Genellikle sternotomi yerinde bir enfeksiyon ile başlar ve ardından daha derin dokulara 
ve mediastene yayılır. Tedavinin başarısı erken tanı ve uygun tedaviye bağlıdır. Sistemik anti-
biyotik tedavisi ve cerrahi girişim tedavinin temelini oluşturur. İnsidansı %1–3’tür. Ülkemizde 
yıllık 80,000 civarında açık kalp cerrahisi yapılmaktadır. Oluşan SD vakalarının büyük ço-
ğunluğu kalp cerrahları tarafından tedavi edilmektedir. Ancak sternum ve kostaların kondral 
kısımlarının lizisi ile sonuçlanan durumlarda, göğüs duvarı rekonstrüksiyonu gerekmektedir. 
Toraks duvarının anatomik yapılarının cerrahisi primer göğüs cerrahisini ilgilendirdiğinden 
mediastinit ve SD olgularının göğüs cerrahisi uzmanlarınca tedavi edilmesi gerektiğini düşün-
mekteyiz.
Anahtar Kelimeler: cerrahi rekonstrüksiyon, fiksasyon, mediastinit, sternal dehiscence.
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Resim 1. Sternal dehiscence olgusuna ait bilgisayarlı tomografi görüntüsü, intraoperatif görünüm ve postoperatif akciğer grafisi.

Tablo 1. Olgular ve uygulanan cerrahi tedavi.
Hasta Yaş/C VAC sayısı Uygulanan cerrahi ve fiksasyon durumu
Olgu 1 70, E 3 4–5. kostalara 3 boyutlu titanyum osteosentez fiksasyon barı (2 adet bar)

Pektoral flep
Olgu 2 65, E 4 3–4–5. kostalara 3 boyutlu titanyum osteosentez fiksasyon barı (3 adet bar)

Omentoplasti ve pektoral flep
Olgu 3 65, E 2 Sternuma vidalı 3 boyutlu titanyum osteosentez fiksasyon barı (4 adet bar)
Olgu 4 30, E 12 Fiksasyon uygulanmadı

Pektoral flep
Olgu 5 61, E 2 2–3–4–5. kostalara 3 boyutlu titanyum osteosentez fiksasyon barı (4 adet bar)

Omentoplasti ve pektoral flep
Olgu 6 65, K 1 2–3–4–5. kostalara 3 boyutlu titanyum osteosentez fiksasyon barı (4 adet bar)

Omentoplasti ve pektoral flep
C: cinsiyet, VAC: vacuum-assisted closure
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S-373

TORASIK OUTLET SENDROMUNDA TRANSAKSILLER 
BIRINCI KOT REZEKSIYONU SONUÇLARIMIZ
Abdulaziz Kök, Sedat Ziyade, Osman Cemil Akdemir, Ömer Soysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Torasik outlet sendromu (TOS) pleksus brakiyalis ve subklaviyan damarların basıya 
uğraması ile ortaya çıkan bozukluklardır. Karpal tünel sendromundan sonra ikinci sıklıkta bil-
dirilen tuzaklanma durumudur. TOS iddiası ve gerçek TOS iki farklı antitedir. Gerçek olanda 
tanısal testler pozitiftir. Bu durumda bile tanı konulması zordur, çünkü standardize tanısal kri-
terler yoktur. Tanıda, klinisyenin çok titiz hikaye ve fizik muayanesi sonucu vereceği karar çok 
önemlidir. Konservatif tedavi ve cerrahi tedavi seçenekleri vardır. Seçilmiş olgularda cerrahi 
tedavi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Transaksiller birinci kot rezeksiyonu sonuçlarımızı 
sunmayı amaçladık.

Materyal-metod: Kliniğimizde TOS tanısı ile opere edilen hastaların bilgilerine dosyaları 
ve bilgisayar kayıtları taranarak ulaşıldı. Demografik bilgileri, şikayetleri, TOS tipleri, ameliyat 
komplikasyonları ve tedavi sonuçlarını dökümante ettik.

Bulgular: Yirmi üç hasta TOS tanısı ile opere edildi. Ortalama yaş 33 idi. Yaş aralığı 15 ile 
65 arasıydı. Kadın erkek oranı 22/1 di. En sık şikayet ağrı ve uyuşma idi %50 (11 vaka). Tüm 
hastalarda 8 vaka saf vasküler 3 vaka ise hem vasküler hem nörojenikdi. Nörojenik vakala-
rın dördünde kas atrofisi izlendi. Cerrahi endikasyon olarak nörojenik TOS da fizik tedaviye 
rağmen geçmeyen sikayetler ve EMG de TOS uyumlu bulgular baz alındı. Vasküler TOS da 
ise doppler ultrason ve subklavyen arter ven manyetik rezonans anjiografileri baz alındı. Tüm 
hastalara transaksiller 1. kot eksizyonu ve servikal kot saptanmış olanlara da aynı seansda 
servikal kot eksizyonu yapıldı. Bir hastada baska merkezde 1. kot eksizyonu yapıldığından 
posteriordan ‚J‘insizyon uygulanıp 1. kostanın kalan kısmı çıkarıldı. Nörojenik ve vaskuler 
TOSu olan ve transaksiller birinci kot rezeksiyonu yapılan bir hastada semptom ve bulguları-
nın sürmesi üzerine C7 nin transvers proçesi kostaklavikuler yaklaşımla kısaltıldı. Bir hastada 
komplikasyon izlendi. O da kalıcı skapula transpozisyonu ve pitozis idi (%4,5).

Sonuç: TOS da transaksiller birinci kot rezeksiyonu ile semptomlar düzelir. TOSda majör 
bası unsuru birinci kottur.
Anahtar Kelimeler: Birinci kosta, Torasik çıkış sendromu, Transaksiller girişim
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S-374

EVRE I KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERI 
TEDAVISINDE LOBEKTOMI VE SUBLOBAR REZEKSIYON 
YAPILMIŞ OLGULARDA UZUN DÖNEM SAĞ KALIM 
ANALIZI
Bülent Aydemir1, Eyüp Halit Yardımcı1, Zuhal Kuş2, Melek Didem Peköz1, Miray 
Ersöz1, Muharrem Çelik1, Tamer Okay1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) uygun olan hastalarda altın stan-
dart yaklaşım anatomik rezeksiyonlardır. Periferik yerleşimli < 3 cm boyutunda, TI N0 lezyon-
larda sublober rezeksiyonun lober rezeksiyonlarla benzer sağkalım sağladığını gösteren farklı 
çalışmalar vardır. Kliniğimizde KHDAK tanısı ile opere edilen sublober rezeksiyon uygulanmış 
hastalar ile benzer evredeki lober rezeksiyon uygulanmış olan hastaların uzun dönem sağka-
lımlarını karşılaştırmak amaçlandı.

Gereç ve yöntem: 2003–2015 yılları arasında KHDAK tanısı ile sublober veya lober rezek-
siyon uygulanmış, T1, T2 N0, Evre I 164 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 132 hastaya 
(27’si kadın 105’i erkek) lober rezeksiyon uygulanırken, 32 hastaya (6’sı kadın 26’sı erkek) sub-
lober rezeksiyon uygulandı. Ortanca yaş sublober rezeksiyon yapılmış olan hastalarda 70, lober 
rezeksiyon yapılmış olan hastalarda 62 idi (p=0,001). Kardiyopulmoner rezervi yeterli olmayan, 
lober rezeksiyon açısından yüksek risk taşıyan hastalara sublober rezeksiyon uygulandı.

Olguların tamamına PET/BT ile klinik evreleme yapıldı. N2 şüphesi olan hastalara ope-
rasyon öncesi mediastinoskopi ile lenf nodu örneklemesi yapıldı. Tüm olgulara R0 rezeksiyon 
uygulandı. Kemoterapi ve radyoterapi sonrası cerrahi uygulanan olgular, pnömonektomi ya-
pılmış olgular ve ikinci bir primer tümör tedavisi yapılmış olan olgular çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Olguların yaşları değerlendirildiğinde sublober rezeksiyon yapılan grubun an-
lamlı olarak daha ileri yaşta olduğu saptandı. Olguların hücre tipleri değerlendirildiğinde sub-
lober rezeksiyonlarda adenokarsinom %50 (n: 16), skuamöz hücreli karsinom %37,5 (n: 12), 
diğer %12,5 (n: 4) olarak tespit edilirken lober rezeksiyonlarda adenokarsinom %41,7 (n: 55), 
skuamöz hücreli karsinom %40,2 (n: 53), diğer %18,1 (n: 24) olarak tespit edildi. İki grup 
arasında hücre tipi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Yine ope-
rasyon türü ile hücre diferansiyasyonu, lenfovasküler invazyon, viseral plevra invazyonu ve 
tümör boyutu açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Hastanede kalış 
süresi değerlendirildiğinde ise sublober rezeksiyon yapılan grup anlamlı olarak daha az süre 
hastanede kaldığı hesaplanmıştır (p: 0,028). Sublober rezeksiyon uygulanmış olan hastalarda 
5 yıllık sağkalım %54 olarak izlenirken, lober rezeksiyonlarda 5 yıllık sağkalım %75,2 olarak 
izlenmiştir. Sağkalım yüzdeleri arasında gözlemsel açıdan ciddi bir fark olmasına rağmen iki 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı (p: 0,068).

Sonuç: Erken evre KHDAK tedavisinin değerlendirildiği benzer çalışmalarda, sublober 
ile lober rezeksiyonların benzer sağkalım sağladığı görülmüştür. Lober rezeksiyon uygulana-
mayan seçilmiş hastalara sublober rezeksiyonun güvenli bir şekilde uygulanabileceği fakat bu 
kararın daha fazla olgu sayısı ile desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: sublobar rezeksiyon, akciğer kanseri, wedge rezeksiyon
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S-382

AKCIĞER KANSERI CERRAHISINDE TAMAMLAYICI 
LOBEKTOMILER: IKI MERKEZLI ÇALIŞMA
Akif Turna1, Mehlika İşcan1, Hüseyin Melek2, Hasan Volkan Kara1, Ezel Erşen1, 
Burcu Kılıç1, Cengiz Gebitekin2, Kamil Kaynak1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

Giriş: Gelişen tanı yöntemlerine ve patolojik incelemedeki teknik gelişmelere karşın, ope-
re olabilen akci-ğer kanserli olguların bir bölümüne ameliyat sırasında ‘donmuş kesit’inceleme 
yapılsa dahi tanı koyulamamaktadır. Ameliyat sonrasında primer akciğer kanseri olduğu bil-
dirilen olgularda onkolojik prensiplere uymak için tekrar ameliyat ile tamamlayıcı lobektomi 
yapmanın gerekliliği henüz tam olarak ortaya koyulamamıştır.

Hastalar ve yöntemler: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Uludağ Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları’nda da Ocak 2007 ila Aralık 2013 
arasında opere ettiğimiz küçük hücre dışı akciğer kanserli 508 olgumuzdan 27’sine (%2,9) 
wedge rezeksiyon sonrasında standart patolojik inceleme ile küçük hücreli dışı primer akciğer 
kanseri tanısı koyulduğundan tamamlayıcı lobektomi yapılır iken, aynı dönemde Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 352 olguya (%69,2) lobektomi, 23 hastaya 
ise (%4,5) wedge rezeksiyon uygulandı. Olguların evreleri ve lenf nodu tutulumları ile ortala-
ma yaşları 3 grupta benzer idi. Ortalama yaş 57,1 idi (20–83 yaş). Hastalar ameliyat sonrası 
ortalama 40,0 ay takip edildi (1–132 ay). Sağkalımlar, Kaplan-Meier testi ile bulundu, sağka-
lım karşılaştırmaları Log-rank ve Cox testi ile yapıldı.

Bulgular: Üç grupta evre, tümörün tarafı, cerrahi sınırda tümör varlığı, damar invazyonu 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok iken, wedge rezeksiyon yapılan olgularda 
lobektomi ve tamamlayıcı lobektomi yapılanlara göre daha yüksek oranda N1 tutulumu sap-
tandı (p=0,011). Tanısının elde edlilip tek bir aşamada lobektomi yapılan hastalarda 5 yıllık 
sağkalım %60 iken, wedge rezeksiyon yapılan hastalarda bu oran %53 idi (p=0,292). Wedge 
rezeksiyon sonrasında tamamlayıcı lobektomi uygulanan olguların sağkalımı wedge rezeksi-
yon yapılanlara göre daha yüksek (p=0,03), ilk aşamada lobektomi uygulanan olgulara göre 
benzer (p=0,481) bulundu.

Sonuçlar: Primer akciğer kanserli hastalarda eğer tanı ancak wedge rezeksiyon ile çı-
karılan materyalin stan-dart incelemesi sonrası koyulabiliyor ise, bu hastalarda tamamlayıcı 
lobektomi daha yüksek bir komplikasyon oranına neden olmaz, onkolojik açıdan en doğru 
rezeksiyondur ve sadece daha wedge rezeksiyon yapılan olgulara göre daha yüksek sağkalım 
sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, tamamlayıcı lobektomi, 
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INTERSTISYEL AKCIĞER HASTALIĞI NEDENIYLE 
UNIPORTAL VATS AKCIĞER BIYOPSISI/BRONKOSKOPIK 
KRIYOBIYOPSI YAPILAN HASTALARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Volkan Karaçam1, Kemal Can Tertemiz2, Eyüp Sabri Uçan2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, İzmir

Giriş: Akciğer hastalıklarının tanısal işlemlerinde genel kural minimal invazif işlemden 
invasive doğrudur. Uniportal videotorakoskopik (VATS) akciğer biyopsisi en sık uygulanan ta-
nısal işlemdir. Son zamanlarda seçilmiş olgularda bronkoskopik kriyobiyopsini (BKBx), VATS 
biyopsiye alternatif bir yöntem olduğu bildirilmektedir.

Amaç: Çalışmamızda; kliniğimizde interstisyel akciğer hastalığı (İAH) ayırıcı tanısı ama-
cıyla uniportal VATS akciğer biyopsisi ile kriyobiyopsi uygulanan vakaları inceledik.

Gereç-yöntem: Ekim 2016-Mart 2017 yılları arasında İAH nedeniyle uniportal VATS/
BKBx yapılan 28 vakanın klinik ve patolojik kayıtları değerlendirildi.

Bulgular: Vakaların 13’ü erkek, 14’ü kadındı. VATS 15 olguya, BKBx 13 olguya uy-
gulandı. Her iki grup arasında, demografik özellik ve ek hastalık açısından fark yoktu. Yaş 
ortalaması 50,2 ± 14,3’dü. Alınan biyopsi sayısı BKBx’de 2,58±0,66, VATS’ta 2,06± 0,88 
‘di. Örnek boyutu BKBx’de 6,50±1,50, VATS’ta 33,00± 8,19 mm’di. Patolojik tanı elde 
edebilme başarısı BKBx’de %83,3, VATS’ta %93,3 ‘dü. İntraoperatif komplikasyon VATS’ta 
gelişmezken, BKBx’de 4 olguda minimal kanama görüldü. Postoperatif komplikasyon olarak 
BKBx’de bir olguda pnömotoraks gelişirken, VATS’ta 4 vakada 250 ml/gün’nün üstünde dre-
naj görüldü. Yatış süresi BKBx’te 1,2±1,4 günken, VATS’ta 3,9±0,9 gündü (p<0,001).

Sonuç: BKBx intestisyel akciğer hastalığı düşünülen olgularda yüksek tanı, kısa yatış sü-
resi ve düşük komplikasyon oranı ile uygulanabileceğini saptadık. Bu nedenle; seçilmiş olgu-
larda ilk tanısal girişim olarak uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: interstisyel akciğer hastalığı, kriyobiyopsi, VATS



97
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Sö
ze

l B
il

d
ir

il
er

S-388

SUBLOBER AKCIĞER REZEKSIYONLARINDA PARANKIM 
CERRAHI SINIR UZAKLIĞININ SAĞKALIMA ETKISI
Bülent Aydemir1, Eyüp Halit Yardımcı1, Zuhal Kuş2, Melek Didem Peköz1, Miray 
Ersöz1, Muharrem Çelik1, Tamer Okay1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Amaç: Sublober rezeksiyon erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) 
kardiyopulmoner rezervi yeterli olmayan hastalarda lobektomi yerine tercih edilebilecek gün-
cel bir yaklaşımdır. Segmentektomi ve kama rezeksiyonu olarak uygulanan sublober rezeksi-
yonlarda akciğerdeki lezyonun konumuna göre lezyondan uzak bir cerrahi sınır yakalamak 
teknik olarak her zaman kolay olmamaktadır. Çalışmamızda sublober rezeksiyon uyguladı-
ğımız KHDAK hastalarında patoloji sonuçlarına göre elde ettiğimiz cerrahi sınırların lezyona 
olan uzaklığının hastaların uzun dönem sağkalımına etkisini saptamak amaçlanmaktadır.

Gereç ve yöntem: 2003–2015 yılları arasında Evre I KHDAK tanısıyla kliniğimizde sub-
lober rezeksiyon uygulanmış olan 32 hasta retrospektif olarak patoloji raporları ile incelendi. 
Ortanca yaş 70 olan hastalarda kadın: erkek oranı 6:26 olarak izlendi. Akciğerdeki lezyonun 
bitim yerinden ‘stapler’veya dikiş hattına olan mesafe cerrahi sınır olarak alındı ve patoloji 
raporlarından değerlendirildi. Hastalar cerrahi sınır 0–5 mm: A grubu, 6–10 mm: B grubu ve 
>10 mm: C grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Patolojik evrelemeler IASLC’nin 8. Akciğer 
Kanseri Evrelemesine göre yapıldı. Gruplar arası sağkalım kıyaslandı.

Bulgular: Ortalama 5 yıllık sağkalım %54 olarak izlendi. A grubunun sağkalımı %41,7, 
B grubunun sağkalımı %85,7, C grubunun sağkalımı %62,5 olarak hesaplandı. Sağkalımlar 
arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmadı (p: 0,46).

Sonuç: Sublober rezeksiyonlarda cerrahi sınırın genel sağkalıma etkisi olmadığı fakat 
lokal nüksler üzerinde etkisinin olduğu düşünülmektedir. Genel sağkalımda cerrahi sınırın 
negatif olması yani R0 bir rezeksiyon sağlanmış olması yeterli olarak görülmektedir. Bu çalış-
mada her ne kadar gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamış olsa da 5 
mm’nin altındaki cerrahi sınırın sağ kalım üzerinde fark yarattığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, wedge rezeksiyon, parankim cerrahi sınır
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VASKÜLER TORASIK OUTLET SENDROMUNDA 
NONINVAZIV GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERI 
TANIYA YETERINCE YARDIMCI MI? INTRAVASKÜLER 
ULTRASONOGRAFI SONUÇLARI EŞLIĞINDE ANALIZ
Yusuf Kahya1, Servet Seçkin Tunç Kasap1, Gökhan Kocaman1, Bülent Mustafa Yenigün1, 
Çağlar Uzun2, Cabir Yüksel1, Evren Üstüner2, Cüneyt Köksoy3, Ayten Kayı Cangır1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş-amaç: Vasküler Torasik Outlet Sendromu (TOS) tanısı, klinik semptom ve fizik mu-
ayenenin yanı sıra renkli dopler ultrasonografi (RDUS) ve BT anjiografi ile konulmaktadır. 
Son yıllarda intravasküler ultrasonografinin (IVUS) de, TOS tanısında kullanılabileceği yö-
nünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada vasküler TOS ön tanılı hastalarda geleneksel 
yöntemlerin etkinliğinin IVUS sonuçları ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: 2016–2017 yıllarında kliniğimizde vasküler TOS öntanısı olan ve non-invaziv 
yöntemler ile (RDUS ve BT anjiografi) vasküler bası saptanan 31 hasta invaziv yöntemler 
(dijital substraksiyon anjiografi-DSA+IVUS) ile değerlendirildi. Noninvaziv ve invaziv görün-
tüleme yöntemlerinin etkinliği analiz edildi.

Sonuç: Hastaların %90 (n: 28)’ı kadın, %10 (n: 3)’u erkekti ve yaş ortalaması 31,4 (20–
50) idi. Tüm hastalarda vasküler TOS semptomları mevcuttu. Adson testi 17 hastada pozitif 
iken 14 hastada negatif saptandı. Adson (+) olan hastaların %32 (n: 10)’sinde IVUS (+); 
adson (-) olan hastaların ise %23 (n: 7)’ünde IVUS (-) saptandı. Adson testi ve IVUS yöntemi 
%45 (n: 14) hastada vasküler TOS açısından farklı sonuçlandı.

Hasta sayıları incelendiğinde; RDUS, BT anjio, DSA ve IVUS sonuçlarında %6 (n: 2) 
hasta vasküler TOS açısından negatif olarak değerlendirilirken, %19 (n: 6) hastada ise tüm 
yöntemlerde pozitif olarak değerlendirildi. Noninvaziv yöntemler ile vasküler TOS olarak de-
ğerlendirilen hastaların %12 (n: 4)’si IVUS ile negatif olarak saptandı. Ultrasonografinin 2 
farklı uygulama şekli RDUS ve IVUS ayrıca değerlendirildiğinde; RDUS’un pozitif olduğu 7 
hasta IVUS ile negatif, RDUS’un negatif olduğu 5 hasta IVUS ile pozitif saptandı

Tartışma: Koroner ve periferik vasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde; intravasküler 
darlığın derecesini, damar duvar yapısını, kan akım hızındaki değişiklikleri, bası nedeni ana-
tomik yapıları gerçek zamanlı görüntüler ile yorumlama fırsatı sunan IVUS geleneksel anji-
ografiyi tamamlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkmıştır. IVUS ile intravasküler alan 360 
derecelik açıyla değerlendirilebilir, bu nedenle nötral pozisyon ya da adson manevrası ile 
lümen içindeki olası daralma, lokalizasyonu ve derecesi daha objektif olarak belirlenebilir. Bu 
sonuçları desteklemek açısından IVUS’un altın standart olabilmesi için postoperatif değer-
lendirme ve klinik düzelme/tedaviye yanıtın değerlendirilmesini sağlayan çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vasküler torasik outlet sendromu, noninvaziv görüntüleme, intravasküler USG
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GERIATRIK AKCIĞER KANSERLI HASTALARDA KARDIAK 
RISK SKORLAMASI ILE CERRAHI TEDAVI SONRASI 
MORTALITE VE KOMPLIKASYON: YAŞIN ROLÜ
Funda İncekara, Göktürk Fındık, Mustafa Demiröz, Deniz Tikici, Koray Aydoğdu, 
Erkmen Gülhan, Sadi Kaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahi Bölümü Ankara

Amaç: Bu çalışmada, akciğer kanserli hastalarda yapılan cerrahi tedavi sonrası, yaşın 
mortalite ve komplikasyon üzerine etkisi araştırıldı.

Çalışma Planı: Ocak2014-Kasım 2016 tarihleri arasında akciğer kanseri ile cerrahi teda-
vi amaçlı kliniğimize başvuran hastalar retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalar preoperatif 
dönemde solunum fonksiyon testi, tam kan sayımı, biyokimya, ve elektrokardiyografi ile de-
ğerlendirildi. Kardiyak risk skorlaması ile beklenen Mortalite (Lojistik skor) belirlendi. Akciğer 
rezeksiyonu uygulanan 485 hasta (88 kadın, 397erkek; ort. Yaş 59,7 yıl; dağılım 9–82 yıl) ça-
lışmaya dahil edildi. Göğüs dreninden 7 günden fazla süren hava kaçağı “uzamış hava kaça-
ğı”, ameliyat sonrası 30 gün içinde olan ölümler cerrahi mortalite, yetmiş yaş ve üstü hastalar 
yaşlı olarak kabul edildi. Yetmiş yaş altı 412 hasta ve 70 yaş ve üstü 73 hasta gruplandırıldı ve 
beklenen Mortalite (Lojistik skor), morbidite ve mortalite oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 1’deki 412 hastanın kardiyak risk skorlaması ile beklenen Mortalite (Lo-
jistik skor) ortalama 1,24, grup 2’deki 73 hastanın ise ortalama 3,5 olarak değerlendirildi. 
Grup 1’deki hastaların 333’üne (%80,8) lobektomi, 43’üne (%10,4) pnömonektomi, 30’una 
(%7,2) bilobektomi, 3’üne (%0,7) segmenttektomi, 3’üne sleeve lobektomi (%0,7) ameliyatı 
yapıldı. Grup 2’deki hastaların ise 65’ine (%89) lobektomi, 4’üne (%5,4) pnömonektomi, 
4’üne sleeve lobektomi (%5,4) ameliyatı yapıldı. Grup 1’de 5 cerrahi mortalite (%1,2) gözle-
nir iken, grup 2’de mortalite 6 (%8,2) idi. Grup 1’de 99 (%24) hastada komplikasyon, grup 
2’de ise 17 hastada (%23,3) komplikasyon gözlendi. En sık görülen komplikasyon uzamış 
hava kaçağı ve atelektazi idi.

Sonuç: Yetmiş yaş üstü akciğer kanserli hastalarda komplikasyon oranı, mortalite açı-
şından yetmiş yaş altı grupla anlamlı fark görülmedi. Kardiyak risk skorlaması ile beklenen 
Mortalite (Lojistik skor) ortalamalarına bakıldığında yetmiş yaş üstü akciğer kanserli hasta-
larda oranının bariz olarak yüksek olmasına rağmen komplikasyon, hastanede yatış süresi ve 
sağkalım arasında anlamlı fark görülmedi. Yetmiş yaş üstü akciğer kanserli hastalarda seçilmiş, 
uygun hastalarda cerrahi öncelikle yapılması gereken tedavidir ve güvenle yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer rezeksiyon, geriatrik hasta, akciğer kanseri
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Resim 1. 70 yas ustu ve altı arasında sağkalım açısından fark yok

Tablıo 1. Geriatrik hastalarda hücre tipi dağılımı
ADENOKARSİNOM  %47
SKUAMOZ KARSİNOM  %34
KARSİNOİD TÜMÖR  %10
ADENOSKUAMOZ KARSİNOM  %4
PLEOMORFİK KARSİNOM  %2
BÜYÜK HÜCRELİ KARSİNOM  %2
DİĞERLERİ  %1
TOPLAM  %100
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TEKRARLAYAN BENIGN VE MALIGN PLEVRAL 
EFÜZYONLARDA TALK PLÖREDEZISIN BAŞARISINI 
ETKILEYEN FAKTÖRLER: PROSPEKTIF BIR ÇALIŞMA
Nurlan Alizade, Ezel Erşen, Burcu Kılıç, Hasan Volkan Kara, Akif Turna, Mehmet 
Kamil Kaynak
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş-amaç: Plevra efüzyonları benign ve malign nedenlerden doğan, klinik pratikte int-
ratorasik ve ekstratorasik sistem hastalıklarının komplikasyonu olarak sıkça karşımıza çıkan 
klinik durumdur. Talk plöredezis semptomatik ve tekrarlayan plevral efüzyonlarda kateter, tüp 
torakostomi ve vats yardımıyla uygulanan etkili yöntemdir. Çalışmamızda tekrarlayan benign 
ve malign plevral efüzyonlarda talk süspansiyonu ile yapılan kimyasal plöredezisin başarısını 
ve başarıyı etkileyen faktörleri bulmayı amaçladık.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Şubat 2012-Eylül 2016 tarihleri arasında benign 
ve malign plevral efüzyon tanısıyla kateter torakostomi yardımıyla drenaj işlemi yapılmış, talk 
plöredezis işlemi uygulanmış olan ve olmayan 213 hasta prospektif olarak dahil edildi. Has-
taların 113’ü erkek, 100’ü kadın idi. Yaş ortalaması 59,6 (18–91) idi. İşlem öncesi en çok 
izlenen şikayetler dispne (%85,4), öksürük, halsizlik ve karın ağrısı idi. Çalışmaya alınan 213 
hastadan 101’ine talk süspansiyonu ile plöredezis işlemi uygulandı. Hastaların plevra sıvıla-
rında bir dizi biyokimyasal parametre ölçüldü.

Bulgular: Radyolojik inceleme sonucu hastaların 156’sında (73,2) masif düzeyde plevral 
efüzyon olduğu tespit edildi. Bu 101 hastadan 83’ünde (%82,2) başarı sağlandı. Toplam 213 
hastanın 101’ine plöredezis uygulandı, bu hastalardan 47’sinde (%22,1) sağ hemitoraksa, 
46’sında (%21,6) sol hemitoraksa, 8’inde (%3,8) ise bilateral olarak uygulandı. Toplam plö-
redezis uygulanmış 101 hastadan 78 (%77,2) tek taraflı, 5’inde (%5) çifttaraflı olmak üzere 
83 (%82,2) hastada başarı sağlanır iken 18 (%17,8) hastada plöredezis ise etkisiz kaldı. Plö-
redezis başarısı açısından, sağ hemitoraksta yapılan plöredezis, sola göre istatistiksel açıdan 
anlamlı derecede (p<0,001) daha başarılı idi. Başarısızlıkla sonuçlanan plöredezisli hastalar-
dan 3’üne kalıcı kateter torakostomi işlemi uygulandı. Hastalarda sağkalımlar irdelendiğinde, 
talk plöredezisin başarılı olduğu ve olmadığı olgularda sağkalım açısından bir fark görülmedi 
(p=0,843).

Plöredezisin başarısını etkileyen faktörler olarak plevra ile serum proteinlerinin oranı, efüz-
yonun masif olması, bilateral talk uygulanması, talk miktarı, toplam drenaj miktarı, drenaj 
mevsimi, 2. drenaj tarafı ve 3. drenaj tarafı olarak belirlendi (p<0,05).

Sonuç olarak, plöredezis yapılacak hastalarda özellikle yüksek miktarda drenaj saptanıyor 
ise, daha fazla talk uygulaması ile plöredezis başarısını arttırmak, düşük drenajı olan hastaları 
ise, günübirlik tedavi ile takip ederek yatış gerekmeksizin plevra sıvısının yönetimini yapmak 
mümkün olabilir. Tekrarlayan benign nedenli plevral efüzyonlu olgularda da talk plörodezis 
başarı ile uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Benign efüzyon, Malign efüzyon, Plevra, Plöredezis, Talk plöredezis
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Tablo 1. Plöredezis başarısı ile diğer parametrelerin karşılaştırılması.

Parametreler
Başarılı plöredezis

 (ortalama+-standart sapma)
Başarısız plöredezis

 (ortalama+-standart sapma) P Değeri
Yaş 59,23±13,607 59,11±17,543 0,974
Cinsiyet (erkek/kadın) 42/41 11/7 0,416
Hemoglobin 11,07±2,138 10,77±1,684 0,535
Monosit 644,49±370,267 830,35±514,65 0,084
Lenfosit 1177,92±894,373 1138,47±843,525 0,864
Lökosit 9439,62±5805,154 14311,76±19243,899 0,059
Akg pH 1060,48±2611,474 757,72±2373,916 0,727
pO2 75,21±30,516 74,19±36,509 0,925
pCO2 35,26±8,447 37,95±8,49 0,352
SO2 91,28±12,437 91,91±6,935 0,827
HCO3 22,01±3,333 23,77±3,385 0,125
CRP 92,26±91,62 117,25±74,33 0,363
Serum LDH 553,25±495,099 611,65±566,821 0,667
Serum Total protein 6,15±0,916 6,18±1,059 0,893
Serum albumin 1,09±0,571 1,33±0,851 0,188
Sıvı LDH 536,08±570,887 527,25±577,363 0,955
Sıvı albumin 2,33±0,736 2,33±0,743 0,999
Sıvı proteini 3,83±1,14 3,85±1,29 0,966
Sıvı glikozu 110,25±46,095 117,5±73,045 0,612
Sıvı amilaz 47,89±29,156 41,88±28,737 0,598
Protein oranı 0,61±0,173 4,04±13,591 0,028
LDH oranı 1,34±1,652 1,15±1,414 0,631
Albumin farkı 1,09±0,571 1,33±0,851 0,188
Efüzyonun masif olması 0,69±0,466 0,94±0,236 0,001
Bilateral girişim 0,16±0,366 0,11±0,323 0,602
Bilateral talk uygulanması 0,36±0,505 <0,001 0,038
Talk miktarı 4,84±1,884 6,35±4,256 0,025
Toplam drenaj miktarı 4341,91±3896,842 8942,22±5738,455 <0,001
Patoloji sonucu-Benign/malign/şüpheli 1,36±0,633 1,43±0,514 0,674
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S-398

ANA BRONŞ INVAZYONU OLAN OLGULARIN 8. TNM 
EVRELEMESINE GÖRE YENIDEN EVRELENDIRILMESI VE 
SAĞKALIM SONUÇLARI
Serpil Sevinç1, Şeyda Örs Kaya1, Kenan Can Ceylan1, Onur Akçay2, Ozan Usluer1, 
Demet Yaldız1, Arkın Acar1, Nur Yücel3

1SBÜ İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği 
2Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, İzmir 
3SBÜ İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pataloji Bölümü

Amaç: Yedinci TNM sınıflamasındaki T faktörüne göre T3 kapsamında olan “ana bron-
şun karinaya 2 cm’den daha az yakınlıkta invazyonu (karina tutulumu olmaksızın)” ibaresi 8. 
TNM evrelemesinde; tümörün karinadan uzaklığının prognozu etkilemediği belirtilerek de-
ğiştirilmiş ve bir alt kategoriye (T2) alınmıştır. Ayrıca tümörün boyutuna göre de T2a ve T2b 
alt grupları oluşturulmuştur. Bu değişikliğe göre bu özellikte olan tümörler retrospektif olarak 
yeniden evrelendirilmiş ve sağ kalımları incelenmiştir.

ÇALIŞMA PLANI: Ocak 2005-Haziran 2015 tarihleri arasında akciğer kanseri nedeni 
ile opere edilen 7. TNM evrelemesine göre T3 olan “ana bronşun karinaya 2 cm den daha az 
yakınlıkta invazyonu (karina tutulumu yok)” toplam 54 hasta (51 erkek, 3 kadın) retrospektif 
olarak incelenerek 8. TNM evrelemesine göre yeniden evrelendirildi. Yaş ortalaması 58 ± 
9,1 (yaş aralığı 38–80) idi. Hastaların sağkalım süreleri yeni evrelemeye göre hesaplandı. 
Değişkenlerin analizinde SPSS 22,0 (IBM Corparation, Armonk, New York, United States) 
programları kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile varyans 
homojenliği Levene testi ile değerlendirildi. Bağımsız iki grubun nicel verilere göre bir biri 
ile karşılaştırılmasında Independent-Samples T testi Bootstrap sonuçlarıyla birlikte kullanıldı. 
Faktörlerin mortalite ile yaşam sürelerine etkilerini incelemek için Kaplan-meier (product limit 
method)-Log Rank (Mantel-Cox) analizi kullanılmıştır. Nicel değişkenler tablolarda ortalama 
± std. (standart sapma) ve Range (Maximum-Minimum), Kategorik değişkenler ise n (%) 
olarak gösterildi. Değişkenler %95 güven düzeyinde incelenmiş olup p değeri 0,05 ten küçük 
anlamlı kabul edildi.

Bulgular: 8. evrelemeye göre T2a’da 44 (%81,5), T2b’de ise 10 (%18,5) hasta vardı. 
Evreleme grupları ise Evre IB (26 hasta-%48,1), Evre IIA (7 hasta-%13), Evre IIB (17 has-
ta-%31,5), Evre IIIA (4 hasta %7,4) idi. T2a ve T2b kapsamında hastalar arasında yaşam 
süresi açısından istatiksel olarak farklılık yoktu (p=0,83). 8. Evreleme kapsamında TNM göz 
önünde tutulduğunda tüm hastaların 3, 5 ve 10 yıllık yaşam süreleri sırası ile %71,9/ %56,2/ 
%45,7 olarak hesaplandı. Evre grupları yaşam süresi bakımımdan karşılaştırıldığında Evre IB 
ile IIIA (p=<0,001) ve Evre IIB ile IIIA (p=0,001) arasında istatiksel olarak anlamlılık saptan-
dı. N2 durumunu barındıran Evre IIIA’da ortalama yaşam süresi 18 ± 5,07 ay idi.

Sonuç: T2a ve T2b arasında yaşam süresi arasında farklılık olmamakla birlikte N2 duru-
munun yaşam süresini etkileyen en önemli belirteç olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, 8. evreleme, T2
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S-416

BENIGN TRAKEAL STENOZDA TEDAVI: 40 OLGUNUN 
ANALIZI
Miray Ersöz, Bülent Aydemir, Mehmet Sait Ersöz, Murat Yaşaroğlu, Mehmet 
Yıldırım, Muharrem Çelik, Tamer Okay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Benign trakeal stenoz, sıklıkla uzun süreli entübasyon veya trakeostomiye bağ-
lı olarak ortaya çıkar. Endotrakeal tüp kafının trakeaya aşırı basınç uygulaması ile trakeal 
kartilajın lokal iskemik nekrozu ve granülasyon dokusunun aşırı büyümesi sonucu meydana 
gelir. Trakea stenozu tedavisinde bronkoskopik dilatasyon, stent, lazer ve cerrahi rezeksiyon 
yöntemleri kullanılabilir.

Bu çalışmada trakea stenozu nedeniyle cerrahi rezeksiyon ve rekonstrüksiyon yapılarak 
tedavi edilen 40 hasta sunuldu.

Gereç ve yöntem: Kasım 2003-Eylül 2016 tarihleri arasında postentübasyon trakea ste-
nozu nedeni ile trakea rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu uygulanan 40 olgu retrospektif olarak 
değerlendirildi.

Tanı için tüm hastalara akciğer grafisi ve trakeal rekonstrüksiyon için ince kesitli boyun ve 
toraks tomografisi çekildi ve bronkoskopi (rijid ve/veya fiberoptik) yapıldı.

Otuzyedi hastada supin pozisyonda ‘collar’kesi ile, 3 hastada ise stenotik kısmın torasik se-
viyede olması nedeniyle sağ torakotomi ile trakea rezeksiyonu gerçekleştirildi. Trakea, stenotik 
kısmın altından kesildi ve steril bir tüple cerrahi alanda tekrar entübe edildi. Stenotik segment 
üst kısımdan yapılan kesi ile eksize edildi. Trakea anastomozu membranöz kısım devamlı, 
kartilaj kısım tek tek olacak şekilde absorbable stür ile sütüre edildi. İki hastada eşlik eden tra-
keoözofagial fistül nedeni ile özofagus primer onarımı da yapıldı. Ortalama 1,89 cm’lik (1–4 
cm) trakea segmenti eksize edildi.

Bulgular: Trakea stenozu nedeniyle opere ettiğimiz 40 hastadan 11’inde trakeostomi 
öyküsü vardı. Bu hastaların birinde kalıcı trakeostomi (gümüş kanül) mevcuttu. Yirmidokuz 
hastada stenoz nedeni uzamış entübasyondu. Entübasyon nedeni olarak kardiak nedenler ilk 
sırada idi.

Olguların 19’una preopertif dönemde rijid bronkoskopi ve dilatasyon yapıldı. 12 hastanın 
tekrarlayan dilastayonlara ihtiyacı oldu.

Postoperatif dönemde hastaların 7’sinde trakeal dilatasyon ihtiyacı oldu. Bu hastalardan 
2’sine trakeal stent, 2’sine ise kalıcı trakeostomi açılırken bir hasta lazer tedavisine yönlendi-
rildi. Buna göre cerrahinin tedavide yetersiz kaldığı hasta sayımız 5 olup, oranımız %12,5’tur.

Sonuç: Trakea içinde endotrakeal balonun fazla şişirilmesine bağlı bası yüzünden muko-
zanın kanlanması bozulur ve nekroza bağlı trakeal stenozlar gelişir. Benign trakeal stenozda 
trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksüyonun en uygun tedavi metodu olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Trakea, rezeksiyon, rekonstrüksiyon, dilatasyon
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S-429

GENIŞ GÖĞÜS DUVARI REZEKSIYONU VE 
REKONSTRÜKSIYONU YAPTIĞIMIZ PRIMER 
MALIGN GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRLERINDE CERRAHI 
DENEYIMLERIMIZ
Attila Özdemir, Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Hatice Eryiğit Ünaldı, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Primer göğüs duvarı tümörleri nadir görülür. Bununla birlikte onkolojik cerrahi 
sınırlar dahilinde yapılan geniş rezeksiyonlar ve sonrasında başarılı rekonstürksiyonlar önemli 
bir prognostik faktördür. 60 sayıdaki hasta grubumuzda tümörün histolojik tipine, lokalizas-
yonuna, rezeksiyon genişliğine göre yapmış olduğumuz rekontrüksiyon tercihlerimizin kısa ve 
uzun vadedeki sonuçlarını irdeledik.

Materyal-metod: Ocak 1997 ve Şubat2017 arasında primer göğüs duvarı tümörü ön 
tanısı ile rezeksiyon ve rekontrüksiyon yaptığımız 60 hasta geriye yönelik incelendi. Hasta-
lar yaş, cinsiyet, tümörün histolojik tipi ve defektin genişliğine ve uygulanan rekontrüksiyon 
yöntemine göre gruplandırıldı. Primeri akciğer, plevra, mediasten olan veya metastatik göğüs 
duvarı tümörleri çalışmaya alınmadı. Göğüs ön duvarındaki 5 cm’den büyük rezeksiyonlara 
rekontrüksiyon yapıldı. Bu amaçla polipropilen yama, metil metakrilat, titanyum mesh, 3D 
yöntemi ile hazırlanmış titanyum plak ve pediküllü kas flepleri kullanıldı. Olguların toplam 
hastanede yatış süreleri, oluşan defektlerin kapatılmasında kullanılan yöntemlerin ve mater-
yallerin kısa ve uzun vadede takip sonuçları kayıt altına alındı.

Bulgular: Tümörlerin en geniş yerinde ortalama çapı 12 cm (4–25 cm), rezeksiyon 
sonrası oluşan defekt ortalama 130 cm2 (32–325 cm). Olguların patolojilerine baktığımızda 
büyük çoğunluğun göğüs duvarını oluşturan yumuşak doku, kıkırdak ve kemik yapılardan 
kaynaklanan sarkomların oluşturduğu 44 olgu (%73) ve bunlar içerisinde de en sık kondro-
sarkom izlendi. Diğer malign patolojilerden ise en fazla meme kanseri cerrahisi sonrası lokal 
nüks, benign olgulardan ise osteokondrom raporlandı. 9 olguya parsiyel sternum rezeksiyonu 
+ göğüs ön duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, 1 olguya subtotal sternum rezeksiyonu 
+ göğüs ön duvarı un-bloc rezeksiyonu ve 3D protez ile rekonstrüksiyonu, 3 olguya bunlar-
dan bir tanesi parsiyel sternum rezeksiyonu ile birlikte olmak üzere parsiyel klavikula rezeksi-
yonu+ göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, diğer 47 olguya ise en az 3 en fazla 7 
kot parsiyel rezeksiyonu olmak üzere göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu yapıldı. 
Oluşan göğüs duvarı defektlerinin kapatılmasında 48 olgunun 2 tanesinde 3D titanium protez 
olmak üzere 46 olguda titanium mesh plate + pediküllü kas flebi ile, 8 olguda rekonstruksiyon 
materyali olarak polipropilen yama metil-metakrilat sandviç greft ve 4 hastada polipropilen 
yama üzerine kas flebi kapatıldı.

Sonuç: Göğüs duvarı tümörleri, kemo-radyoterapiye duyarlı olmayan, primer tedavisi uygun 
hastalarda cerrahi olan tümör grubudur. Gelişen teknoloji ile birlikte üretilen yeni rekonstrüksiyon 
materyalleri sayesinde daha büyük ve komplike tümörler solunum fizyolojisini bozmadan onkolo-
jik cerrahi prensipler içerisinde yapılabilmekte ve sağ kalım avantajı elde edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı tümörleri, göğüs duvarı rezeksiyonu, rekonstrüksiyonu, 
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S-432

GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRÜ REKONTRUKSIYONUNDA 
3D YAZICI ILE KIŞIYE ÖZGÜ TITANYUM PROTEZ 
DENEYIMIMIZ
Attila Özdemir1, Ekin Ezgi Cesur1, Kadir Burak Özer1, Hatice Eryiğit Ünaldı1, Fatma 
Tuğba Özlü1, Leman Aslan1, Kaan Gideroğlu2, Recep Demirhan1

1S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kliniği, 
İstanbul

Amaç: Primer göğüs duvarı rezeksiyonları sonrasında oluşan geniş defeklerin kapatıl-
masında yeni yöntemlerin ve multidisipliner yaklaşımların pratikte kullanılması ile onkolojik 
cerrahi sınırlar içeren daha geniş rezeksiyonların yapılabileceğine inanmaktayız. Bu amaçla 
3D yazıcı ile kişiye özgü oluşturulan titanyum protezdeneyimimizi sunmayı amaçladık.

Materyal-metod: Olgunun dış merkezde yapılan biyopsi sonucu osteokondrom olarak 
raporlanmış olmasına rağmen görüntü itibari ile malign karakterde izlendiğinden biyopsisi 
tekrarlanıp PET-CT ‘si çekildi. Biyopsi sonucu kondro sarkom (grade1–2) gelen uzak me-
tastazı olmayan olguya osteokondrom tanısı alan ancak malign karakterde görünümü olan 
olgunun ilk planda mevcut çekilen MR anjiyografide kardiakinvazyonizlenmediğinden göğüs 
duvarı rezeksiyonu ve rekontrüksiyonu planlandı. Hastanın mevcut defektiini kapatmak için 
ilk olarak bilgisayarlı tomografi ve 3 D yazıcı eşliğinde protez kalıp ve sonrasında proteze uy-
gun titanyum plak hazırlandı.

Bulgular: Olguya sağ latissimusdorsikası flap şeklinde hazırlandıktan sonra her iki ster-
noklavikular eklem korunacak şekilde göğüs ön duvarı anblokrezeke edildi sonrasında cerrahi 
sınırlardan frozen gönderildive tüm cerrahi sınırlar temiz geldikten sonra hazırlanmış titanyum 
protez göğüs ön duvarına implante edilip üzerine daha önce hazırlanmış olan sağ latissmus-
dorsi kası flap şeklinde kapatılıp onunda üzeri deri grefti ile örtüldü.

Hasta entübe olarak 3. basamak yoğun bakıma çıkartıldı. Post operatif 1. gün ekstübe edi-
lip klinikte 1. basamak yoğun bakıma alındı, 3. gün sol, 4. gün sağ toraks dreni sonlandırıldı 
ve aynı gün yatak çevresinde olacak şekilde mobilize edildi. Postop 7. gün hemovac direni de-
sonlandırıldı. Postop 10. gün tam mobilize olan taburculuğu planlanan hasta yurt dışında ika-
met ettiğinden dolayı postoperatif 27. güne kadar klinikte misafir edilip ülkesine dönüş yaptı

Sonuç: Geniş göğüs duvarı rezeksiyonlarında mevcut defektlerin kapatılmasında dene-
yimli kliniklerde geliştirilebilir teknik ve materyallerin kullanılması ile geç kalınmış bu tür olgu-
larda 3D yazıcı ile kişiye özgü protezler üretilip hastaların komplet rezeksiyon şansı arttırılabilir.
Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı tümörü, göğüs duvarı rezeksiyonu, titanyum protez



107
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Sö
ze

l B
il

d
ir

il
er

S-441

PULMONER ADENO KANSER: 455 HASTANIN 
SAĞKALIM ANALIZI
Demet Yaldız, Şeyda Örs Kaya, Kenan Can Ceylan, Arkın Acar, Özgür Öztürk
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde opere edilen, adeno kanserli olguların evreleri, pato-
lojik subgrupları ve çeşitli klinik ve radyolojik bulgularına göre sağkalım analizleri yapılarak 
kötü prognostik faktörlerin saptanması ve yeni tedavi modellerine kaynak oluşturması amaç-
lanmıştır.

Materyal ve metod: Bu çalışma, 1 ocak 2005–31 aralık 2016 tarihleri arasında kliniği-
mizde opere edilen ve adeno kanser tanısı alan 455 olgunun, kliniğimizce hastane bilgi işletim 
sisteminde oluşturulan ‘Kanser Kayıt ve Takip Programı’ndaki verileri kullanılarak yapılmıştır. 
İstatistik yöntemi olarak Kaplan-Meier (probability of survival) kullanılmıştır.

Bulgular: Olguların 85’i kadın, 370’i erkek ve yaşları 22–81 (50±28) arasında değiş-
mekteydi. 332 olgunun (%73) sigara kullanma öyküsü vardı. 7 hastanın ailesinde de akciğer 
kanseri mevcuttu. Hastaların 144’ünün, ağırlıklı olarak aralarında kardiovasküler hastalıklar, 
hipertansiyon, KOAH, diabet ve böbrek yetmezliğinin bulunduğu ek hastalıkları (%32) vardı. 
34 hastanın başvuru sebebi hemoptiziydi. 23 hasta neoadjuvan kemoterapi, 11 hasta neoad-
juvan radyoterapi almıştı. Tümör yerleşim yeri olarak sağ/sol hemitoraks oranı 277/178 idi. 
Patolojik alt tipler; %34 asiner baskın, %21 solid baskın, %14 müsinöz, %11 bronko-alveolar 
(eski sınıflamaya göre), %9 lepidik baskın, %6 papiller tip ve %4 mix olarak dağılım gösteri-
yordu. 222 olgu Evre I, 137 olgu Evre II, 85 olgu Evre III ve 11 olgu Evre IV olarak sınıflandı. 
Rezeksiyon tiplerine baktığımızda; biri sleeve olmak üzere 49 pnömonektomi, 42 bilobektomi, 
beşi sleeve olmak üzere 340 lobektomi, 4 segmentektomi ve 20 wedge rezeksiyon uygulandı. 
Hastaların takip süreleri 4–132 ay arasında değişmekteydi. 11 yıllık bu çalışmada yer alan 455 
hastanın 331’i exitus oldu. Bu ölümlerin 6’sı ilk 30 gün içinde gerçekleşti ve postoperatif mor-
talite olarak kabul edildi. 3 ve 5 yıllık sağkalım Evre I’de %67,2/57,5, Evre II’de %49,5/36,7, 
Evre III’de %38,2/28,2 ve Evre IV’de %29,1/14,2 olarak bulundu. Toplam 3 ve 5 yıllık sağka-
lım %56,3/44,4 olarak gerçekleşti. Alttiplere göre sağkalım analizi Figür 1’de verildi.

Sonuç: Adeno kanserler akciğer kanserlerinin en sık görülen alt tipidir ve yaklaşık tüm 
akciğer kanserlerinin yarısını oluşturmaktadır. Gelişen tedavi modellerine veri kaynağı olması 
açısından prognostik faktörlerin sağkalım analizinde kullanılması gittikçe artan bir önem ka-
zanmaktadır. Bu çalışmada akciğer adenokanserinin tedavi ve takibinde evrenin yanında pa-
tolojik alt tiplerinin de kullanılması gerekliliği sağkalım analizlerine göre gösterilmiş olmasına 
rağmen, çok merkezli ve ulusal çalışmalarla bu bulguların güçlendirilmesi ve diğer prognostik 
faktörlerin belirlenmesi gerektiği açıktır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer adeno kanser, adenokanser sınıflaması, prognostik faktör
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Tablo 1. Adeno kanser tip dağılımları
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S-442

ÜST LOBEKTOMILERDE PULMONER LIGAMAN 
DISEKSIYONU UYGULANMAYAN HASTALAR: DAHA IYI 
SONUÇLAR
Ekin Ezgi Cesur1, Çağatay Tezel2, Serdar Evman2, Talha Doğruyol2, Mustafa 
Vayvada2, Serkan Bayram2, Hakan Yılmaz2, Levent Alpay2, Volkan Baysungur2, Suat 
Erus3, Recep Demirhan1, İrfan Yalçınkaya2

1S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2S. B. Ü. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
3Koç Ünversitesi Hastanesi

Amaç: Operasyon tekniği açısından akciğeri rezeksiyona hazırlarken mobilizasyon amaçlı 
yapılan işlemler arasında inferior ligaman diseksiyonu da yer almaktadır. Pulmoner ligamanın 
üst lobektomi sırasında, geride kalan akciğerin toraks boşluğunu doldurması amacıyla kesi-
lerek serbestleştirilmesi yaygın bir cerrahi uygulamadır. Yapılan az sayılı hasta çalışmasında 
ise pulmoner ligamanın kesilerek akciğerin serbestleştirilmesinin, apekste kalan ölü boşluğun 
azaltılmasında belirgin bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Bronş açısının abartılı artışına yol 
açabilmekte, bronşial kink yapabilmekte ve öksürük, dispne, sekresyon artışı ve sekresyonları 
çıkarmada güçlük oluşturabilmektedir. Bu az sayılı vaka örnekleri ve çalışmalarda gösterilen 
sonuçlardan yola çıkarak daha yüksek hasta sayılı ve daha kapsamlı bir karşılaştırma gerektiği 
kanaatiyle, kliniğimizde üst lobektomi sırasında pulmoner ligamanı diseke edilen ve edilmeyen 
hastaların değerlendirmesi amacıyla yapılan bu klinik çalışmada hastaların ameliyat öncesi ve 
sonrası radyolojik, fonksiyonel ve semptomatolojik özellikleri kaydedilerek karşılaştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde Mart 2014-Mart 2015 tarihleri arasında tarafından 
yapılan torakotomi ile üst lobektomi vakaları değerlendirmeye alındı. Toplam 104 vakadan 
çalışmaya dahil edilen 81 vakanın operasyon sırasında pulmoner ligamanı serbestleştirilme-
yenlerin sayısı 37 (Grup 1), serbestleştirilenler ise 44 (Grup 2) idi.

Bronş açıları ölçümleri sonrasında yine genel karşılaştırmada gruplar arasında belirgin fark 
izlenmedi. Fakat öksürük yakınması olan grubun verilerini ayrıca karşılaştırdığımızda alt lob 
bronş açılarında (p=0,036) ve açılanma farkı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı sonuç 
görüldü (p=0,007). Bu hastaların radyolojik incelemelerinde bu anlamlı açılanma farkının 
bronşiyal kink oluşturduğu ve şikayetleri de bu durumun açıkladığı söylenebilir. Çalışmamızla 
uyumlu olarak, radyolojik kanıtlanmış bronşiyal kink bulunan olgularda öksürük semptomu 
bulunmuştur.

Sonuç: Bronş açıları ölçümleri sonrasında yine genel karşılaştırmada gruplar arasında 
belirgin fark izlenmedi. Fakat öksürük yakınması olan grubun verilerini ayrıca karşılaştırdı-
ğımızda alt lob bronş açılarında (p=0,036) ve açılanma farkı değerlerinde istatistiksel olarak 
anlamlı sonuç görüldü (p=0,007). Bu hastaların radyolojik incelemelerinde bu anlamlı açılan-
ma farkının bronşiyal kink oluşturduğu ve şikayetleri de bu durumun açıkladığı söylenebilir. 
Çalışmamızla uyumlu olarak, radyolojik kanıtlanmış bronşiyal kink bulunan olgularda öksü-
rük semptomu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: üst lobektomi, pulmoner ligaman, ekspansiyon, bronşial kink
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AKCIĞER NAKLI CERRAHI KOMPLIKASYONLARI
Mahmut Subaşı, Alkın Yazıcıoğlu, Erdal Yekeler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara.

Amaç: Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Kliniğinde akciğer nakli yapılan olgularda göz-
lenen cerrahi komplikasyonların sunularak literatürdeki diğer komplikasyonlarla birlikte tartı-
şılması amaçlandı.

Gereç-yöntem: Mart 2013-Mart 2017 tarihleri arasında kliniğimizde akciğer nakli yapı-
lan 29 olgunun (27 erkek, 2 kadın; ortalama yaş 45,7) kayıtları retrospektif olarak incelen-
di. Olgular; tek/çift akciğer nakli, endikasyonlar, epidemiyolojik veriler, soğuk iskemi süreleri, 
ECMO uygulamaları, yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri, mortalite, sağ kalım süreleri ve 
cerrahi komplikasyonlar açısından değerlendirildi.

Bulgular: Olguların 25’ine çift, 4’üne ise tek akciğer nakli yapıldı. Etyolojik faktörler; 
KOAH (n=11, %37,9), IPF (n=7, %24,1), silikozis (n=4, %13,7), bronşektazi (n=2, %6,8), 
pulmoner Langerhans hücreli histiositozis (n=2, %6,8), pulmoner alveoler lipoproteinozis 
(n=1, %3,4), Kartagener sendromu (n=1, %3,4), a-1 antitripsin eksikliği (n=1, %3,4) olarak 
sıralandı. Soğuk iskemi süresi birinci akciğer için ortalama 293±49 dakika (172–374 dk) 
ikinci akciğer için ortalama 424±46 dakika (325–510) idi. Dokuz olguya intraoperatif down-
sizing yapıldı. İntraoperatif olarak 17 olguda (%61) ekstrakorporeal membran oksijenasyon 
(ECMO) yapıldı. Olgularda 19’una (%67,9) ECMO ihtiyacı oldu. Yoğun bakım ünitesinde 
ortalama kalma süresi 15±9 gündü (3–45 gün). Hastalarda 9 olguda grade 3 primer greft 
disfonksiyonu, 5 olguda hava yolları komplikasyonları, 13 olguda plevral komplikasyonlar, 
2 olguda insizyonel komplikasyonlar, 3 olguda abdominal komplikasyonlar, 5 olguda ECMO 
komplikasyonları, 23 olguda medikal komplikasyonlar izlendi (Tablo 1). Vasküler anastomoz 
komplikasyonu ve bronşial dehiscence ile sonuçlanan hava yolu komplikasyonu izlenmedi.

Sonuç: Akciğer nakli son dönem akciğer hastalıklarının tedavisinde etkin bir yöntem ola-
rak giderek artan oranda uygulanmaktadır. Cerrahi tekniğe bağlı bir aylık ve bir yıllık mortalite 
oranları sırasıyla %3,4 ve %11 olarak bildirilmektedir. Diğer solid organ nakilleri ile kıyaslan-
dığında daha yüksek komplikasyon oranına sahiptir. Akciğer nakli komplikasyonları; genel 
olarak erken ve geç postoperatif dönemde ortaya çıkan verici-alıcı boyut uyumsuzluğuna 
bağlı mekanik sorunlar, tüp veya hatların malpozisyonu, iskemi-reperfüzyon injurileri, akut 
plevral süreçler, hiperakut-akut-kronik rejeksiyon, pulmoner enfeksiyonlar, bronşial anasto-
moz komplikasyonları, pulmoner tromboemboli, primer hastalığın rekürrensi, nativ akciğer 
komplikasyonları olarak sıralanabilir. Bu komplikasyonların; öncelikle önlenmesi ve gelişmesi 
durumunda ise erken tanınmaları, uygun ve zamanında, multidisipliner bir yaklaşım ile tedavi 
edilmeleri mortalite oranlarının düşmesini sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: akciğer nakli, cerrahi, komplikasyon
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Tablo 1. Kliniğimizde akciğer nakli yapılan 29 olguda izlenen komplikasyonlar.
Hasta 
sayısı

Tedavi (hasta sayısı)

A. Cerrahi 
komplikasyonlar

1. Grade 3 primer greft disfonksiyonu 9 ECMO (9)
2. Hava yolu komplikasyonları

a. Vanishing bronş 4 Dilatasyon (3), stent yerleştirilmesi (1)
b. İnvazif asperjillozis 1 Medikal tedavi (1)

3. Plevral komplikasyonlar
a. Pnömotoraks 2 Tüp torakostomi (2)
b. Hemotoraks 5 Cerrahi revizyon (3),  

tüp torakostomi (2),  
intraplevral fibrinolitik (1)

c. Plevral efüzyon 1 Tüp torakostomi (1)
d. Ampiyem 1 Plevral irrigasyon (1)
e. Şilotoraks 1 Duktus torasikus ligasyonu (1)

f. Dren çekilirken kopması 2 VATS (2)
g. Fibrotoraks 1 Dekortikasyon (1)

4. İnsizyonel Komplikasyonlar
a. Sternal Dehissans 1 Konservatif tedavi (1)

b. Yara yeri enfeksiyonu 1 Medikal tedavi (1)
5. Abdominal komplikasyonlar  

(ileus, KCFT bozujluğu)
3 Konservatif tedavi (3)

6. ECMO komplikasyonları
a. Hematom 2 Cerrahi revizyon (2)

b. Ekstremite iskemisi 1 Kanül yerinin değiştirilmesi (1)
c. Brakial pleksus hasarı 1 Hematom boşaltılması (1), 

rehabilitasyon (1)
d. ECMO hattı trombozu 1 Hat değiştirilmesi (1)

B. Medikal 
komplikasyonlar

1. Organize pnömoni 4 Medikal tedavi (4)

2. Kardiyak Komplikasyonlar (aritmi, MI) 8 Medikal tedavi (8), defibrilasyon (2)
3. Serebral enfarkt, deliryum 4 Medikal tedavi (4)

4. Böbrek yetmezliği 4 Medikal tedavi (1), diyaliz (3)
5. Nöropati 1 Medikal tedavi (1)

6. Steroid myopatisi 1 Medikal tedavi (1)
7. Myoklonus 1 Medikal tedavi (1)
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S-449

TORASIK OUTLET TEDAVISINDE TRANSAKSILLER YAKLAŞIM 
SONUÇLARI, YAPILAN CERRAHIYE DEĞIYOR MU?
Gamze Çetinkaya, Hüseyin Melek, Erhan Özer, Eylem Yentürk, Ahmet Sami 
Bayram, Cengiz Gebitekin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Torasik outlet sendromlu (TOS) hastaların tedaviye yanıtının değerlendirmesinde 
Servikal Brakiyal Semptom Anketi (CBSQ) iyileşmeyi ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı TOS nedeniyle transaksiller yaklaşımla birinci kosta ve/veya servikal kosta 
rezeksiyonu, skalenotomi uyguladığımız hastalarda uzun dönem klinik sonuçlarını değerlen-
dirmektir.

Gereç-yöntem: Kliniğimizde 2011–2016 yılları arasında TOS tanısı ile fizik tedaviye ya-
nıt alınamayan ve transaksiller yaklaşımla birinci kosta rezeksiyonu ve/veya servikal kosta 
rezeksiyonu uygulanan 57 hastanın verileri prospektif olarak kayıt edildi ve retrospektif olarak 
incelendi. Hastalara operasyon öncesi dönemde demografik özelliklerini detaylandıran soru-
lar ile Servikal Brakiyal Semptom Anketi [CBSQ]) soruları yöneltildi. Postoperatif dönemde 6. 
Aydan sonra poliklinik kontrolünde CBSQ yeniden uygulandı. Sonuçlar analiz edildi.

Bulgular: Araştırmanın verimi %61,4 ve ortalama takip süresi 37,4 ay (dağılım, 6–73 ay) 
idi. Hastaların 31’i kadın (%89), ortalama yaş 32,9 (21–55) olarak saptandı. Sigara öyküsü 
%25 hastada bulunurken; %43 hasta bekar, %61 hasta üniversite mezunuydu. Şikayetlerin 
ortalama başlangıç süresi 5,6 yıldı (1–15). Travma öyküsü %18 hastada mevcuttu. Hastaların 
%50 si sağ taraftan opere edilirken %10,8 hasta bilateral opere edilmişti. Preoperatif CBSQ 
ortalama skoru 75,6 (15–118) iken; postoperatif CBSQ ortalama skoru 18,9 (0–98) olarak 
saptandı. Hastalara operasyondan memnuniyet düzeyleri sorulduğunda, %82’sinin mükem-
mel ve iyi düzeyde memnun olduğu öğrenildi.

Sonuç: Sonuçlarımız transaksiller yaklaşımla gerçekleştirilen TOS cerrahisinin uzun dö-
nem sonuçlarının tatmin edici düzeyde olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: torasik outlet sendromu, cerrahi, birici kosta rezeksiyonu, anket
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S-459

TORASIK OUTLET TEDAVISINDE TRANSAKSILLER 
YAKLAŞIM; TEK MERKEZ 20 YILLIK DENEYIM
Hüseyin Melek, Gamze Çetinkaya, Erhan Özer, Eylem Yentürk, Ahmet Sami 
Bayram, Cengiz Gebitekin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Torasik çıkış sendromu (TOS) nörovasküler yapıların tuzaklanması sonucu ağırlıklı 
olarak ağrı, hissizlik, güç kaybı ve etkilenen kolda şişme gibi şikayetlerle seyreden karmaşık bir 
hastalıktır. Çoğunlukla konjenital anomali veya servikal kaburga varlığından kaynaklanır. Bu 
çalışmanın amacı kliniğimizde 20 yıllık süreçte TOS nedeniyle transaksiller yaklaşımla cerrahi 
tedavi uyguladığımız hastalarımızın cerrahi sonuçlarını gözden geçirmektir.

Gereç-yöntem: Kliniğimizde 1996–2016 yılları arasında yedi hastaya bilateral, 13 hasta-
ya nüks nedeniyle olmak üzere toplam 131 hastaya 138 cerrahi girişim uygulandı. Hastaların 
18’i (%14) erkek ortalama yaş 31,4 (16–60) idi. Operasyon tekniği; epidural kateter uygula-
ması sonrasında transaksiller yaklaşımla skalen kasların divizyonu, birinci kostanın total ek-
sizyonu, varsa servikal kosta ve bantların eksizyonu şeklindeydi. Plevra hematoma sekonder 
nörovasküler yapıların kompresyonunu ve yapışıklıkların engellenmesi amaçlı açıldı. Düşük 
doz prednizolon ve nonsteroid antiinflamatuar bir ay süre ile tüm hastalara kullanıldı.

Bulgular: Yetmiş dört (%53) hasta pür nörojenik TOS nedeniyle opere edildi. En sık 
karşılaşılan komplikasyonlar; 7 hastada torasikus longus sinir hasarı (%5,3), üç hastada he-
matom (%2,3), 5 hastada horner sendromu (dördünde geçici) idi. Ortalama yatış süresi 48 
saatti (2–6 gün). Cerrahi sonrası değerlendirmede hastaların %85 inde mükemmel/iyi sonuç 
elde edildi. Mortalite ve rekürrens saptanmadı.

Sonuç: Deneyimli merkezlerde transaksiller yaklaşımla yapılmış titiz bir cerrahi TOS’un 
tedavisinde güvenli ve etkili bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Torasik outlet sendromu, transaksiller yaklaşım, horner sendromu
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DIYAFRAM PILI YERLEŞTIRILMESI SEÇILMIŞ 
AMIYOTROFIK LATERAL SKLEROZLU HASTALARDA 
SAĞKALIMI ARTTIRIR
Tunç Laçin1, Pınar Kahraman Koytak2, Canan Cimşit3, Nuri Çagatay Cimşit3, Emel 
Eryüksel4, Hakan Gündüz5, Kayıhan Uluç2, Sait Karakurt4, Berrin Ceyhan4, Tülin 
Tanrıdağ2, Mustafa Yüksel1

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
4Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 
5Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehbilitasyon Anabilim Dalı, 
İstanbul

Amaç: Amiyotrofik lateral sklerozlu (ALS) hastalarda gelişen solunum yetmezliği nonin-
vazif mekanik ventilasyonla tedavi edilmektedir. Seçilmiş ALS tanılı hastalarda diyafram pili 
yerleştirilmesi ile solunum yetmezliğinin tedavisi planlanmaktadır.

Gereç-yöntem: Nisan 2014-Mart 2017 tarihleri arasında diyafram pili yerleştirilen 11 
ALS’li (7K, 4E, ortalama yaş 58,7) hastanın verileri ve diyafram pili yerleştirilmeyen 15 hasta-
nın verileri prospektif olarak değerlendirildi. Diyafram pili grubunda bir hasta trakeostomiliy-
di, 4 hasta BİPAP kullanmaktaydı. Pil yerleştirilmeyen grupta 1 hasta trakeostimiliydi, 2 hasta 
BİPAP kullanmaktaydı. Bütün hastalar diyafram pili çalışma grubumuz (Nöroloji, Göğüs Has-
talıkları, Göğüs Cerrahisi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Radyoloji) tarafından değerlendirildi. 
Ameliyat öncesi dönemde solunum fonksiyon testi ve arter kan gazı analizi ile kronik hipo-
ventilasyon tanısı koyulan hastalarda (FVC< %50, pCO2>45 mmHg) diyaframın uyarılabilir 
olduğu diyafragm EMG’si ve diyafragm ultrasonu ile değerlendirildi. Hastalara laparoskopik 
yöntemle diyafram elektrodları yerleştirildi. Herbir hastanın ihtiyacı ölçüsünde günlük pil ça-
lışma süresi belirlendi. Hastaların takipleri diyafram ultrasonu ile yapıldı (Figür).

Bulgular: Pil yerleştirilen grupta postoperatif morbidite (n=1, pnömotoraks) %9 idi. 
30-günlük mortalite %0 iken 90-günlük mortalite %9 (n=1) idi. Akut dönemde hastaların 
gece uykuları düzeldi. Trakeostomili hasta 3. ayda ventilatörden 24 saat ayrı kalmaya başladı. 
Bir hastaya yoğun siyaloreye bağlı, bir hastaya ilerleyen solunum yetmezliğine bağlı (8. ayda) 
trakeostomi açıldı. Pil yerleştirildikten sonraki ilk 12 aylık dönemde hastaların hiçbirinde pnö-
moni görülmedi. Diyafram pili grubunda hastalar pil yerleştirildikten sonra ortalama 22,6 ay 
(3–35 ay) takip edildi. Bu süre içinde bir hasta kardiyak neden ile (3. ay) bir hasta ise pnö-
moni (15. ay) nedeniyle kaybedildi. Diyafram ultrasonu ile bakılan diyafram kalınlığında ilk 
3 aylık takiplerde ortalama %22,5’lik kalınlaşma tespit edildi. Çalışma peryodu döneminde 
diyafram pili yerleştirilmeyen 15 hastalık grupta sağkalım %0 iken diyafram pili yerleştirilen 
grupta sağkalım %82 (9/11) idi.

Sonuç: Diyafram pili yerleştirilmesi kronik hipoventilasyon gelişen ALS hastalarında 
sağkalımı arttırır. Diyafram pili diyafram fizyolojisi ve solunum fonksiyonlarını korumaktadır. 
Diyafram pili yerleştirilen 11 ALS’li hastanın ortalama 22,6 aylık takiplerinde diyafram fizyo-
lojisinin ve solunum fonksiyonunun korunduğu ve sağkalımın pil yerleştirilmeyen gruba göre 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi.
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Anahtar Kelimeler: Diyafram pili, Amiyotrofik lateral skleroz, laparoskopi, sağkalım, solunum yetmezliği
Diyafram US kalınlıkları

Resim 1. a, b: Pil yerleştirildikten 4 ay sonra İnspirasyon sonu (İS: 2,2 mm) ve ekspirasyon sonu (ES: 1,8 mm) diyafram kalınlık ölçümleri. Hasta 
pili günde 12 saat kullanmakta. Kalınlık Fraksiyonu (KF): %22 c, d: Pil yerleştirildikten 11 ay sonra İS: 1 mm, ES: 0,9 mm. KF: %11. Hastada dispne 
şikayeti mevcut. Pil kullanımı 24 saate yükseltildi. e, f: Hasta 5 aydır 24 saat kullanımda iken İS: 1,4 mm, ES: 1,2 mm. KF: %17. g, h: Pil yerleşti-
rildikten sonra 19. ayda İS: 2,2 mm, ES: 2,0 mm, KF: 10 %.



116
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Sö
ze

l B
il

d
ir

il
er

S-463

N2 OLAN PNÖMONEKTOMI OLGULARINDA CERRAHI 
PROGNOZU BELIRLEYEN FAKTÖRLERE BAKIŞ
Mehmet Ali Bedirhan, Levent Cansever, Yunus Seyrek, Ali Cevat Kutluk, Deniz Sansar, 
Celal Buğra Sezen, Celalettin İbrahim Kocatürk
SBÜ Yedikule SUAM Göğüs Cerrahisi, Zeytinburnu, İstanbul

Evre IIIA-N2 KHDAK cerrahisinde cerrahinin yeri hala tartışmalıdır. N2 varlığında pnömo-
nektomi olguları en karamsar grubu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde pnö-
monektomi yapılmış N2 olguları retrospektif irdeleyerek, N2 kaçış yollarını gözden geçirmek, 
hangi aşamada saptandığını incelemek ve N2-pnömonektomi birlikteliğini aza indirmek için 
retrospektif bir değerlendirme yapabilmektir.

Materyal ve METHOD: Hastanemiz 1. Ve 3. cerrahi kliniklerinde ocak 2009-ocak 2015 
yılları arasında opere edilen 342 pnömonektomi içerisinde yer alan 30 N2’li olgu (%8) çalış-
maya alındı. Olguların demografik özellikleri Tablo I’de görülmektedir. Bir olgu dışında tüm 
olgulara preopratif mediasten incelemesi yapılmış olup olgulardan birine ankilozan spondilit 
nedeniyle EBUS uygulanmıştır. Otuz olgunun dördüne neoadjuvant tedavi uygulanmış ve re-
evalüe edilmişlerdir (3 KT+RT, 1 KT).

Bulgular: Olguların 20’si squamöz hücreli karsinom çıkmış (%66,6) neoadjuvan grupta 
ise sqamöz/adeno oranı 2:2 bulunmuştur. Olguların dokuzu (%30) PET/BT negatif idi. Sapta-
nan 30 N2’nin onüçü, standart mediastinoskopinin yanlış negatifliliğidir. Diğer N2 nedenleri 
ise sırasıyla şöyledir. Peroeratif frozen negatifliliği sekiz olgu, peropratif örneklemeyi pozitif 
istasyon dışında yapma (pseudo-false negatif) beş olgu, örnekleme yapılan ancak frozen’a 
gönderilmeyen dört olgu (Tablo II).

N2 tutulumunun istasyonlara göre dağılımında en sık false negativitenin #7 de olduğunu 
görmekteyiz. #7 pozitifliliğinin beşi sağ, altısı sol taraf tümör nedeniyle idi. İkinci en sık tutu-
lum ise # 5 idi (yedi olgu) (Tablo III).

Olguların on beşine intraperikardiyal pnömonektomi yapılmak zorunda kalınmıştı (%50).
Beş olguda (%16,6) postoperatif dönemde bronkoplevral fistül gelişti. Bu olgularda re-

mediastinoskopi yapılmış ve negatif negatif sonuç alınmıştı. Bu olgulara drenaj/stoma/reviz-
yon ve genel suppotif tedaviler yapıldı. İyileşme sürecindeki gecikmeler dolayısıyla adjuvant 
tedavi uygulanamadı. Bir olguya da eşlik eden morbiditeler nedeniyle adjuvant tedavi uygu-
lanamadı. Böylece altı olgu, postoperatif tedavi alamamış oldu (6:30, %20).

BPF gelişen olgularda sayı az olduğundan ortalama yaşam verilemedi. Genel değerlendir-
mede hastalarda ortalama yaşam 30 olguda 28,4 ay olarak bulundu. Adjuvant tedavi alama-
yan altı olgudaki yaşam da buna dahil edildi. #5 veya #6 ya karşın # 7 pozitifliliklerine bağlı 
yaşam değerlendirildiğinde #7 pozitifliliğinde ortalama yaşam 28,2 ay bulunurken #5 veya 
#6 pozitifliliğinde 23,4 ay bulundu.

N2 hastalardaki BPF oranının yüksekliği ve sınırlı sürvi bu grup hastaların en kritik özel-
liğini oluşturmaktadır. Sonuç olarak pnömonektomi gerektiren tüm olgulara mediastinoskopi 
yapılması ve tercihen parafin sonuçların beklenmesi, mutlaka efektif bir intraoperatif evrele-
menin yapılması, neoadjuvana gönderilecek ise re-evrelemenin mutlaka yapılması, ameliyat 
edilen olgularda stumpun iyi korunması ve en önemlisi N2 saptanan olgularda çok seçici 
olunması gerektiği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Mediastinal Evreleme, N2, Pnömonektomi, 
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AKCIĞER REZEKSIYONLARI ESNASINDA KOSTA 
EKARTASYONU PORT SAYISINDAN BAĞIMSIZ OLARAK 
POSTOPERATIF AĞRIYI BELIRLIYOR
Çağatay Çetinkaya, Bihter Sayan, Ali Fuad Durusoy, İlhan Ocakçıoğlu, Tunç Laçin, 
Korkut Bostancı, Bedrettin Yıldızeli, Mustafa Yüksel, Hasan Fevzi Batırel
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Torakotomi akut ve uzun dönem ağrıları ile bilinen bir prosedürdür. VATS ise kot-
ları fazla germekten kaçınılıp, hastaya uygulanan travmayı minimal hale getirip akut ve uzun 
dönem ağrıyı en az hale getiren bir prosedür olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada biz unipor-
tal, biportal ve açık prosedürle akciğer rezeksiyonu olan hastaların ağrı skorlarını analiz ettik.

Method: Prospektif olarak hazırlanan bu çalışmaya Ocak 2016 ile Ocak 2017 tarihle-
ri arasında uniportal, biportal ve açık prosedürle akciğer rezeksiyonu yapılan hastalar dahil 
edildi. Uniportal yapılan rezeksiyonlarda ön aksiller hat 5. interkostal aralıktan 3–4 cm lik 
insizyon kullanıldı. Biportal yapılan rezeksiyonlarda 2. insizyon ön aksiller hat 8. interkostal 
aralıktan uygulandı. Bütün hastalarda insizyon koruyucu ekartör kullanıldı. Açık prosedür 
uygulanan hastalarda torakotomi insizyonu yapılıp, toraks ekartörü rutin olarak kullanıldı. 
VAS ağrı skorlaması postoperatif 1. gün, 5. gün, 2. hafta, 1. ay ve 3. ay değerlendirildi. Ayrıca 
demografik data, rezeksiyon tipleri, hastanede kalış süreleri ve opioid ağrı kesici kullanımları 
da kaydedildi.

Sonuçlar: Çalışmaya 188 hasta (72 bayan) dahil edildi. Ortalama yaş 56±13 (17–77) 
idi. Toplam 111 hastaya (86 lobektomi, 10 pnömonektomi, 7 segmentektomi, 8 kompleks re-
zeksiyon) anatomik rezeksiyon, 77 hastaya wedge rezeksiyon uygulandı. Ortalama hastanede 
kalış süresi 5 gün olarak görüldü. Mortalite görülmedi. 1 hastada talamik emboliye bağlı geçici 
hemiparezi, 2 hastada taburculuk sonrası cilt altı amfizemi görüldü. 44 hastada uzamış hava 
kaçağı görüldü. Uniportal rezeksiyon yapılan tüm hastalarda postoperatif 1. gün ve 5. gün 
ağrı skorlarında çok anlamlı düşüş görüldü (3,8 ± 1,8 vs 1,6 ± 1 sırasıyla; p<0,001). Ancak 
uniportal anatomik rezeksiyon yapılan ve yapılmayan hasta gruplarında postoperatif 1. gün 
ve 5. gün arasında anlamlı farklılık görülmedi (3,4 ± 1,4 vs 4,1 ± 1,8 ve 1,4 ± 1 vs 1,8 ± 0,9; 
p=0,19 ve p=0,18 sırasıyla). 2. hafta değerlendirmesinde 11 hastada hafif ağrı (9 hastada 
1/10 ve 2 hastada 2/10). 1. ayda sadece 2 hastada hafif ağrı (1/10) tespit edilip, 3. ayda hiçbir 
hastada ağrı görülmedi. Taburculuk sonrası 13 hasta 1 hafta, 1 hasta 2 hafta opioid aneljezik 
kullanımına ihtiyaç duymuştur.

Tartışma: Akciğer rezeksiyonlarında VATS Uniportal yaklaşım düşük ağrı skoru ile öne 
çıkmaktadır. Uniportal insizyon kullandığımız hastalarımızda kronik ağrı görülmemiştir. Pos-
toperatif ağrı non steroid anti inflamatuar ilaçlar ve düşük doz aneljezik kullanımı ile kontrol 
altına alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uniportal, Biportal, Torakotomi, VAS Ağrı SKoru
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SANDWICH (NUSS VE ABRAMSON KOMBINASYONU) 
YÖNTEMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
Bihter Sayan, Esra Yamansavcı Şirzai, Çağatay Çetinkaya, Tunç Laçin, Mustafa Yüksel
Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Anterior göğüs duvarı deformitelerinin çok çeşitli prezentasyonları sebebiyle yeterli 
düzelme ancak iyi bir preoperatif planlama ile mümkün olabilir. Bu nedenle literatürde tanım-
lanmış çok çeşitli teknikler yer almaktadır. Bu yazıda mikst deformiteye (pektus ekskavatum 
ve karinatum kombinasyonu) sahip 30 hasta incelendi.

Yöntem: Ekim 2013-Ekim 2016 arası dönemde prospektif olarak kaydedilen pektus ve-
ritabanından ardışık 30 mikst tip deformiteleri hasta incelendi. Operasyonun ilk basamağı 
normal karinatum barı takılması idi. Ardından videotorakoskopi yardımıyla pektus ekskava-
tum düzeltildi. Pektusun en derin olduğu nokta bulunup metal bar yardımıyla retrosternal 
desteklendi. Sternumun hem anterior ve hem de posterior yüzlerinden kompresyon daha iyi 
kozmetik düzelme sağladı.

Sonuç: Hastaların ortalama yaşı 17,29 (14–27) idi. 2Yirmidokuz hasta erkekti. Hastaların 
birinin deformitesi simetrik iken, 29u asimetrik deformiteye sahip idi. Ortalama operasyon 
süresi 93,6 dakika (60–180) idi. Postoperatif dönemde ilk üç gün boyunca tüm hastalar hasta 
kontrollü intravenöz analjezi aldı. Ardından ağrı yönetimi için oral analjezikler yeterli oldu. 
Ortalama hastanede kalış süresi 4,1 (3–6) gündü. Bir hastada stabilizörün dislokasyonu se-
bebiyle postoperatif birinci günde revizyon yapıldı. İki hastada barlar tolere edilemeyen ağrı 
sebebiyle birinci ayın sonunda çıkarıldı. İki hastanın barı planlanan sürenin sonunda herhangi 
bir komplikasyon görülmeden çekildi. Sonuçlar tatmin edici idi.

Tartışma: Göğüs ön duvarı deformitelerinin çok çeşitli prezentasyonları mevcuttur. Daha 
iyi kozmetik sonuçlar için cerrahi düzeltmenin de standart tek barlı düzeltmenin dışına çıkabil-
mesi gereklidir. Sandwich metodu Nuss ve Abramson metotlarının kombinasyonu olup mikst 
deformiteli pektus hastalarında endikedir. Minimal invazif onarım kompleks biçimde prezente 
olan pektus hastalarında bile güvenle kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: sandwich, pektus, nuss, abramson, karinatum, ekskavatum
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KHDAK NEDENIYLE VATS VE TORAKOTOMI ILE 
REZEKSIYON YAPILAN HASTALARDA ALBUMIN 
DÜZEYININ POSTOPERATIF YATIŞ SÜRESI VE 
KOMPLIKASYONLARLA ILIŞKISI
Celalettin İbrahim Kocatürk, Celal Buğra Sezen, Yaşar Sönmezoğlu, Levent Cansever, 
Cem Emrah Kalafat, Özkan Saydam, Seyit İbrahim Dinçer, Mehmet Ali Bedirhan
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
İstanbul

Videotorakoskopik Cerrahi (VATS), özellikle erken evre akciğer tümörlerinde seçilmesi ge-
reken bir yöntem olarak önerilmektedir. Kısa yatış süresi, daha az postoperatif morbititenin ol-
ması gibi avantajların bir kısmı, VATS ile yapılan rezeksiyonların daha az invazif olması, daha 
az enflamasyon gelişmesi ve bir yapı taşı olan albüminin daha az tüketilmesi ile açıklanabilir.

Materyal-metod: 01. Ocak 2013–01. Ocak 2016 tarihleri arasında, KHDAK nedeniyle ar-
dışık olarak VATS ile lobektomi yapılan 97 hasta ile (Grup V), aynı dönem içinde ardışık olarak 
torakotomi ile standart lobektomi yapılan 210 hasta (Grup T) değerlendirilmeye alındı. Hastaların 
bilgileri, prospektif olarak girilen veri tabanından retrospektif olarak değerlendirildi. Neoadjuvan 
tedavi alan, senkron veya metakron akciğer kanseri bulunan, extendet rezeksiyon yapılan 95 has-
ta, rezeksiyon sonrası R1 kalan 2 hasta, VATS ile başlanan ancak peroperatif nedenlerle torako-
tomiye geçilen 5 hasta ve VATS ile sağ üst lobektomi sonrası 3. gün orta lob torsiyonu nedeniyle 
reoperasyona alınarak orta lobektomi yapılan 1 hasta çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya 204 
hasta dahil edildi (Grup V: 91, Grup T: 113 hasta). Albümin ve CRP değerlerinin preoperatif son 
gün ile, postoperatif 0, 1. ve 3. günlerdeki düzeyleri incelendi. Gelişen komplikasyonlar, postope-
ratif drenaj, yatış süreleri ile albümin ve CRP düzeyleri arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 204 olgun 170’i erkek (%83,3), 34’ü kadın (%16,7), 
yaş ortalaması 59,5 (min: 32-max: 81) idi. Hastaların demografik özellikleri ve ASA skorları 
arasında gruplar arasında fark saptanmadı (p=0,14). Drenaj süresi ve yatış süresi Grup-V’de 
anlamlı olarak daha kısa idi (p<0,001, p<0,001), [Grup V’de ortalama 5,09±2,75 gün (min: 
3-max: 20 gün); Grup T’de 6,19±3,14 gün (min: 3 gün-max: 18 gün)] izlendi (p=0,04).

Major morbiditeler (Tablo 3’de verilen durumlar), Grup V’de 15 hastada (%16,5), Grup 
T’de ise 30 hastada (%26,5) görüldü (p=0,08). CRP değerleri, postoperatif 0,1 ve 3 günde 
artış gösteriyorken, Grup V ve Grup T arasında farklılık göstermiyordu (p=0,324, p=0,09, 
p=0,197). Albumin seviyesindeki düşüşleri karşılaştırıldığında, postoperatif 0, 1 ve 3 günlerde 
albumin değerlerindeki azalma arasında fark saptanmadı (p=0,57, p=0,71, p=0,69). Ancak, 
hastaların taburculuk süreleri ile albumin düzeyindeki düşüş karşılaştırıldığında ilk üç günde 
taburcu olan hastalarda albumin düzeyinin daha az düştüğü izlendi (p=0,04).

Sonuç: VATS ile lobektomi yapılan hastalarda albumin düzeylerinin erken taburculuğu 
etkileyen önemli bir prognostik faktör olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca albumin düşüşünün 
postoperatif dönemde daha az olduğu hastalarda, istatiksel olarak anlamlı olmasa da komli-
kasyonların azaldığını saptadık. Albumin seviyesi birçok farklı sebeple değişebilir, ancak yapı-
lan ameliyat şekli de önemli bir faktör olabilir.
Anahtar Kelimeler: Videotorakoskopik Cerrahi, Albumin, Akciğer Kanseri
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Resim 1. Yatış Süresi ile Albumin Crp İlişkisi
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PATOLOJIK N1 KHDAK’DE PROGNOSTIK FAKTÖRLER
Gökhan Kocaman, Mehmet Ali Sakallı, Tamer Direk, Mustafa Bülent Yenigün, Cabir 
Yüksel, Serkan Enön, Hasan Şevket Kavukçu, Ayten Kayı Cangır, Süleyman Gökalp 
Güneş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: N1 hastalıklı küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve olası alt grupları yo-
ğun araştırma konusudur. Bu çalışmanın amacı patolojik N1 KHDAK’li hastalarda sağkalımla 
ilişkili prognostik faktörleri incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1994–2013 yıllarında KHDAK nedeniyle opere edilen 
1975 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Yapılan histopatolojik inceleme sonucu N1 ol-
duğu tespit edilen 306 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, klinik N durumu, 
uygulanan rezeksiyon türü, örneklenen lenf nodu (LN) istasyon sayısı, tümör hücre tipi, tümör 
boyutu, N1 alt tipi (hiler/intrapulmoner), patolojik evreleri kaydedilerek sağkalım üzerindeki 
etkileri araştırıldı.

Bulgular: Hastaların 25’i (%8,2) kadın, 281’i (%91,8) erkek olup yaş ortalaması 57,9 
(33–80) idi. Hastaların %76,2’si klinik N0 iken %7,8’i N1, %16’sı N2 idi. Hastaların %49’una 
lobektomi, %46,7’sine pnömonektomi, %4,3’üne ise sublobar rezeksiyon uygulandı. Hasta-
ların tümüne sistematik LN diseksiyonu ya da örneklemesi yapıldı. Örneklenen ortalama LN 
istasyon sayısı 4,1 idi. Hastaların %58,1’i yassı hücreli Ca, %31,6’sı adenokarsinom, %10,3’ü 
ise diğer histopatolojik tipte tümörlerdi. Ortalama tümör boyutu 45,5 (8–130) mm idi. Hasta-
ların 61 (%19,9)’inde intrapulmoner N1, 245 (%80,1)’inde hiler N1 pozitifliği vardı. Patolojik 
evre sırasıyla 186 (%60,8) IIA, 43 (%14) IIB ve 77 (%25,2) IIIA idi.

Beş yıllık sağkalım lobektomi, pnömonektomi ve sublobar rezeksiyon için sırasıyla %49,3, 
%45,5, %16,7 idi. Sublobar rezeksiyon uygulanan hastalarda sağkalım lobektomi ve pnö-
monektomi uygulananlara göre daha kısaydı (p: 0,006, p: 0,014) (Şekil 1). Tümör boyutu 
≤4 cm hastaların sağkalımı, >4 cm olanlara göre daha iyiydi (p: 0,013) (Şekil 2). Hiler (10 
nolu istasyon) ve intrapulmoner (11, 12, 13, 14 nolu istasyonlar) N1 pozitifliğinin sağkalım 
analizinde anlamlı farklılık izlenmedi (p: 0,121). Rezeksiyon türü, tümör boyutu ve adjuvan 
tedavi grupları katılarak yapılan çok değişkenli sağkalım analizinde tümör boyutu gruplaması 
(≤4 cm/>4 cm) bağımsız prognostik faktör olarak saptandı (HR: 1,552 %95CI: 1,026–2,348 
p: 0,037).

Sonuç: KHDAK’de N1 varlığından şüphelenilen ya da intraoperatif olarak N1 metastazı 
saptanan olgularda sublobar rezeksiyondan sakınılmalıdır. Daha uzun sağkalım için tümör bo-
yutuna ve yerleşimine göre lobektomi ya da pnömonektomi tercih edilmelidir. Tümör boyutu 
>4 cm ise N1 pozitif tümörlerde adjuvan kemoterapi sağkalımı artıran doğru yaklaşımdır. N1 
LN metastazının sağkalıma etkisini daha net değerlendirmek için N1 alt grupları olan daha 
geniş hasta serileri oluşturulması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: KHDAK, patolojik N1, prognostik faktörler
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Şekil 1a. Rezeksiyon türlerine göre sağkalım analizi, Şekil 1b. Tümör boyutuna göre sağkalım analizi
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PATOLOJIK TEK ISTASYON N2 POZITIF HASTALARDA N2 
LENF NODU BÜYÜKLÜĞÜ SAĞKALIMI ETKILER MI?
Gökhan Kocaman, Yusuf Kahya, Tamer Direk, Servet Seçkin Tunç Kasap, Mustafa 
Bülent Yenigün, Cabir Yüksel, Serkan Enön, Ayten Kayı Cangır, Elvin Hamzayev
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) N2 pozitifliğinde tedavi planlan-
ması sıkça tartışılan bir konudur. Bu çalışmanın amacı N2 pozitif hasta grubu içerisinde cerrahi 
tedavi uygulanabilirliği konusunda eğilim oluşmaya başlayan, tek istasyonda patolojik N2 
(pN2) saptanan hastalarda sağkalımı etkileyen prognostik faktörleri tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1994–2013 yıllarında KHDAK nedeniyle opere edilen 
1975 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Anatomik rezeksiyon uygulanan ve yapılan his-
topatolojik inceleme sonucunda tek istasyonda pN2 saptanan 47 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların yaş, cinsiyet, tümör boyutu (≤4 cm/>4 cm), klinik ve patolojik evre, uygulanan 
rezeksiyon türü, örneklenen lenf nodu (LN) istasyon sayısı, hücre tipi, patolojik N1 varlığı, 
pozitif N2 LN boyutu (≤1,5 cm/>1,5 cm) bilgileri değerlendirilerek bu değişkenlerin sağkalım 
üzerindeki etkileri araştırıldı.

Bulgular: Hastaların 7 (%14,9)’si kadın, 40 (%85,1)’ı erkekti. Hastaların yaş ortalaması 
60,1 (34–81) iken ortalama tümör çapı 39,2 mm ± 17,6 mm idi. Radyolojik olarak hastaların 
%50’si N0, %8,3’ü N1, %41,7’si N2 idi. Hastaların %51’ine lobektomi, %49’una pnömo-
nektomi uygulandı. Histopatolojik incelemede hastaların %44,7’si yassı hücreli Ca, %49’u 
adenokarsinom, %6,3’ü ise diğer histopatolojik türde tümöre sahipti. Örneklenen ortalama 
LN istasyon sayısı 4,7 idi. Hastaların 23 (%49)’ü N1 olmaksızın pN2 idi (skip N2). pN2 lenf 
bezinin boyutlarına göre yapılan değerlendirmede hastaların %63,8’inde lenf bezi ≤1,5 cm, 
%36,2’sinde ise >1,5 cm idi.

Uygulanan rezeksiyon türü (lobektomi/pnömonektomi, p: 0,771), hücre tipi (adeno ca/
yassı hcli ca, p: 0,853), tümör boyutu (≤4 cm/>4 cm, p: 0,933), N1 pozitifliğinin (skip N2 var-
lığı) (+/-5yy: %48,3/ %55,4, p: 0,258) sağkalımla ilişkisi bulunamadı. Metastatik N2 LN’nin 
boyutuna göre yapılan analizde ise LN >1,5 cm ve LN≤1,5 cm olan hastaların 5 yıllık sağ-
kalım oranları sırasıyla %75,6, %35,8 (p: 0,004) (Şekil). Yaş, cinsiyet, rezeksiyon türü, hücre 
tipi, tümör boyutu, skip N2 varlığı, metastatik N2 LN boyutu katılarak yapılan çoklu sağkalım 
analizinde, N2 LN boyutu tek bağımsız prognostik faktör olarak saptandı (HR: 0,167 %95CI: 
0,050–0,561 p: 0,004).

Sonuç: KHDAK’de N2 varlığında genel kanı, hastalığın sistemik olduğu bu nedenle uy-
gulanan cerrahi tedaviden fayda görmediği olmakla birlikte son yıllarda intraoperatif tek is-
tasyon N2 varlığında cerrahi tedavi uygulanabileceği yönünde az sayıda yayın vardır. Bu 
çalışmada ise patolojik tek istasyon pN2 hastalarda metastatik LN boyutu 1,5 cm’nin üzerinde 
ise sağkalım oranlarının daha iyi olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, lenf nodu drenajı iyi 
olmayan hastalarda tümörün bir LN’den öteye geçemediği, bu LN’nin daha fazla büyüdüğü 
ve bu hastalarda sistemik yayılım olmadığı düşünülebilir. Bu nedenle intraoperatif tek N2 
hastalarda LN boyutu 1,5 cm den yüksek olan hastalar cerrahi tedaviden daha fazla fayda 
görebilir.
Anahtar Kelimeler: KHDAK, lenf nodu büyüklüğü, tek istasyon N2
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Şekil 1 Metastatik N2 lenf nodu boyutuna göre sağkalım analizi
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S-478

SUBSOLID NODÜLLERDE SUBLOBAR REZEKSIYON 
UYGUN BIR SEÇIM MIDIR?
Gökhan Kocaman, Elvin Hamzayev, Mustafa Bülent Yenigün, Serkan Enön, Ayten 
Kayı Cangır, Hakan Kutlay, Cabir Yüksel
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Subsolid pulmoner nodüller ve ilişkili olduğu erken evre adenokanserler tüm dün-
yada artan görülme sıklığı ile önemli bir sağlık sorunudur. Bu hastalarda en iyi sağkalıma 
ulaşmak için seçilmesi gereken rezeksiyon şekli konusunda da tartışmalar bulunmaktadır. Bu 
çalışmada, Evre I akciğer adenokarsinomu nedeniyle opere edilen hastalarda, solid ve sub-
solid nodülleri karşılaştırarak sağkalım ve nüks açısından prognostik faktörlerin incelenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Ocak 2007-Aralık 2015 tarihlerinde Evre I akciğer ade-
nokarsinomu (≤3 cm, pN0) nedeniyle opere edilen 133 hastanın verileri incelendi. Klinik, 
radyolojik (solid/subsolid) ve patolojik veriler geriye dönük şekilde değerlendirilerek, bu veri-
lerin nüks ve sağkalım üzerindeki etkileri Kaplan-Meier ve Cox regresyon analizi ile incelendi.

Bulgular: Hastaların 43 (%32,3)’ü kadın, 90 (%67,7)’ı erkek, ortanca yaş ise 64 (29–82) 
idi. Nodüllerin 43 (%32,3)’ü subsolid iken, 90 (%67,7)’ı solid nodüldü. Histopatolojik ince-
lemede 12 (%9) nodülün adenokarsinoma in situ (AİS), 7 (%5) nodülün minimal invaziv 
adenokarsinoma (MİA), 114 (%86)’ünün ise invaziv adenokarsinoma (ADK) olduğu tespit 
edildi. Hastaların 95 (%71,5)’ine lobektomi, 14 (%10,5)’üne segmentektomi, 24 (%18)’üne 
ise wedge rezeksiyon uygulandı (Tablo1).

Subsolid nodül nedeniyle wedge rezeksiyon veya segmentektomi yapılan hastalarda beş 
yıllık sağkalım oranlarının lobektomi yapılanlara göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha 
yüksek olduğu tespit edildi (%100/ %79,3 p=0,044) (Şekil 1a). Solid nodüllerde ise istatistik-
sel olarak anlamlı olmasa da lobektomi yapılan hastalarda beş yıllık sağkalım oranlarının daha 
yüksek olduğu izlendi (%81,7/ %59 p=0,266) (Şekil 1b).

Sonuç: 3 cm’den küçük subsolid nodüllerde sublobar rezeksiyon uzun sağkalım açısın-
dan tercih edilmesi gereken operasyondur. Solid nodüllerde ise istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunamasa da lobektominin daha uzun sağ kalım sağladığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Evre I akciğer adenokarsinomu, subsolid nodül, sublobar rezeksiyon
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Şekil 1a. Subsolid, Şekil 1b. Solid nodüllerde rezeksiyon türüne sağkalım analizi

Tablo 1. Solid ve subsolid nodüllerin özellikleri
Hasta Özellikleri Gruplar Solid

 (%/ort)
Subsolid
 (%/ort)

p

Yaş ortanca 62,5 65 0,401
Cinsiyet e

k
75,6
24,4

51,2
48,8

0,005

Sigara içenler
içmeyenler

90
10

67,4
32,6

0,001

Lenf+prninvz var
yok

4,4
95,6

9,3
90,7

0,272

Cerrahi sınır pozitif
negatif

0
100

2,3
97,7

0,323

Plevra invazyonu var
yok

24,4
75,6

25,6
74,4

0,887

Örneklenen lenf nodu istasyon sayısı ortanca 4 (0–10) 3 (0–8) 0,006
Rezeksiyon Lobektomi

Segmentektom
Wedge

82,2
8,9
8,9

48,8
14

37,2

<0,001

Patolojik tümör boyutu 0–10 mm
11–20 mm
21–30 mm

7,8
41,1
51,1

23,3
44,2
32,6

0,021

Histopatolojik grup AİS+MİA
ADK

5,6
94,4

32,6
67,4

<0,001
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P-001  AKCIĞER (ONKOLOJI)

ÇIFT LÜMENLI ENTÜBASYON TÜPÜNE BAĞLI OLUŞAN 
MEMBRANÖZ TRAKEA RÜPTÜRÜNDE ENDOKSKOPIK 
KLIPS KULLANIMI; OLGU SUNUMU
Necdet Öz1, Filiz Kaymakçı2, Deniz Aslan3, Mustafa Özdoğan4

1Özel Medstar Antalya Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Antalya 
2Özel Medstar Antalya Hastanesi Anestezi Reanimasyon Kliniği, Antalya 
3Özel Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, Antalya 
4Özel Medstar Antalya-Özel Memorial Antalya Hastaneleri Tıbbi Onkoloji Kliniği, Antalya

Trakea yaralanması hayatı tehdit eder sonuçlara neden olabilen bir patolojidir. Dış etken-
ler yanında sıklıkla entübasyona bağlı gelişir. En ciddi komplikasyonu mediastenit ve devam 
eden hava kaçağıdır. 67 Yaşında erke hasta. Sol üst loda duvarına invaze kitle nedeniyle 
operasyona alındı. Normal tüple önce mediastinoskopi sağ 4, 7, sol 4 nolu istasyonlardan 
biyopsiler alındı. Frozen incelemesinde lenf nodları tutulumu raporlanmadı. Çift lümenli entü-
basyon sol torakotomi ile sol 2,3 kot arka kavsini içine alan komplet göğüs duvarı rezeksiyonu 
yapıldı. Operasyon sırasında mediastinal amfizem geliştiği gözlendi. Mediastinal disseksiyon 
sırasında trakeadan az miktarda hava kaçağı gözlendi. Sol torakotomi ile açılan hastada sol-
dan trakea ekplorasyonu düşünülmedi. Olguda torakotomi kapatılması sonrası entübasyon 
tüpü değiştirilerek tüp içinden fiberoptik bronkoskopi yapıldı. Trakea distalinde karina 2 cm 
üstünde arka duvarda vertikal yaklaşık 2 cm lik membranöz kısımda yırtık gözlendi. Olguya ri-
jid videobronkoskopla 5 atımla endoskopik klipsle (Long Clip Olympos Medical System Corp. 
Tokyo-Japan) yırtık onarımı yapıldı (Resim 1). Sonrasında yoğun bakıma alındı. Takipte ağda 
pnömotoraks gelişti tüp torakostomi kapalı göğüs direnajı yapıldı. Tekrarlayan bronkoskopi-
lerle yırtık alanı kontrol edildi. Mediastenit gelişmedi. Hasta yatışının on dördüncü gününde 
taburcu edildi. Uzun takip patoloji sonucu T3N0M0 (Evre 2b, 8. TNM) büyük hücreli nöroen-
dokrin karsinoma olarak raporlandı. Trakea yaralanmalarında özellikle membranöz kısımda 
lokalize olgularda endoskopik klips uygulaması alternatif bir tedavi yaklaşımı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Çift lümenli entübasyon tüpü, endoskopik klips, trakea rüptürü, 
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Resim 1 a. rüptür alanı, b. klips uygulaması
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P-002  AKCIĞER (ONKOLOJI)

SOL PNÖMONEKTOMILI OLGUNUN SAĞ AKCIĞERDE 
METASTAZA SEKONDER GELIŞEN PNÖMOTORAKSIN 
TEK PORT VATS ILE TEDAVISI
Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Hatice Eryiğit Ünaldı, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Pnömotraks metastaza bağlı akciğer tümörlerinde nadir görülen ancak klinik öne-
mi olan bir durumdur. Özellikle solunum rezervi kısıtlı ileri KOAH ve pnömonektomili hasta 
grubunda hızlı ilk müdahale sonrasında kalıcı çözüm gerektirecek yöntemler hızla uygulanma-
lıdır. Pnömotoraks olgularında son yıllarda VATS öne çıkan tedavi yöntemi olup kliniğimizde 
tek port VATS ile tedavi ettiğimiz olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu: 62 yaşında erkek hasta, malign mezankimal akciğer tümörü nedeniyle 6 yıl önce 
sol kol ampütasyonu, 2014 yılında sol torakotomi ile metastezektomi ve sonrasında 2015 
yılında hiler kitle (metastaz) nedeni ile sol pnömonektomi yapılan hastanın ani gelişen nefes 
darlığı olması üzerine çekilen akciğer grafisinde sağda pnömotoraks gözlendi ve acilen 8F 
kateter torakostomi uygulandı. Hastanın hava kaçağının 1 haftadan uzun sürmesi nedeniy-
le çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ üst lobda subplevral yerleşimli metastaz ile 
uyumlu, kavitasyon içeren lezyonu saptandı. Lezyonunun periferik olması hava kaçağının 
devam etmesi üzerine hastaya genel anestezi altında tekport VATS ile wedge rezeksiyon + 
apikal plörektomi yapıldı. Hastanın postop 3. gün dreni sonlandırılıp 5. gün taburcu edildi.

Sonuç: Metastaza bağlı akciğer kanserlerine sekonder nadir de olsa pnömotoraks geli-
şebilmektedir. Solunum rezervi kısıtlı bu hasta grubunda ilk ve kalıcı müdahaleler, minmal 
invaziv yöntemlerle hızlı bir şekilde uygulanabilir ve başarılı sonuçlar alınabilir.
Anahtar Kelimeler: pnömonektomi, pnömotoraks, vats wedge
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P-003  AKCIĞER (ONKOLOJI)

INTRAPARANKIMAL GÖRÜNÜMLÜ KITLE IMAJI VEREN 
FISSÜR YERLEŞIMLI SOLITER FIBRÖZ TÜMÖR
Selma Mine Kara Apaydın, Funda İncekara, Mustafa Demiröz, Ali Beyoğlu, Koray 
Aydoğdu, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Ankara

Soliter fibröz tümörler; plevranın nadir görülen, submezotelyal mezenkimal tabakasın-
dan köken alan lokalize tümörlerdir. Tüm plevral tümörlerin %5’ini oluşturur. Boyutları 1 
cm’den 36 cm’ye kadar ulaşabilen bu tümörler %80 visseral plevra kaynaklıdır, yuvarlak ya 
da oval yapıdadır ve bir pedikülle, kapsüllü olarak plevral boşluğa doğru büyüme gösterirler. 
Tümörün visseral plevradan parankim içine uzanım göstererek büyümesi nadirdir. Genellikle 
benign olmasın karşın vakaların %12’si malign seyreder. Soliter fibröz tümörlerin görülme 
sıklığı %0,00025 ‘tir. Klinik olarak hastaların çoğu asemptomatiktir. Semptomatik olgular ök-
sürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve enfeksiyon kaynağı olmadan gelişen ateş şikayetleri ile 
kliniğe başvurur. Ayrıca hastaların %35’inde pulmoner hipertrofik osteoartropati, clubbing ve 
%4’ünde ise hipoglisemi atakları izlenmektedir. Tanı için transtorasik iğne aspirasyon biyopsi-
si, torakoskopik biyopsi yapılabilir ancak hastalığın kesin tanı ve küratif tedavisi için çoğunluk-
la VATS veya torakotomi gerekmektedir. Kitlenin total eksizyonu tedavi için yeterlidir ve çok 
nadiren parankim rezeksiyonu gerekir. Malign bulgu olarak önemli bir gösterge, çevre dokuya 
olan infiltrasyondur. Malign tümörlerde %2’den az oranda karaciğer metastazı, akciğer ve 
göğüs duvarı invazyonu görülebilir. Uzun yıllar sonra bile lokal nüks yapabilirler. Olgumuz 65 
yaşında erkek hasta, geçirilmiş trafik kazası sonrasında çekilen toraks bilgisayarlı tomografi 
(BT) sırasında sağ pulmoner lezyon saptanması üzerine ileri tetkik ve tedavi amaçlı kliniğimize 
yönlendirilmiş. Çekilen toraks BT’de orta lob-sağ alt lob anterior segmenti santraline 7,5x5 
cm kaviter lezyon ve kaudalinde devamlılık gösteren 7 cm yumuşak doku veya konsolidasyon 
saptandı. PET-BT’de suvmax 3,31 tutulum izlenmesi sonrasında TTİAB yapıldı. Patoloji so-
nucu mezenkimal tümör olarak raporlandı. Hastaya torakotomi ile rezeksiyon planlandı. Sağ 
torakotomi yapıldı, yapılan gözlemde fissür yerleşimli orta lobdan pedikülle ayrılan 15x9x4 
cm solid yapıda, üzeri kistik görünümlü beyaz renkli kitle görünümü izlendi. Pedikül kökünden 
parankime wedge rezeksiyon yapıldı. Postoperatif patolojisi soliter fibröz tümör olarak rapor-
landı ve fokal nekroz alanları izlendi. 10 büyük büyüme alanında 2 mitoz görüldü. Parankim 
cerrahi sınırda tümör izlenmedi. Postoperatif 3. gününde taburcu edildi. Takiplerinde nüks iz-
lenmedi. Lokalizasyonu ve görünümü nedeniyle malign pulmoner tümörü, dolayısıyla küratif 
tedavi için parankimal rezeksiyonu düşündüren lezyonların da soliter fibröz tümör olabileceği 
unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Soliter fibröz tümör, torakotomi, fissür yerleşimli



133
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

Resim1.
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P-004  AKCIĞER (ONKOLOJI)

VENA KAVA SUPERIOR INVAZYONUNDA 
UYGULADIĞIMIZ PERIKARDIAL PATCHPLASTI TEKNIĞI
Mehmet Ünal, Özgür Samancılar, Soner Gürsoy, Ahmet Üçvet
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Giriş: Büyük damar tutulumu akciğer kanserinin 8. evreleme sisteminde de T4 grubunda 
yer almıştır. Bu nedenle operabilite değerlendirilmesi iyi yapılmalıdır. Ancak lenf bezi evre-
lemesi iyi yapılmış hastalarda Vena Cava Superior (VCS)’a rezeksiyon ve rekonstrüksiyon 
teknikleri ile operasyon şansı verilebilmektedir. Biz de VCS tutulumu gözlenen akciğer kanseri 
nedeniyle opere ettiğimiz olgu üzerinde uyguladığımız perikardial patchplasti yöntemini sun-
mak istedik.

Olgu: 59 yaşında erkek hasta, hemoptizi şikayeti ile başvurusu sonrasında yapılan araş-
tırma sonucu sağ akciğer üst lobda skuamoz hücreli karsinom tanısı almıştı. Endobronşial 
Ultrasonografi (EBUS) ile yapılan invaziv mediastinal evreleme sonrasında operasyon kararı 
alınan hastaya 23/06/2016 tarihinde “sağ üst lobektomi+VCS parsiyel rezeksiyonu ve peri-
kardial patchplasti” operasyonu uygulandı. Kati patoloji raporu “T4 N0” olarak sabitlenen 
hastaya postoperatif dönemde adjuvan tedavi uygulandı. Hasta postoperatif 9. ayında sağ 
olarak takip edilmekte.

Sonuç: VCS tutulumlarında invazyonun büyüklüğüne göre tedavi seçeneği belirlenir. Mi-
nimal invazyonlarda primer sütür ya da stepler ile rezeksiyon yapılabilmesine karşın bu tek-
niklerin uygulanamayacağı rezeksiyonlarda rekonstrüksiyon teknikleri kullanılmalıdır. Olgu-
muzda da olduğu gibi, doku uyumunun verdiği avantajlar kullanılarak, kabul edilebilir komp-
likasyon oranları ile otolog perikardial patchplastinin güvenle kullanılabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Akcier Kanseri, Perikardial Patchplasti, Vena Cava Superior

 
Resim 1. VCS’a Uygulanan Perikardial Patchplasti
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P-005  AKCIĞER (ONKOLOJI)

AKCIĞER HIDATIK KISTI TANISI ILE OPERE EDILEN 
LOKALIZE MALIGN FIBRÖZ TÜMÖR OLGU SUNUMU
Murat Şahin, Seyhan Özkan Us
Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, 
Ankara

Giriş: Akciğerin hidatik kist hastalığı radyolojik olarak bir çok spesifik görüntüsü (nilüfer 
arazı, hilal görünümü…vb) olmasına rağmen rüptüre hidatik kist vakaları, yerleşim yerine 
göre çevre parankim ve bronş basısına bağlı atelektazinin eşlik etmesi durumunda toraks bil-
gisayarlı tomografide (BT) ayırıcı tanı yelpazesi geniş olabilmektedir. Bizim olgumuzda olduğu 
gibi farklı patolojiler de radyoloji yorumu ile karşımıza çıkabilmektedir (1,2). Vakamız 2 ayrı 
merkezde farklı zamanda 3 Toraks BT ile değerlendirme sonucunda hidatik kist olarak yorum-
lanmasına rağmen intraoperatif farklı patoloji ile karşılaşılmıştır.

Olgu: Öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile tetkik edilen 54 yaş K hastanın özgeçmişinde 
belirgin özellik yoktu. Çekilen dış merkez Toraks BT’sinde sol akciğer alt lobda dansitesi 35–45 
HU ölçülen yaklaşık 12 cm kistik lezyon, hidatik kist ile uyumlu olarak raporlanmıştı. Hastane-
mize başvurusunda eski radyolojik tetkikleri değerlendirilen ve hidatik kist ön tanısı ile çekilen 
Toraks BT raporu da benzer şekilde hidatik kist ile uyumlu olarak yorumlandı. O tarihte opere 
olmak istemeyen hastanın 2 ay sonraki başvurusunda yeni çekilen Toraks BT’sinde boyut 
artışı olmayan kistik lezyonun hidatik kist olabileceği şeklinde yeni değerlendirme yapıldı.

Hastaya posterolateral torakotomi ile girişim uygulandığında eksplorasyonda alt lobun 
kısmi atelektatik olduğu ve plevral kaynaklı kitlenin diyafragma ve alt loba sıkı yapışık olduğu 
görüldü. Kitleden biyopsi alınarak frozen calışıldı. Malign olarak raporlanması üzerine kitle 
eksize edildi. Uzun dönem patoloji sonucu malign lokalize fibröz tümör olarak raporlandı.

Sonuç: Akciğer hidatik kistleri vücutta başka organ tutulumu olmaksızın akciğerde izole 
olarak görülebilir. Tanısı direkt grafi, tomografi ve manyetik rezonans görüntülemeyi içeren 
radyoloji görüntüleme yöntemleri ile konulabilir (3) Cilt testlerinin ve serolojik testlerin sen-
sivite ve spesfitesi %30–90 arasında değişmektedir. Akciğer hidatik kist patolojilerinde daha 
düşük yüzdeler ile tanıyı desteklemektedir. Tanıda radyolojik tetkikleri desteklemek ve takipte 
rekürrens belirlemek için kullanılabilirler (4). Her nasılsa bütün bunlara ragmen literatürde ayı-
rıcı tanıda akciğer hidatik kisti ile karışan akciğer kanseri, aspergiloma, özofagus duplikasyon 
kisti olguları mevcuttur (5,6,7). Benzer şekilde bizim vakamızda da radyolojik olarak hidatik 
kist tanısı konulan lezyon tümöral olarak bulunmuştur. Bu vakada radyolojik yorumların yön-
lendirmsinden serolojik testlerden yararlanmamak özeleştirimizdir. Nitekim hidatik kist toraks 
lezyonlarının ayırıcı tanısında muhakkak akılda olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer Hidatik Kisti, Toraks Maligniteleri, Mediastinal Kistik Lezyonlar
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Resim 1. Preoperatif Toraks BT



137
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-006  AKCIĞER (ONKOLOJI)

PARSIYEL VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALILI HASTADA 
AKCIĞER REZEKSIYONU; OLGU SUNUMU
Cem Emrah Kalafat, Cemal Aker, Özkan Saydam, Celalettin İbrahim Kocatürk
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: Parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalileri ilk defa Winslow tarafından 1739 yı-
lında tariflenen, %0,4 sılıkla izlenen, sistemik ve pulmoner ven pleksuslarının embriyolojik 
anastomozlarının persiste kalması sonucu olaşan konjenital bir anomalidir.

Bu sunumunda, sol üst lobda karsinoid tümorü olan ve üst venin sol innominate vene açıldığı 
olgu tartışılmıştır. Öksürük ve balgam şikayetileri ile poliklniğe başvuran 48 yaşındaki erkek 
hastanın çekilen akciğer grafisinde sol orta zonda opasite saptandı. Antibiyoterapi sonrası çekilen 
toraks BT’de sol linguler segment bronşları düzeyinde paramediastinal yerleşimli 16x10 mm 
boyutunda noduler lezyon saptandı. Aynı zamanda, sol superior pumoner venin innominate 
vene döküldüğü parsiyel venöz dönüş anomalisi izlendi (Resim 1). Ekokardiyogramında 
ve FOB’da ek patoloji saptanmadı. PET-CT incelemesinde FDG tutulumu saptanmayan 
hastaya eksploratif toraktomi kararı alındı. Üst ven, preoperatif dönemde tahmin edildiği 
gibi, brakiosefalik vene dökülüyordu. Tümör, lingulada fissür komşuluğunda yaklaşık 2 cm 
çapında idi. Frozen/section sonucu karsinoid tümör olarak raporlanması üzerine üst lobektomi 
yapıldı. Hasta postoperatif 4. gün taburcu edildi.

Tartışma: Parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalileri çok geniş bir spektrumda izlen-
mektedir. En sık tipi sol pulmoner venin innominate vene oradan da superior vena cava 
yolu ile sağ atriuma drene olmasıdır. Sekundum tipi atriyal septal defekt sıklıkla eşlik eder. 
Nadiren atriyal septum intaktdır. Pulmoner venin trasesini ekokardiyografi veya kateter anji-
ografi ile saptamak güçtür. Multislice BT en iyi anatomik bilgiyi verebilecek non-invaziv teknik 
olup özellikle cerrahi prosedür öncesi değerlerlendirme çok değerlidir. Semptomların şiddeti, 
anomalili bağlantıdan geçen kanın volümü ile ilgili olup genellikle insidental olarak saptanır, 
bazen pulmoner hipertansyon ile karışabilmektedir. Tedavisi cerrahi olup, sağ atriuma kaçan 
kanın sol atriuma geri döndürülmesi olan Warden prosedürüdür. Olgumuzda karsinoid tümor 
nedeni ile hastaya sol üst lobektomi yapılmış olup aynı zamanda üst lob kaynaklı sağ atriuma 
dönen kan da engellenmiş, olası pulmoner hipertansiyonun da önüne geçilmiştir.

Sonuç: Parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalileri nadir rastlanan doğumsal malfor-
masyonlar olup özellikle cerrahi rezeksiyonlar öncesi olası komplikasyonların engellenmesi ve 
cerrahi güvenlik açısından ortaya koyulması gereken patolojilerdir
Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, cerrahi tedavi, parsiyel venöz dönüş anomalisi, 
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Resim 1. Bilgisayarlı tomografi kesitleri
Kırmızı ok: Sol superior pulmoner ven Mavi ok:  Sol linguler noduler lezyon
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P-007  AKCIĞER (ONKOLOJI)

LENF NODU METASTAZI GÖSTEREN SKLEROZAN 
PNÖMOSITOMA OLGUSU
Tamer Direk1, Süleyman Gökalp Güneş1, Bülent Mustafa Yenigün1, Cevriye Cansız 
Ersöz2, Serpil Dizbay Sak2, Serkan Enön1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Genellikle preoperatif olarak malign veya benign ayrımı net yapılamayan ve genel-
likle rastlantısal olarak saptanan akciğerin sklerozan pnömositoma (sklerozan hemanjioma) 
patolojisi; genellikle kadınlarda ve 30 ile 50 yaşlar arasında daha sık görülen, soliter pulmoner 
nodül şeklinde ortaya çıkan nadir bir tümördür.

Olgu: Rutin kontrolleri sırasında çekilen direkt akciğer grafisinde sol hemitoraksta aort 
topuzunun olduğu bölgede 2 sene önceki grafisine göre büyüme gösteren opasite izlenen 24 
yaşındaki kadın hastanın, çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sol hemitoraksta ar-
kus aorta komşuluğunda uzun ekseni 40 mm’ye ulaşan düzgün konturlu opaklaşan solid kitle 
lezyonu izlendi. Hastaya çekilen pozitron emisyon tomografisi (PET BT)’nde sol üst lobda 
mediasten komşuluğunda izlenen lezyonda artmış aktivite tutulumu (SUVmaks: 4,4) rapor-
landı. Sol torakotomi uygulanan hastanın üst lobda paramediastinal bölgede 4 cmlik palpe 
edilen kitlesinden intraoperatif gönderilen frozen patoloji sonucu malign olarak raporlanması 
üzerine hastaya üst lobektomi + mediastinal lenf nodu örneklemesi uygulandı. Post-operatif 
takiplerinde ek problem gelişmeyen hasta 5. gün taburcu edildi. Hastanın patoloji sonucu 5 
ve 6 numaralı lenf nodlarına metastaz gösteren sklerozan pnömositoma olarak raporlandı.

Sonuç: Akciğer sklerozan pnömositomları, bölgesel lenf nodlarına metastazları veya re-
kürrensleri bildirilmiştir. Olgular genellikle başka bir nedenle çekilen akciğer direkt grafilerinde 
tesadüfen saptanan, iyi sınırlı soliter nodül ile kliniğe başvururlar. Orta yaşlı kadınlarda ve 
daha sık olarak soliter pulmoner nodül şeklinde görülen nadir bir tümördür. Histolojik olarak, 
küboidal nitelikli hücreler ile döşeli papiller ve tubuler yapılar ve bunlar arasında yuvarlak 
stromal hücrelerden oluşur. Papiller, solid, hemorajik ve sklerotik olmak üzere dört farklı his-
tolojik patern içerebilir. Olgumuz sklerotik tip olarak rapor edildi. Hücre kökeninin mezotel-
yal, endotelyal, epitelyal, nöroendokrin veya mezenkimal olduğu yönünde farklı fikirler öne 
sürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: lenf nodu, metastaz, pnömositoma, sklerozan
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P-008  AKCIĞER (ONKOLOJI)

MULTIFOKAL PRIMER PULMONER PARAGANGLIOMA: 
OLGU SUNUMU
Ayten Güner Akbiyik, Halil Tözüm, Tahir Şevval Eren
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul

Paragangliomalar, ekstraadrenal otonomik ganglionlardan köken alan, nadir rastlanan, 
katekolamin sekrete edebilen nöroendokrin tümörlerdir. Sempatik paragangliomaların hemen 
tamamı norepinefrin sekrete eder ve feokromasitoma kliniğine benzer şekilde hipertansiyon, 
baş ağrısı, terleme, taşikardi atakları ile prezente olurlar. Parasempatik paragangliomaların 
%80–90’ı nonfonksiyoneldir. Olgu 66 yaşında erkek hasta, postero anterir akciğer grafisinde 
sağ akciğerde üst lob medialde bir opasite mevcuttu. Toraks bilgisayarlı tomografi de sağ 
akciğer üst lob medialinde yerleşimli 14 mm çapında minimal fluorodeoksiglukoz tutulumu 
gösteren parankimal nodül saptandı. 3 ay sonra çekilen BT de nodül çapının 16 mm olması 
üzerine ameliyat kararı verildi. Fizik muayenesinde patoloji saptanmadı. Hastanın böbrek taşı 
öyküsü dışında herhangi bir yandaş hastalığı yoktu. Hematolojik ve biyokimyasal parametre-
leri normaldi. Sağ video yardımlı torakoskopik wedge rezeksiyon ile nodül eksize edildi. Ope-
rasyon anında frozen incelemesinde dokunun nöroendokrin tümöre benzediği ancak primer 
akciğer neoplazmı da olabileceği belirtildiğinden sağ üst lobektomi ve sistemik lenf nodu di-
seksiyonu uygulandı. Rutin patolojik incelemede multifokal primer pulmoner paraganglioma 
olarak raporlandı. Paragangliomalar tanı ve tedavide önemli derecede zorluğa sahip olan na-
dir tümörlerdir. Paragangliomaların yaklaşık %10’u ekstraadrenal kaynaklı olup en sık batın, 
toraks ve boyun bölgesinde görülür. Soliter pulmoner nodül ayırıcı tanısında pararganglioma 
da gözönünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ekstraadrenal, paraganglioma, pulmoner
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Resim 1. Olgunun bilgisayarlı tomografi kesiti
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P-009  AKCIĞER (ONKOLOJI)

ILGINÇ BIR PULMONER KARSINOID TÜMÖR OLGUSU
Güven Sadi Sunam, Murat Öncel, Hüseyin Yıldıran
Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

Karsinoid tümörler akciğerin malign nöroendokrin tümörleridir. Primer akciğer kanserleri-
nin %4’ü karsinoid tümörler oluşturur. Sıklıkla endobronşial yerleşimlidirler.

56 yaşında erkek hasta larinks kanseri nedeniyle takiplerinde çekilen toraks tomografisin-
de sol üst lop bronşu girişinde nodüler lezyon saptanması üzerine kliniğimize yönlendirildi. 
Hastanın yapılan bronkoskopisinde sol üst lop lingula bronşunda vejetan lezyon görüldü ve 
biyopsi alındı. Biyopsi sonucu tipik karsinoid tümör olarak alındı. Malignite taraması yapıldı-
ğında metastaz saptanmadı. Hastaya üst lobektomi yapıldı, patoloji atipik karsinoid tümör (2 
mm2’de 5 mitoz) olarak alındı. Hasta Evre1A atipik karsinoid tümör tanısıyla takibe alındı. 
Postoperatif takiplerinde 4. yılda sol üst lop bronş güdüğünde vejetan lezyonun olduğu görül-
dü. Bronkoskopisi yapılarak biyopsi alındı, sonucu atipik karsinoid (2 mm2’de 3 mitoz) olarak 
geldi. Hastanın malignite taraması yapıldıktan sonra tamamlayıcı pnömonektomi planlanarak 
cerrahisi uygulandı. Patolojisi tipik karsinoid tümör (2 mm2’de 1 mitoz) olarak alındı, lezyon 
patolojik olarak 0,6 cm olarak raporlandı. Hasta takibe alındı.

Karsinoid tümörlerin radikal tedavisi cerrahi rezeksiyondur. 2 mm2’de 2’den az mitoz 
olması halinde tipik karsinoid, 2’den fazla mitoz olması ve/veya nekroz olması halinde atipik 
karsinoid olarak adlandırılırlar. Atipik karsinoid tümörler, tipik karsinoid tümörlere göre daha 
sık metastaz yapmaya eğilimlidir. Olgumuz alınan biyopsilerinde farklı mitoz oranlarına göre 
hem tipik hem de atipik karsinoid tümör tanısı olması nedeniyle ilginçtir.
Anahtar Kelimeler: cerrahi, karsinoid tümör, onkoloji

Resim 1. Toraks tomografisinde sol üst lop bronşunda endobronşial görülen tümör
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P-010  AKCIĞER (ONKOLOJI)

DEV KISTIK LEZYON OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN MASIF 
EFÜZYON OLGUSU, ANAMNEZIN ÖNEMI
Argün Kış1, Ümit Aydoğmuş1, Ferda Bir2, Gökhan Yuncu3

1Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Denizli 
3Liv Hospital, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul

Olgu: 42 yaşında kadın hasta iş kazası sonrası hastanemiz acil servisine başvurmuştu. 
Çekilen Akciğer grafide solda plevral efüzyon saptanış, toraks tomografisinde sol akciğerde 
kitle lezyon ve efüzyon saptanmıştı (Resim 1a). Takip ve tedavi için yatış önerilen hasta kendi 
isteği ile acil servisten ayrılmıştı.

Olaydan 48 gün sonra başvurduğu başka bir göğüs cerrahi merkezinden dev kistik lez-
yona bağlı mediastinal şift ön tanısıyla acil servisimize sevk edilmişti (Resim 1b). Hasta ileri 
derece taşipneik (solunum dakika sayısı 32–34 arası), hipotansif ve taşikardik idi. Hastanın 
önceki öyküsü tarafımızca bilindiğinden hastaya tüp torakostomi uygulandı ve kademeli ola-
rak toplam 7300 ml mayi drene edildi. Kliniği rahatlayan videotorakoskopik plevra biyopsisi 
ve talk insuflasyonu ile plöredezis uygulandı (Resim 1 c).

Hastanın plevra biyopsisinde tümör hücreleri saptandı. Yapılan immünhistokimyasal bo-
yanmasında TTF-1 fokal (+), Napsin (+), PANCK (+), CK7 (+), CA125 (+), P53 %99 (+), 
cerb B2 skor2 (+), Ki67 proliferasyon indeksi %80; P40, ERCC-1, CD56, CK20, ER, PR (-) 
idi. Bulguların ön planda primer akciğer kökenli adenokarsinom ile uyumlu olduğu raporlandı 
(Resim 1 d).

Hasta 5. ayında sağ ve kemoterapi prtokolü devam etmektedir.
Tartışma: Mediastinal şifte yol açabilecek derecede büyük kistik lezyonlar teratomları, 

plevranın fibröz tümörlerini ve dev kist hidatik olgularını düşündürür. Mediastinal kitlelerin 
yetişkin dönemde atipik prezantesyonları bildirilmiştir. Masif plevral efüzyonun ayırıcı tanısı 
ise çok daha geniş bir yelpaze içerir ve ampiyemden, şilotoraksa kadar bir çok sebebi ola-
bilir. Özellikle yetişkin yaşta mediastinal şifte yol açabilecek efüzyonların önemli bir nedeni 
malignitelerdir. Semptomları ve semptomların seyrini sorgulayan titiz bir anamnez ön tanıyı 
kolaylaştıracak ve erken tedavi olanağı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mediastinal şift, masif efüzyon, mediastinal kitle
Resim 1
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Resmi 1. a. Başlangıç Toraks BT kesiti, b. Sevk tarihinde toraks BT kesiti (Koronal plan), c. torakoskopik görünüm, d. Histlojik görünüm  
(Gevşek bağ doku içinde irregüler glandüler yapılar oluşturan malign tümöral proliferasyon, X10 H&E)
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P-011  AKCIĞER (ONKOLOJI)

FISSÜRE YERLEŞIM GÖSTEREN VE SEKESTRASYON 
ZANNEDILEN A-TIPIK KARSINOIT TÜMÖR OLGUSU: 
OLGU SUNUMU
Bayram Metin, Şener Yıldırım
Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.

Giriş:  Karsinoid tümörler trakeobronşiyal ağaçtan köken alan tümörlerin %1’ini oluş-
turmaktadırlar. Histopatolojik olarak tipik (%65) ve atipik (%35) karsinoid şeklinde izlenen 
bu tümörler oldukça yavaş büyüme eğilimindedirler. Çoğunluğu (%60–70) santral yerleşimli-
dir, ana bronş, lobar ya da segmenter bronşların komşuluğunda yerleşirler. Cerrahi tedavide 
amaç komplet rezeksiyon olup, lobektomi ve hiler/mediastinal lenf nodu örneklemesi hedefle-
nen ve en sık uygulanan yöntemdir. Biz burada Sağ alt lob ile ort lob arasındaki Major fissüre 
yerleşim gösteren ve ilk cerrahisinde sekestrasyon düşünülerek rezeke edilen fakat patoloji 
sonucunda Atipik karsinoid gelmesi üzerine Orta lobektomi ve geniş lenf nodu diseksiyonu 
için reopere edilen olguyu sunuyoruz.

Olgu: 65 yaşında bayan hasta göğüs ağrısı şikayeti nedeni ile başvurmuş. Öz geçmişin-
de 10 yıl önce Tiroid malignitesi nedeni ile operasyon öyküsü var. Çekilen PAAC grafisinde 
sağ kardiyofrenik alanda kitle görülmesi üzerine Toraks BT çekildi. Diafragma üzerine oturan 
yaklaşık 8x10 cm ebatında kitle lezyon görüldü. Fiberoptik bronkoskopisinde endobronşail 
lezyon görülmedi. Transtorasik açısından uygun görülmemesi üzerine hastaya sağ tek port 
VATS insizyonu ile girilerek sağ orta lob ile alt lob arasındaki majör fissüre yerleşim gösteren 
yaklaşık 10x8 cm ebatındaki kitle görüldü. Kitlenin yaklaşık 2 cm çaptaki bir sap ile orta loba 
bağlı olduğu görüldü. Ligaşure ve disektörler yardımı ile kitle orta lobdan ayrılarak çıkarıldı. 
İlk Etapta Sekestrasyon olduğu düşünülerek Frozen gönderilmedi. Patoloji sonucunda Atipik 
karsinoid ve sınırda tümör pozitifliği gelmesi üzerine hasta reopere edilerek orta lobektomi 
ve geniş lenf bezi diseksiyonu yapıldı. İkinci cerrahi patoloji sonucunda orta lobdaki rezüdü 
tümörün haricinde subkarinal lenf bezinde de Atipik karsinoid tümör müsbet idi. Onkoloji 
konseyinde değerlendirilen hastanın patolojik incelemesinde Ki-67 ve mitoz oranı düşük ol-
ması nedeni ile ek tedavi düşünülmedi. Hasta nüks gelişmeden 1. yılında takip edilmektedir.

Tartışma: Genellikle aortadan sistemik arterini alan sekestrasyonlar intralober ve ekstra 
lober olmak üzere ikiye ayrılır. Ekstralober pulmoner sekestrasyonlar kendine ait bir plevra ile 
çevrilidir ve sıklıkla sol hemitoraksta alt lob ile diafragma arasında yerleşim gösterebileceği gibi 
sağ hemitoraksta da görülebilir. Ayrıca Subdiafragmatik ve Mediastinal yerleşimler de belirtil-
miştir. Olgumuzun özelliği Ekstrapulmoner sekestrasyon gibi akciğer parankimine bir sap ile 
bağlantılı olarak kendine ait bir plevra ile çevrili oluşu ve oldukça düzgün kenarlı oluşu nedeni 
ile ilk etapta karsinoit tümör olarak değilde sekestrasyon olarak düşünülmesidir. Bu olgunun 
öğretisi sekestrasyon gibi beniğn olduğu düşünülen olgularda frozen çalışmasının aklımızın bir 
ucunda olması gerektiğidir.
Anahtar Kelimeler: Atipik Karsinoit, Sekestrasyon, Fissür, 



146
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

Resim 1. PAAC grafisi, Toraks BT ve Cerrahi görüntüleri
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P-012  AKCIĞER (ONKOLOJI)

DIFFÜZ IDIYOPATIK PULMONER NÖROENDOKRIN 
HÜCRE HIPERPLAZISI (DIPNECH) ZEMININDE GELIŞEN 
TIPIK KARSINOID TÜMÖRLÜ BIR OLGU
Ersin Sapmaz1, Kuthan Kavaklı1, Birol Yıldız2, Hakan Işık1, Hasan Çaylak1, Alper 
Gözübüyük1, Sedat Gürkök1, Onur Genç1

1Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 
2Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Diffüz idiyopatik pulmoner nöroendokrin hücre hiperplazisi (DIPNECH), nöro-
endokrin hücrelerin proliferasyonu ile seyreden, akciğerin nadir görülen bir hastalığıdır. DIP-
NECH hastalığına sahip olguların çok az kısmında karsinoid tümör geliştiği bildirilmiştir. Biz 
de, DIPNECH hastalığı zemininde gelişen bilateral multiple tipik karsinoidli bir olguyu sun-
mayı amaçladık.

Olgu: Altmış altı yaşında bayan hasta uzun süredir devam eden öksürük ve nefes darlığı 
şikayetleri ile müracaat ettiği sağlık kuruluşunda çekilen toraks tomografisinde metatstaz ile 
uyumlu bilateral multiple nodüller saptanması üzerine kliniğimize refere edilmiş. Öncelikle 
bilateral multiple metastatik nodülleri olduğu düşünülen hastaya primer odak tespit etmek 
amacıyla FDG PET/CT tetkiki planlandı. Akciğerdeki nodüller de düşük suv Max değerinde 
FDG tutulumu ve kolonda şüpheli tutulum izlenmesi üzerine hastaya öncelikle kolonoskopi 
yapıldı ve maligniteyi destekleyen bulgu saptanmadı. Bunun üzerine tanısal amaçlı torakosko-
pik wedge rezeksiyon planlandı ve sol taraftan iki adet nodül eksize edildi. Her iki lezyonunda 
histopatolojik inceleme sonucu Tipik Karsinoid Tümör ile uyumlu olarak raporlandı. Tümör 
kurulunda değerlendirilen hastaya öncelikle Galyum 68 (Ga68) DOTATATE PET görüntüle-
mesinin yapılması, bu tetkikin sonucuna göre somatostatin reseptör ekspresyonunun pozitif 
veya negatif olmasına göre tedavisinin planlanmasına karar verildi. Ga68 DOTATATE PET 
görüntülemesinde aktif tutulum saptanmaması üzerine hasta somatostatin reseptör negatif 
kabul edildi. Bunun üzerine hastanın Radyonüklid Peptid Reseptör Tedavisi (Lutesyum Teda-
visi) den fayda görmeyeceği değerlendirildi ve Cisplatin 75 mg/m2 1. gün ve Etoposid 100 
mg/m2 1. gün 21 gün arayla olacak şekilde tedavi planlandı. Hastanın halen tedavisi devam 
etmektedir.

Sonuç: DIPNECH, premalign bir hastalık olup, invaziv hiperplazi ve tümörletlerden inva-
ziv karsinoid tümörlere kadar uzanabilen nöroendokrin proliferasyonların görüldüğü nadir bir 
pulmoner sendromdur. Akciğer fonksiyonlarındaki etkilenme değişik derecelerde olabilir. Tanı 
genellikle tanısal invaziv işlemler ile konur. Tedavisinde multidisipliner yaklaşım önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Dipnech, Nöroendokrin, Karsinoid, 
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P-013  AKCIĞER (ONKOLOJI)

PRIMER AKCIĞER KANSERI ZEMININDE 
ENDOBRONŞIYAL ASPERGILLOMA
Bülent Aydemir1, Eyüp Halit Yardımcı1, İsmail Dal1, Zuhal Kuş2, Tamer Okay1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğür Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Giriş: Aspergilloma bir kavitenin aspergillus ile kolonizasyonunu tanımlar. Pulmoner as-
pergilloma; pulmoner kavite ya da ektatik bronkus içinde aspergillus hifalarının fibrin, mukus 
ve hücresel debrisle birlikte oluşturduğu bir kitledir. Tipik olarak, tüberküloz, sarkoidoz, bron-
şektazi, akciğer absesi, kavitasyonla seyreden neoplaziler gibi hastalıklar nedeniyle oluşmuş 
kavitelerin içerisinde gelişir. Akciğer tümörü zemininde gelişen endobronşial aspergillomalar 
literatürde raporlanmış çok az sayıda vakayla sınırlıdır. Kliniğimizde tetkik edip sonrasında 
opere ettiğimiz primer akciğer tümörü zemininde gelişmiş endobronşiyal aspergilloma olgusu 
sunulmuştur.

Olgu: Şiddetli öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile kliniğimize başvuran 79 yaşında erkek 
hastanın posteroanterior (PA) akciğer grafisinde sol total atelektazi izlenmekteydi. Kontrastlı 
toraks bilgisayarlı tomografide (BT) sol akciğer subtotal atelektazik olup, üst ve alt lob bronş-
larını obstrükte eden yaklaşık 3,5 cm çapında yumuşak doku dansitesinde kitlesel lezyon gö-
rülmekteydi. (Resim 1) Hastanın rutin biyokimya tetkikleri ve hemogramı normaldi. Yapılan 
fiberoptik bronkoskopide sol ana bronşu tamamen oklüde eden endobronşial vejetan kitle 
görüldü. (Resim 2). Biyopsi sonucunda aspergillus hifa ve sporları (aspergilloma) olarak bil-
dirildi. Primer akciğer kitlesi üzerinde gelişmiş aspergillus olduğu düşünülerek PET BT ile 
evrelemesi yapıldı. Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisinde sağ akciğer %93,9 sol akciğer 
%6,9 olarak hesaplandı. Sol akciğer tümörü ön tanısıyla rezeksiyon kararı alınan hastaya 
torakotomi ile sol pnömonektomi operasyonu uygulandı. Postop komplikasyon gelişmeyen 
hasta 6. gün taburcu edildi. Histopatolojik incelemede sol ana bronş, hiler bölge ve üst lob 
parenkimine invaze skuamoz hücreli karsinom (T3N1M0) ve fibrinolökositik eksüda içerisinde 
aspergilloma rapor edildi. Hastanın tedavisine itraconazole (200 kg/gün) başlandı.

Sonuç: Aspergilloma sıklıkla eski tüberküloz kaviteleri zemininde gelişmekle birlikte, en-
dobronşial tümör zemininde nadiren de olsa görülebilir. Aspergilloma tedavisi yüksek morbi-
dite ve mortalite riskine rağmen cerrahidir ve lobektomi en çok tercih edilen operasyondur. 
Bu olgu ile sıklıkla akciğer parenkimi içerisindeki kaviteler zemininde gelişen aspergilloma 
tablosunun çok nadir vakalarda, primer akciğer kitlesi zemininde de görülebildiğine dikkat 
çekmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: aspergilloma, akciğer kanseri, bronkoskopi
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P-014  AKCIĞER (ONKOLOJI)

SOL PNÖMONEKTOMI SONRASI GEÇ BRONKOPLEVRAL 
FISTÜLÜN SAĞ TORAKOTOMI ILE TEDAVISI
Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Hatice Eryiğit Ünaldı, Attila Özdemir, Fatma 
Tuğba Özlü, Leman Genç, Recep Demirhan
S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bronkoplevral fistül, akciğer rezeksiyonları sonrası görülebilen ciddi komplikas-
yonlardan biridir. Görülme oranı literatürde %0,3–7 olarak bildirilmiş olup daha sık olarak 
sağ pnömonektomi sonrası görülmektedir. Aspirasyon pnömonisi, solunum yetmezliği gibi 
ikincil komplikasyonlara sebep olabilmekte ve mortalite ile sonuçlanabilmektedir. Bronkop-
levral fistüllerde ilk 7 günde gelişmiş erken fistülde cerrahi yetersizlik düşünülmeli ve cerrahi 
tedavi gecikmeden planlanmalıdır. Geç fistüllerde ise primer olarak antibiyotik tedavisi ile tüp 
drenaj uygulanması, toraks boşluğunun drenajı sonrası ileri cerrahi müdahale uygulanabilir. 
Kliniğimizde sol pnömonektomi sonrası geç bronkoplevral fistül gelişmiş olan iki hastamıza 
uyguladığımız tedavi ve sonuçlarını bildirmeyi amaçladık.

Olgu 1: 59 yaşında erkek hasta, ek hastalığı mevcut değil, sol hiler 6x7 cm kitle nedeni ile 
sol torakotomi ile pnömonektomi sonrası 3. ayda ateş, genel durum bozukluğu ile başvurdu. 
Kötü kokulu balgam ekspektore etme anamnezi ve PA AC grafisinde sol tarafta seviye azalma-
sı tespit edilmesi üzerine hastaya tüp torakostomi uygulanarak kliniğe yatırıldı. Antibiyoterapi 
başlandı. 10 gün intraplevral lavaj sonrası hastaya sağ torakotomi uygulanarak bronkoplevral 
fistül TA 3,5/55 stapler yardımı ile kapatıldı. Post operatif dönemde problemi olmayan hasta 
3. günde eksterne edildi.

Olgu 2: 64 yaşında erkek hasta, 55 cm fissürü aşan kitle nedeni ile sol torakotomi ile 
pnömonektomi uygulandı. Post op takiplerinde sorun izlenmezken 4. ayda hastada genel 
durum bozukluğu ve kontrol PA AC grafisinde seviye azalması izlenen hastaya tüp drenaj ve 
intraplevral lavaj sonrası sağ torakotomi ile sol bronş TA 3,5/55 stapler kullanılarak kapatıldı.

Sol pnömonektomi sonrası gelişen geç bronkoplevral fistülde özellikle toraks boşluğunda 
enfeksiyon ve post operatif yapışıklıklar nedeni ile bronş fistülünün kapatılmasını teknik olarak 
zorlaştırdığından sağ torakotomi ile yaklaşmın daha uygun olacağını düşündük. Azigoz venin 
askıya alınması ve kesilmesinin ardından karina disseksiyonu gerçekleştirilerek sol ana bronş 
vizualize edildi. Fistüle ulaşılması sonrası bronş güdüğü proksimalden yeniden anastomoz 
edilerek işlem sonlandırıldı.

Sonuç: Her iki olgunun da taburculuk sonrası takiplerinde sorun izlenmiştir. Sol pnömo-
nektomi sonrası oldukça nadir olarak gelişen bronkoplevral fistül tedavisinde sağ torakotomi 
ile yaklaşım, oldukça güvenli bir şekilde uygulanabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: pnömonektomi, bronkoplevral fistül, sağ torakotomi
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P-015  AKCIĞER (ONKOLOJI)

BIIALTERAL INVAZIV MÜSINÖZ ADENOKARSINOM
Abdulaziz Kök1, Osman Cemil Akdemir1, Sedat Ziyade1, Nur Büyükpınarbaşılı2, 
Ömer Soysal1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş:  Akciğerin adenokarsinomları patolojik olarak 4 grupta incelenmektedir. 1. Adeno-
karsinoma in situ (AIS); eski ismi bronkoalveoler karsinom, 2. Minimal invaziv adenokarsi-
nom (MIA); eski nonmüsinöz bronkoalveoler karsinom, 3. İnvaziv adenokarsinom; eski müsi-
nöz adenokarsinom ve 4. İnvaziv adenokarsinom varyantları; eski müsinöz adenokarsinom. 
Pnömoni veya enfeksiyöz akciğer hastalığını taklid eden ve pnömonektomi yapılmak zorunda 
kalınan bir olgu sunulmuştur.

Olgu: 68 yaşında bayan. Sekiz aydır Öksürük, balgam şikayetleri olan hastaya dış mer-
kezde bronkoskopi yapılmış; endobronşiyal lezyon yokmuş. Tanı konulamamış. Fizik muaye-
nede sağda yaygın raller vardı. Toraks BT de Sol allta minimal, sağda orta lopta total, altta 
daha fazla olmak üzere üst lopta orta loba komşu bölgelerde pnömonik konsolide alanlar ve 
bronşektazik bölgeler vardı. Fiberoptik bronkoskopide, orta lob dıştan bası ile tama yakın 
kapalılık vardı. Endobronşiyal lezyon yoktu. Lavaj incelemesinde malignite yoktu. Orta lop 
drenajını bozan bir patoloji ön tanısı ile eksploratris torakotomi ve orta lobektomi kararı veril-
di. Ameliyat öncesi aspirasyon bronkoskopisi yapıldı, bronşiyal temizlik sağlandı. Antiyoterapi 
tekrarlandı ve daha uygun koşullar sağlanarak ameliyata alındı. Ameliyatta, orta lopta daha 
fazla olmak üzere alt lopta ve orta loba yakın bölgede, üst lopta konsolide alanlar mevcuttu. 
Her üç loptan alınan örneklerin frozen patolojik incelemesi adenokarsinom olarak raporlandı. 
Mediyastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Tümör negatif geldi. Sağ pnömonektomi kararı 
verildi ve uygulandı. Patolojik inceleme, tüm akciğer loplarında izlenen müsinöz invaziv ade-
nokarsinom geldi. 14 no lu bir lenf nodu hariç tüm lenf nodları tümör negatif idi. Postopertaif 
dönemde sorunu olmadı. Postop 10 günde toraks bt de solda pnömonik infiltrasyon, yeni 
gelişen 9 mm nodül. Postop 3. Ayda sol akciğerde pnömoni kliniği ile yatırıldı. Balgam sitolo-
jisinde müsinöz adenokarsinom geldi. Karşı tarafta da adenokarsinom olduğuna karar verildi. 
PET yapıldı; sol akciğerde yeni gelişen müsinöz adenokarsinom tespit edilmiş olguda sol ak-
ciğerde alt lobda yaygın olmak üzere artmış FDG tutulumu gösteren hipermetabolik opasite, 
buzlu cam dansiteli ve konsolidasyon alanları izlendi. Takiben solunum yetmezliğinden exitus 
oldu.

Sonuç: İnvaziv adenokarsinomlar pnömonik formda olabilir ve bilateral olabilir.
Anahtar Kelimeler: bilateral akciğer kanseri, invaziv müsinöz adenokarsinom, infiltrasyon
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P-016  AKCIĞER (ONKOLOJI)

BRONKOVASKÜLER SLEEVE SAĞ ALT LOBEKTOMI
Cemal Aker, Salih Bilen, Özkan Saydam, Celalettin Kocatürk
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E. A. H. , İstanbul

Olgu: 63 yaşında erkek hasta öksürük şikayeti ile başvurdu. Fizik muayende vital bulgular 
normal sınırlarda, bilateral solunum sesleri azalmış, diğer sistem muayeneleri normal olarak 
tespit edildi. Radyolojik inceleme sonucu sağ alt lob superior segment hizasında 36x40 mm 
çapında kitle tespit edildi (Resim-1). Bronkoskopik biopsi küçük hücre dışı akciğer karsinomu 
olarak raporlandı. Kranial MR ve PET/BT incelemesi sonrası uzak organ metastazı saptan-
madı. FEV 1:2,74 lt (%84) olarak tespit edilen hastaya mediastinoskopi ve rezeksiyon kararı 
alındı. Mediastinoskopi ile 4 istasyon tm (-) olarak raporlanan hastaya sağ torakotomi yapıldı. 
Ekplorasyonda 3 lobun birleşim noktasında üst ve orta loba komşu kitle lezyonu tespit edildi. 
Diseksiyon sonrası üst ve orta lobda tümör invazyonu tespit edilmedi, fissürler ayrıldı. İntrao-
peratif no=11 s örneklendi F/S sonucu tm (-) olarak raporlandı. İnterlober arter ve intermedi-
er bronşun kısmen invaze olduğu gözlendi, double sleeve alt lobektomi kararı alındı.

Heparinizasyon sonrası orta lob arter ve interlober arter klemplendi, intermedier bronş ve 
orta lob bronşu diseke edildi. Alt ven de kesildikten sonra tümör komplet olarak rezeke edildi. 
F/S sonucu cerrahi sınırlar tm (-) olarak raporlanması üzerine anastomozlar gerçekleştirildi 
(arter 5/0, bronş 4/0 propilene, continue).

Postoperatif ek problemi olmayan hastanın 3. günde toraks tüpü sonlandırıldı. 5. Gün 
kontrol pulmoner anjio BT ile pulmoner arterin açık olduğu görüldü. Poliklinik kontrolüne 
çağrılarak 6. gün taburcu edildi.

Sonuç: “Double sleeve” (vasküler ve bronşiyal) lobektomi zorlu ve karmaşık bir işlem 
olmasına karşın santral yerleşimli pulmoner arter ve bronş invazyonu olan akciğer kanserli 
hastaların cerrahisinde, bilobektomi ya da pnömonektomiye alternatif olarak uygulanabilir
Anahtar Kelimeler: Anastomoz, Bronşial, Rezeksiyon, Sleeve, Vasküler
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Resim 1. Preoperatif BT Görüntüsü
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P-017  AKCIĞER (ONKOLOJI)

KARSINOID TÜMÖR MULTIPLE ODAKLI OLUR MU?
Fatih Meteroğlu, Burak Gül, Menduh Oruç
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı\Diyarbakır

Giriş:  Karsinoid tümörler trakeobronşiyal ağaçtan köken alan tümörlerin %1’ini oluştur-
maktadırlar. Gelişen semptomlar tümörün periferik veya santral yerleşimli olmasıyla ilişkilidir. 
Periferik yerleşimli olanlar genellikle asemptomatik iken, santral yerleşimlilerde endobronşiyal 
obstrüksiyon bulguları (atelektazi, amfizem) ortaya çıkmaktadır. Klasik semptomlar öksürük, 
hemoptizi ve sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıdır (1–2). Kliniğimizde multiple odaklı tipik 
karsinoid tümörlü olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu: Nefes darlığı, göğüs ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvuran 58 yaşındaki bayan has-
ta yatırıldı. Öz geçmişinde, soy geçmişinde ve laboratuvarında bir özellik yoktu. Fizik muaye-
nede akciğer seslerinde yer yer ronküs alınıyordu. Hastanın çekilen akciğer grafisinde yaygın 
metastatik görünüm nedeniyle bilgisayarlı toraks tomografisi (Resim 1,2) ve ardında PET-BT 
çekildi. PET-BT ‘de FDG-18 tutulumu Suvmax değeri 4–5 arasında idi. Yaygın metastas dü-
şünülerekten VATS biyopsi ile wedge rezeksiyonu yapıldı. Histopatolojik tanısı Ki67 indeksi 
%3–4 idi. Nöroendokrin tümör grade-1 (karsinoid tümör) olarak raporlandı. Hasta haliyle 
onkoloji kliniğince yaklaşık 4 aydır takipdedir.

Tartışma: Karsinoid tümörlerin temel tedavisi cerrahi rezeksiyondur. Cerrahi tedavi ile 
kür şansının mevcut olmasının yanında metastaz yapma kapasitesi olan tümörlerdir. Tipik 
karsinoid’ler (TK) için cerrahi tedavi ile elde edilen 5 ve 10 yıllık sağ kalım oranları %90’la-
rın üzerindedir. TK’lere göre atipik karsinoid’lerde (AK) sağ kalım daha kötüdür. Hastaların 
2/3’ü 5 yıl ve sadece yarısı 10 yıllık yaşam süresine ulaşabilmektedir. Cerrahi prensip olarak 
mümkün olduğunca sağlam akciğer dokusunun korunması esastır. Bu amaç doğrultusunda 
bronkoplastik cerrahi yöntemlerin kullanımı son yıllarda giderek artmıştır.

Ancak olgumuzda bilateral çok sayıda odak bulunduğundan tanı amaçlı VATS ile wed-
ge rezeksiyonu yapıldı. Patoloji raporu Ki67 indeksi %3–4 ve karsinoid tümör olarak değer-
lendirildi. Karsinoid tümörlerde cerrahi rezeksiyon sonrası rekürrens nadirdir ve çoğu uzak 
organlarda gelişir. Olgumuz in-operable kabul edildi ve medikal tedavi planlanarak onkoloji 
kliniğine devr edildi. TK’lerde rekürrenslerin çoğu ilk 10 yıl içinde olurken AK’lerde ilk 5 yıl 
içinde olur. Cerrahi rezeksiyon sonrası her iki tip tümör için hastaların ilk 10 yılda yıllık olarak 
ve ikinci 10 yılda 2 yılda bir olmak üzere 20 yıl takibe alınmaları gerektiği önerilmektedir. .
Anahtar Kelimeler: Karsinoid, multiple odak, yaygın metastaz
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Resim 1. Bilgisayarlı toraks BT
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P-018  AKCIĞER (ONKOLOJI)

VIDEOMEDIASTINOSKOPI VE STANDART 
MEDIASTINOSKOPININ PATOLOJIK TANI VE 
ÖRNEKLENEN LENF NODU SAYISI AÇISINDAN 
KARŞILAŞTIRILMASI
Kerem Karaarslan, Sedat Koçal, Tülin Durgun Yetim
Mustafa kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahi, Hatay

Akciğer tümörlerinin evrelendirilmesinde, mediastinal lenf bezlerine yayılımın değerlen-
dirilmesinde, lenf bezlerini tutan benign ve malign hastalıkların ve ayrıca primer mediastinal 
kitlelerin tanısında Videomediastinoskopinin, standart mediastinoskopiye üstünlüğününolup 
olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya mediastinoskopi işlemi uygulanan 50 hasta dâhil edildi. Hastalar 
toraks tomografisi ile değerlendirildi. Önce standart mediastinoskopi, sonra videomediasti-
noskopi yapıldı. Patolojik sonuçlar ve örneklenen lenf nodu sayıları karşılaştırıldı.

Bulgular:Yirmi hastada küçük hücreli dışı akciğer kanseri, 8 hastada lenfoma, 7 hastada 
sarkoidoz, 4 hastada tüberküloz, 3 hastada kronik nonspesifik lenfadenit, 1 hastada ise me-
tastatik karsinom saptandı. Standart mediastinoskopi ile toplam 153 lenf nodu örneklenirken, 
videomediastinoskopi ile 161 lenf nodu örneklendi. Patolojik boyutta lenf nodu olmayan ve 
N2 saptanan 8 hastanın 5’inde standart mediastinoskopi ile tanının atlandığı görüldü.

Sonuç: Videomediastinoskopi patolojik lenf nodlarını saptamada standart mediastinoko-
piden daha üstün olarak bulundu.
Anahtar Kelimeler: Videomediastinoskopi, standart mediastinoskopi, üstünlük
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P-019  AKCIĞER (ONKOLOJI)

RENAL HÜCRELI KARSINOMUN NADIR INTRATORASIK 
METASTAZLARI
Burçin Çelik1, Hüseyin Ulaş Çınar2, Mustafa Suat Bolat3

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
2Medicana Samsun Hastanesi, Samsun, Türkiye 
3Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye

Giriş: Renal hücreli karsinom, böbrek korteksinden kaynaklanan ve böbrek maligniteleri-
nin %90–95’ini oluşturan bir tümördür. Tanı anında olguların yaklaşık 1/3’ünde uzak metastaz 
bulunmaktadır. Metastaz en sık akciğer, karaciğer, kemik, lenf nodları ve mediastene olmak-
tadır. Burada intratorasik metastaz yapan dört RHK olgusunun tanı ve tedavisi sunulmaya 
çalışıldı.

Olgu: Sunulan dört olgu da erkek olup yaşları sırasıyla 57, 63, 47, 90 yıl idi. Hastaların 
tamamına primer tümör için nefrektomi uygulanmıştı ve klinik olarak takip altında idiler. Bir 
hasta çekilen toraks BT ve PET BT’de patolojik boyutta mediastinal lenf nodları nedeniyle, 
bir hasta nefes darlığı ve hemoptizi nedeniyle, bir hasta PET BT’de patolojik boyutta sol hiler 
LAP nedeniyle, bir hasta da masif plevral effüzyon nedeniyle kliniğimize başvurmuştu. Medi-
astinal izole sağ 2 ve 4 no’lu LN videomediastinoskopi ile, vokal kordların 2 cm altında olan 
endobronşiyal metastaz rijid bronkoskopi ile, sol hiler LN sol anterior torakotomi ile, masif 
plevral effüzyon olan hastaya lokal anestezi altında torakoskopi+talk plörodezis ile tanı ve 
tedavi uygulandı. Hastaların tümü salah ile taburcu edildiler. Mediastinal LAP ile başvuran 
hasta ilk cerrahiden 4 yıl sonra beyin metastazı+hidrosefali nedeniyle eks oldu, diğer hastala-
rın klinik takibi devam etmektedir.

Tartışma: Renal hücreli karsinom böbreğin en sık görülen malign tümörüdür ve akciğer 
parankim metastazı oldukça sık görülmesine rağmen olgularımızda olduğu gibi mediastinal 
ve hiler LN, endotrakeal, plevral metastazları oldukça nadirdir. Bu olgularda metastazların 
cerrahi olarak çıkarılması hem tanıyı kesinleştirmek hem de lokal kontrolü sağlamak amacıyla 
tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: intratorasik, metastaz, renal hücreli karsinom



157
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-020  AKCIĞER (ONKOLOJI)

KHDAK’LI BIR HASTADA KONTRLATERAL METASTAZ 
IZLENIMI VEREN SENKRON PARANKIMAL TÜBERKÜLOZ
Gökçen Sevilgen1, Kerim Tülüce2, Hasan Türüt1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Rize 
2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Rize Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Rize

Giriş: Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarının tanı konulduğunda ancak %20–30’u 
cerrahi olarak tedavi edilebilir evrededir. En iyi lokal kontrol ve sağkalım sağlayan tedavi me-
todu cerrahi rezeksiyondur. Neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi yöntemleriyle lokal ileri 
evre hastalar tümör hacminin küçülmesi veya lenf nodlarının hastalıktan arınması ile cerrahi 
uygulanabilmektedir. Tüberkülöz özellikle immün sistemin zayıfladığı kanser gibi durumlarda 
ortaya çıkabilen bir durum olmakla birlikte, PET/CT’de yanlış pozitiflik vererek hastaların ka-
rar mekanizmasında zorluk oluşturabilir. Bu çalışmada, hem primer bronş karsinomu hem de 
aktif granülömatöz parankimal tüberkülozu olan hastanın tüm tedavi seyri sunuldu.

Olgu: 61 yaşında erkek hasta, nefes darlığı şikayeti ile hastanemiz göğüs hastalıklarına 
başvurdu. Bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ akciğer alt lobda yaklaşık 8 cm çapında kitle 
tespit edildi. Bronkoskopik biyopsi sonucu İnvazif müsinöz adenokarsinom olarak raporlan 
hastanın PET/CT’de lezyonun SUV max’ı 12,9, mediastinal metastaz ile uyumlu lenfadeno-
patiler ile sol akciğer lingüler segmentte SUV max’ı 8,4 olan yaklaşık 1,5 cm boyutlarında 
metastaz ile uyumlu olarak raporlanan ikinci bir kitle tespit edildi. Yapılan EBUS tetkikinde sağ 
alt paratrakeal (4R) istasyonun malignite şüphesi gelmesi üzerine hasta bu haliyle kemorad-
yoterapiye yönlendirildi. Yapılan 3 kür KT sonrasında çekilen kontrol BT’de sol akciğerdeki 
lezyonda gerileme olmaması üzerine bu lezyona transtorasik biyopsi yapıldı ve sonuç granü-
lomatöz tüberküloz (Tbc) olarak raporlandı. Hastaya mediastinoskopi yapıldı, mediasten lenf 
nodları negatif olarak raporlanması üzerine lobektomi kararı verildi. Hastaya sağ alt lobektomi 
ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Postoperatif patoloji sonucu; tümör 5,5 cm 
mediastinal lenf nodları reaktif lenfoid hiperplazi olarak rapor edildi. Postoperatif patolojik 
olarak T3N0M0 olarak evrelendi, Ameliyat sonrası 7. gün anti-tüberküloz tedavi başlandı. 
Adjuvan kemoterapi verildi. Hasta 12. ay takipte olup nüks ya da metastaz saptanmadı.

Sonuç: KHDAK’li hastalarda eş zamanlı parankimal/mediastinal tüberküloz varlığı hem 
tanı hem de tedavi aşamasında karışıklıklara yol açabilmektedir. PET/CT bu tip hastalarda 
yanlış pozitiflik verebileceğinden, primer odağın dışında hem mediastinal hem de parankimal 
lezyonlarda küratif bir tedavi metodu belirlemeden önce mutlaka gerek EBUS, gerek medi-
astinoskopi ve gerekse parankimal diagnostik tanısal araçlarla hastanın tam histopatolojik 
verilerle evrelendirilmesi esastır.
Anahtar Kelimeler: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri, Metastaz, Tüberküloz, İnvazif Evreleme
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Resim 1. Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT)
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P-021  AKCIĞER (ONKOLOJI)

PLEVRAL TÜMÖRAL YAYILIMI TAKLIT EDEN 
INTRATORASIK SPLENOZIS
Salih Duman1, Berk Çimenoğlu1, Fahmin Amirov1, Berker Özkan1, Pınar Fırat2, 
Alper Toker1

1İstanbul Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

İntratorasik splenozis torakoabdominal travma sonrası görülen, parçalanan dalak dokusu-
nun plevral kaviteye inokulasyonu sonucu ortaya çıkan patolojik bir durumdur. Akciğer kan-
seri, mezotelyoma, timoma, lenfoma, akciğer metastazlarını taklit edebilir veya bu patolojilere 
plevral implantlar halinde eşlik ederek yanlış evrelemeye neden olabilir. Bu yazıda primer 
akciğer kanseri sebebiyle cerrahi tedavi planlanan hastada perioperatif tanı alan plevral sple-
nozis olgusu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: intratorasik, splenozis, torakoabdominal, travma

Plevral splenozis

Resim 1. Operasyon sırasında tespit edilen plevral implant görünümünde splenozis
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P-022  AKCIĞER (ONKOLOJI)

PNÖMATOSEL ZEMININDE GELIŞEN AKCIĞER 
ADENOKARSINOM OLGUSU
Osman Yakşi, Mertay Boran
Düzce Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi A. D

Giriş: Pnömatosel içi havayla dolu ince duvarlı kistlerdir. Bu terim sıklıkla stafilokok pnö-
monili hastaların %60 ında görülen, hava içeren lezyonlar için kullanılmaktadır. Akciğer tü-
berkülozunun tedavisi sırasında veya sonrasında görülebilir (1). İnfeksiyöz olmayan etyolojiler 
arasında hidrokarbon inhalasyonu, travma, aspirasyon ve pozitif basınçlı ventilasyon sayılabi-
lir. Pnömatoseller akciğer kanserinin ilk asemptomatik bulgusu olabilirler (2). Kavite duvarının 
kalınlığı ve iç duvarının düzeni malign ya da benign olduğuna dair ipuçları verebilir. Örneğin; 
düzensiz iç duvar, mural nodül, kaviter lezyonla ilişkili bronş duvarında kalınlaşmanın malig-
niteyi işaret ettiği bildirilmektedir (3).

Olgu: 61 yaşında erkek hasta. 2000 yılında mide taşlı yüzük hc’li ca nedeniyle laparatomi 
ile distal subtotal gastrektomi +roux en Y+gastrojejenostomi+omentetkomi cerrahisi uygu-
lanmış. Takiplerinde nüks izlenmeyen hastaya temmuz 2012 de çekilen toraks bt de sağ akci-
ğer üst lobta yaklaşık 1 cm lik hava kisti izlenmiş. Ek tetkik istenilmeyen hastaya nisan 2015 
ve eylül 2015 de çekilen toraks bt de sağ akciğer üst lobtaki kistin boyutunda artış ve duvar 
çeperinde kalınlaşma izlenmiş. takibe alınan hastaya şubat 2017 de çekilen toraks ve batın bt 
de, sağ akciğer üst lob posterior segmentte minör fissüre geniş tabanlı oturan düzensiz lezyon-
da solid komponentte daha belirgin olmak üzere boyut artışı (32x28 mm) dikkati çekmiştir, 
şeklinde yorumlanmış. Yapılan bronkoskopide tanı konulamayan hastaya sağ torakotomi ile 
kitleden frozen çalışıldı. Frozen sonucu khdak tanısı konulan hastaya aynı seansta sağ üst orta 
bilobektomi ameliyatı yapıldı. Patoloji sonucu tümör de yer yer papiller, solid ve lepidik patern 
içeren adenokarsinom (T2N1MO) şeklinde yorumlandı.

Tartışma: Akciğer parankiminde, özellikle yüzey epiteli ince olan hava keselerinden ma-
lignite gelişme potansiyeli düşüktür. Hastamızda 5 yıl sonra pnömatosel zemininde adeno-
karsinom gelişmesi, özellikle geçmişinde tümör anamnezi olan hastaların daha yakın takip 
edilmesi gerektiğini göstermekte.
Anahtar Kelimeler: pnömatosel, akciğer ca, hava kisti
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Resim 1. Temmuz 2012 Toraks bt
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P-023  AKCIĞER (ONKOLOJI)

NEOADJUVAN TEDAVI SONRASI AKCIĞER 
REZEKSIYONU DENEYIMLERIMIZ
Ekin Ezgi Cesur1, Hatice Eryiğit Ünaldı1, Kadir Burak Özer1, Attila Özdemir1, Fatma 
Tuğba Özlü1, Mahmut Emre Yıldırım2, Dinçer Aydın2, Recep Demirhan1

1S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde rezektabilite şansını artırmak amacı ile lo-
kal ileri hastalık ya da lenf nodu tutulumu durumunda neoadjuvan tedavi modaliteleri ön 
plana çıkmaktadır. Neoadjuvan kemoterapi ve kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonu 
yapılan olgularımızın komplikasyon, sağkalım, morbidite ve mortalite sonuçlarının sunulması 
amaçlanmıştır.

Materyal-metod: Ocak 2010-Aralık 2016 tarihleri arasında kliniğimizde akciğer kanseri 
nedeni ile neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonu uygulanmış olan 16 hasta retros-
pektif olarak değerlendirildi. Demografik özellikleri, tümör tipleri, aldıkları neoadjuvan tedavi 
şekli, operasyon tipi, hastanede kalış süreleri, komplikasyon ve sağkalım sonuçları kaydedildi. 
Hastaların 2 si kadın, 14 ü erkek, ve yaş ortalamaları 57,9 (±4,7) İdi. Tümör histolojik tipi 
açısından 8 hastada (%50) skuamoz hücreli karsinom, 5 hastada (%31) adenokarsinom ve 3 
hastada (%19) küçük hücreli dışı akciğer karsinomu olarak rapor edilmişti. Tümör yerleşimleri 
açısından periferik tümör 8 hastada (%50) ve santral tümör 8 hastada (%50) saptandı. Tü-
mör boyutu ortalama 46,7 mm (17–77 mm) idi. Neoadjuvan tedavi olarak 4 olguya (%25) 
radyoterapi ve kemoterapi, 12 hastaya ise (%75) kemoterapi uygulandı. Olguların 9’una üst 
lobektomi, 2 olguya alt bilobektomi, 2 olguya pnömonektomi, 2 olguya üst lobektomi ile 
göğüs duvarı rezeksiyonu, 1 olguya da üst bilobektomi uygulandı. Rezeksiyon sonrası 5 olgu 
(%31) 1 gün süre ile yoğun bakımda takip edildikten sonra kliniğe alındı. Post operatif takip-
lerinde 3 olguda (%18,7) uzamış hava kaçağı, 2 olguda (%12,5) enfeksiyon, 1 olgu (%6,7) 
post operatif kanama nedeni ile revizyon uygulandı ve 2 hastada (%12,5) mortalite gelişti.

Sonuç: Neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonu, merkezimizde onkoloji ve göğüs 
cerrahisi ekibinin multidisipliner yaklaşımları ile neoadjuvan sonrası akciğer rezeksiyonları li-
teratüre uygun morbidite ve mortalite sonuçları ile gerçekleştirilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: neoadjuvan tedavi, akciğer kanseri, komplikasyon
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P-024  AKCIĞER (ONKOLOJI)

VATS LOBEKTOMI DENEYIMLERIMIZ
Recep Demirhan, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Hatice Eryiğit 
Ünaldı, Fatma Tuğba Özlü, Leman Genç
S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Günümüzde minimal invaziv cerrahi prosedürler, gerek güvenirliliği gerekse etkin-
liği ile özellikle erken evre akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisinde tercih edilen bir ameilyat 
çeşidi olmuştur. Biz bu çalışmamızda Ocak 2014-Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde 
opere edilen 30 videotorakoskopik lobektomi olgusu ve 30 torakotomi ile lobektomi yapılan 
evre 1 akciğer kanserli hastanın yaş, cinsiyet, rezeksiyon yeri, post operatif ağrı, drenaj miktarı 
ve hastanede yatış sürelerini karşılaştırarak sunmayı amaçladık.

Materyal-Metod: Çalışmaya dahil olan hastaların yaş ortalaması 58,1 (47–71), erkek 
oranı %85, kadın oranı %15 idi. Videotorakoskopik lobektomi yapılan olguların %46,6 (14) 
‘sına sol alt lobektomi, %33,3 ‘üne sağ alt lobektomi, %13’üne sol üst lobektomi ve %4,6’sına 
sağ üst lobektomi yapıldı. Torakotomi yapılan olguların %40’ına sağ üst ve sol üst, %13,3 ‘ü 
sağ alt ve %6,6 ‘sına sol alt lobektomi yapıldı. Videotorakoskopik lobektomi yapılan hastaların 
ortalama hastanede yatış süreleri 4,2 gün, ortalama drenaj miktarları 310,7 ml ve görsel ana-
log skorlamasına göre ortalama ağrı skoru 5,2 olarak değerlendirildi. Torakotomi ile lobektomi 
yapılan hastaların ortalama hastanede yatış süreleri 6,7 gün, ortalama drenaj miktarları 520,6 
ml ve görsel analog skorlamasına göre ortalama ağrı skoru 7,4 olarak değerlendirildi.

Yapılan istatistiki çalışmada videotorakoskopik lobektomi yapılan olguların drenaj miktarı, 
hastanede yatış süreleri, görsel analog skorlamasına göre ağrı skorları torakotomi ile lobekto-
mi yapılan olgulara göre anlamlı düzeyde azalmış olarak bulundu.

Sonuç: Erken evre akciğer kanserli olguların tedavisinde minimal invaziv cerrahinin gerek 
hastanın post-operatif konforunu arttırması gerekse hastane yatış sürelerini kısaltması nede-
niyle ilk planda tercih edilmesi gereken cerrahi prosedür olması gerektiği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: VATS, Lobektomi, Minimal invaziv cerrahi, Akciğer Kanseri
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P-025  AKCIĞER (ONKOLOJI)

INFLAMATUVAR MIYOFIBROBLASTIK TÜMÖR
Hakan Keskin, Makbule Ergin, Sermin Tayfun, Abdullah Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Giriş: İnflamatuvar miyofibroblastik tümör (İMT) nadir görülen tümörlerdir. Başlangıçta 
akciğerde tanımlanmış olmalarına rağmen daha sonra özellikle karın ve pelvik alanda olmak 
üzere birçok yerde gözlemlendi. Pulmoner İMT’ler tüm pulmoner tümörlerin %0,7–1 ini oluş-
turur. Çoğunlukla 40 yaş altında saptanır. Her iki cinsiyette de eşit olarak görülür. Klinik ve 
radyolojik bulguları oldukça değişken olup kesin tanı histopatolojik özelliklerine dayanarak 
konulur. Bu tümörler genellikle iyi huyludur ancak tekrarlayan doğaları ve bazılarında kromo-
zom bandı 2p23 anormalliğinin varlığı, bazı lezyonların gerçek bir tümör varlığı oluşturduğunu 
düşündürmektedir.

Yöntem: Ocak 2010 ile aralık 2016 tarihleri arasındaki 7 yıllık zamanda kliniğimizde 
opere ettiğimiz ve patoloji sonucu İMT çıkan 9 olgu retrospektif olarak incelendi. Bu hastalar 
yaş, cinsiyet, preoperatif semptomlar, tümör yerleşimi, cerrahi tedavi yöntemi, postoperatif 
komplikasyon ve survey yönünden incelendi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 48,2 dir. E/K oranı 4/5 dir. Tümörlerin %66’sı sağ 
alt lob yerleşimlidir. Yalnızca bir hastada malign İMT tanısı konulmuş olup cerrahi sınırlar 
temizdir. hastaların %78’lik kısmında kitleler tesadüfen çekilen radyolojik tetkikler sonucunda 
bulunmuştur. hastaların hastanede kalış süreleri açısından değerlendirildiğinde lobektomi ya-
pılan hastalarda hastanede kalış süresinde ciddi bir artış olduğu izlenmektedir.

Tartışma: İMT’lerin etiyopatogenezi tam olarak bilinmemekle beraber metabolik bozuk-
luklar ve inflamatuar onarım süreci ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir. Klinik olarak genellikle 
asemptomatik (%74) seyretmekle birlikte öksürük, hemoptizi, dispne, ateş gibi non-spesifik 
bulgular, kronik olgularda da siyanoz, çomak parmak da saptanabilir. İMT’ler daha çok sağ 
akciğerde ve genellikle alt loblarda görülmektedir. Görüntüleme tetkikleriyle İMT ile malign 
tümörleri birbirinden ayırt etmek kolay değildir. Bilgisayarlı tomografi ve Manyetik rezonans 
görüntüleme asıl olarak hastalığın yaygınlığının belirlenmesinde yararlıdır. Tanıda ince iğne 
aspirasyon biopsisi, malign tümörlerin etrafında inflamatuar proçes gelişebilmesinden dolayı 
nadiren yararlıdır. Cerrahi, hem kesin tanının ortaya konması hem de tedavi için seçilecek en 
iyi yöntemdir. İMT’lerin tedavisinde genellikle sınırlı rezeksiyonlar genelde yeterli olmaktadır. 
Ancak maligniteden şüphelenilen olgularda lobektomi ve hatta pnömonektomiye varan cer-
rahi girişimler uygulanabilir. İMT’de rezeksiyondan sonra lokal nüks için uygun görüntüleme 
ile yakından takip edilmelidir. Cerrahi uygulanmamış veya lokal nüks olan malign karakter-
li İMT’lerde radyoterapi ve kemoterapi tartışmamalıdır. Sonuç olarak İMT’ler gerçek tümör 
olarak düşünen araştırmacılar olsa da benign formunda sınırlı rezeksiyon ile uzun surveyler 
görüldüğü için benign İMT’ler için wedge rezeksiyon yeterli olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: akciğer, benign, inflamatuar, psödotümör
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Resim 1. Toraks tomografisinde sağ alt lobta plevral tabanlı kitlenin görünümü

Tablo 1. İnflamatuar myofibroblastik tümör tanısı alan hastaların dermografik özellikleri
Yaş Cinsiyet Lokalizasyon Semptom Rezeksiyon şekli Komplikasyon Hatanede 

yatış süresi
Survey

71 kadın sağ alt lob yok lobektomi uzamış hava kaçağı 12 Hayatta 
6yıl

47 erkek sağ alt lob Öksürük balgam lobektomi yok 6 Hayatta 6 
yıl 2 ay

15 kadın sağ alt lob Öksürük balgam lobektomi yok 9 Ex 1 yıl 
10 ay

46 kadın sağ alt lob yok lobektomi yok 7 Hayatta 5 
yıl 5 ay

54 erkek sağ alt lob yok wedge yok 3 Hayatta 2 
yıl 7 ay

56 erkek sağ alt lob Asemptomatik 
larenks ca 

nedeniyle metastaz 
araştırılması 

yapılırken

wedge yok 4 Hayatta 2 
yıl 8 ay

27 kadın sağ üst lob yok wedge yok 3 Hayatta 6 
yıl 10 ay

54 erkek sağ orta lob Asemptomatik KC 
nakli için hazırlık 

sırasında tesadüfen

wedge yok 3 Hayatta 1 
yıl 6 ay

64 kadın sol alt lob yok lobektomi yok 7 Hayatta 3 
yıl 7 ay
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P-026  AKCIĞER (ONKOLOJI)

BILATERAL PNÖMOTORAKS ILE PREZENTE RENAL 
HÜCRELI KARSINOM METASTAZI
Şevki Mustafa Demiröz, Merve Şengül, Koray Aydoğdu, Sadi Kaya
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs cerrahisi 
kliniği

8 yıl önce renal hücreli karsinom sebebiyle sağ nefrektomi uygulanan 57 yaşında erkek 
hasta nefes darlığı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın operasyon sonrası beyin 
metastazı tespit edildiği ve kranial radyoterapi aldığı öğrenildi. Çekilen PAAG’de soldahidro-
pnömotoraks tespit edilerek tüp torakostomi ve kapalı su altı drenaj sistemi uygulandı. Tüp 
torakostomi sonrası kontrol filminde sağda yeni gelişmiş pnömotoraks tespit edildi ve buraya 
da tüp torakostomi ve sual altı drenaj sistemi uygulandı. Çekilen toraks BT’de sol hiler dü-
zeyde Lenfadenopatilerle devamlılık gösteren yer yer kaviter görünümde düzensiz kontürlü 
santral kitle distalinde kollaps-konsolidasyon alanları izlendi. Sol posterior bazalde daha belir-
gin olmak üzere ekstraparankimal, yer yer ekstratorasik yumuşak doku kitleleri mevcuttu. Sol 
akciğerde yer yer bronşial genişlemeler izlendi. Havalanan her iki akciğerde büyüğü 2,5 cm 
boyutlu bir kısmı kaviter multiple nodüller dikkati çekti. Hastanın yatışının 5. ve 7. Günlerinde 
drenleri sonlandırılarak medikal onkoloji kliniğine nakledildi.

Multipl pulmoner nodüller, bir ya da iki akciğerde sağlam akciğer dokusuyla çevrelen-
miş, iyi sınırlı, birden çok, değişik şekillerde olabilen lezyonlardır. Multipl pulmoner nodüllerin 
%95’den fazlasının etyolojisini metastatik oluşumlar veya tüberküloz ve fungal enfeksiyona 
bağlı granülomlar oluşturur. Renal hücreli karsinom en çok 50–60 yaşlarında ortaya çıkar. Er-
keklerde 2 kat fazla görülür. Olguların üçte birinde tanı anında uzak metastaz mevcuttur. Özel-
likle akciğer metastazı olan olgularda LAK (lymphokine activated killer) hücrelerinin akciğer 
metastazlarını önemli ölçüde gerilettiği bilinmektedir. Metastaz yapmış renal hücreli karsinom 
olgularında 5 yıllık sağ kalım oranı oldukça düşük (%0–20) olduğu bildirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: bilateral pulmoner nodül, metastatik akciğer, renal hücreli karsinom, 

Resim 1. Toraks BT
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P-027  AKCIĞER (ONKOLOJI)

ACTH SALGILAYAN BRONŞIYAL KARSINOIDIN NEDEN 
OLDUĞU EKTOPIK CUSHING SENDROMU OLGUSU
Burçin Çelik1, Uğur Avcı2, Ayşegül Atmaca2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Anabilim Dalı, Samsun

Giriş:  Ektopik ACTH salınımı oldukça nadir bir durumdur ve tüm ACTH-bağımlı Cus-
hing olgularının sadece %10–20’sini oluşturur. Nöroendokrin tümörler özellikle de bronko-
pulmoner karsinoid tümörler ektopik ACTH salınımının en sık nedenidir. Ektopik ACTH sa-
lınımının kaynağı tespi edildiğinde gereken tedavi tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu 
makalede ACTH salgılayan bronşiyal karsinoid tümörünün neden olduğu ektopik Cushing 
sendromlu olguyu sunduk.

Olgu: Bilinç bulanıklığı ve konuşamama şikayetleri acil servise başvuran 65 yaşında ka-
dın hastada hipoglisemi, hipopotasemi, hiperkortizolemi ve ACTH yüksekliği saptandı. Öz-
geçmişinde HT, DM, karaciğer yetmezliği ve konjestif kalp yetmezliği tanıları olan hastanın 
hipofiz MR’da ve batın MR’da patoloji saptanmadı. Hastada hipofizer MR’ın normal olması ve 
bilateral inferior petrozal sinüs örneklemesinde santral/periferik ACTH gradientinin 2’nin al-
tında olması ektopik ACTH salınımını düşündürdü. Toraks BT’de sağ üst lob apikal segmentte 
10x12 mm subplevral nodül izlendi, PET-BT görüntülemede patolojik FDG tutulumu izlenme-
di. Hastaya genel anestezi altında VATS wedge rezeksiyon uygulandı ve histolojik incelemede 
tipik bronşial karsinoid tanısı kondu. Hasta postoperatif 5. gününde salah ile taburcu edildi.

Tartışma: Karsinoid tümöre bağlı ektopik Cushing sendromlu olgularda 5 yıllık sağka-
lım %70 olarak bildirilmekle birlikte 60 yaş üstü hastalarda prognozun daha kötü olduğu 
rapor edilmektedir. Cerrahi olarak kaynağın ortadan kaldırabilmesi hastanın tedavisindeki en 
önemli adımdır.
Anahtar Kelimeler: ACTH, Cushing sendromu, ektopik, karsinoid tumor

Resim 1. Sağ üst lob apikal segmentteki lezyon wedge rezeksiyon ile eksize edildi.
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P-028  AKCIĞER (ONKOLOJI)

ASTIMI TAKLID EDEN POLIPOID NADIR TRAKEA 
TÜMÖRÜ: NÖROFIBROMA; OLGU SUNUMU
Necdet Öz1, Bilge Üstün2

1Özel Medstar Antalya Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Antalya 
2Özel Medstar Antalya Hastanesi Anestezi Reanimasyon Kliniği, Antalya

Trakea tümörleri nadir tümörler olup en sık tümörleri yassı hücreli karsinomlardır. Nöro-
fibromlar trakeanın nadir görülen benign tümörleridir. Sıklıkla lümene doğru gelişirler ve hava 
yolu obstrüksiyonuna neden olurlar. On sekiz yaşında erkek hasta nefes darlığı hırıltılı solu-
num yakınmasıyla başvurdu. 4 aydır astım tedavisi görüyordu. Tedaviye rağmen devam eden 
hırıltılı solunum ve eforla nefes darlığı tarif ediyordu. Muayenede saturasyonu istirahatte %95 
olup iki taraflı solunum sesleri kabalaşmıştı. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Labratuvar 
bulguları normal sınırlarda olup PA AC grafisinde patoloji saptanmadı. Bilgisayarlı toraks to-
mografisinde trakea distalinde lümeni %80 tıkayan polipoid endotrakeal kitle lezyonu saptan-
dı (Resim 1a). Olguya ameliyathanede genel anestezi altında yetişkin rijid videobronkoskopla 
bronkoskopi yapıldı. Kitle lezyonuna koter ve forcepsle total eksizyon uygulandı (Resim 1b). 
Sonrasında solunum rahatladı. İkinci gün taburcu edildi. Astım tablosunu taklit eden nadir 
görülen trakea nörofibrom olgusu sunuldu.
Anahtar Kelimeler: astım, nörofibrom, trakea tümörü

Resim 1a. toraks tomografisi parankim penceresi, b. mediasten penceresi, c. lümen içi kitle, d. trakea duvarı kaynaklandığı alan
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P-029  AKCIĞER (ONKOLOJI)

AKCIĞERIN NADIR TÜMÖRÜ: PULMONER KONDROM
Anıl Gökçe1, Anar Süleymanov1, Aynur Baş1, Merve Şatır1, Ali Çelik1, Leyla Memiş2

1Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

llk kez 1845 yilinda Lebert tarafindan tanımlanan kondromlar akcigerin nadir görülen 
selim tumörlerindendir. Gerçek kondromlar saf hyalin kıkırdaktan gelişen altındaki trakeob-
ronşial kıkırdaktan kökenvalan ve onun devamı niteliğindeki yapılardır. Endobronşialvveya 
parankimal olabilir. 1–2 cm ya da biraz daha büyük çapa varabilir. Pulmoner kondromlarin 
sınırları keskindir. Kalsifikasyon ve ossifikasyon gösterebilirler. Genellikle semptom vermezler. 
Röntgen taramaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarlar. Akciğerin diger kıkırdak içeren tümör-
lerinden, özellikle hamartomlarından ayırt edilmelidir. Bizim Olgumuz yaşında erkek hasta, 
renal hücreli karsinom nedeniyle yapılan takipte çekilen toraks tomografisinde sol akciğer alt 
lobda 2 cm’lik nodüler lezyon görüldü. Hasta opere edildi çıkarılan nodüler lezyon operasyon 
esnasında patolojiye gönderildi, sonuç pulmoner kondrom gelmesi üzerine işleme son verildi. 
Postoperatif 2. Günde hasta sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Ayırıcı tanıda, Carney triadı 
dışında kıkırdak yapıya sahip olan basta hamartom, primer ve metastatik kondrosarkom, 
teratom, tükrük bezlerinin mikst tümörü ve epilelioid tip hemanjioendotelyoma dan ayirt edil-
melidir. Tedavisi cerrahidir.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner, kondrom, nadir

 
Resim 1
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P-030  AKCIĞER (ONKOLOJI)

WEDGE REZEKSIYON SONRASI BEKLENMEDIK BIR 
KOMPLIKASYON
Özgür Katrancıoğlu, Cansu Selvi, Şule Karadayı, Ekber Şahin
Cumhuriyet Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas

Giriş:  Duktus torasikus yaralanmasına bağlı şilotoraks daha çok künt travmayla olmakta-
dır. Cerrahi olarak duktus torasikusun yaralanması ise kalp, akciğer, aort, özofagus, sempatik 
zincir ve subklavyan damarla ilgili girişimler esnasında ortaya çıkabilmektedir. Akciğer kanseri 
için yapılan rezeksiyonlarda evreleme ve küratif cerrahi tedavi için mediastinal diseksiyonun 
yapıldığı durumlarda postoperatif dönemde şilotoraks gelişebilmektedir. Mediastinal diseksi-
yonun yapılmadığı durumlarda çok karşılaşılan bir komplikasyon değildir. Bu nedenle olgu-
muzu sunmak istedik.

Olgu: Kırk üç yaşında bayan olgu 2 ay önce uterus leiomyosarkom nedeniyle opere 
edilmiş. Takipte evreleme için çekilen PET-BT sinde sağ akciğerde iki adet nodül (metastaz?) 
görülmesi üzerine kliniğimize refere edildi. Hasta tarafımızca değerlendirilerek sağ ac orta lob 
medial segmentteki 1x1,5 cm ve alt lob superior segmentteki 2x1,5 cm boyutundaki nodüllere 
metastazektomi planlandı. Hastaya sağ mini torakotomi yoluyla wedge rezeksiyon yapıldı, 
ancak mediastinal diseksiyon yapılmadı. Sadece inferior pulmoner ligament serbestleştirildi. 
Postoperatif 2. günde hastanın dreninden gelen sıvının renginin süt beyazına doğru değişmesi 
üzerine şilotorakstan şüphelenildi. Plevral drenaj sıvısından yapılan incelemede kolesterol 81 
mg/dL ve trigliserid 1483 mg/dL olarak saptandı. Şilotoraks tanısı konulan hastanın oral alımı 
kesildi ve paranteral beslenmeye geçildi. Somatostatin 2 μg/kg/saat tedavisi başlanıldı. Gün-
lük plevral drenaj, kilo, kan biyokimyası ve elektrolit seviyeleri takip edildi. Tedavi sonrası 5. 
günde günlük drenajı 50 cc’nin altına inmesi nedeniyle dreni çekilerek hasta taburcu edildi.

Tartışma: Duktus torasikus lenfatik sistemi venöz sisteme bağlayan ana damardır. Klasik 
olarak duktus aortik hiatustan toraksa girer ve vena azigosun medialinde, özofagusun arkasın-
dan sağ hemitoraksta yukarı çıkar. Ancak %50 oranında anatomik varyasyon gösterebilir. Ge-
niş mediastinal diseksiyonun yapılmadığı durumlarda şilotoraks çok nadirdir. Ancak anatomik 
varyasyonlar nedeniyle basit bir pulmoner ligament serbestleştirme işleminde bile şilotoraks 
gelişebileceği akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: cerrahi, duktus torasikus, şilotoraks
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P-031  AKCIĞER (ONKOLOJI)

BILATERAL RETORAKOTOMI GEÇIREN METASTATIK VE 
METAKRON AKCIĞER KANSERLI BIR OLGU
Argün Kış1, Gökhan Yuncu3, Ümit Aydoğmuş1, Figen Türk4, Ferda Bir2

1Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Denizli 
3Liv Hospital, Göğüs Cerrahi Kliniği, istanbul 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr Suat Seren Göğüs Hatalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, İzmir

Olgu: 56 yaşında, 40 paket yıl sigara öyküsü bulunan erkek hastaya öksürük nedeniyle 
başvurduğu dış merkezde sağ orta lobda küçük hücreli dışı akciğer karsinomu tanısı almış. 
Klinik N0 olguya sağ orta lobektomi uygulandı. En büyük çapı 35 mm olan kitlenin patolojik 
evresi T2N0M0R0 (8. TNM evrelemesine göre) hücre tipi mikst tip adenokarsinom olarak ra-
porlandı (Resim1a). Operasyondan 24 ay sonra çıkan sol üst lob nodülüne klinik tanı konula-
madığı için sol torakotomi uygulandı. Frozendan malign olduğu teyit edilen lezyon için sol üst 
lobektomi uygulandı. Patolojisi T1bN0M0R0 asiner ve solid tipte az diferansiye adenokarsi-
nom olarak raporlandı (Resim 1b). İlk ameliyatın 60. Ayında sol alt lobda 25 mm lezyon tespit 
edilen hastanın lezyonunun PET/BT de suv-max değeri 11,2 idi. Sol retorakotomi uygulandı. 
Wedge rezeksiyon uygulanan hastanın patolojisi T1 cN0M0R0 skuamöz hücreli karsinom ola-
rak raporlandı (Resim 1 c). İlk operasyonun 96. ayında sağ üst lobda 23 mm lezyon için sağ 
retorakotomi uygulandı. Wedge rezeksiyon sonucu kitle donmuş kesiti stapler hattında mik-
roskopik invazyon olduğu ifade edildi. FEV1 değeri 1,37 (%41) olduğundan daha ileri işlem 
yapılmadı. Patolojisinde vissreal plevraya invaze adenokarsinom, (Mikropapiller baskın tip) 
saptandı, T2aN0M0R1 olarak değerlendirildi (Resim 1 d).

Postoperatif kemoterapi ve radyoterapi alan olgu nun son PET/BT sinde lokal nüks yoktu, 
sağ 8 ve 9. Kostalarda şüpheli metastaz mevcuttu. Hasta ilk operasyonun 145. ayında hayat-
tadır.

Tartışma: Senkron tümörler daha ilk tanı anında farklı bir primer akciğer kanserini ifade 
ederken, metakron tümörler ise primer tümörün tedavisini takiben ortaya çıkan farklı primer 
akciğer kanserini ifade etmek için kullanılır. Çeşitli kaynaklarda sıklığı %0,8–14,5 arasında 
bildirilmekte ise de görüntüleme tekniklerinin gelişimi, akciğer kanserinin erken teşhis edil-
mesi ve cerrahi ve diğer tedavi yöntemlerinin modernleşmesiyle küratif tedavinin ve akciğer 
kanserli hastaların yaşam süresinde artışın sağlanması gibi sebeplerle sıklığının artmakta ol-
duğu düşünülmektedir. Gerek senkron gerekse metekron tümörlerin metastazdan ayrımında 
özellikle de tümörler aynı hücre tipinde ise zorluklar mevcuttur. Özellikle intraoperatif olarak, 
ortak lenfatik yollarda tutulumun saptandığı olgularda metastaz potansiyeli yüksektir. Burada 
sunulan olgunun 2. operasyonundaki lezyon ilk tümörün metastazı olabilir. 3. Operasyondaki 
lezyon hücre tipi farklı olduğundan ve 4. Operasyondaki lezyon farklı histolojik alt tipte olması 
ve ilk cerrahiden uzun süre ortaya çıkması nedeniyle metakron tümörler olarak düşünülebilir. 
Uzak metastaz ve mediastinal lenf nodlarında tutulum olmadığında ve solunum fonksiyonları 
elverdiği ölçüde yeni çıkan tek nodüllerde cerrahi girişim tanı ve tedavi seçeneği olarak akılda 
tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Metakron Akciğer Kanseri, Akciğer Mestastazı, Tekrarlayan Cerrahi
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Resim 1. a. İlk cerrahinin histolojisi (mikst tip adenokarsinom [2004 WHO sınıflaması]), b. İkinci cerrahinin histolojisi (solid ve asiner [mikst] tip 
adenokarsinom [2004 WHO sınıflaması]), c. Üçüncü cerrahinin histolojisi (skuamöz hücreli karsinom), d. Dördüncü cerrahinin histolojisi (Mikro-

papiller baskın tip invaze adenokarsinom [IASLC 2011 sınıflaması])
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P-032  AKCIĞER (ONKOLOJI)

PEDIYATRIK HASTADA INTRAPULMONER MALIGN 
MEZENKIMAL TÜMÖRE MULTIDISIPLINER YAKLAŞIM, 
OLGU SUNUMU
Ebru Sayılır Güven1, Necati Solak1, Seray Hazer1, Leyla Nesrin Acar1, Selim Şakir 
Erkmen Gülhan1, Burçak Bilgin2

1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Ankara 
2Doktor Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Onkoloji Kliniği, Ankara

Giriş:  Çocuklarda pulmoner tümörler çok nadir olarak izlenir. Genellikle asemptomatik 
olmaları nedeniyle tekrar eden pnömoni, öksürük ve atelektazi ile başvuran çocuklarda ayırıcı 
tanıda primer pulmoner tümör akla gelmez. Bu da kesin tedavinin ertelenmesine ve kötü 
prognoza neden olur.

Olgu: 4 yaşında erkek kasta yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle dış merkeze 
başvurmuş. Cekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sol hemitoraksı tama yakin dol-
duran kitle lezyonu izlenmiş. Kliniğimize ileri tetkik ve tedavi amaclı yönlendirilen hastaya 
pozitron emisyon bilgisayarlı tomografisi çekildi (PET BT). Kitlede patolojik düzeyde meta-
bolik aktivite tutulumu saptandı (SUV max: 6,33) Transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi 
yapıldı. Patoloji sonucu kas diferansiyasyonlu malign mezenkimal tümör olarak raporlandı. 
Hastaya çocuk onkoloji kliniği tarafından kemoterapi (KT) planlandı. KT sonrası çekilen PET 
BT de kitle boyutlarında küçülme ve tutulumda azalma olduğu saptandı ve operasyon kararı 
alındı. Hastaya sol torakotomi ile üst lobektomi ve lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Postoperatif 
patolojisi KT etkilerine bağlı %100 nekroz olarak raporlandı.

Sonuç: Malign primer pulmoner tümörler için kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedavi 
çocuklarda, geç tanı ve sınırlı tedavi yöntemleri nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Erken teşhis 
ve cerrahi tedavi sağkalım oranlarını arttırır.
Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Çocuk hasta, Mezenkimal tümör
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P-033  AKCIĞER (ONKOLOJI)

NÖROJENIK TÜMÖR CERRAHISINDE NADIR BIR 
KOMPLIKASYON; UNILATERAL ANHIDROZIS
Sedat Koçal, Kerem Karaarslan, Tülin Durgun Yetim
Mustafa kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahi, Hatay

Giriş:  Mediyasten yerleşimli tümörler arasında yer alan nörojenik tümörler embriyo-
nik nöral krest hücrelerinden kaynaklanırlar. Nörojenik tümörler, genellikle üst mediastende, 
özellikle de posterior mediastende (%90–95), paravertebral sulkuslarda yerleşirler. Sempatik 
zincir, spinal sinir veya interkostal sinirlerle bağlantılıdırlar.

Olgu: 41 yaşında kadın hasta. Öksürük şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Çekilen akciğer 
grafisinde sol üst zonda kitlesi tespit edildi. Olguya toraks BT çektirildi. BT’sinde sol üst apikal 
lobda düzgün sınırlı kitle tespit edildi. Olguya sol torakotomi yapıldı. Sol posteriyor mediyas-
tende sempatik zincir trasesinde yaklaşık 8x8 cm’lik düzgün sınırlı ve kapsüllü kitle tespit edildi 
ve kitle eksize edildi. Postop takiplerinde seröz drenajı olan hastanın dreni 6. günde alınabildi. 
Hastanın postop 15. günde yapılan kontrol muayenesinde insizyon yerinde ağrı ve yüzünün 
sol yarısında terlemede azalma yakınması mevcuttu.

Sonuç: Stallet ganlion veya komşu nöral dokulardan kaynaklanan apikal lezyonların re-
zeksiyonunda postoperatif horner sendromu, vagus veya reccurens sinir hasarı olabilir. Bizim 
apikal yerleşimli nörojenik tümörlü olgumuzda da postoperatif, tek taraflı yüzde terleme kaybı 
gözükmüştür. Cerrahi öncesi hastalar bu konularda bilgilendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: nörojenik tümör, anhidrozis, cerrahi komplikasyon
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P-034  AKCIĞER (ONKOLOJI)

BIR HASTA ÜÇ PATOLOJI
Onur Volkan Yaran, Deniz Sansar, Neslihan Akalın Fener, Levent Cansever, 
Mehmet Ali Bedirhan
Yedikule Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi

Amaç: Akciğer maligniteleri ile diğer akciğer patolojilerinin birlikteliği sık olmasa da gö-
rülebilir. Biz de 3 farklı patoloji saptadığımız akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz bir 
hastamızı sunmayı amaçladık.

Olgu: Elli üç yaşında erkek hasta öksürük, ve kötü kokulu balgam çıkarma şikayetleriyle 
başvurdu. Özgeçmişinde 20 paket/yıl sigara öyküsü mevcuttu. Bu şikayetlerle göğüs hastalık-
larına başvuran hastanın çekilen posteroanterior (pa) akciğer grafisinde sağ hemitoraksta line-
er opasite görüntüsünün izlenmesi üzerine hastaya Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekildi. BT’de 
sağ üst lob posteriorda ve alt lob bazal segmentlerde bronşektazik alanlar izlendi. Ayrıca alt 
lobdaki bronşektazik alanda kitle? mevcuttu. Yapılan Fiberoptik bronkoskopide (FOB) alt lob 
bazal segmentlerin girişinde anteromedial duvardan kaynaklı, lümeni oblitere eden tümöral 
infiltrasyon saptandı. Buradan alınan biyopsi sonucu skuamöz hücreli kanser olarak raporlan-
dı. Çekilen pozitron emisyon sintigrafisinde (PET) ve kraniyal manyetik rezonans görüntüle-
mesinde (MRG) uzak metastaz veya lenf nodu tutulumu gözlenmedi. Hastaya torakotomi ile 
sağ alt lobektomi ve üst lob posterior segmentektomi yapıldı. Hastanın patoloji sonucunda alt 
lobda skuamöz hücreli karsinomtanısı konurken, alınan lenf nodlarında metastaz saptanmadı. 
Alt lobda tümörden uzak akciğer parankiminde hamartom saptandı. Ayrıca üst lob posterior 
segmentektomi piyesinde tipik karsinoid tümör tespit edildi.

Tartışma ve Sonuç: Hamartom akciğerin en sık görülen benign tümörü olup soliter pul-
moner nodüllerin (SPN) yaklaşık %6’sını oluşturur. Başlıca kıkırdak, bağ, yağ ve kas dokuları 
içerir. Tipik radyografik görünümleri düzgün sınırlı veya hafif lobüle kenarlı soliter pulmoner 
nodül şeklindedir. Nadiren birden fazla sayıda da görülebilirler. Kitlenin yağ içermesi tanısal-
dır. Nadiren malign dejenerasyon gösterebilirler. Karsinoid tümörler ise tüm akciğer malignite-
lerinin %1 lik kısmını oluştururlar. Gelişim ve progresyon mekanizması kesin olmamakla bera-
ber pulmoner nöroendokrin hücrelerden geliştiği düşünülmektedir. Atipik karsinoid tümörler 
daha nadir olarak karşımıza çıkar. Mitoz sayısı ve nekroz atipik karsinoid tümörler ile tipik 
karsinod tümörlerin ayrımında kullanılır. Nadiren karsinoid sendroma neden olabilirler. Skua-
möz hücreli karsinom ise bronşiyal epitelden kaynaklanırBiz bu olgumuzda akciğer kanseri ile 
birlikte diğer akciğer nodüler veya kitlesel patolojilerin de bulunabileceğini hatırlatmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Karsinoid, skuamoz, hamartom, akciğer kanseri
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Resim 1. Bilgisayarlı Tomografi Görüntüsü
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P-035  AKCIĞER (ONKOLOJI)

BRONŞEKTAZIYE NEDEN OLAN MUKOEPIDERMOID 
KARSINOM, OLGU SUNUMU
Ebru Sayılır Güven, Emre Yılmaz, Seray Hazer, Leyla Nesrin Acar, Selim Şakir 
Erkmen Gülhan
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Ankara

Giriş:  Pulmoner mukoepidermoid karsinom (PMEK) son derece seyrek görülen akciğerin 
malign bir tümörüdür. Yüksek dereceli PMEK’ler 40 yaşın üstündeki hastalarda ve erkeklerde 
daha sık görülür. Genellikle hava yolu obstrüksiyonu ve nükseden pnömoni belirtileri gösterir 
Tanı, esas olarak postoperatif patolojiye bağlıdır. Cerrahi ana tedavi yöntemidir.

Olgu: Öksürük ve balgam şikayetleriyle kliniğimize başvuran 41 yaşında erkek hastanın 
çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ alt lobda bronşektazik değişiklikler sap-
tandı. Hastaya fiberoptik bronkoskopi (FOB) yapıldı ve sağ alt lob girişinde düzgün yüzeyli 
polopoid endobronşiyal lezyon saptandı. Multiple biyopsiler alınmasına rağmen patolojik tanı 
elde edilemedi. Operasyon kararı alınıp hastaya sağ torakotomi ile alt lobektomi, bronkoplasti 
ve lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Postoperatif patolojisi mukoepidermoid karsinom olarak 
raporlandı. Hasta postoperatif 7. günde komplikasyonsuz olarak taburcu edildi.

Sonuç: Preoperatif mukoepidermoid karsinom tanısına ulaşılmasında klinisyen, radyolog 
ve patolog tarafından hastalığa aşina olunması kolaylık sağlar. Ameliyattan önce obstrüktif 
pnömoni ve bronşektazi tedavisinde endobronşiyal girişimler düşünülebilir. Tam cerrahi re-
zeksiyon, pulmoner mukoepidermoid karsinomlu hastalarda uzun süreli sağkalım için önemli-
dir. Bronkoplasti ve genişletilmiş rezeksiyon teknikleri bu hastalığın cerrahi tedavisine katkıda 
bulunabilir.
Anahtar Kelimeler: Bronşektazi, Cerrahi, Mukoepidermoid karsinom
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P-036  AKCIĞER (ONKOLOJI)

ZORLU BIR KOMPLIKASYON: BRONKOPLEVRAL FISTÜL 
OLGUSU
Yaşar Sönmezoğlu, Altan Ceritoğlu, Çağrı Cemaller, Mustafa Vedat Doğru, Çiğdem 
Obuz, Oğuz Girgin, Hasan Akın
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bronkoplevral fistül (BPF) göğüs cerrahisi ameliyatları sonrasında görülebilecek en sıkıntılı 
komplikasyonlardandır. Tedavi sürecinde zor ve komplike cerrahi yaklaşımların gerekliliğinin 
yanı sıra tabloya eşlik eden aspirasyon pnömonisi ve enfeksiyonun sistemik etkileri durumu 
daha karmaşık hale getirebilmektedir. Tüm cerrahi rezeksiyonlar içerisinde BPF gelişme oranı 
%0,3–11 arasında değişmekte olup en sık sağ pnömonektomi operasyonu sonrasında görül-
mektedir. Tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıklarında yapılan cerrahilerde fistül görülme sıklığı 
artmaktadır. Belirtilen mortalite oranları %30–70 olup erken tanı ve gerekli cerrahinin uygun 
şekilde yapılması hayati önem taşır

Bizim olgumuz 60 yaşında skuamoz hücreli akciğer kanseri nedeniyle mediastinoskopi 
sonrası sağ pnömonektomi yapılan bir erkek hasta. Pnömonektomi sonrası BPF gelişen has-
tamızda öncelikle tüp torakostomi ve antibiyoterapi; ardından retorakotomi ile bronş tamiri 
ve omentoplasti uygulandı. Buna rağmen takiplerİnde fistül tespit edilmesi nedeniyle karinal 
sleeve rezeksiyon uygulanan hastanın tekrar fistülünün olması üzerine torakostoma açıldı. 3 
ay torakostoma ile takibi sonrası fistülün kapandığı izlendi. Hastanın stoması kapatıldı. Sağ 
pnömonektomi sonrası gelişen bu sıkıntılı komplikasyonun tedavisi için 4 ayda 4 ayrı operas-
yon yapmak zorunda kaldığımız olgumuzu sizlerle paylaşmak istedik
Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, bronkoplevral fistül, komplikasyon, sağ pnömonektomi, 
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P-037  AKCIĞER (ONKOLOJI)

ZOR TANI: AKCIĞER KITLE
Diren Cemgil Öztürk, Sultan Can Tokatlıoğlu
Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi

Giriş:  Akciğer kitlelerinde kalsifikasyon çoğu zaman bening sebepleri düşündürmekle 
özellikle adenokarsinomların metaztazlarında sık izlenmektedir. Ayrıca kemik kökenli tümörle-
rin metaztazlarında da kalsifikasyon görülebilir. 

Olgu: 48 yaşında erkek hasta yaklaşık 1 aydır olan göğüs ağrısı şikayeti ile polikliniğe baş-
vurdu. 20 paket/yıl sigara öyküsü olan hastanın öz geçmişinde 3 yıl önce tüberküloz tanısı ile 9 
ay tedavi almış. Soygeçmiş: üç abisi akciğer adenokarsinom exitus. Toraks bt: sağ akciğer üst 
lob apikalde 69X45 mm boyutlarda, içinde yoğun kalsifikasyonların izlendiği solid hipodens 
kitle benzeri görünüm izlenmiş olup süperior kesitlerde posterior plevraya uzanım mevcuttur. 
Her iki akciğer üst lob apikoposteriorda, her iki akciğer alt lob süperior segmentlerde tomur-
cuklanan ağaç tarzında infiltrasyonlar ve büyüğü 15 mm çapında multpil kalsifik nodül izlendi. 
Ailede adenokarsinom öyküsü olması nedeni ile pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı to-
mografisi (pet/bt) ile değerlendirildi. Pet/Bt: sağ akciğer apikalde plevra tabanlı ve alt kesitlerde 
üst lob üst lob posteriorda izlenen, 60X47 mm boyutlu, punktat kalsifiye alanlar içeren dü-
zensiz sınırlı kitlede artmış flor-18 florodeoksiglikoz (fdg) akümülasyonu mevcuttur (suv maks: 
22,3). Sol akciğer apikalde kalsifiye alanlar içeren heterojen parankimal dansite alanlarında 
heterojen tarzda artmış fdg akümülasyonu izlenmektedir (suv maks: 4,4), karaciğer segment 
4 yerleşimli yaklaşık 15 mm (suv maks: 9,8), sol lob santralde 14 mm (suv maks: 8,9) çaplı 
hipodens lezyonlarda ve segment 7’de subkapsüler bt karşılığı net izlenemeyen alanda (suv 
maks: 8,7) artmış fdg akümülasyonu izlenmektedir. Bu haliyle hastaya bt eşliğinde tru-cut iğne 
biyopsisi yapıldı: malignite şüpheli epitelyal lezyon olarak raporlandı. Tanının şüpheli olması 
nedeni ile hastaya eksploratis torakotomi ve wedge biyopsi uygulandı: adenokarsinom olarak 
raporlandı. Bu haliyle hasta evre 4 akciğer adenokarsinomu olarak değerlendirildi. Hastaya 
kemoterapi verildi. Sekiz ay sonra hasta kardiyak arrest sonrası exitus oldu. 

Tartışma: kalsifikasyon içeren lezyonların ayırıcı tanısında düşükte olsa malign tümörler-
de düşünülmelidir
Anahtar Kelimeler: kalsifikasyon, kitle, akciğer, adeno, karsinom
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P-038  AKCIĞER (ONKOLOJI)

DERININ SQUAMÖZ HÜCRELI KARSINOMUNUN 
AKCIĞERE METASTAZI
Merve Şengül1, Funda İncekara1, Nevzat Kılıç1, Göktürk Fındık1, Yetkin Ağaçkıran2

1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs cerrahisi 
kliniği 
2Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji

72 yaşında erkek hasta son 2 aydır geçmeyen öksürük şikayetiyle göğüs hastalıkları po-
likliniğine başvurdu. Özgeçmişinde 2 yıl önce koroner bypass operasyonu öyküsü mevcut. 
Diyabet ve hipertansiyon için takipte olan hastaya ayrıca 1 yıl önce karotise stent yerleştiril-
miş. 30 yıl şoför olarak çalışan hastanın 50 paket/yıl sigara içme öyküsü mevcut. Son 3 aydır 
bırakmış. Soygeçmişinde özellik yok. Fizik muayenesinde çene üzerinde ve kulak arkasında 
tespit edilen ciltten kabarık lezyonlar tespit edilen hastaya plastik cerrahi tarafından eksizyon 
uygulandı. Çene üzerinden eksize edilen 1,4 x 0,2 cm boyutlu ülsere lezyonun biyopsi sonucu 
nodüler ve infiltretif tip bazal hücreli karsinom olarak raporlandı. Sol kulak arkasından eş za-
manlı eksize edilen 0,8x0,5 cm boyutlarındaki lezyonun biyopsi sonucu ise squamöz hücreli 
karsinom olarak raporlandı.

Çekilen PAAG’nde sol akciğer posteriorda lobüle görünümlü kitle görünümü tespit edildi. 
Çekilen PET-BT’de sağ akciğer üst lob posterior kesiminde şüpheli milimetrik kavitasyon gö-
rünümü barındıran 15x13x13 mm boyutundaki nodüler lezyon alanında fokal yoğun artmış 
metabolik aktivite (SUVmax: 11,49) belirlendi. Kranial MR’da patolojik bulguya rastlanma-
dı. Fiberoptik bronkoskopide tüm sistemler açık izlendi ve herhangi endobronşiyal lezyona 
rastlanmadı. Lezyondan yapılan transtorasik iğne biyopsi sonucu “nonsmall cell”karsinoma, 
öncelikle squamöz hücreli karsinoma ile uyumlu olarak raporlandı. Endobronşial ultrasonog-
rafi ile mediastinal lenf nodları örneklendi ve antrakotik olarak raporlandı. Solunum fonksi-
yon testinde FEV1:1,93 %66 olarak hesaplandı. Hastaya sağ torakotomi ile üst lobektomi ve 
2,4,7,9,10,11 nolu lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Postoperatif patoloji sonucu keratinize 
squamöz hücreli karsinom olarak raporlandı. Tüm lenf nodları reaktif antrakotik olarak belir-
lendi. Bronş cerrahi sınırda tümör yoktu. Plevral tutulum saptanmadı. Lezyon komşuluğun-
da dispazi ve karsinoma in situ saptanmadı. Tümörün ana bronş ya da bronşiollerle ilişkisi 
gözlenmedi. Primer akciğer kanseri ve metastaz ayrımı yapılamamıştır. Ancak klinik bulgular 
eşliğinde metastaz olma olasığı yüksektir.

Derinin bazal hücreli karsinomu sık görülen, yavaş büyüyen ve çok nadir metastaz yapan 
bir tümörüdür. Epidermisin bazal tabakasından köken alır. Bu kişilerde diğer deri tümörlerinin 
oluşma riski normal kişilere göre daha fazladır. ) En iyi tedavi şekli olan cerrahi eksizyondur.

Derinin squamöz hücreli karsinomu, hasar görmüş veya anormal olan bir deri yerleşimin-
de oluşur. Metastaz potansiyeli vardır. Yüzde bu oran %10 ile %20 arasındadır. Metastazlar 
genellikle, ilk iki yıl içinde oluşurlar. Akciğer, kemik ve beyin uzak metastaz için tipik yerlerdir.

Bizim vakamızda klinik, radyolojik ve patolojik veriler birlikte incelendiğinde derinin squ-
amöz hücreli karsinomunun akciğere metastaz yaptığı öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler: derinin kanserleri, metastatik akciğer kanseri, squamöz hücreli karsinom
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Resim 1. Sağ üst lobda nodül
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P-039  AKCIĞER (ONKOLOJI)

NEOADJUVAN TEDAVI SONRASI ANATOMIK 
REZEKSIYON
Onur Bayrakçı1, Ahmet Uluşan2, Maruf Şanlı1, Ahmet Ferudun Işık1

1Gaziantep Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Çorum

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların yaklaşık ¼’ü tanı aşamasında erken evrede 
olup, cerrahi rezeksiyon ile tedavi edilirler. Rezeksiyondan sonra kür şansı hastalığın evresine 
ve lenf nodlarının tutulum durumuna bağlıdır. Evre III hastalığı olan az sayıdaki hasta ise 
genellikle diğer tedavi modaliteleriyle birlikte olacak şekilde pulmoner rezeksiyondan fayda 
görebilir. Son zamanlarda giderek artan sıklıkta uygulanan neoadjuvan kemoterapi protokol-
leri ile primer tümörün rezektabilite şansı arttırılabilmektedir. Olgumuzun neoadjuvan tedavi 
sonrası anatomik rezeksiyon ile uzun survi göstermesi nedeniyle sunum yapılması anlamlı 
bulunmuştur.

68 yaş erkek hasta öksürük ve balgamla karışık hemoptizi şikayetleri ile başvurdu fizik 
muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Toraks BT de sol alt lob infrahiler kitle ve PET 
te kitlede, sol hiler, sol alt paratrakeal, subkarinal ve aortopulmoner lenf nodlarında artmış 
hipermetabolik görünüm mevcuttu. Bronkoskopide sol alt lob girişi tm lezyon ve mediasti-
noskopi sağ 4R lenf nodu biyopsisi KHDAK Adenokarsinom olarak raporlandı. Neoadjuvan 
kemoradyoterapi sonrası çekilen PET te sadece sol alt lob süperior yumuşak doku lezyonunda 
artmış tutulum saptanan hastaya konseyde cerrahi kararı alındı. Hastaya sol alt lobektomi ve 
mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Postop 4. gün şifa ile taburcu edilen hastaya on-
kolojik takip kararı alındı. Düzenli peryodik kontrollerinde postoperatif 7. yılını tamamlayan 
hastada herhangi bir nüks saptanmamıştır.

Bütün akciğer kanserlerinin %75’i KHDAK oluşturmaktadır. Ancak olguların çoğuna evre 
III ve IV de tanı konduğu için ortalama 5 yıllık yaşam şansı %13 oranındadır. N2 (+) ol-
gularda neoadjuvan kemoterapi sonrası cerrahi rezaksiyon sadece cerrahi yapılan olgulara 
göre hastalıksız yaşam ve survi avantajı sağlar. Sadece cerrahi yapılanlarda ortalama yaşam 
11 ay, neoadjuvan kemoterapi sonrası cerrahi yapılanlarda ortalama yaşam 64 aydır. Bizim 
olgumuzda da neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi ile tam kür sağlanmış ve 7. yılında herhan-
gi bir nüks saptanmamıştır. KHDAK’de neoadjuvan tedavi, cerrahi tedaviyi geciktirmeden, 
mortalite ve morbiditeyi artırmadan, cerrahi öncesinde tespit edilemeyen uzak metastazları 
tedavi etmekte, tümör boyutunu azaltarak tümörün rezeke edilebilirliğini artırmakta, akciğer 
rezeksiyonu büyüklüğünü azaltmakta ve en önemlisi sağkalımı artırmaktadır. Bu nedenle ne-
oadjuvan tedavi sonrası cerrahi tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: neoadjuvan tedavi, akciğer kanseri, lobektomi



183
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

 
Resim 1. Preoperatif PET görüntüsü
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P-040  AKCIĞER (ONKOLOJI)

PEROPERASTIF GERÇEK BIR KANAMA ÖYKÜSÜ, SOL 
ATRIUM DUVARINDA TOTAL AYRILMA
İlhan Akaslan1, Oğuz Konukoğu2, Cemal Asım Kutlu3

1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
3Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

63 yaşında erkek hasta, 6*5 cm lik sol santral kitle, skuamöz hücreli karsinom tanılı sol 
pnomonektomi kararı ile p. arter ve ana bronş kapatılmasını takiben kitleyle invaze p. ven’ler 
perikart içinden ayrılması esnasında sol artiumun tamamen açılması ciddi masif kanama kont-
rol edildi. Hasta postop 20 gün çıkışı yapıldı.
Anahtar Kelimeler: atrium, karsinom, , kanama, masif, 
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P-041  AKCIĞER (ONKOLOJI)

ONKOLOJIK PET-BT TETKIKI YAPILAN AKCIĞER 
KANSERLI HASTALARDA TÜMÖR LOKALIZASYONUNA 
GÖRE KANSER DAVRANIŞLARININ INCELENMESI
Serdar Savaş Gül1, Mustafa Küpeli2

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, TOKAT 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, TOKAT

Giriş: Akciğer kanserleri gelişmiş ülkelerde en sık görülen ve ölümcül seyreden kanser-
lerdir ve erkeklerde bütün kanser ölümlerinin %34’nü, kadınlarda %22’sini oluşturmaktadır. 
Primer akciğer kanserleri genel olarak küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı 
akciğer kanseri olarak iki alt gruba ayrılmaktadır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri; adeno-
karsinom, skuamöz hücreli akciğer kanseri, büyük hücreli akciğer kanseri ve diğer nadir alt 
tiplerini kapsamaktadır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık 
%85’ini oluşturur. Bu çalışmada amacımız akciğer kanseri tanısı bulunan hastalarda Pozitron 
Emisyon Tomografi-Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) tetkiki sonuçlarına göre lezyon lokalizas-
yonu yapmak, mediastinal lenf nodu metastazı ve uzak metastazlar açısından farklılıkları or-
taya koymaktır.

Gereç-Yöntem: Haziran 2014-Aralık 2016 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahisi ve Nükleer Tıp Bölümlerinde ak-
ciğer kanseri nedeniyle tanı ve tedavileri yapılan, onkolojik PET-BT tetkiki yapılmış 63 hasta 
(E: 59, K: 4, Yaş ortalaması: 62,42±8,7) retrospektif olarak incelendi. Hastalar primer tümör 
lokalizasyonuna göre sınıflandırıldı. Mediastinal lenf nodları ve uzak metastazlar bakımından 
farklılıklar araştırıldı. Sonuçlar SPSS 18,0 istatistik proğramı ile analiz edildi.

Bulgular: Akciğer kanserli hastalarda PET-BT tetkiki %44,6 Evreleme, %28,5 Tedavi-
ye yanıt değerlendirme, %20,6 Yeniden evreleme ve %6,3 Tanı amacıyla kullanıldı. Tümör 
hücrelerinin ortalama FDG SUVmax değeri 12,3±5,4 olarak bulundu. Hastalar primer tanı-
larına göre Adenokarsinoma %44,5, Epidermoid/Skuamöz Hücreli Karsinoma %34,9 ve Kü-
çük Hücreli Karsinoma %20,6 oranında görüldü. Akciğer kanserleri sağ akciğerde %55,6, sol 
akciğerde %41,2 ve mediastinal bölgede %3,2 oranında bulundu. Segment lokalizasyonuna 
göre Adenokarsinomaların %42,8’inin sağ akciğer üst lob apikal ve posterior segmentlerden, 
Epidermoid/Skuamöz hücreli karsinomların %36,6’sının ise sol akciğer üst lob apikoposterior 
segmentten köken aldığı saptandı (Tablo1).

Sonuç: Akciğer kanserli hastalarda in-situ tümör aşamasında fizik bulgu yoktur. Tümör 
büyüdükçe lokal ve genel bulgular ortaya çıkmaktadır. Santral tümörler sıklıkla küçük hücreli 
veya skuamöz hücreli, periferik tümörler ise adenokarsinom veya büyük hücreli tiptedir. Mor-
talitesi yüksek olan akciğer kanseri tanısında ve prognozun belirlenmesinde klinik, radyolo-
jik ve endoskopik yöntemler yanında PET-BT tetkiki yaygın olarak kullanılmaktadır. PET-BT 
tetkikinin ayrıca akciğer segment lokalizasyonuna göre primer tanı için pozitif prediktif katkı 
sağlayabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Adenokarsinom, Epidermoid Karsinom, Küçük hücreli akciğer kanseri, Pozitron 
Emisyon Tomografi-Bilgisayarlı Tomografi
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Tablo 1. Onkolojik PET-BT tetkiki yapılan akciğer kanser tanısı bulunan hastalarda akciğerde lezyon lokalizasyonuna göre 
gruplandırılması.

Adenokarsinom Epidermoid/kuamöz hücreli Küçük hücreli Toplam

Sağ Üst apikal 6 4 1 11
Üst posterior 6 2 2 10
Üst anterior 1 2 3

Orta lateral 1
Alt superior 3 2 2 7

Alt anterobazal 1 1 2
Alt laterobazal 1 1

Sol Üst apikoposterior 5 8 2 15
Üst anterior 1 1 1 3
Alt superior 2 1 3 6

Alt posterobazal 2 2

Mediasten 1 1 2

Toplam 28 22 13 63
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P-042  AKCIĞER (ONKOLOJI)

KÜÇÜK HÜCRELI AKCIĞER KANSERI’NDE CERRAHI 
SONUÇLARIMIZ
Mehmet Ünal, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Özgür Samancılar
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Giriş: Erken metastaz yapma eğilimi nedeniyle Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK), 
tanı anında genellikle sistemik hastalık olarak kabul edilir. Radyoterapinin tedaviye eklenip 
eklenmemesini belirlenmesi amacıyla, hastalığın bir hemitoraksa sınırlı olup olmamasına göre 
sınırlı ve yaygın hastalık olarak iki gruba ayrılmaktadır. Cerrahi için uygun hastalık oranı %2–5 
gibi düşük bir oranda bildirilmiştir. TNM evrelemesi sadece cerrahi veya cerrahinin de içinde 
bulunduğu multimodal tedavilerin planlandığı bu hasta grubuna uygulanabilmektedir.

Amaç: Nadir olarak operabl saptanabilen bu hastalık için merkezimizde opere edilen 
hastalar arasında kati patoloji raporu KHAK olarak sabitlenmiş hastaların sonuçlarının retros-
pektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal/metod: Merkezimizde Ocak 2006 ile Aralık 2016 tarihleri arasında opere edi-
len, postoperatif histopatolojik tanıları KHAK olarak raporlanan 22 hasta retrospektif olarak 
incelenmiştir. Postoperatif erken mortalite gözlenen iki hasta araştırma dışına alınmıştır. Yirmi 
hasta; yaş, cinsiyet, yapılan ameliyat, evre ve ek tedavi alıp almamasına göre incelenmiş ve 
bunların sağkalıma etkileri araştırılmıştır.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 61,15±8,65 (48–80) idi. Çoğunluğunu 17 hasta 
(%85) ile erkekler oluşturan grupta 12 hasta (%60) adjuvan kemoradyoterapi (KRT) alırken, 
8 hasta kemoterapi (KT) almıştır. Hastaların 10’u T1, yedisi T2, üçü T3 evresinde operasyona 
alındı. Beş hastada N1, 2 hastada da N2 pozitifliği saptanmıştır. Mart 2017 itibari ile, Aralık 
2013’den sonra opere edilen, 7 hastanın sağ olarak takip edildiği grupta ortalama takip süresi 
19,86 ay olarak hesaplanmıştır. Sağkalım analizinde 3 yıllık genel sağkalım %26,1 olarak göz-
lenen hastalarda ortalama sağkalım 23,78±3,09 (17,73–29,84) ay olarak izlenmiştir. Evre 1 
hastaların özelinde sağkalım analizi yapıldığında 3 yıllık sağkalım %41,7 ve ortalama sağkalım 
24,78±5,68 (13,63–35,91) olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: KHAK tanısı alan bir hastanın operabl aşamada yakalanma ihtimali çok düşüktür. 
Bizim serimizde olduğu gibi cerrahiye alınan hastaların çoğunluğunu preoperatif olarak tanı 
alınamamış soliter pulmoner nodül vasfındaki lezyonlar oluşturmaktadır. KT sonrası regresyon 
gözlenen sınırlı evre KHAK’lerine cerrahi tedavi önerilmesi hala netlik kazanmamıştır. Serimiz-
de verilen sağkalım oranları başlangıç evreli hastalık için kabul edilebilir seviyelerdedir. Bu 
konuda daha cesur yaklaşımlar ile geniş sayılı çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Akciğer Kanseri, Cerrahi, KHAK, Sağkalım
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Resim 1. Sağkalım Analizi
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P-043  AKCIĞER (ONKOLOJI)

ENDO BRONŞIAL ULTRASONOGRAFI REHBERLIĞINDE 
TRANS BRONŞIAL IĞNE ASPIRASYON BIYOPSISI: ILK 
DÖNEM KLINIK TECRÜBEMIZ
Mehmet Yıldırım1, Recep Ustaalioğlu1, Bülent Aydemir1, İsmail Dal1, Zuhal Kuş 
Silav1, Makbule Çisel Aydın Meriçöz1, Ömer Giray İntepe1, Miray Ersöz1, Eyüp Halit 
Yardımcı1, Ilgaz Doğusoy2, Tamer Okay1

1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
İstanbul 
2Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul

Giriş: Endo Bronşial Ultrasonografi (EBUS) rehberliğinde trans bronşial iğne aspirasyon 
biyopsisi (TBİAB) akciğer kanserinde mediastinal lenf nodu evrelemesi sürecinde minimal 
invaziv bir girişim olarak tanı aşamasında yerini almıştır. EBUS-TBİAB ile mediastinal ve hiler 
lenf nodları örneklenebilir. Ayrıca mediastinal kitlelerden biyopsi örneği alınabilir. Sıklıkla 2R, 
2L, 4R, 4L, 7, 10 ve 11 numaralı lenf nodu istasyonlardan biyopsi alınabilmektedir. Literatür-
de sınırlı sayıda EBUS rehberliğinde 5 ve 6 numaralı lenf nodu istasyonu örneklemesi olguları 
da bulunmaktadır.

Materyal ve metod: Bu çalışma Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi hasta kayıtları retrospektif olarak taranarak oluşturuldu.22 Nisan 
2016 tarihi ile 17 Mart 2017 tarihleri arasında 38 hastaya 38 EBUS-TBİAB uygulandı. Va-
kaların, yaş, cinsiyet, lezyon boyutu, PET FDG tutulumu, örneklenen istasyonlar, kaç defa 
örnekleme yapıldığı ve patoloji sonuçları veri tabanı haline getirildi. Veriler IBM SPSS 16,0 
kullanılarak analiz edildi.

Bulgular ve tartışma: Çalışmamızda EBUS-TBİAB uyguladığımız hastaların yaş orta-
laması 58,7 olarak gerçekleşti. 23 erkek, 15 kadın hastadan örnekleme yapıldı. Kadın/Erkek 
oranı 0,65 olarak belirlendi.

EBUS-TBİAB uyguladığımız 38 vakadan 7 vaka yetersiz materyal olarak neticelendi. Pa-
tolojik tanı koyma yüzdemiz 81,5 olarak neticelendi. EBUS-TBİAB ile tanı koyduğumuz 31 
vakanın 17’si malign patoloji, 14’ü benign patoloji olarak raporlandı. 11 hastaya küçük hüc-
reli dışı akciğer kanseri, 3 hastaya küçük hücreli akciğer kanseri, 2 hastaya meme kanseri me-
tastazı, 1 hastaya renal hücreli karsinom metastazı patolojik tanısı konuldu. Ayrıca 2 hastanın 
patoloji raporu tüberküloz ile uyumlu, 2 hastanın patoloji raporu ise sarkoidoz ile uyumlu 
olarak neticelendi. 12 hastanın patoloji sonucunda neoplazma rastlanmadığı raporlandı.

En sık örneklenen mediastinal lenf nodu istasyonları sırasıyla: 7 numaralı istasyon (46 %), 
4R numaralı istasyon (34 %) ve 4L numaralı istasyon (8 %) olarak gerçekleşti. Ayrıca 1 hasta-
da 10R numaralı istasyondan, 1 hastada 11R numaralı istasyondan, 2 hastada 11L numaralı 
istasyondan ve 1 hastada akciğer primer kitleden biyopsi örneklemesi yapıldı.

1 vaka EBUS-TBİAB sonrası klinik takibinde, işlemden 5 gün sonra kardiyak problem-
lerden dolayı kardiyak arrest ve ardından exitus oldu. 1 hastada EBUS cihazının balonu çı-
karak solunum yoluna düştü. Fiberoptik bronkoskop yardımıyla balon çıkarıldı. Bu hastada 
postoperatif komplikasyon olmadı. Hiçbir hastada kanama ve enfeksiyon komplikasyonları 
gerçekleşmedi.
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Sonuçlar: Preoperatif lenf nodu örneklemesinde mediastinoskopi halen altın standart 
olarak kabul edilmektedir. EBUS-TBİİAB minimal invaziv lenf nodu örneklemesi amacıyla 
giderek daha yaygın olarak klinik kullanıma girmiştir.
Anahtar Kelimeler: ebus, transbronşial, biyopsi, akciğer, kanser, 

Tablo 1. Olgularda Saptanan Patolojiler
Patoloji Hasta Sayısı
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinom Metastazı 11
Küçük Hücreli Akciğer Karsinom Metastazı 3
Meme Kanseri Metastazı 2
Renal Hücreli Karsinom Metastazı 1
Benign Patoloji 14
Non Diagnostik 7
Toplam 38
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P-044  AKCIĞER (ONKOLOJI)

ARTERIOSKLEROZ VE TÜMÖR KAVITASYON ILIŞKISI
Şeyda Örs Kaya, Kenan Can Ceylan, Demet Yaldız, Hüseyin Mestan, Arkın Acar
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Amaç: Bronşial kanserde kavitasyon ve nekroz sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Tümör 
beslenmesinde arteriosklerozun etkili olup olmadığını araştırmak üzere çalışma planlandı.

Metod: 2012–2015 yılları arasında akciğer kanseri nedeni ile opere edilen randomize 
seçilmiş 200 vaka incelendi. Neoadjuvan kemoradyoterapi alan vakalar, preoperatif toraks 
bilgisayarlı tomografisine (BT) ulaşılamayan veya herhangi bir nedenle takip dışı kalan vaka-
lar çalışma dışı bırakıldı. 143 vaka çalışmaya dahil edildi. Retrospektif olarak toraks BT leri 
incelendi. Kriter olarak aort çeper kalsifikasyonu kullanıldı. Aort çeperinde kalsifikasyon olan 
ve olmayan vakalar tespit edildi. Sonuçlar; yaş, T faktörü, pTNM, tümör kavitasyonu, aterosk-
leroz, hücre tipi ve sağkalım olmak üzere multifaktöriyel olarak analiz edildi.

Kategorik değişkenlerin bir biri ile karşılaştırılmasında ise Pearson Chi-Square ve Fisher 
Exact testleri Monte Carlo Simülasyon tekniği ile test edildi. Faktörlerin mortalite ile yaşam 
sürelerine etkilerini incelemek için Kaplan-meier (product limit method)-Log Rank (Mantel-
Cox) analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Arterioskleroz tespit edilen vakalarda kavitasyon görülme sıklığı olmayanlara 
göre 7 kat daha sık görülmekte idi ve istatistiki olarak anlamlıydı. (<0,001). Hücre tipine göre 
ise skuamöz hücreli tümörlerde kavitasyon sıklığı adenokanserlere göre daha fazlaydı (0,016) 
Gene ateroskleroz ve kavitasyon birlikteliği olan hastalarda mortalite olmayanlara göre 2 kat 
fazla bulundu (0,045). Yaş, T faktörü, p TNM ye göre yapılan kavitasyon ve ateroskleroz iliş-
kisi istatistiki olarak anlamlı bulunmadı.

Sonuç: Arteriosleroz ve tümör kavitasyonu arasında belirgin bir ilişki olup arterioslerozlu 
vakalarda tümör kavitasyonu görülme insidansı yüksektir ve artmış mortalite ile birliktedir

Arteriosleroz ve tümör kavitasyonu arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya literatürde 
rastlanmadı. Bu çalışma bu yönüyle bir ilk olup bundan sonraki daha ileri çalışmalar için ışık 
tutacaktır kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Bronş kanseri, ateroskleroz, tümör nekrozis, kavitasyon
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P-045  AKCIĞER (ONKOLOJI)

KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCIĞER KARSINOMU TANISI 
ILE AMELIYAT EDILEN HASTALARDA ÖNERILEN 
8. EVRELEMEDEKI N TANIMLAYICISININ KENDI 
DATAMIZLA DOĞRULANMASI
Murat Kapdağlı1, Suat Erus2, Tolga Evrim Sevinç2, Serhan Tanju2, Şükrü Dilege2

1VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Bu çalışmanın amacı 8. TNM evrelemesinde N tanımlayıcısı önerilerinin kliniği-
mizde küçük hücre dışı akciğer karsinomu nedeniyle ameliyat edilen hastalarla doğrulanması 
ve önerilen evrelemeye göre hastaların sağkalım verilerinin karşılaştırılmasıdır.

Metod: Kliniğimizde Ocak 2006-Mart 2017 tarihleri arasında küçük hücre dışı akciğer 
karsinomu tanısı ile 412 hastaya anatomik akciğer rezeksiyonu uygulandı. Operatif mortalite, 
M1 olan hastalar, patoloji raporuna ulaşılamayan hastalar ve son iki yıl içinde ameliyat olmuş 
150 hasta çalışma dışı bırakıldığında 262 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların perioperatif 
ve patolojik verileri incelendi, sağ kalım analizleri yapıldı.

Bulgular: Hastaların 184’ü (%70) erkek, 78’u (%30) kadındı. Ortalama yaş 63,02 ± 
10,741 (15–90) idi. Yedinci evrelemeye göre hastaların N evreleri sırasıyla (N0, N1, N2) 175, 
50 ve 37 idi. Önerilen ama değişikliği kabul edilmeyen evrelemeye göre sırasıyla (N0, 1a, 1b, 
2a1, 2a2, 2b) 175, 33, 17, 10, 23, 4 olarak saptandı. Her iki evrelemeye göre Kaplan Meier 
sağ kalım analizleri yapıldı (Resim 1a, b). Multipl N1 ve Skip tek N2’lerin sağ kalım eğrilerinin 
kesiştiği görülmesi üzerine, multipl N1 ve skip tek N2’ler tek bir grup olarak yeniden evrelen-
diğinde anlamlı bir sağ kalım grafiği elde edildi (Resim 1 c).

Sonuç: Skip tek N2 pozitif olduğu ispatlanmış hastalarda sağ kalım multipl N1 hasta-
larıyla benzer ve mutipl N2 pozitif hastalardan anlamlı olarak iyidir. Skip tek N2 pozitifliği 
ispatlanmış hastalarda anatomik rezeksiyonların seçilmiş hastalarda düşünülmesi gerektiğine 
ve yakın gelecekte rehberlerde yer alacağına inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, evreleme, TNM, sağ kalım
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Resim 1
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P-046  AKCIĞER (ONKOLOJI)

SENKRON KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERI VE 
SOLITER BEYIN METASTAZLI OLGULARDA CERRAHI 
REZEKSIYONUN ETKINLIĞI
Özgür Öztürk, Kenan Can Ceylan, Hüseyin Mestan, Şeyda Örs Kaya
S. B. Ü İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi E. A. H Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Giriş: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı alan hastaların tanı anında yak-
laşık %7–10 oranında beyin metastazı görülmektedir. İzlemde de yaklaşık %30–50 hastada 
beyin metastazı gelişmektedir. Senkron gelişen soliter beyin metastazlı olgularda cerrahi ola-
rak operable ise yapılacak rezeksiyon sağkalımı olumlu yönde etkilemektedir.

Metod: Kliniğimizde Ocak 2005-Mart 2017 tarihleri arasında senkron gelişen soliter beyin 
metastazlı, cerrahi rezeksiyon uygulanan KHDAK li hastalar retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Altı erkek 1 kadın hastanın yaş ortalaması 53,42 + 10,08 (39–68) saptandı. 
Bütün hastalarda senkron olarak saptanan soliter tek beyin metastazı nedeniyle 1 olgu KT, 
2 olgu RT ve 4 olguya kraniotomi ile metastazektomi uygulandı. Bütün olgular preoperatif 
değerlendirildi. Mediasten incelemesi (N0) olarak saptandı. Beş olguya sol üst lobektomi, 2 ol-
guya sağ üst lobektomi uygulandı. Altı olgu adenokarsinom, 1 olgu skuamöz hücreli karsinom 
tansı aldı. Postoperatif histopatoloji değerlendirmesinde altı olguda N0 saptanırken, 1 olguda 
N2 saptandı. Operatif mortalite ve morbidite izlenmedi. Median sağkalım 50,16 + 18,66. 
Median sağkalım 34 ay (2–129 ay) saptandı.

Tartışma: Senkron soliter tek beyin metastazlı KHDAK li olgularda kombine tedavilerde 
akciğere uygulanacak cerrahi rezeksiyonun sağkalıma olumlu etkisi olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, beyin metastazı, rezeksiyon
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P-047  AKCIĞER (ONKOLOJI)

REZEKSIYON UYGULANAN PRIMER AKCIĞER KANSERLI 
OLGULARIN GERIYE YÖNELIK ANALIZI
Recep Demirhan, Hatice Eryiğit Ünaldı, Kadir Burak Özer, Leman Genç, Ekin Ezgi 
Cesur, Attila Özdemir, Fatma Tuğba Özlü
S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Akciğer kanserlerinde teknolojik ve onkolojik gelişmelere rağmen hâlâ %5,5 tam 
kür sağlanabilmektedir. Erken evre olgularda cerrahi tedavi ilk tedavi seçeneğidir. Bu çalışma-
nın amacı primer akciğer kanseri tanısı ile rezeksiyon uygulanan hastaların klinik sonuçlarını 
değerlendirmektir.

Yöntem-gereç: Kliniğimizde 2010 ile 2016 arasında anatomik rezeksiyon uygulanan pri-
mer akciğer kanserli olgular geriye yönelik olarak incelendi. Anatomik rezeksiyon yapılmayan 
ve ikincil akciğer malignitesi tanısı ile opere edilen hastalar çalışmaya alınmadı. Preoperatif 
mediastinal evreleme toraks tomografisi, pozitron emisyon tomografisi, endobronşiyal ultra-
sonografi ve mediastinoskopi ile yapıldı. Hasta verileri hastanemiz elektronik kayıtlarından 
temin edildi.

Bulgular:Toplam 251 olgunun 215’i (%85,7) erkek, 36’sı kadındı. Hastaların yaş ara-
lığı 27 ile 85 arasında (ortalama 59,9± 1,93) idi. 143 hastaya sağ tarafa, 108 hastaya sol 
tarafa rezeksiyon uygulandı. Hastalarımızın %37’sinde ko-morbid faktörler mevcuttu. Lobek-
tomi uygulanan 202 hastanın 115’i (%46) üst, 60’ı (%24) alt, 9 (%3,5) orta lobektomi, 6 
(%2) üst bilobektomi, 12 (%5) alt bilobektomi idi. Pnömonektomi uygulanan hasta sayısı 49 
(%19,5)’du. On bir hastamıza akciğer rezeksiyonu ile beraber göğüs duvarı rezeksiyonu, üç 
hastaya da eş zamanlı tiroidektomi uyguladık. Rezeksiyon uyguladığımız tümör çapı ortalama 
39± 1,23 mm (5–100 mm) idi. Histolojik alt tip 123 hastada skuamöz hücreli karsinom, 86 
adenokarsinom, 12 adenoskuamöz, 9 büyük hücreli, 7 karsinoid, 14 diğer olarak raporlandı. 
Sekinci evrelemeye göre hastaların patolojik evreleri IA1–9, IA2–32, IA3–46, IB-14, IIA-25, 
IIB-61, IIIA-46, IIIB-6, IVA-11 olarak sınıflandırıldı.

Hastalarımızın 74’ünde minör ve major morbidite gelişti. En sık görülen komplikasyonlar 
%13 uzamış hava kaçağı ve %9 atrial fibrilasyon idi. Diğer komplikasyonlar pnömoni (24 
olgu-%9,5), postoperatif hemoraji (8 olgu-%3), bronkoplevral fistül (5 olgu-%2), şilotoraks 
(2 olgu) olarak tespit edildi. Postoperatif 67 hasta yoğun bakımda takip (ortalama 2,5 gün) 
edildi. Postoperatif erken mortalite 10 (%3,98) hastada (lobektomide %2,9, pnömonektomi-
de %8) gelişti. Olguların tüm evreler dahil 3 yıllık genel sağkalım %62, 5 yıllık %26 olarak 
saptandı.

Sonuç: Önceki yıllara göre opere edilen hastaların yaşlarındaki artış ve yaşla beraber 
komorbid faktörlerle daha sık karşılaşmamıza rağmen, kliniğimizde primer akciğer kanserli 
olgular kabul edilebilir morbidite ile ameliyat edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, primer, rezeksiyon
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P-048  AKCIĞER (ONKOLOJI)

REZEKSIYON UYGULANAN KÜÇÜK 
HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERLERINDE 
MATRIKS METALLOPROTEINAZ-2, 7, 13 GEN 
POLIMORFIZMLERININ KLINIK PARAMETRELERLE 
ILIŞKISI
Erkan Akar1, Maruf Şanlı2, Levent Elbeyli2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, 
Bursa 
2Gaziantep Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Gaziantep

Giriş: Birçok fizyolojik ve patolojik durum, ekstrasellüler matriksin (ECM) sıkıca kontrol 
altında tutulan yapımı ve proteolitik yıkımı arasındaki dengenin bozulmasına dayanmaktadır. 
ECM sentez, parçalanma ve yeniden yapılanma süreçlerindeki hücre regülasyonu, dönüşümü 
gibi etkilerini metalloproteinazlar (MMPs) aracılığı ile ortaya koyar.

Amaç: Bu çalışmada, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nedeniyle opere etti-
ğimiz hastaların hem tümörlü hem de sağlam doku parafin kesitlerinde, çeşitli MMP polimor-
fizmlerini, polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (PCR-
RFLP) yöntemi ve immunohistokimyasal metodlarla analiz ederek, bulunan polimorfizmlerin 
hastaların klinik parametreleri (morbidite, mortalite, kanserin tipi, evresi…) ile ilişkisini araş-
tırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Kliniğimizde, Aralık 1997 ile Şubat 2008 yılları arasında KHDAK tanısı kon-
muş ve ameliyat edilmiş 132 hasta çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak 80 kişi seçil-
di. İstatistik analizde, klinik sonlanımın bağımsız belirleyicisini araştırmak için, univaryant ve 
multivaryant stepwise Cox regresyon analizi kullanıldı. Tüm istatistik analizler için p<0,05 
değeri istatistik olarak anlamlı kabul edildi. MMP-2–735 GG genotipinde, sağlıklı kontroller ile 
akciğer tümörlerine ait polimorfizmler karşılaştırıldığında; GG genotipinde azalmanın akciğer 
kanseri riskini 1,6 kat (p= 0,008), MMP-7–181 de AG ve GG’nin artmasının yani AA’nın azal-
masının akciğer kanseri riskini 7,9 kat arttırdığı (p=0,020) saptandı. Ayrıca, yapılan analizde 
MMP-7 AG genotipinin evre I de yüksek olmasının, iyi prognoz işareti olabileceği bulundu 
(p=0,034). MMP-13 A77G de ise AG ve GG’nin artmış bulunması akciğer kanseri riskini 1,6 
kat arttırdığı saptanmıştır (p=0,047).

Sonuç: Sonuç olarak, hastaların yaşının 60’ın altında olması (p=0,019), lenf nodu me-
tastazının olmaması (p=0,039), hastalığın düşük evreli olması (p=0,022) ve üst lobektomi 
yapılmış olması (p=0,009) gibi sağkalıma olumlu katkıları olan bilindik faktörlerin yanında, 
MMP-13 GG genotipinin varlığı olumsuz bir faktör olarak bulunmuştur (p=0,041).
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, MMP, Polimorfizm
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P-049  AKCIĞER (ONKOLOJI)

AKCIĞER CA NEDENI ILE OPERE OLAN ILERI YAŞLI 
HASTALARIMIZDA EN SIK KARŞILAŞILAN ERKEN POST 
OPERATIF KOMPLIKASYONLARIMIZ
Hüseyin Fatih Sezer1, Aykut Eliçora2, Salih Topçu3, Adil Avcı3, Galbinur Abdullayev3

1Kastamonu Devlet Hastanesi, Kastamonu 
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak 
3Kocaeli Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli

Cerrahi tedavi küçük hücreli dışı akciğer kanserinde en etkin tedavi seçeneğidir (1,2) Cer-
rahi ve anestezideki gelişmeler ileri yaş hastalara yapılan cerrahi girişim sayısı arttırmasına 
karşın halen ileri yaş tek başına cerrahi girişimleri olumsuz etkileyebilmektedir, bunun başlıca 
sebepleri; genç nüfus yapımız, yaşlı hasta ve yakınlarının hastanın operasyonu tolare ede-
meyeceği konusundaki çekinceleri, tam teşekküllü bir sağlık merkezine ulaşmadaki güçlükler, 
sosyokültürel yapı ve yanlış inanışlar, cerrahın uygun hasta seçimindeki kriterleri olarak sayı-
labilir. Yaşlanma ile vücutta önemli fizyolojik değişiklikler gözlenmekte ve buda hastaların cer-
rahi sonrasındaki dönemde görülen komplikasyonları ve sağ kalımı etkilemektedir. Literatürde 
cerrahi sonrasında erken dönemde en sık karşılaşılan başlıca komplikasyonlar uzamış hava 
kaçağı, aritmi, atelektazidir. (3,4,5)

ACCP’nin 3. Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Klavuzunda 70 yaş ve üzeri hastaları ileri yaşlı 
grup olarak kabul edilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı tarafından küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeni ile rezeksiyon yapılan 70 yaş ve üzeri 
44 kişi post operatif erken komplikasyon açısından geriye yönelik incelendi.

Hastaların 27’sin de (%61,4) post operatif erken komplikasyon görülmedi, 11 ‘ünde 
(%25,0) solunum sistemi ile alakalı komplikasyonlar (Uzamış hava kaçağı, ekspansiyon kusu-
ru, atelektazi vs. ), 5’in de (%11,4) kardiyolojik komplikasyonlar (Aritmi, dirençli hipertansi-
yon, arrest vs. ), 1 kişi de (%4,9) diğer sistemlerle alakalı komplikasyonlar görüldü.
Anahtar Kelimeler: ileri yaş, komplikasyon, post op

Tablo 1. POST OP ERKEN KOMPLİKASYONLAR
KOMPLİKASYON SAYI  %
YOK 27 61,4
SOLUNUM SİSTEMİ 11 25
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM 5 11,4
SOLUNUM+KARDİYAK 0 0
DİĞER 1 2,3
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P-050  AKCIĞER (ONKOLOJI)

MALIGN PLEVRAL EFÜZYONLARIN TEDAVISINDE TALK 
PUDRALAMA ILE TALK BULAMAÇ YÖNTEMLERININ 
KARŞILAŞTIRILMASI
Muharrem Özkaya, Mehmet Bilgin
S. B. Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Malign plevral efüzyon tedavisinde intraplevral talk kullanımı için uygun yöntemin 
belirlenmesi.

Gereç-yöntem: Malign plevral efüzyon tanısı olan ve torakoskopik pudralama yöntemi 
(Grup 1) veya toraks dreni içersinden bulamaç şeklinde (Grup 2) 4 gr steril talk verilen hasta-
lar retrospektif olarak incelendi. Drenaj sonrası akciğeri ekspanse olmayan hastalar çalışmaya 
alınmadı. Hastalara ait yaş, cinsiyet, primer malignitenin tipi, ilk seferde drene edilen efüz-
yonun miktarı ve drenin kalma süresi kaydedildi. Plöredez sonrası 30. günde çekilen akciğer 
grafisinde efüzyon olmaması veya ilk drenaj sonrası çekilen grafisi ile karşılaştırıldığında efüz-
yonda atış gözlenmemesi ile plöredez başarılı olarak değerlendirildi.

Bulgular:Çalışmaya grup 1 için 33 ve grup 2 için 32 olmak üzere toplamda 65 hasta 
alındı. Plöredez sonrası 30. günde çekilen PA AC grafisinde, efüzyon bulunmayan veya ilk 
drenaj sonrası çekilen grafisi ile karşılaştırıldığında efüzyonda atış gözlenmeyen; 1. Grupta 27 
hasta (%81) ve 2. grupta 22 hastada (%68) plöredez başarılı kabul edildi. İlk drenaj miktarı, 
grup 1 için ort. 2390 cc iken grup iki için ort. 2133 cc olarak hesaplandı. toraks dreninin 
sonlandırılma süresi, grup 1 için ort.3,36 gün iken grup 2 için ort.7,12 gün idi. Sadece grup 
2 de iki hastada (%0,6) şiddetli ağrı komplikasyonu gözlendi. Her iki grupta işleme bağlı akut 
solunum yetmezliği veya mortalite gözlenmedi

Sonuç: Çalışmamız intraplevral talk pudralama yönteminin malign plevral efüzyonun 
tedavisinde iyi sonuçlar elde ettiğini göstermiştir. Pudralama yöntemi bulamaç yöntemine 
göre daha etkin olarak bulunmuş olup yeterli akciğer ekspansiyonu beklenen hastalarda uy-
gulanmasını öneriyoruz.
Anahtar Kelimeler: plöredez, malign plevral efüzyon, talk
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P-051  AKCIĞER (ONKOLOJI)

DEV TORAKS NEOPLAZMLARI
Tevfik İlker Akçam, Ahmet Kayahan Tekneci, Önder Kavurmacı, Ayşe Gül Ergönül, 
Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş:  Göğüs duvarı, akciğer ve mediastende dev tümörler ile nadiren karşılaşılmakta ve 
bu tümörlerin cerrahi tedavisi, deneyimli merkezlerde uygulanabilen multidisipliner yaklaşımı 
gerektirmektedir. Çalışmamızda kliniğimizde dev toraks neoplazmları (DTN) nedeni ile opere 
edilen hastaların demografik özellikleri, lezyonların lokalizasyonları ve histopatolojik inceleme 
sonuçları paylaşıldı.

Metod: Ocak 2006 ile Mart 2017 tarihleri arasında DTN nedeniyle opere edilen 44 hasta 
retrospektrif olarak değerlendirildi. Histopatolojik inceleme sonucunda 10 cm ve üzeri boyut-
lara ulaşan lezyonlar “DTN” olarak kabul edildi. Tanısal amaçlı operasyona alınan ve yalnızca 
biyopsi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların demografik özellikleri ve uy-
gulanan cerrahi prosedürleri, histopatolojik inceleme sonuçları kayıt altına alındı.

Sonuçlar: Opere edilen 44 hastanın 22’si (%50) erkek, 22’si (%50) kadın olup erkeklerin 
yaş ortalaması 51,09± 19,54 (18–85 yaş), kadınların yaş ortalaması ise 44,59±16,24 (18–80 
yaş) idi. Lezyonların lokalizasyonu incelendiğinde 15 (%34,1) hastada lezyonun anterior rme-
diastende yer aldığı ve bu tümörlerin 7’sinin timoma, 3’ünün teratom, 1’inin mezotelyal kist, 
1’inin timik kist, 1’inin myeloid sarkom, 1’inin dermoid kist ve 1’inin foliküler nodüler tiroid 
hastalığı olduğu saptandı. Orta mediastinal tümörü bulunan 3 hastanın tamamında perikardi-
yal kist saptanırken, posterior mediastende kitlesi bulunan 2 hastanın birinde ganglionörinom 
diğerinde ise schwannoma saptandı. Göğüs duvarında dev tümör gözlemlenen 19 hastanın 
4’ünde kondrosarkom, 2’sinde elastofibrom, 2’sinde ewing sarkomu, birinde sinoviyal sar-
kom metastazı ve 10 hastada diğer tümörlerden biri saptandı (Tablo-1). Dört hastada akciğer 
parankiminde dev tümör izlendi. Bu tümörlerin 3’ünün primer akciğer parankiminden (skua-
möz hücreli karsinom), 1’inin ise yumuşak doku tümörlerinden köken aldığı (sinoviyal sarkom 
metastazı) saptandı. Bir hastada ise 17 cm’lik mezotelyoma ile uyumlu kitle saptandı. Yine 
histopatolojik inceleme sonucunda 35 (%79,5) hastada cerrahi sınırların salim olduğu 9 (%20
,45) hastada ise cerrahi sınırlarda tümör dokusunun devam ettiği görüldü. Kadınlarda en sık 
görülen DTN’nin timoma olduğu erkeklerde ise en sık skuamöz hücreli karsinomun saptan-
dığı izlendi. Postoperatif komplikasyonlar incelendiğinde 7 hastada uzamış hava drenajı, 2 
hastada yara yeri enfeksiyonu, 1 hastada kardiyak aritmi, 1 hastada pnömoni ve 3 hastada 
eritrosit replasmanı gerektiren kanama geliştiği saptandı. 44 olguluk serimizde mortalite sayısı 
ise bir idi.

Tartışma: DTN’li olgular çevre dokulara yarattıkları bası etkisi, operasyonlarının görece 
zor olması, postoperatif dönemde yüksek morbidite ve mortalite riski nedeniyle peroperatif ve 
postoperatif dönemde çok daha fazla dikkat gerektirmektedir. Özellikle birden fazla boşluğa 
uzanım gösteren veya ciddi bası bulguları oluşturan olgularda multidisipliner yaklaşımın öne-
mi daha da ön plana çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dev neoplazm, toraks, rezeksiyon
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Tablo 1. Lokalizasyona göre tümör dağılımı
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P-052  AKCIĞER (ONKOLOJI)

OPERE AKCIĞER KANSERININ TÜMÖR BOYUTUNA 
GÖRE KLINIK AÇIDAN DEĞERLENDIRILMESI
Hatice Eryiğit Ünaldı1, Ekin Ezgi Cesur1, Kadir Burak Özer1, Attila Özdemir1, Fatma 
Tuğba Özlü1, Recep Demirhan1, Şermin Çoban Kökten2

1S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Akciğer kanserinin evrelemesinde tümör boyutu önemli bir parametredir. Çalış-
mamızda tümör boyutunun preoperatif, intraoperatif ve postoperatif bulgularda herhangi bir 
etkisinin olup olmadığını araştırdık.

Yöntem-gereç: Rezeksiyon uyguladığımız akciğer kanserli hastaları 3 cm ve altı ile (grup 
1) 3 cm üzeri (grup 2) olmak üzere iki ayrı gruba ayırdık. Gruplar yaş, cinsiyet, uygulanan 
rezeksiyon tipi ve yönü, komplikasyon, postoperatif yatış süresi, diseke edilen lenf nodları 
açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:Anatomik rezeksiyon yapılan toplam 251 hastanın 114’ü Grup 1, 137’si ise 
grup 2 olarak sınıflandırıldı. Her iki grupta da yaş ortalaması 60 ve hasta cinsiyetinde erkek ol-
gular ağırlıktaydı. Pozitron emisyon tomografisinde tümör ortalama suvmax değeri grup 1’de 
10,3, grup 2’de 15,42 idi (p=0,012). Preoperatif grup 1’de 2 hastada, grup 2’de 9 hastada 
uzak organ metastazı saptandı.

Sağ üst lobektomi iki grup için en çok uygulanan cerrahi prosedürdü (grup 1: %48, grup 
2: %44). Sleeve üst lobektomi grup 2’de uygulandı. Pnömonektomi grup 1’de %15, grup 
2’de %23 oranında yapıldı. Morbidite oranı grup 1’de %32,45 (n=37), grup 2’de %27,73 
(n=38) olarak tespit edildi (p<0,001). Hastaların yatış süresi grup 1’de 9,15 gün, grup 2’de 
8,5 gündü (p=0,08).

Grup 1 olguların %44’ünde tümörün histopatolojisi adenokarsinom, %37’si skuamöz 
hücreli karsinom, grup 2’de %60 skuamöz hücreli karsinom, %26 adenokarsinom saptan-
dı. İntraoperatif diseke edilen ortalama lenf nodu sayısı grup 1’de 12,69, grup 2’de 16,95 
(p=0,027). Diseke edilen N1 lenf istasyonu sayısı grup 2’de ortalama 7, grup 1’de 5,88 idi 
(p=0,7). Postoperatif N1 pozitifliği grup 1’de %15, grup 2’de %24 iken, N2 pozitifliği sırasıyla 
%5 ve 11,6 olarak saptandı.

Sonuç: Akciğer kanseri için ülkemizde rutin tarama programı uygulanmamaktadır. Erken 
evre olgular çoğunlukla rastlantısal tespit edilmektedir. Her iki grubun demografik ve klinik 
özellikleri literartür ile benzerlik göstermektedir. Grup 1’deki morbidite oranının daha yüksek 
olmasını, ülkemizde erken evre akciğer kanserinin genellikle uzun süreli tibbi takibi olan kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı gibi kronik hastalarda saptanmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: akciğer, rezeksiyon, tümör boyutu
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P-053  AKCIĞER (ONKOLOJI)

ILERI EVRE AKCIĞER KANSERLI OLGULARDA 
ENDOVASKÜLER VE ENDOBRONŞIYAL 
OBSTRUKSIYONLA MÜCADELE: DOUBLE STENT 
UYGULAMASI
Hüseyin Mestan, Kenan Can Ceylan, Arkın Acar, Şeyda Örs Kaya
S. B. Ü İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E. A. H, 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: İleri evre akciğer kanserlerinde görülebilen hava yolu stenozları, atelektazi ve pnö-
moni gibi komplikasyonlarla birlikte solunum yetmezliğine neden olup hızlı bir şekilde has-
tanın genel durumunu bozabilir. Endoluminal stent uygulamaları, obstruktif komplikasyonlar 
ile mücadelede faydalı olabilmektedir. Vena cava süperior sendromu ve trakeal stenoz nedeni 
ile endovasküler ve endobronşiyal stent uygulanmış ileri evre akciğer kanseri tanısı olan 48 
yaşındaki erkek hasta çok nadir görülmesi nedeniyle sunulması amaçlandı.

Olgu: İleri evre akciğer kanseri tanısıyla kemoterapi alan 48 yaşındaki erkek hasta nefes 
darlığı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Vena kava superior sendromu nedeni ile 3 ay önce 
hastaya vena cava stenti uygulanmış. Hastanın değerlendirilmesinde trakeal stenoz ve sol-
da hidropnömotoraks saptandı. Rijid bronkoskopide trakea distalini %90 oranında obstrukte 
ederek sağ ana bronş girişine kadar ilerleyen ve sağ ana bronşu tama yakın tıkayan vegetan 
tümoral kitle izlenerek endobronşiyal tedavi ve silikon y stent uygulandı. İşlem sonrası klinik 
olarak düzelme izlenen hasta onkolojik tedavi amaçlı yönlendirildi.

Tartışma: İleri evre akciğer kanserlerinde vena kava superior sendromu ve malign hava 
yolu obstruksiyonları morbidite ve mortalitenin önemli nedenleridir. Endobronşiyal tedavi 
ve endovasküler stentler inoperabl olgularda hava yolu ve endovasküler açıklığı güvenli bir 
şekilde sağlayarak başarılı olabilmektedir. Böylece hastanın hem yaşam kalitesi artmakta hem 
de onkolojik tedavisinin devamı sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, endobronşiyal, endovasküler, stent
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P-054  AKCIĞER (ONKOLOJI)

OLGU SUNUMU: VATS ILE TRANSMEDIASTINAL 
BILATERAL PULMONER METASTAZEKTOMI
Hakan Nomenoğlu, Şevki Mustafa Demiröz, Göktürk Fındık, Koray Aydoğdu
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, Ankara

Giriş: Bilateral pulmoner metastazlar ekstratorasik malignitelerde çok sık karşımıza çık-
maktadır. Metastazektominin hastanın sağkalımına katkı sağladığı olgularda bilateral metasta-
zektomi çift taraflı insizyonlar ile yapılan hastalarda postoperatif yaşam kalitesi düşüklüğüne 
neden olmaktadır. Son zamanlarda bilateral pulmoner metastazlara unilateral VATS ile trans-
mediastinal yaklaşımlar olduğu bilinmektedir. Bu yazıda kliniğimizde yapılan iki adet VATS ile 
bilateral transmediastinal pulmoner metastazektomi olgumuz sunulmaktadır.

Olgu-1: 46 yaşında renal hücreli karsinom tanısı mevcut olan erkek hasta sağ nefrektomi 
operasyonu sonrası 5 kür kemoterapi aldıktan sonra, takiplerinde progrese olan pulmoner 
nodülleri görülmesi üzerine tarafımıza yönlendirildi. Hastanın çekilen PET-BT’sinde sol alt 
lobda 15 mm boyutunda (suvmax: 3,2) ve sağ üst lobda 10 mm boyutunda (suvmax: 2,2) 
olmak üzere 2 adet nodül mevcuttu.

Kliniğimize yatışı yapılan hasta preoperatif hazırlıkları tamamlandıktan sonra iki nodülün 
de tek seansta tek taraflı VATS ile çıkarılması amaçlı operasyona alındı. Hastaya sol VATS + 
sol alt lob ve sağ üst lobdan wedge rezeksiyon uygulanarak nodüller eksize edildi. Sağ üst 
lobdaki nodüle aynı kesiden transmediastinal yolla ulaşıldı. Hastaya biri solda biri transmedi-
astinal geçişle sağda olmak üzere iki adet diren yerleştirildi.

Postoperatif 2. günde direnleri alınan hasta poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu 
edildi. Operasyon materyallerinin patoloji sonucu Renal hücreli karsinom metastazı olarak 
raporlandı.

Olgu-2: 34 yaşında kadın hasta uterin leiomyosarkom tanısı aldıktan total abdominal 
histerektomi bilateral salpengoooferektomi operasyonu yapıldıktan sonra takiplerinde toraks 
BT’de sağ alt lob, sağ üst lob ve sol üst lobda yeni gelişen pulmoner nodüller görülmesi üze-
rine tarafımıza yönlendirildi.

Hastaya kliniğimizde 3 nodülünde tek seansta tek taraflı VATS ile çıkarılması amaçlı ope-
rasyon planlandı. Hastaya sağ VATS + sağ alt ve üst lob ile sol üst lobdan wedge rezeksiyon 
uygulandı. Sol üst lobdaki nodüle aynı kesiden transmediastinal yol ile ulaşıldı. Hastaya biri 
sağda diğeri transmediastinal yolla solda olmak üzere iki adet diren yerleştirildi.

Postoperatif 3. gününde dğrenleri alınan hasta poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu 
edildi. Operasyon sonrası patoloji sonucu Leiomyosarkom metastazı olarak raporlandı.

Sonuç: Bilateral pulmoner metastazların eksizyon hem cerrah açısında hem de hasta 
konforu açısında bilateral kesiler ile sorunlu olmaktadır. Unilateral VATS ile bilateral trans-
mediastinal eksizyonlar hastanın postoperatif konforu açısından tercih edilebilir bir yaklaşım 
olarak öne çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Metastazektomi, Transmediastinal, VATS
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Renal hücreli karsinomda bilateral pulmoner lezyonlar

Resim 1. Renal hücreli karsinom tanılı hastanın çekilen PET-BT’sinde görülen sol alt lob ve sağ üst lobdaki pulmoner nodüllerin görüntüleri
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P-055  AKCIĞER (ONKOLOJI)

PNÖMONEKTOMI IÇIN VAKA SEÇIMINDE YAŞ VE N1 
POZITIFLIĞININ ETKISI
Gökhan Kocaman, Mehmet Ali Sakallı, Tamer Direk, Gökalp Güneş, Mustafa 
Bülent Yenigün, Murat Özkan, Cabir Yüksel, Serkan Enön, Rıfat Murat Akal, Ayten 
Kayı Cangır
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Pnömonektomi halen önemli morbidite ve mortalite oranları ile uygulanan major 
cerrahi rezeksiyonlardandır. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) mümkün oldu-
ğunca lobektomi tercih edilmekle birlikte komplet rezeksiyon için gerektiğinde pnömonektomi 
yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı pnömonektomi uygulanan hastalarda sağkalımla ilişkili 
prognostik faktörleri incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1994–2013 yıllarında KHDAK nedeniyle opere edilen 
1975 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya pnömonektomi ve sistematik lenf 
nodu diseksiyonu yapılan, sağkalım bilgilerine ulaşılabilen 243 hasta dahil edildi. Hastaların 
yaş, cinsiyet, örneklenen lenf nodu istasyon sayısı, hücre tipi, tümör boyutu, lokal invazyon 
durumu, patolojik evresi değerlendirilerek bu değişkenlerin sağkalım üzerindeki etkileri ince-
lenmiştir.

Bulgular: Hastaların %2,9’u kadın, %97,1’i erkek iken yaş ortalaması 59,6 (34–80) idi. 
Pnömonektomi ile birlikte 3 hastaya toraks duvarı, 9’una sleeve, 2’sine diyafragma, 5’ine pe-
rikard rezeksiyonu yapıldı. 14 hastaya intraperikardiyal pnömonektomi, 1 hastaya anjioplasti 
ve 5 hastaya da atrium rezeksiyonu uygulandı. Örneklenen ortalama lenf nodu (LN) istasyon 
sayısı 5,5 (± 2) idi. Hastaların %65,8’i yassı hücreli Ca, %24,5’i adenokarsinom, %9,7’si ise 
diğer histopatolojik türde tümöre sahipti. Ortalama tümör boyutu 47,49 mm (5–150 mm) idi. 
Patolojik olarak 133 (%54,7) hasta NO, 71 (%29,2) hasta N1, 39 (%16) hasta ise N2 idi. Has-
taların 105 (43,2)’ine sağ, 138 (%56,8)’ine sol pnömonektomi uygulanmıştı. 60 yaş altı ve 
üstü hastalarda sağ sol pnömonektomi dağılımları Ki-Kare testi ile analiz edildiğinde anlamlı 
farklılık bulunmadı (p=0,69).

Hastaların 5 yıllık sağkalım oranı %56,5 idi. Hastalar ≤60 yaş ve >60 yaş şeklinde iki 
gruba ayrıldığında 60 yaş altı hastaların sağkalımının anlamlı olarak daha iyi olduğu izlendi 
(p: 0,009) (Şekil 1a). Patolojik N evreleri arasında anlamlı sağkalım farklılığı vardı (p: 0,017) 
ancak N0 ve N1 arasında anlamlı sağkalım farkı izlenmedi (p: 0,587) (Şekil 1b). Genişletilmiş 
rezeksiyon uygulanması (p: 0,462), hücre tipleri (p: 0,718), patolojik tümör evrelerinin (p: 
0,106) sağkalım üzerinde etkisi izlenmedi. Yaş, cinsiyet ve patolojik N durumu katılarak ya-
pılan çok değişkenli sağkalım analizinde yaş ve patolojik N durumu bağımsız prognostik fak-
törler olarak bulundu (sırasıyla HR: 1,626 %95CI: 1,081–2,446 p: 0,020, HR: 1,328 %95CI: 
1,033–1,707 p: 0,027).

Sonuç: 60 yaş üstü hastalara pnömonektomi kararı verirken daha seçici davranılması 
gerekmektedir. Preoperatif ya da intraoperatif N2 pozitifliği saptanan hastalarda pnömonek-
tomiden kaçınmalı ancak N1 pozitifliği izlenen hastalarda pnömonektomi yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: N1 pozitifliği, pnömonektomi, yaş faktörü



206
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

Şekil1a. Yaşa göre sağkalım analizi, Şekil 1b. Patolojik N durumuna göre sağkalım analizi
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P-056  AKCIĞER (ONKOLOJI)

KLINIĞIMIZDE OPERE ETTIĞIMIZ PLEOMORFIK 
KARSINOMLAR
Deniz Kaygusuz Tikici1, Funda İncekara1, Göktürk Fındık1, Şevki Mustafa Demiröz1, 
Koray Aydoğdu1, Erkmen Gülhan1, Funda Demirağ2, Sadi Kaya1

1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Ankara 
2Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Pleomorfik karsinom (PK) akciğerin nadir epitelyal tümörüdür. Karsinomatöz ve 
sarkomatoid hücre elemanları içermesinden dolayı bifazik tümörler olarak kabul edilmektedir. 
Nadir gözlenmesinden dolayı klinik ve patolojik davranışını ortaya koyacak az sayıda yayın 
mevcuttur.

Çalışma planı:Çalışmaya pleomorfik karsinom nedeni ile ameliyat edilen 8 hasta (7 
erkek, 1 kadın; ortalama yaş 60,5 yıl; dağılım 41–73 yıl) dahil edildi. Kliniğimizde 2014–2016 
yılları arasında pleomorfik karsinom tanısıyla opere edilen hastalar çalışmaya alındı. Tüm 
veriler hasta dosyalarından retrospektif olarak kaydedildi.

Bulgular: Hastaların 4’ü sigara içmekte idi. En yaygın semptomlar nefes darlığı, hemop-
tizi ve öksürük idi ve 5 hasta asemptomatik idi. Tüm hastaların tanısı pleomorfik karsinom 
olarak ameliyat sonrası doğrulandı. Uygulanan cerrahi yaklaşım lobektomi olmak üzere 5 
hastaya üst lobektomi (1’ine 3, 4, 5 parsiyel kot rezeksiyonu yapıldı), 2 hastaya alt lobektomi 
(1’ine 8, 9, 10 parsiyel kot rezeksiyonu yapıldı) ve 1 hastaya orta lobektomi idi. Epitelyal kom-
ponentlerin 5’i adenokarsinom, 3’ü epidermoid karsinom iken, sarkomatoid komponentlerin 
1’inde dev hücreler, 7’sinde ise iğsi ve dev hücrelerin karışımı var idi. Ortalama hastanede 
yatış süresi 15,6 gün idi. 7 hastada postoperatif komplikasyon izlenmezken; 1 hastada bron-
koplevral fistül gelişti. Takip süresi sonunda 2 ölüm kaydedildi. Ortalama sağkalım 16,1 ay idi.

Tartışma: Pleomorfik karsinomlar çoğunlukla sigara içen yaşlı erkeklerde görülen büyük 
periferal lezyonlardır. Heterojen morfoloji gösterirler ve diğer küçük hücreli dışı akciğer kan-
serlerine göre daha kötü prognoza sahiptirler. Epitelyal ve sarkomatöz komponent içermesi ve 
çoğunlukla periferal yerleşim gösterme eğiliminde olmasından dolayı preoperatif tanı koyma-
da güçlükler yaşanabilir. Evre, prognozu etkileyen major faktör olarak görünmektedir.

Sonuç: Cerrahi ve adjuvan kemoradyoterapiye rağmen, pleomorfik karsinom sık uzak 
metastaza bağlı olarak kötü prognoz ile ilişkilendirilmektedir. Evreleme özellikle N0 hastalarda 
önemli bir prognostik faktör olarak gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: akciğerin nadir görülen tümörleri, pleomorfik karsinom, sarkomatoid karsinom
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P-057  AKCIĞER (ONKOLOJI)

KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERLI 
HASTALARDA ANJIOGENIK MARKERLERIN 
PROGNOSTIK VE PREDIKTIF ROLÜ
Serkan Keskin1, Ali Cevat Kutluk2, Faruk Taş3

1Memorial Şişli Hastanesi, Onkoloji Merkezi 
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
3İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nedeni ile 
kliniğimize başvuran hastaların tedavi öncesinde edilen serumlarındaki vasküler endotelyal 
büyüme faktörü (VEGF), interlökin-8 (İL-8) ve angiopoietin2 (Ang2) düzeyi ile histolojik alt 
tip, evre, tedaviye cevap ve sağkalım süreleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2010-Aralık 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniver-
sitesi Onkoloji Enstitüsü’ne başvuran küçük hücreli dışı akciğer kanserli 64 hasta ile 29 kişiden 
oluşan sağlıklı kontrol grubu alındı. Hastaların tedavi öncesi serum VEGF,-8 İL-8 ve Ang2 
düzeyleri değerlendirildi. Hastaların 28’i (%44) evre III, 36’sı (%56) evre IV idi. Hastalar ulus-
lararası kabul edilen tedavi prensiplerine göre tedavi edildi.

Bulgular: VEGF ve İL-8 düzeyi hasta grubunda kontrol grubundan yüksekti (p<0,05). 
Bu fark skuamoz hücreli karsinom ile kontrol grubu ve adenokarsinom ile kontrol grubu ara-
sında da görülmekteydi. İL-8 düzeyi evre IV hastalarda evre III hastalardan daha yüksekti 
(p=0,014). Benzer şekilde İL-8 düzeyleri ile tedaviye cevap arasında da anlamlı ilişki mev-
cuttu. Tedaviye cevap veren hastalarda İL-8 düzeyinin cevap vermeyen hastalardan daha 
düşük olduğunu tespit edildi (p=0,031). VEGF, Ang2 ve İL-8 düzeylerini medyan üzeri ve altı 
değerler olarak iki gruba ayırarak sağkalım üzerine etkilerini incelediğimizde VEGF ve Ang2 
ile sağkalım arasında ilişki gözlenmezken İL-8 düzeyi ile genel sağkalım arasında istatistiksel 
anlamlılığa yakın ilişki gözlendi (p=0,092).

Sonuç:Sonuç olarak hasta ve kontrol grubundaki anjiogenik marker düzeyini değerlen-
dirdiğimiz araştırmamızda gruplar arasında anjiogenik marker düzeylerinin farklı olduğunu, 
evre ve prognoz ile ilgili önemli bilgiler verebileceklerini gösterdik. İleri evre hastalarda siste-
mik tedavi öncesi, ortası ve sonunda elde edilen serumlardaki anjiogenik marker düzey deği-
şimi ile tedavi cevabı ve sağkalım arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, anjiogenezis, evre, prognoz
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P-058  AKCIĞER (ONKOLOJI)

CERRAHI UYGULANMIŞ T3 KÜÇÜK HÜCRE DIŞI 
AKCIĞER TÜMÖRLERINDE PROGNOSTIK FAKTÖRLER: 
129 HASTALIK RETROSPEKTIF TEK MERKEZLI ÇALIŞMA
Ahmet Uluşan1, Maruf Şanlı2, Ahmet Feridun Işık2, Miray Ersöz3, Bülent Tunçözgür4, 
Kemal Bakır5, Seval Kul6, Levent Elbeyli2

1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Çorum 
2Gaziantep Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep 
3Dr Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
4Özel Güven Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye 
5Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 
6Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Akciğer kanserleri, kanser ilişkili ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Bu çalış-
madaki amacımız, T3 küçük hücre dışı akciğer kanserli olgularda sağkalımı etkileyen faktörleri 
incelemektir.

Çalışma planı: Kliniğimize 1997–2013 yılları arasında opere edilen T3 küçük hücre 
dışı akciğer kanserli 129 hasta, yaş, cinsiyet, uygulanan rezeksiyon tipi, tümör histopatolojisi, 
TNM evresi, lenf nodu tutulumu, kemoterapi ve radyoterapi uygulaması ile nüks durumu 
açısından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:Altmışbir (%47,3) hasta, yapılan görüşme sırasında sağ iken, 68’i (%52,7) ha-
yatını kaybetmişti. Çalışma popülasyonunun bir, iki ve beş yıllık sağ kalım oranları sırasıyla 
%79,7, %56,9 ve %23,2 olarak tespit edildi. Ortalama sağkalım süresi 41,5±4,0 ay (33,7–
49,4 ay) idi. Hasta yaşı ve tümör histopatolojisinin sağkalım süresini etkilemediği görüldü. 
Diğer taraftan genel sağkalım süresi, evre IIB hastalarında, düşük lenf nodu tutulum evresine 
sahip hastalarda, lobektomi uygulanan hastalarda, kemoterapi veya radyoterapi alanlarda ve 
nüsk olmayanlarda anlamlı olarak daha uzundu (her biri için P<0,05). Çok değişkenli reg-
resyon analizinde lenf nodu tutulumunun, nüks varlığının, kemoterapi uygulanmamasının ve 
pnömonektomi operasyonunun ölüm riskini anlamlı olarak artırdığı görüldü (hazard oranları 
sırasıyla 0,217, 3,369, 2,791 ve 2,254).

Sonuç: Lenf nodu tutulumu, nüks varlığı, pnömonektomik cerrahi ve kemoterapi uy-
gulanmaması, T3 küçük hücre dışı akciğer kanserinde kötü prognostik faktörlerdir. T3 küçük 
hücre dışı akciğer kanserinde hastanın tedavi ve izlem sürecinde prognostik faktörler dikkate 
alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: T3 küçük hücre dışı akciğer kanseri, prognoz, sağkalım
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Resim 1. Tüm Hastalar İçin Kaplan-Meier Sağkalım Eğrisi
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P-059  AKCIĞER (ONKOLOJI)

BILATERAL ARDIŞIK REZEKSIYON YAPILAN BILATERAL 
SENKRON AKCIĞER KANSERI
Osman Cemil Akdemir1, Ömer Soysal1, Abdulaziz Kök1, Sedat Ziyade1, Nur 
Büyükpınarbaşılı2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş:  Akciğer kanserli hastada tanı anında birden fazla bölgede nodül yada kitle varsa 
senkron tümör olasılığı göz önünde bulundurulmalı, PET/CT, mediastinoskopi yada EBUS, 
EUS gibi yöntemlerle mediastinal lenf nodu tutulumu olmadığı gösterilip lezyonun yerleşimine 
göre histopatolojik tanı elde etme yolu aranmalıdır. Martini, Melamed ve Antaklı kriterlerine 
göre senkron tümör tanısı konulduğunda tümörün aynı ya da karşı akciğerde oluşu ve hasta-
nın solunum rezervine bağlı olarak hastaya yaklaşım ve uygulanacak cerrahi değişmektedir. 
Aynı akciğerde saptanan senkron tümörlerde lobektomi, bilobektomi, pnömonektomi, bila-
teral olanlarda ise ardışık cerrahi rezeksiyon önerilmektedir. Senkron tümörlü hastaların 5 
yıllık sağkalımı metakron tümörlere göre daha düşüktür. Yerleşim yerlerine göre farklı olarak 
%18–33 olarak bildirilmiştir.

Olgu: 64 yaşında erkek hasta. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle takip edilirken heriki ak-
ciğerinde kitle tesbit edilmiş. Göğüs cerrahisi polikliniğine yönlendirilmiş. Bilgisayarlı toraks 
tomografisinde (BTT) de, sağ üstte 2,2 cm kitle, sol altta 9 cm kitle izlendi. Heriki lezyondan 
iğne biyopsisi yapıldı. Her ikisi de primer küçük hücredışı akciğer kanseri olarak yorumlandı. 
Sağdaki tümörde asiner patern üstünlüklü adenokarsinom, soldaki ise solid patern üstün-
lüklü adenokarsinom olarak rapor edildi. Pozitron emisyon tomografisinde uzak metastaz ve 
mediastinal lenf nodu tutulumu yoktu. Beyin manyetik rezonans görüntülemede metastaz 
izlenmedi. Hastaya mediastinoskopi ve rezeksiyon planlandı. Kantitatif Ventilasyon/perfüz-
yon sintigrafisinde rezeksiyonlar sonrası tahmini FEV1 değeri 1,1 litre olarak tesbit edildi. 
Mediastinoskopi yapıldı. Patoloji incelemede, tüm lenf nodları tümör negatifti. Önce sol alt 
lobektomi uygulandı. İki ay sonra VATS ile sağ üst loba geniş wedge rezeksiyon uygulandı. 
Her iki postoperatif dönemde ciddi sekresyon retansiyonu sorunu oldu ve multipl aspirasyon 
bronkoskopileri gerekti. Hasta taburcu edildi. Halen sorunsuz olarak kemoterapi almaktadır.

Sonuç: Senkron primer akciğer kanserlerinde uygun vakada ardışık bilateral akciğer re-
zeksiyonu dikkatle tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer, Ardışık, Kanser, Rezeksiyon, Senkron
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P-060  AKCIĞER (ONKOLOJI)

RENAL HÜCRELI KARSINOMLU BIR HASTANIN ILGINÇ 
METASTAZ SERÜVENI
Gökçen Sevilgen1, Kerim Tülüce2, Hasan Türüt1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Rize 
2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Rize Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Rize

Tüm kanserlerin %2–3’ünü oluşturan Renal hücreli karsinom (RHK), yaklaşık %25–30 
oranında metastaz potansiyeline sahiptir. RHK’una bağlı bilateral akciğer ve tiroid metastazı 
gelişen, aynı zamanda metastaz izlenimi veren mediastinal tüberkülöz lenfadenit tablosu da 
olan ve metastaz cerrahisi uygulanan hastamızı sunmayı amaçladık. Dokuz yıl önce RHK ne-
deni ile sağ radikal nefrektomi yapılan 62 yaşında bayan hastanın takiplerinde çekilen akciğer 
grafisi (Resim 1) ve bilgisayarlı tomografisinde (BT) (Resim 2) nodüler lezyonlar tespit edildi. 
Hastada çekilen PET-CT’de, sol akciğer üst lobda çapı 2,2 cm ve SUVmax’ı 7, sağ akciğer alt 
lobda ise çapı 0,8 cm ve SUVmax’ı 4,2 olan lezyonlar rapor edildi. Ayrıca troid bezi isthmus 
lokalizasyonda yaklaşık 2,4 cm çapında ve SUVmax’ı 8,7 olan metastaz ile uyumlu nodüler 
lezyonlar ile yine mediastende sağ alt paratrakeal istasyonda SUVmax’ı 7 olan 2,2 cm len-
fadenopatiler tespit edildi. Önce sol torakotomi ile üst lob ve alt lobdaki metastaz ile uyumlu 
nodüller rezeke edildi. İlk operasyondan 20 gün sonra sağ torakotomi ile alt lob süperior 
segmentteki 2 adet metastatik lezyon rezeke edildi. Sağ alt paratrakeal istasyondaki yaklaşık 
3 cm çapındaki konglomore lenf nodu da komplet çıkarıldı. Operasyon sırasında mediastinal 
bölgeden şilöz vasıfta sıvı gelmesi üzerine duktus torasikus izole edilerek ligate edildi; kollateral 
dallanma ihtimaline karşı diyafram üzerinden kütle ligasyonu yapıldı. Hastanın postoperatif 
takiplerinde şilöz vasıfta direnajının devam etmesi üzerine duktus torasikus embolizasyonu 
yapıldı. İşlem sonrasında hastada şilöz kaçak kesildi ve tüp torakostomi sonlandırıldı. Her 
iki akciğerdeki metastazektomi yapılan lezyonlar metastatik karsinom olarak rapor edildi. 
Mediastinal lenf nodları patolojisi de nekrotizan granulamatöz lenfadenit olarak raporlandı. 
Daha sonra total troidektomi yapılan hastanın patolojisi de renal hücreli karsinom metastazı 
ile uyumlu geldi. Hastanın yapılan 12. ay kontrolünde sağlıklı ve her hangi bir nüksü olmadığı 
görüldü. Renal hücreli karsinom metastazı olan hastalarda komplet rezeksiyon sonrası 5 yıllık 
sağ kalım %31–53 arasında iken inkomplet rezeksiyonda %22’dir. RHK’un oligometastazı söz 
konusu olduğunda ve metastazları rezeke edilebilecek durumda olan cerrahiye uygun hasta 
grubunda, metastazektominin surviye katkısı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Multıpl Akciğer metastazı, Renal hücreli karsinom, Tüberküloz lenfadenit, Şilotoraks, 

Resim 1. Bilgisayarlı Tomografi
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P-061  AKCIĞER (ONKOLOJI)

HER METASTAZ, METASTAZ MIDIR?
Barış Hekimoğlu, Yücel Akkaş, Bülent Koçer
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği

Birçok kanser türü, metastaz yeri olarak zengin kapiller ağı olan akciğerleri hedef ola-
rak seçmektedir. Kolorektal kanserler ve baş-boyun kanserleri de sık olarak metastazekto-
mi endikasyonu ile göğüs cerrahi kliniğine danışılmaktadır. Tıbbi onkoloji kliniği tarafından 
yapılan kanser takiplerinde, rastlanan yeni lezyonların doku tanısı olmadan ileri tedavisinin 
planlanamaması, hastaların sağ kalımını etkileyen önemli bir faktör olarak görülmektedir. Bu 
çalışmamızda geçen iki olgu, klinik görüşümüze göre ön tanı olarak kuvvetli metastaz şüphesi 
taşımaktadır. Ancak çıkan farklı sonuçlar hastaların ileri tedavilerinin seyrini oldukça farklı 
yönlerde seyretmesine neden olmuştur.

İlk olgu 69 yaşında kadın hasta olup, 5 yıl önce rektum adenokarsinomu nedeniyle opere 
edilmiştir ve adjuvan kemoterapi almıştır. Rutin takiplerinde toraks bilgisayarlı tomografisinde 
(TBT) sağ akciğer orta lob medial segmentte hilusa yakın yerleşimli, 10 mm ve 3 mm çapında 
nodül izlenmiştir. PET-BT’de sağ akciğer orta lob medial segmentte izlenen nodülde patolojik 
artmış F-18 FDG tutulumu izlenmiştir (SUV maks: 1,5). Primer hastalığı kontrol altında olan 
hasta ön planda metastaz olduğu düşünülerek tarafımıza operasyon amacıyla yönlendirilmiş-
tir. Hastaya anatomik olarak wedge rezeksiyona uygun yerleşimde olmadığı için, sağ torako-
tomi ile orta lobektomi ve lenf nodu diseksiyonu operasyonu yapılmıştır. Operasyon sonrası 
4. günde hasta taburcu edilmiştir. Patoloji sonucu 0,8 cm boyutunda Atipik Karsinoid Tümör 
ve 2,4,7,9,10 nolu lenf nodu istasyonları reaktif lenf nodu olarak raporlanmıştır. Hasta tıbbi 
onkoloji ve kliniğimiz tarafından takip altındadır.

İkinci olgu ise 67 yaşında erkek hasta olup, tarafımıza başvurmadan 1 ay önce vokal kord 
biyopsisinden squamöz hücreli karsinom tanısı almış ve tarama amaçlı yapılan PET-BT’de 
sağ vokal kord simetriğine oranla kalın izlenmekte olup, anterior komissürde hava sütununa

egzofitik uzanımı bulunan yumuşak dokuda patolojik artmış F-18 FDG tutulumu (SUV 
maks: 7,2) ve her iki akciğerde yaygın ve dağınık izlenen subplevral-parankimal nodüllerde 
patolojik artmış F-18 FDG tutulumu izlenmiştir (SUV maks: 1,5). Hastanın ileri tedavisinin 
planlanması amacıyla yapılan değerlendirmede, akciğerdeki lezyonların kuvvetli metastaz 
şüphesi taşıdığı görülmüştür. Bundan dolayı bu tip hastalarda patolojik doku tanısına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Hasta örnekleme amaçlı tek-port vats ile wedge rezeksiyon yapılmıştır. Patoloji 
sonucu ise epiteloid hemanjioendotelioma gelmiştir. Hastanın tıbbi onkoloji kliniğince sürdü-
rülen tedavisi devam etmektedir.

Primer kanserleri olan hastaların takip sürecinde saptanan akciğer nodüllerinin, metastaz 
olma olasılığı yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak bu hastaların doku tanısı alındıktan sonra 
tedavi ve takiplerinin dramatik şekilde değişebildiği sunduğumuz vakalarda görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Akciğer metastazı, epiteloid hemanjioendotelioma, ikinci primer tümör
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Resim 1. atipik karsinoid tümör ve epiteloid hemanjioendotelioma
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P-062  AKCIĞER (ONKOLOJI)

SAĞ ANA BRONŞUN TAM AÇIK OLDUĞU 
BRONKOPLEVRAL FISTÜL; 4. YIL
Figen Türk1, Ümit Aydoğmuş1, Fatma Betül Altaş2, Gökhan Yuncu1

1Pamukkale Üniversitesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı. 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

Amaç: Bronkoplevral fistül cerrahi sonrası oluşabilecek en kötü komplikasyonlardandır 
ve sıklıkla mortal seyreder. Burada sağ ana bronşun tam açık olduğu fistül olgusu ve çok çeşitli 
alternatif tedavilerin uygulandığı olgumuz, tedavi çeşitliliği ve survi açısından ilgili literatür 
eşliğinde sunulmuştur.

Olgu: 57 yaşında, Diabetes mellitus tanılı erkek olgu 4 yıl önce öksürük, hemoptizi şika-
yeti ile başvurusunda yapılan tetkiklerinde sağ akciğer alt lobta kitle ve bu kitleden bronkos-
kopik biyopsi ile squamoz hücreli karsinom tanısı aldı. Orta ve alt lob tümörle infiltre olması 
nedeniyle sağ torakotomi eşliğinde bilobektomi inferior yapıldı. Drenler çekildikten sonra pos-
toperatif 8. günde sağ tansiyon pnömotoraks gelişen olguya acil tüp torakostomi uygulandı. 
Bronkoplevral fistül (BPF) ve hava kaçağının fazla olması nedeniyle ayni gün eksplore edildi 
ve tamamlayıcı pnömonektomi yapıldı. Patolojik tanı squamoz hücreli karsinom ve T1bN0M0 
olarak rapor edildi. Tekrar hava atımı başlayan ve bronkoskopik olarak fistül tespit edilen olgu 
sağ VATS ile eksplore edildi. Sağ ana bronş VATS yardımıyla kapatıldı. Tekrar hava atımı baş-
layan olguda yapılan bronkoskopik incelemede sağ ana bronşta tam açıklık saptandı. (Resim 
1a) Eloesser flap yöntemi ile açık drenaja geçildi. BPF+ ampiyem tanıları ile, günde iki kez ol-
mak üzere 3 ay yara yeri pansumanı yapıldı. Postoperatif 7. ayda trakeada nodüler lezyonlar 
gözlendi. Bronkoskopik biyopsi de squamoz hücreli karsinom gelmesi üzerine endobronşial 
tedavi uygulandı. Birinci yıl kontrol bronkoskopisinde sağ ana bronş güdüğünde fistül izlen-
medi. (Resim 1b) Postoperatif 3. yılında tekrar ampiyem ve sol akciğere aspirasyon gelişmesi 
üzerine Y stentin sağ bacağı stapler ile kapatılarak endobronşial olarak Y stent yerleştirildi. 
Kliniği düzelen olgunun 4. yıl kontrollerinde, sol akciğer alt lobta yeni bir lezyon gelişti. Stere-
otaktik RT uygulandı. Hasta takip programına alındı.

Sonuç: Torakotomi tekrarı veya endoskopik müdahaleler ile desteklenmiş konservatif 
takiplerin bile çok iyi sonuçlar vermediği fistüllü olgularda, sağ ana bronşun tam açık olduğu 
BPF olgusunun 4. yılda geçmişe dönük tanı, alternatif tedavi yaklaşımları ve takip süreci, 
farklılığı nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: bronş ca, bronkoplevral fistül, stent
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P-063  AKCIĞER (ONKOLOJI)

VATS LOBEKTOMI SONRASI BRONKOPLEVRAL FISTÜL 
SEBEBI: KÜÇÜK HÜCRELI DIŞI AKCIĞER KANSERI VE 
TÜBERKÜLOZ BIRLIKTELIĞI
Sevinç Çıtak1, Aysun Kosif Mısırlıoğlu1, Meltem Çoban Ağca2, Aylin Babalık2, Rıza 
Serdar Evman1, Serda Kanbur Metin1, Onur Derdiyok1, Volkan Selami Baysungur1

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul 
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul

Modern tıptaki sayısız ilerleme ne olursa olsun, akciğer tüberkülozu (TB), halen yaygın 
bir hastalıktır, ülkemizde endemik bir hastalık olarak yıllık insidans, 30/100,000’dir ve her 
yıl yaklaşık 40,000 yeni olgu eklenmektedir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve tüberküloz 
birlikteliği ise %2–4’tür. Bronkoplevral fistül; en çok pnömonektomi sonrası %4–20 ve lobek-
tomi sonrası %1–4 oranında görülen mortalitesi yüksek komplikasyonlardan biridir. Video 
yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), torakotomiyle kıyaslandığında minimal invazif olarak 
tanımlandığından, bronkoplevral fistülle karşılaşma riskimizin daha düşük olması beklenir. 
VATS ile sağ alt lobektomi sonrası, TB ampiyem nedeniyle bronkoplevral fistül görülen olgu 
literatür eşliğinde sunulmaktadır.

Olgu: Yetmiş sekiz yaşında erkek hastaya KHDAK nedeniyle sağ VATS ile alt lobektomi 
sonrası postoperatif dördüncü ayda sağ alt zonda pnömonik infiltrasyon nedeniyle antibiyo-
terapi başlandı. Medikal tedavi ile semptomları gerilemeyen olguya ampiyem nedeniyle tüp 
torakostomi uygulandı. Bronkoskopisinde toplu iğne başı kadar fistül görülerek lavaj alındı 
(Resim 1). TB olduğu anlaşıldı. Olgumuzda özgeçmiş ve aile öyküsünde TB yoktu. Preope-
ratif bronkoskopide ile alınan lavaj ve balgamda tüberküloza rastlanmamıştı. Plevral mayi 
örneklendi. Alınan sıvının ARB’si (-) idi ve nonspesifik kültürde üreme olmadı. TB tedavisin-
den yaklaşık üç ay sonra tüp torakostomi sonlandırıldı. Dört aylık takiplerinde herhangi bir 
patolojiye rastlanmadı.

Tartışma: Bronkoplevral fistül sebepleri arasında; bronş güdüğünde rezidü tümör, mal-
nutriyon, neoadjuan tedavi ve enfeksiyonlar sayılır. Tüberküloz da bu etkenlerden biridir. TB 
ayrıca cerrahi ve onkolojik tedavi sonrası da fırsatçı enfeksiyon olarak ile karşılaşma oranı 
yüksektir.

Sonuç: Pulmoner rezeksiyon sonrası gelişen bronkoplevral fistül ve ampiyemlerde tü-
berküloz akılda tutulmalıdır. Tüp torakostomi ve antitüberküloz tedavi ile sabırla olgular takip 
edilirse ek bir cerrahi işleme gerek kalmadan bronkoplevral fistül tedavi edilebilir.
Anahtar Kelimeler: VATS lobektomi, bronkoplevral fistül, tüberküloz
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Resim 1. Bronkoskopi
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P-064  AKCIĞER (ONKOLOJI)

BRONŞIYAL HAVA KAÇAKLARINDA POLIGLIKOLIK ASIT 
ÖRTÜSÜ KULLANIMI
Sevinç Çıtak, Rıza Serdar Evman, Mustafa Akyıl, Onur Derdiyok, Aysun Kosif 
Mısırlıoğlu, Çağatay Saim Tezel, Selami Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
Sureyyapasa Gogus Hastaliklari ve Gogus Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi Gögüs Cerrahisi

Giriş:  Akciğer rezeksiyonlarından sonra gelişebilecek bronkoplevral fistül, yüksek mor-
bidite ve mortaliteye sebep olmaktadır. Cerrahi tekniklerdeki ilerlemeye, kullanılan sutur ma-
teryallerindeki gelişmelere rağmen bu oran pnömonektomi sonrasında %5 olarak bildirilmek-
tedir [2]. Yazımızda, özellikle amfizamatöz akciğerlerin ameliyatlarında parenkim örtücü ve 
plevral kaçak durdurucu olarak son yıllarda kullanılan poliglikolik asit (PGA) örtüsünün, bronş 
kaynaklı hava kaçaklarında da kullanımı ile ilgili vakamızın sunulması amaçlanmıştır.

Vaka: İki ay önce öksürük şikayeti ile doktora başvuran 62 yaşındaki erkek hastanın bil-
gisayarlı tomografisinde (BT) 53x78 mm’lik kitle gözlenmiş. Yapılan bronkoskopik inceleme-
sinde karinadan yaklaşık 1,5 cm mesafede, üst lob girişini tamamen tıkayıp intermedier bronş 
içinden aşağı doğru protrüde olmuş kitle tespit edilen hastanın biyopsi sonucu epidermoid 
karsinom ile uyumlu bulundu. Sağ ana pulmoner arter ve sağ üst ve alt lob ven dalları kesildi 
tam karinaya stapler oturtularak pnömonektomi tamalandı piyes dışarı alındı. Hava kaçağı 
kontrolü esnasında üc sıralı zımba hatından-proksimalinden hava kaçağı gözlenmesi üzerine 
3/0 Prolen ile dikildi, kaçak devam etmesi üzerine PGA ile örtülüp post parietal plevral fleb 
ile kapatıldı ve doku yapıştırıcısı ile yapışması sağlandı (Resim 1). Kaçak kontrolünde kaçak 
olmadı. Ameliyat sonrası 1. günde dren sonlandırıldı 5. günde hasta taburcu edildi.

Sonuç: Parenkimal kaçakları azalmak amacı ile viseral plevra üzerine tatbik edilerek 
kullanılan ve göğüs cerrahları için bir kabus olan bronşiyal veya trakeal hava kaçaklarında 
günümüzde sadece birkaç deneysel vakada kullanılmış olan PGA yamasının, prospektif ve 
kontrollü vaka çalışmaları sonrası daha yaygın kullanım alanı bulacağına inanmaktayız.
Anahtar Kelimeler: poliglikolik asit örtüsü, bronkoplevral fistül, pnömonektomi

Resim 1.
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P-065  AKCIĞER (ONKOLOJI)

DEV SOLITER FIBRÖZ TÜMÖR; NADIR BIR OLGU
İlker Kolbaş1, Sevinç Çıtak1, Hatice Türker2, Özlem Soğukpınar2, Abidin Levent 
Alpay1, Hakan Kıral1

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul 
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul

Primer intratorasik sarkomlar, akciğer parankimi, plevra ve mediastende ortaya çıkan na-
dir, heterojen bir neoplazi grubunu oluştururlar. Toraksın primer sarkomları histolojik özellik-
lerine göre sınıflandırılır. Anjiyosarkom, leyomiyosarkom, rabdomiyosarkom ve mezotelyoma 
(sarkomatoid varyant) en sık görülen intratorasik sarkomlardır. Kesin tanı ve tedavi kitlenin 
eksizyonudur. Dev soliterfibröz tümör olgumuzu literatüre katkı amaçlı sunuyoruz.

Dispne şikâyeti ile hastaneye başvuran 75 yaşında erkek hastanın PA akciğer grafisin-
de sol alt ve orta zonlarda opasite artışı tespit edildi. Bilgisayarlıtorakstomografisinde sol alt 
lob ve kısmen lingulayı kaplayan 14x10x20 cm’lik kitle tespit edildi. Fiberoptik bronkoskopik 
incelemede sol alt lob ve lingula girişli dıştan daralmış olarak tespit edildi. Transtorsik iğne 
biyopsisi ile tanı konulamadı. Pozitron emisyon tomografisinde sol alt lob ve lingulayı tama 
yakın dolduran diyafragmaya invaze 13x10x20 cm’lık kitle (sudmaks: 6,4) ve sağ alt paratra-
keal, subkarinal, paraaortik ve sol hiler lenfadenopati (sudmaks: 1,7–2,5) tespit edildi (Resim 
1). Toraks manyetik rezonans incelemesinde kitlenin diyafragmayi invaze ettiği tespit edildi. 
Hastaya torakotomi ile kitle eksizyonu, diyafram parsiyel rezeksiyonu yapıldı ve diyafragmaya 
PTFE meş uygulandı. Post operatif dönemde komplikasyon gelişmeyen hasta post op 5. gün 
taburcu edildi. Kati patoloji soliter fibröz tümör olarak bildirildi.
Anahtar Kelimeler: soliter fibröz tümör, sarkom, intratorasi

Resim 1. 
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P-066  AKCIĞER (ONKOLOJI)

AKCIĞERIN NADIR GÖRÜLEN MALIGN TÜMÖRLERI
Ayşe Gül Ergönül1, Tevfik İlker Akçam1, Sercan Aydın1, Önder Kavurmaci1, Kutsal 
Turhan1, Alpaslan Çakan1, Ufuk Çağırıcı1, Deniz Nart2

1Ege Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş:  Akciğer kanseri günümüzde önemli sağlık sorunlarından biridir. Histopatolojik in-
celeme ve sınıflandırmalar incelendiğinde tüm akciğer kanserlerinin %20’sini küçük hücreli 
akciğer kanserleri, %9’unu büyük hücreli karsinomlar, %25–44’ünü epidermoid karsinom, 
%28–42’sini adenokarsinom ve %1–2’sini karsinoid tümörler oluşturur. Geri kalan %2’den 
az kısım ise akciğerin nadir görülen malign tümörleri olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada 
kliniğimizde opere edilen akciğerin nadir görülen malign tümörleri incelendi.

Metod: Ocak 2006 ile Ocak 2017 arasındaki kliniğimizde opere edilen olguların patoloji 
sonuçları retrospektif olarak incelendi. Dünya sağlık örgütünün sınıflandırması göz önünde 
bulundurularak “akciğerin nadir görülen malign tümörleri” olarak kabul edilen akciğer tümör-
leri çalışmaya dahil edildi. Diğer malign akciğer tümörleri çalışma dışı bırakıldı.

Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen 43 hastanın 34’ü erkek (%79,1), 9’ü (%20,9) kadın 
olup erkeklerin yaş ortalaması 58,5 ± 10,7 (29–73 yaş), kadınların yaş ortalaması ise 58 ± 
12,85 (30–71 yaş) idi. Hastaların özgeçmişleri incelendiğinde 7 hastada daha önce en az bir 
malignite tanısının bulunduğu ve 29 hastanın ise kronik bir hastalık sebebi ile takip edildiği 
saptandı. Hastalara uygulanan cerrahi tedaviler incelendiğinde 30 (%69,76) hastaya anato-
mik rezeksiyon (8 sağ üst lobektomi, 6 sol üst lobektomi, 6 sağ alt lobektomi, 4 sol alt lobekto-
mi, 3 sol pnömonektomi, 1 orta lobektomi, 1 sağ üst bilobektomi, 1 sağ pnömonektomi), 11 
(%25,58) hastaya wedge rezeksiyon uygulandığı ve 2 (%4,65) hastanın ise eksploratif torako-
tomide kaldığı görüldü. Hastaların histopatolojik inceleme sonuçları değerlendirildiğinde 15 
(%34,88) pleomorfik karsinom, 7 (%16,27) mukoepidermoid karsinom ve 21 (%48,83) diğer 
tümörlerin görüldüğü saptandı (Tablo-1). Postoperatif komplikasyon oranı %44,2 saptanan 
grupta erken dönemde cerrahi mortalite izlenmedi.

Tartışma: Literatürde nadir görülen malign akciğer tümörlerinin verileri hakkında az sa-
yıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızda sık karşılaşılan akciğer kanserleri dışındaki ma-
lign neoplazmlar arasında; pleomorfik karsinomların ve mukoepidermoid karsinomların ön 
planda olduğu ve diğer nadir görülen kanser çeşitlerinin görülme oranlarının birbirine benzer 
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Akciğer tümörleri, nadir, göğüs cerrahisi
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P-067  AKCIĞER (ONKOLOJI)

AKCIĞER MALIGNITESININ ILK BELIRTISI OLARAK 
SPONTAN PNÖMOTORAKS
Serdar Evman, İlker Kolbaş, Çağatay Tezel, Mine Demir, Serda Kanbur, Aysun 
Mısırlıoğlu, Levent Alpay, Hakan Kıral, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş:  Primer veya sekonder malignitelerine bağlı ortaya çıkan spontan pnömotoraks, 
tüm pnömotoraks vakalarının %1,4–2’sini oluşturmaktadır. Spontan pnömotoraks, nadir ola-
rak akciğer malignitelerinin ilk belirtisi şeklinde karşımıza çıkabilir.

Hastalar ve metod: Haziran 2013 ve Aralık 2016 tarihleri arasında Süreyyapaşa Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi göğüs cerrahisi kliniğinde spontan 
pnömotoraks tedavisi sırasında ac ca tanısı alan hastaları geriye dönük araştırdık.

Bulgular:Pnömotoraks tanısı ile hastaneye başvuran ve aynı yatışında ac ca tanısı konu-
lan dokuz hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 60,8 (38–78) idi. Hastalar hastaneye 
plöretik tarzda göğüs ağrısı ve/veya nefes darlığı şikayeti ile başvurduğu tespit edildi. Pnömo-
toraks tanısı PA akciğer grafisi ile kondu ve tüm hastalara tüp torakostomi kapalı su altı drenajı 
uygulandı, bir hastada uzamış hava kaçağı gelişmesi dışında diğer sekiz hastada komplikas-
yon gelişmedi. PA akciğer grafileri ekspanse olan 35 yaş üzeri bütün hastalara bilgisayarlı 
toraks tomografisi çekildi. Parenkimal nodül veya kitle tespit edilen hastalarda tanıya yönelik 
olarak bronkoskopi, mediastinoskopi, VATS veya transtorasik iğne aspirasyon biyopsisi uy-
gulandı. Dört hastaya anatomik rezeksiyon, iki hastaya metastazektomi uygulandı. Bir hasta 
mediastinoskopi sonrası T4N2Mx ve bir hasta VATS plevra biyopsisi sonrası T3NxM1a kabul 
edildi. Bir hasta, düşük solunum kapasite nedeniyle inoperable kabul edildi. Toplam 5 hasta 
onkolojik tedaviye yönlendirildi. Hastaların demografik özellikleri ve tablo 1’de belirtilmiştir.

Sonuç: İleri yaşlarda, özellikle 50 yaş üstü hastalarda izlenen spontan pnömotoraks olgula-
rında bilgisayarlı toraks tomografisi çekilmeli ve altta yatabilecek maligniteler akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, akciğer maligniteleri, sekonder pnömotoraks
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P-068  AKCIĞER (ONKOLOJI)

ON ÜÇ YIL SONRA NÜKS PLEVRA LENFOMA OLGUSU
Rıza Serdar Evman, Onur Derdiyok, Sevinç Çitak, İlker Kolbaş, Aysun Kosif 
Mısırlıoğlu, Çağatay Tezel, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Göğüs duvarından kaynaklanan lenfoma sıklıkla plevral efüzyon, şilotoraks gibi plevral 
hastalığa eşlik eder. Göğüs duvarı kaynaklı primer malign lenfoma, extranodal lenfomanın 
%0,3–1,0’ini oluşturur. Semptom olarak hastalarda sıklıkla ateş, halsizlik ve kilo kaybı ve 
cilt, akciğerler, plevral efüzyon, mide ve bademcikler gibi ekstranodal tutulum gibi belirtiler 
bulunur. Terkrarlayan plevral efüzyonlarda daha önce bir inflamatuar hastalık bulunmasa bile 
malign lenfoma çok ender görülür. Bu çalışmamızda 13 yıl önce Hodgkin lenfoma nedeniyle 
kemoterapi alan ve tekrarlayan plevral efüzyon nedeniyle yapılan video yardımlı torakoskopi 
(vats) ile biyopsi sonucunda lenfoma olarak raporlanan olgumuz literatür eşliğinde sunun-
maktadır.

Olgu: : Altmış dört yaşındaki erkek hasta nefes darlığı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. 
Posterior anterior (PA) akciğer grafisinde sağ hemitoraksta plevral efüzyon saplandı. (resim 1) 
Torasentez ile plevral sıvı örneklenme yapıldı. Alınan sıvının ARB’si (-) idi ve eksudaydı. Kalp 
yetmezliği, 25 yıl önce histerektomi ve 13 yıl önce lenfoma nedeniyle kemoterapi öyküsü 
bulunmaktadır. Bilgisayarlı tomografisi (BT) ve Pozitron emisyon tomografide (PET-CT) sağ 
hemitoraks plevral kalınlaşma plevral efizyon bulunmakla beraber PET-CT plevral tutulum 
SUDMAX 10,39 du. (Resim 2) Fiberoptik bronkoskopide endobronşiyal lezyon saptanmadı. 
Balgam ile bronkoskopik lavaj sitolojik incelemesinde kültürde üreme olmadı ve malignite 
saptanmadı. VATS ile yapılan parietal plevra biyopsisi hodgkin lenfoma olarak raporlandı.

Tartışma: Lenfoproliferatif maligniteler sıklıkla lenf nodları ve dalağı tutmakla birlik-
te daha seyrek olarak da ekstranodal tutulum gösterir. lenfomalı hastaların otopsisinde de 
%30’unda plevral invazyon raporlanırken, tüm malign plevral efüzyonların ancak %13’ünü 
lenfomalar oluşturur Plevral boşluğa yakın veya metastaz yapma özelliğine sahip bütün tü-
mörler plevral efüzyona sebep olabilirler. Malignite nedeniyle plevral efüzyonların yaklaşık 
%40–50’sini akciğer kanserleri oluşturur. Bununla birlikte meme kanseri, over kanseri, hodg-
kin lenfoma, non-hodgkin lenfoma, gastrik kanserler, hepatik tümörler, pankreatik kanserler, 
karsinoid tümörler gibi birçok malignite plevral efüzyona neden olabilir. Tümörün lokal ve 
sistemik etkileri ve aynı zamanda tedavide kullanılan radyoterapi ve kemoterapinin etkileri 
ile oluşan paramalign plevral efüzyonlar da göz ardı edilmemlidir. Olgumuz yıl önce lenfoma 
nedeniyle kemoterapi den sonraki takiplerinde herhangi bir patolojiye rastlanınmadı.

Sonuç: terarlayan plevral efüzyonlarda nadir de olsa lenfoma olabileceği akılda tutulma-
lıdır.
Anahtar Kelimeler: hodgkin lenfoma, plevral efüzyon, plevral biyopsi
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P-069  AKCIĞER (ONKOLOJI)

AKCIĞER BUZLU CAM DANSITELI LEZYONLARDA 
ROLL (RADIOGUIDED OCCULT LESION LOCALIZATION) 
TEKNIĞI ILE NODÜLÜN REZEKSIYONU
Genco Çetinkanat1, Tuğba Şengezer2, Şafak Şalvarlı3, Seyfettin Ilgan2, Bülent 
Tunçözgür1

1Özel Ankara Güven Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Ankara 
2Özel Ankara Güven Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü, Ankara 
3Özel Ankara Güven Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara

Çok kesitli bilgisayarlı tomografilerin (BT) gelişmesi ile birlikte, akciğerinde 1 cm altında 
subsolid saf buzlu cam dansiteli lezyon saptanan olgu sayısı da artmıştır. Bu olgularda erken 
evre akciğer kanserini dışlamaya yönelik yapılan tanısal uygulamalar VATS veya açık cerra-
hi yöntemlerle histopatolojik incelemeyi gerekli kılabilir. Ancak, 1 cm altında, solid yapıda 
olmayan ve plevral yüzeyden daha derinlerde bulunan lezyonların, intraoperatif olarak loka-
lize edilmesinde önemli zorluklar yaşanmakta olup bu amaçla değişik lokalizasyon teknikleri 
önerilmektedir. Bu çalışmada, sol akciğer alt lobda 8 mm çapında subsolid buzlu cam dan-
sitesi saptanan 72 yaşında bir olguda, ROLL (Radioguided occult lesion localization) tekniği 
yardımı ile VATS eşliğinde yapılan rezeksiyon sunulmuştur. Plevral yüzeyle ilişkisi olmayan ve 
dijital palpasyonla saptanamayacağı düşünülen nodüle operasyon öncesi BT eşliğinde Tc-99 
m işaretli MAA lezyon içi enjekte edilmiş ve gama cerrahi probe yardımı ile nodül intraopera-
tif olarak lokalize edilerek rezeksiyon uygulanmıştır. Non-palpabl meme kitlelerinin eksiyonel 
biyopsisi amacıyla geliştirilen ROLL tekniği daha sonra nüks tiroid maligniteleri, paratiroid 
adenomları, lenf nodu eksizyonel biyopsileri, non-palpabl kolon kitlelerinin işaretlenmesi gibi 
başka uygulama alanları bulmuştur. Torasik malignitelerde kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda ça-
lışma mevcuttur. Nonpalpabl şüpheli akciğer lezyonların, VATS veya açık cerrahi ile tam re-
zeksiyonunu sağlayan ve lezyonun eksizyon materyali içinde olduğunu garantileyen bu teknik 
aynı zamanda hastaya operasyon pozisyonu verildikten sonra cilt üzerinden sayım alınarak 
insizyon yerinin seçimi konusunda da diğer işaretleme yöntemlerinden daha avantajlı görün-
mektedir. Bu çalışmada ROLL tekniğinin akciğer lezyonlarındaki kullanımının tanıtılması ve 
diğer işaretleme teknikleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Buzlu cam dansiteli lezyon, Roll tekniği, VATS
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P-070  AKCIĞER (ONKOLOJI)

SPONTAN MASIF HEMOTORAKSA NEDEN OLAN ORJINI 
BILINMEYEN METASTATIK INDIFERANSIYE MALIGN 
NEOPLAZM
Gökçen Sevilgen1, Kerim Tülüce2, Hasan Türüt1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Rize 
2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Rize Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Rize

Primer odağı saptanamayan metastatik malign neoplazmlar (MMN) primer kaynağı bi-
linmeyen metastatik hastalıklar için kullanılan bir terim olup, tüm kanserler arasında %7’lik 
bir sıklığa sahiptir. En sık nedenleri testis, akciğer, rektum ve pankreas kaynaklı olanlardır. 
Bu çalışmada, masif spontan hemotoraksa yol açan ve hızlı bir progresyon gösteren MMN’lı 
bir hasta sunuldu. Nefes darlığı ve yan ağrısı şikayeti ile hastanemiz acil servise başvuran 57 
yaşında erkek hastanın 1 hafta önce dış merkezde enfeksiyon hastalıkları kliniğinden prostat 
enfeksiyonu nedeni ile takip edildiği sonrasında ayaktan tedavisi düzenlenip taburcu edildiği, 
6 ay öncede koroner anjiografi ve stent uygulandığı, anti-aggregan tedavi ile takip edildiği 
öğrenildi. Soluk görünümde olan hastanın çekilen PA akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı 
tomografi (BT)’de (Resim 1) sol hemitoraks da masif olmak üzere plevral effüzyon, laboratuar 
tetkiklerinde ise anemi ve lökositoz saptandı. Sol hemitoraks’tan yapılan torasentezde defibri-
ne hemorajik vasıfta plevral mayi alındı, tüp torakostomi uygulandı ve yaklaşık 1000 cc plev-
ral mayi drene edildi. Plevral sıvı analizinde, sıvının eksudatif vasıfta olup, AARB’in negatif 
ve kültür’de üreme olmadığı tespit edildi. Sitolojik incelemede malign hücrelere rastlanılmadı. 
Kontrastlı manyetik rezonans (MRI) görüntülemesinde rektuma soldan bası yapan 11x8 cm 
ebatlarında solid kitle ve kemik yapılarda yaygın metastatik lezyonlar tespit edildi. Yapılan 
rektosigmoidoskopide intralüminal patoloji izlenmedi. Hastanın sonraki takiplerinde sağ he-
mitorakstaki mayini artması nedeniyle, tüp torakostomi uygulandı ve yaklaşık 1000 cc hemo-
rajik mayi boşaltıldı. Sağ toraks tüpünden hemorajik vasıfta süren drenajı nedeniyle hastaya 
tanısal ve kanamaya yönelik sağ videotorakoskopi (VATS) yapıldı. Patoloji preparatları 3 ayrı 
merkezde incelendi İmmunhistokimayasal boyama sonucu CAM 5,2, EMA ile pozitif, WT1, 
Calretinin ve PAX8 ile negatif boyandı. Neticede primeri bilinmeyen Metastatik Undiferansiye 
Malign Neoplasm olarak rapor edildi. ECOG 4 olan hastaya onkoloji tarafından kemoterapi 
düşünülmedi. Palyatif tedavi verilen hasta 2. ayında solunum yetmezliğine bağlı kaybedildi. 
Primer odak saptanamayan metastatik malign neoplazmların %37’de herhangi bir tedavi ve-
rilmemiş, %23’nde kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmış. Akciğer, 
kolorektal ve meme kanserlerinden sonra ölüme neden olan kanserler arasında 4. sırada yer 
almaktadır. İlk 12 ayda yaşam beklentisi %16 civarındadır. Metastatik evrede tanı konulmuşsa 
prognoz kötüdür. Sunulan olgu bu tip hastaların ne kadar hızlı ve agresif bir progresyon gös-
termesini örneklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Primer Odak Saptanamayan Metastatik İndeferansiye Malign Neoplazm, Spontan 
Hemotoraks, Hızlı Progresyon, Düşük Yaşam Beklentisi
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Resim 1. Bilgisayarlı Tomografi
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P-071  AKCIĞER (ONKOLOJI)

MASIF HEMOPTIZI: ETIYOLOJI VE TEDAVI YAKLAŞIMI
Figen Türk1, Bengisu Arabacı1, Semra Bilaçeroğlu2, Halil Bozkaya3, Soner Gürsoy1

1SBÜ. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı. İzmir 
2SBÜ. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı. İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı. İzmir

Amaç: Masif hemoptizi birçok farklı etiyolojik nedene bağlı olabilmektedir. Bu çalışmada 
masif hemoptizi ile başvuran olgu etiyolojisi ve tedavi yaklaşımı ile ilgili literatür eşliğinde 
sunulmuştur.

Gereç-yöntem: Çalışmada rutin olarak hemogram, biyokimya, posteroanterior (PA) ak-
ciğer grafisi, boyun ve toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) çekildi.

Bulgular: 56 yaşında erkek, 3 su bardağı hemoptizi ile acil servise başvurmuş. Oturur 
vaziyette stridor yok. Öz geçmişinde geçirilmiş tbc, 2012’de parsiyel larenjektomi, kronik al-
kolizm mevcut. Rutin laboratuar testler olağan. PA akciğer grafi sekel değişiklikler mevcut. 
Medikal tedavi sonrası çekilen Boyun ve Toraks BT’de vokal kordlar, epiglot, ario-epiglottik 
katlantılar ve vallekülalar olağan görünümdedir. Sağda priform sinüs kapalı olarak izlenmiştir. 
Ancak bu düzeyde belirgin kitlesel lezyon izlenmemişti. Üst loblarda daha belirgin olmak üze-
re yer yer kavitasyon görünümlerinin bulunduğu yoğun kalsifikasyonun izlendiği en büyüğü 
sol akciğer üst lobda 3 cm’ye ulaşan nodüler dansiteler izlendi (Resim 1) KBB ile birlikte 
endoskopik değerlendirmede rima solunum için yeterli olmakla birlikte, parsiyel larenjekto-
miye bağlı 5–6 mm’ye kadar daralmıştı. Kanama odağı veya nüks saptanmadı. Fiberoptik 
veya rigid bronkoskopi hem darlık hem de hemoptizi kesildiği için düşünülmedi. Balgam 
ARB gönderildi. Bilateral akciğer lezyonları nedeniyle lateralizasyon yapılamadığı için anjiog-
rafik embolizasyon için yönlendirildi. Toplam takip süresince 2 bardak daha hemoptizisi olan 
olgunun Hgb: 12,1 ‘den 10,6’ya, Htc: 37,9’dan 32,9’a düştü. Anjiografik embolizasyonda 
sağ akciğer üst lob yaygın patolojik vaskülarizasyon ve parankimini besleyen bronşial arterin 
genişlemiş olduğu gözlendi. Embolizasyon işlemi sonrası PET çekildi. PET sonucu parankim 
nodüllerinde SUV tutulumu olmadığı görüldü. Göğüs Hastalıklarında takip edilen olgu sekel 
tbc zemininde mediastinal lenf nodlarından EBUS yapıldı. Bronkoskop sorunsuz bir şekilde 
hemilarenjektomi alanından geçildi. Geliş anında hemoptizi ve ödem nedeniyle larenjektomi 
alanının daraldığı gözlendi.

Sonuç: Masif hemoptizi cerrahi tedavisinde ilk akla gelen rigid bronkoskopi olsa da has-
tanın geçirdiği operasyonlar ve hastalıklar tedavi yaklaşımını yönlendirir ve multidisipliner 
yaklaşım olası mortal komplikasyonlardan korur.
Anahtar Kelimeler: masif hemoptizi, tbc, embolizasyon
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P-072  AKCIĞER (ONKOLOJI)

KOMBINE BÜYÜK HÜCRELI NÖROENDOKRIN 
KARSINOMA-ADENOKARSINOMA
Mustafa Küpeli
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, TOKAT

Amaç: Kombine büyük hücreli nöroendokrin karsinoma-Adenokarsinoma akciğer tü-
mörleri içinde nadir görülen bir tümör tipidir. Son 2015 yılında yapılan Dünya Sağlık Örgütü 
akciğer kanserleri sınıflandırılmasına göre Nöroendokrin Tümörler sınıfının Büyük Hücreli Tü-
mörler grubunun bir alt grubu olarak sınıflandırılmaktadır. Nadir görülen bir olgu nedeni ile 
sunduk.

Gereç-Yöntem: 67 yaşında, erkek hasta Prostat ameliyatı için gittiği klinikte çekilen gra-
fide kitle görülmesi üzerine göğüs hastalıklarına başvurmuş. Çekilen Toraks Bilgisayarlı To-
mografi’sinde sağ alt lobda kitle görülmüş (Resim1). Hastaya Fiberoptik Bronkoskopi (FOB) 
yapılmış. Endobronşiyal lezyon görülmemiş. FOB patoloji sonucu malignite açısından negatif 
gelmesi üzerine hasta Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) için yön-
lendirilmiş. PET/BT sonucu sağ akciğer alt lob superior segmentte 37x40x42 mm düzensiz 
sınırlı, kavitasyon içeren kitle lezyonunda heterojen artmış Florodeoksiglukoz (FDG) uptakei 
izlenmiştir (Standardize Edilmiş Uptake Değeri SUVmax: 6,8). Hastaya Transtorasik İnce İğne 
Aspirayon Biyopsisi (TTİİAB) yapılmış. Malignite şüpheli gelmesi üzerine kliniğimize yönlen-
dirilen hastaya sağ torakotomi ile biyopsi yapıldı. Frozen sonucu malignite gelmesi üzerine 
sağ alt lobektomi yapıldı. Hasta postoperative 7. Gününde tüpü çekildi onkoloji polikliniğine 
yönlendirilerek taburcu edildi. Patoloji sonucu 4 cm uzun çaplı lepidik baskın paternde adeno-
karsinoma ile uyumludur ve tümörün periferal kısımlarında nöroendokrin tümör morfolojisi 
dikkati çekmektedir olarak rapor edilerek kombine büyük hücreli nöroendokrin karsinoma-
adenokarsinoma olduğuna karar verildi.

Sonuç: Kombine büyük hücreli nöroendokrin karsinomlar nadir görülür. İnce iğne aspi-
rasyon biyopsisi ve küçük biyopsilerle tanı konulması zordur. Genellikle tanı rezeksiyon sonra-
sında konulur ve tanı için immunohistokimyasal analiz çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Adenokarsinoma, Büyük Hücreli Nöroendokrin Tümör, İmmunohistokimyasal 

 
Resim 1. Analiz, Torakotomi

Hastanın Toraks Bilgisayarlı Tomografisi
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P-073  AKCIĞER (ONKOLOJI)

SAĞ PNÖMONEKTOMI SONRASI GELIŞEN 
BRONKOPLEVRAL FISTÜL TEDAVISINDE 
RETORAKOTOMI ILE YAPILAN KARINAL SLEEVE 
REZEKSIYON BIR ALTERNATIF OLABILIR MI?
Sami Karapolat, Atila Türkyılmaz, Kubra Nur Seyis, Alaaddin Buran, Ömer 
Topaloğlu, Celal Tekinbaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon

Giriş:  Bronkoplevral fistül (BPF) akciğer cerrahisi sonrası görülebilen korkutucu bir 
komplikasyondur ve postoperatif morbidite-mortalitenin en sık nedenlerinden biridir. Sağ 
pnömonektomi sonrası daha sık rastlanılan bu patolojinin tedavisinde amaç yeterli drenajın 
sağlanması, fistülün kapatılması ve hemitoraksın kalıcı olarak oblitere edilmesidir.

Materyal-metod: Biri dış merkezde olmak üzere yaşları 32, 33 ve 59 olan 3 erkek olguya 
sağ pnömonektomi uygulanmıştır. Tüm olgular postoperatif 5–7. günlerde komplikasyonsuz ola-
rak taburcu edilmişlerdir. Olgular postoperatif 11, 26. ve 57. günlerde ani gelişen nefes darlığı, 
öksürük, pürülan balgam, abondan serohemorajik ekspektorasyon, cilt altı amfizemi ve ateş gibi 
şikâyetlerle başvurdular. Tüm olgularda posteroanterior akciğer grafilerinde sağ hemitorakstaki sıvı 
seviyelerinde bir önceki çekilen grafiyle kıyaslandığında azalma ve yeni oluşan hava-sıvı seviyeleri 
tespit edilmiş ve toraks tomografileri çekilerek bronş güdüğü ve fistül traktı görülmüştür. Torasen-
tezle pürülan mayi aspire edilen olgulara torakotomi insizyonunun bir üst kosta aralığından acil tüp 
torakostomi uygulandı. Alınan mayinin biyokimyasal ve mikrobiyolojik incelemeleri yapıldı. Pü-
rülan drenajı ve aktif hava kaçağı olan olgulara geniş spektrumlu antibiyoterapi başlanmıştır. Tüm 
olgulara fiberoptik bronkoskopi yapılmış ve ana bronş uzunluğu ile fistülün genişliği ölçülmüştür. 
Toraks dreninden steril izotonik solüsyon ile plevral lavaj yapılmıştır.

Cerrahi prosedür: Drenaj steril olduktan sonra tüm olgular sol lateral dekübit pozisyon-
da operasyona alındı ve eski insizyon yerinden retorakotomi ile toraks boşluğuna girildi. Tüm 
debri materyalleri temizlendikten sonra mediastinal diseksiyonla fistül bölgesinden başlayarak 
trakea alt ucu ve sol ana bronş karinadan 2 cm. uzağına kadar serbestleştirildi ve naylon 
teyplerle asıldı. Karinal bölge ve fistülün olduğu bronş güdüğü rezeke edildi. Bu esnada ven-
tilasyon steril sahadan sol ana bronş entübasyonu yapılarak devam ettirildi. Sonrasında distal 
trakea ve proksimal sol ana bronş 3,0 polyglactin sütür materyalleri ile kontinü sütür tekniği 
kullanılarak uç-uca anastomoz edildi (Resim 1). Anastomoz bölgesi mediastene doğru çekildi-
ğinden üzerine herhangi bir canlı flep dokusu getirilmedi.

Bulgular:Komplikasyon gelişmeyen olgular 6–9 gün içerisinde taburcu edilmişlerdir. 
Tüm olgular ortalama 20 aylık takip sürelerinin sonunda klinik, radyolojik ve bronkoskopik 
olarak asemptomatiktirler.

Sonuçlar: Sağ pnömonektomi sonrası görülen BPF’lerin tedavisinde retorakotomi yo-
luyla yapılacak karinal sleeve rezeksiyonun; sternotomi gibi ayrı bir insizyon gerektirmemesi, 
bronşiyal yapının silindirik özelliği koruyarak refistül ihtimalini azaltması ve karinaya yakın 
veya karinayı tutmuş rezidü tümörlerde negatif cerrahi sınıra rahatlıkla ulaşılmasını sağlaması 
nedeniyle güvenilir ve efektif bir alternatif olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Pnömonektomi, bronş, fistül, cerrahi
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Resim 1. Rezeke edilen karinal bölge ve fistül hattı (sağ) ve trakea distali ve sol ana bronşun sütür işlemi öncesinde iyice serbestleştirilip karşı 
karşıya getirildiği görünüm (sol).
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P-074  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

PULMONER SEKESTRASYONLAR; NADIR SERI
Tülin Durgun Yetim1, Kerem Karaarslan1, Sedat Koçal1, Hanifi Bayaroğulları2

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahi, Hatay 
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Radyoloji, Hatay

Amaç: Pulmoner sekestrasyonlar (PS); normal trakeobronşiyal ağaçla ilişkisi olmayan, 
kendi sistemik arteryel kaynağı olan, anormal akciğer dokusundan oluşan konjenital lezyon-
lardır.

Yöntemler: Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Haziran 2010-Eylül 2014 tarihleri arasında ame-
liyat edilen 12 PS hastası (8 erkek, 4 kadın; ort. yaş 28 yıl; dağılım 4–52 yıl) çalışmaya dahil 
edildi. Hastaların şikayetleri, radyolojik görüntüleri, yapılan cerrahi işlemler ve komplikasyon-
lar değerlendirildi.

Bulgular:Sekestrasyon, hastaların 10’unda intralober iken, iki hastada ekstralober idi. 
Sekestre alan radyolojik olarak; beş hastada bronşektazi, dört hastada konsolidasyon, iki has-
tada kistik değişiklikler ve tüberküloz nedeni ile tedavi alma öyküsü olan bir hastada sağ 
tarafta tamamen harap akciğer görünümü var idi. Hastaların birine pnömonektomi, onbirine 
lobektomi yapıldı.

Sonuç: Özellikle bölgemizde akraba evlilik oranının yüksek olması ve hastalarımızın do-
kuzunda da akraba evliliği olması sebebiyle bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmak amaçla 
makalemizi sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner Sekestrasyonlar, nadir seri, consanguineous marriages

Resim 1. Preoperatif vasküler anomaliler
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P-075  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

TEK PORT VATS; GÖĞÜS CERRAHISININ GÜNÜMÜZDEKI 
TANI VE TEDAVI SEÇENEĞI
Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Hatice Eryiğit Ünaldı, Fatma 
Tuğba Özlü, Semra Bağış, Recep Demirhan
S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Son yıllarda minimal in-vaziv cerrahinin gelişmesi ve rutin pratikteki yerini alması, 
çoğu in-vaziv girişimde Video Yardımlı Torasik Cerrahinin (VATS) kullanımını yaygınlaştırma-
ya başlamıştır. Bu çalışmada kliniğimizde 2012–2017 yılları arasında tek port VATS ile tanı 
konulan ya da tedavi edilen 282 hastayı retrospektif olarak sunmayı amaçladık.

Materyal-Metod: Tek port VATS uygulanan toplam 282 olgudan 172’si pnömotoraks 
nedeniyle büllektomi+plörektomi, 61’i plevral biyopsi, 39’u wedge rezeksiyon, 10’u da me-
diastinal kitle eksizyonu ameliyatıydı. Tüm ameliyatlar; operasyon süreleri, cerrahi insizyon 
uzunlukları, drenaj miktarları, dren çekilme zamanı ve hastanede yatış sürelerine göre değer-
lendirildi. 172 olgunun içinde bulunduğu tek port VATS ile büllektomi + plörektomi yapılan 
grupta ortalama ameliyat süresi 48,25 dakika, cerrahi insizyon uzunluğu 2,2 cm, ortalama 
drenaj miktarı 164,70 ml, dren çekilme süresi ortalama 3,8 gün, hastanede ortalama kalış sü-
resi 5,9 gün olarak belirlendi. Tek port plevral biyopsi yapılan 61 hastanın ortalama ameliyat 
süresi 32,4 dakika, cerrahi insizyon uzunluğu 2,1 cm, ortalama drenaj miktarı 182,70 ml, dren 
çekilme süresi ortalama 4,2 gün, hastanede ortalama kalış süresi 4,9 gün olarak saptandı. Tek 
port VATS ile 39 wedge rezeksiyon ve 10 mediastinal kitle eksizyonu yapılan olguların orta-
lama ameliyat süresi 29,4 dakika, cerrahi insizyon uzunluğu 2,4 cm, ortalama drenaj miktarı 
110,70 ml, dren çekilme süresi ortalama 2,7 gün, hastanede ortalama kalış süresi 4,9 gün 
olarak değerlendirildi.

Sonuç: Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde tek port VATS uygulamalarının gerek kısa 
ameliyat süreleri gerekse post-operatif hastanın konforu açısından ilk olarak düşünülmesi ge-
reken cerrahi prosedür olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: VATS, Tek Port Vats, Wedge Rezeksiyon, Plevra Biyopsisi
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P-076  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

KORONER ARTER BYPASS GREFTLEMEDE SOL 
INTERNAL MAMMARYAN ARTER KULLANIMININ VATS 
LOBEKTOMILERDE YARATTIĞI SORUN
Deniz Gürer, Çağatay Tezel, Serdar Evman, Mustafa Akyıl, Volkan Baysungur, 
Hakan Kıral, İrfan Yalçınkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Video-asiste torakoskopik cerrahide (VATS) plevrapulmoner adezyonlar sıklıkla ameliya-
tı zora sokan durumlardan biridir. Sol internal mamarian arter (LİMA) kullanılarak yapılan 
koroner arter bypass greftleme (KABG) mediasten ve akciğer arasında adezyonlara sebep 
olduğundan rezeksiyonları komplike edebilir. Greft ile aynı taraflı yapılacak bir üst lobektomi 
disseksiyonu sırasında greftin hasarlanma riski mevcuttur. Bu yazıda, daha önce KABG yapıl-
mış bir hastada uygulanan VATS ile üst lobektomi sırasında LİMA greftin etrafında parankim 
bırakılmasının gerekliliği sorgulanmaktadır.

54 yaşında erkek hasta, daha önce sol anterior desendan koroner arter (LAD) için LİMA 
grefti kullanılmış bir hastada sol üst lob yerleşimli adenokarsinom tespit edilmiştir (Resim 1A). 
Metastaz taraması negatif olan hastamızda VATS ile üst lobektomi planlanmıştır. İki port yerin-
de yapılan VATS üst lobektomi sırasında anterior plevral yüzdeki sıkı adhezyonların disseksi-
yon esnasında greft hasarına neden olmamak için bir miktar akciğer parankimi İMA üzerinde 
kalacak şekilde güvenli cerrahi saha bırakılarak parankim endo-stapler yardımıyla ayrılması 
gerekmiştir (Resim 1B). Hastamız peroperatif ve postoperatif dönemde kardiak bir sorun oluş-
madan 3. gününde taburcu edilmiştir.

KABG cerrahisi sonrası LİMA ve akciğer parankimi arasında oluşan yapışıklıklar VATS ile 
yapılan sol üst lobektomi için önemli zorluklardan bir tanesidir. Bypass greftine zarar verme-
mek için azami dikkat gösterilmelidir. Grefti stapler ile akciğer parankimi bırakarak korumak 
iyi bir alternatif yöntem olabilir.
Anahtar Kelimeler: İnternal mammaryan arter, koroner arter bypass, üst lobektomi, 

Resim 1. A. PET-CT’de sol üst lob yerleşimli 3 cm’lik tümör izlenmektedir. (SUDmax: 15,1)  
B. Akciğer parankiminin endo-stapler yardımıyla greft üzerinde bırakılması.
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P-077  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

MASIF HEMOPTIZININ NADIR NEDENI: SAĞ KORONER 
ARTERDEN ÇIKAN VE SOL ÜST LOBU BESLEYEN 
KONJENITAL VASKÜLER ANOMALI
Alkın Yazıcıoğlu1, Hüsniye Sarıyıldız2, Mahmut Subaşı1, Erdal Şimşek2, Sadi 
Kaplan2, Omaç Tüfekçioğlu3, Erdal Yekeler1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar 
Cerrahisi Kliniği, Ankara 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, 
Ankara

Amaç: Masif hemoptizinin etyolojisinde pek çok hastalık rol oynamakta olup konjenital 
anormal vasküler yapıların trombozu ve anormal vasküler yapının beslediği parankimin nek-
rozuna bağlı kanama nadirdir.

Olgu: KalP-Damar Cerrahisi kliniğinde, 43 yaşında bayan hastaya, ileri derece mitral yet-
mezlik nedeniyle mitral kapak replasmanı (MVR) uygulandı. Pre-operatif tetkiklerde, koroner 
anjiografide koroner arterlerde aterosklerotik plak saptanmazken, sağ koroner arterden çıkan 
bir dalın sol akciğer üst lobu kanlandırdığı izlendi (Resim 1a). MVR operasyonu sırasında, sağ 
koroner arterden çıkıp sol akciğer üst loba giden dal diseke edilip serbestlenmesine rağmen 
ligate edilmedi. MVR sonrası post-op beşinci günde hastanın masif hemoptizi şikâyeti başladı 
(˃600 ml/gün). Bronkoskopide hemoptizinin sol üst lobdan kaynaklandığı görüldü, endob-
ronşiyal lezyon tespit edilmedi. Toraks BT’sinde sol üst lob posterior segmentte konsolide alan 
saptandı ve kanamanın etyolojisinin sağ koroner arterden köken alıp sol üst loba giden dal 
olabileceği düşünüldü. Bu dala selektif embolizasyon planlandı. Ancak, embolizasyon için ka-
teterizasyon esnasında bu dalın tromboze olduğu izlendi (Resim 1b). Bu durumda hemoptizi 
etyolojisi olarak aberran arterin trombozu, buna bağlı olarak sol akciğer üst lobdaki alanın 
enfarktı ve bu enfarkta sekonder hemoptizi olduğu anlaşıldı.

Sonuç: Akciğere çok sayıda arteryel yapıdan (subklavyen, internalmammarial, ver-
tebral arter) anormal konjenital dal gidebilmesine rağmen koroner arterlerden akciğere dal 
ayrılması nadirdir. Anormal vasküler yapılar hemoptizi etyolojisinde rol oynayabileceği gibi 
pulmoner enfarktlar da hemoptizi etyolojisinde rol almaktadır. Olguda sağ koroner arterden 
ayrılan aberran bir dalın sol akciğer üst lobunu beslediği izlendi. Cerrahi esnasında bu dal 
serbestlenirken, manipülasyonlar ile arterde tromboz meydana geldiği anlaşıldı. Bu arterin 
kanlandırdığı akciğer alanında kan akımının kesilmesiyle nekroz ve enfart meydana geldi, bu 
nekrozun kendisini hemoptizi ile belli ettiği anlaşıldı. Ayırıcı tanıda öncelikle, aberran dalın 
masif hemoptiziye yol açtığı düşünülmüştü. Ancak kontrol kateterizasyonda aberran dalda 
akım izlenmemesi ile etyolojik faktör değişmiş oldu. Literatürde anormal vasküler yapılara 
bağlı hemoptizi sıklıkla tariflenmiş olmasına rağmen anormal vasküler yapının obliterasyonu-
na bağlı hemoptizi az sayıda olguda bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aberran dal, Hemoptizi, Koroner arter, Mitral kapak replasmanı
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 Resim 1 a, b. (a): Sağ koroner arterden çıkan aberran arter dalının sol akciğer üst lobu beslediği izlendi; 
(b): Kontrol kateterizasyonda aynı dalın tromboze olduğu izlendi.
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P-078  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

METASTATIK AKCIĞER KANSERINI TAKLIT EDEN 
SARKOIDOZ OLGUSU
Kerem Karaarslan, Tülin Durgun, Sedat Koçal
Mustafa Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahi, Hatay

Sarkoidoz; non-kazeifiye granülomatöz inflamasyonla ilerleyen, etyolojisi tam bilinmeyen, 
otoimmün sistemik bir inflamatuvar hastalıktır. En sık solunum sistemi tutulsa da, lokomotor 
sistem dahil çeşitli sistem organlar ve hatta kemik tutulumu olabilmektedir.

Olgu: 54 yaşında, erkek hasta, Öksürük ve nefes darlığı, kilo kaybı, iştahsızlık şikayeti 
ile kliniğimize başvurdu. Hastanın çekilen akciğer grafisinde özellikle sağda olmak üzere hiler 
dolgunluk tespit edildiği için hastaya toraks BT çektirildi. Toraks BT’de, prevasküler, subka-
rinal, karinal ve hiler bölgede 16x26 mm lik lenfadenopati izlendi. Ayrıca her iki akciğer üst 
lobda 8,5x11 mm lik nodül izlendi. Sol akciğer alt lob posterobazalde 2,5 cm, laterobazal 
segmentte 3 mm lik subplevral nodül tespit edildi. Bunun üzerine hastaya TTİAB yaptırıldı. 
Sonuç, granülamatöz iltihabi olay olarak geldi. Hastanın klinik bulguları ön planda tutularak 
PET BT çektirildi. PET BT’de lezyonlarda tutulum izlendi. Ayrıca 9,10 kostalar ve torakal 
vertebralarda, sternum, sakrum ve sol femurda da tutulum izlendi. Hastaya mediastinoskopi 
ve bronkoskopi yapıldı. 3 gün üst üste balgam kültür ve ARB gönderildi. Sağ 4 nolu lenf nodu 
örneklemesi ve BAL yapıldı. BAL’dan tüberküloz tetkikleri gönderildi ve sonuç negatif olarak 
değerlendirildi. PPD yapıldı, negatif olarak yorumlandı. Mediastinoskopi sonucu kazeifiye 
granülamatöz lenfadenit olarak geldi. Hastada malignite ayrımı yapılmadığı için sternumda 
PET’te tutulumu olan sol sternal bölgeden biopsi alındı ve biopsi sonucu non-kazeyifiye gra-
nülamatöz olarak raporlandı. Hasta sarkoidoz olarak kabul edildi ve tedavisine başlandı.

Sonuç: Literatürde kemik tutulumu sıklığı %3 ile %13 arasında bildirilmiştir. Bizim olgu-
muzda sarkoidozun kemik tutulumu nadir rastlanması sebebiyle nadir bir olgudur.
Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, sarkoidoz, kemik
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P-079  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

NONPALPABLE SUBSANTIMETRIK PULMONER 
NODÜLLERIN BULUNMASINDA ALTERNATIF YOL: 
INTRATORASIK ULTRASON
Funda İncekara1, Göktürk Fındık1, Mustafa Demiröz1, Selma Mine Kara Apaydın1, 
Hakan Ertürk2

1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Ankara 
2Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, Ankara

Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) sırasında veya torakotomi sırasında bile, derin, 
küçük, görünmeyen ve palpe edilemeyen subsantimetrik nodüllerin lokalizasyonu zor olabilir. 
Torasik cerrahi sırasında uygulanan lineer ultrasonik prob, bu belirsiz nodüllerin palpasyona 
gerek duymadan VATS veya torakotomi tekniğiyle bulunmasına yardımcı olur ve bilgisayarlı 
tomografi eşliğinde uygulanan prosedürlere (coil, hook wire, metilen mavisi, lipidol ve bar-
yumla boyama) alternatif olarak güvenli ve uygulanabilir bir teknik olarak gösterilmiştir. Sağ 
alt lobdaki tek nodülü preoperatif olarak metilen mavisi ile işaretlenmesine rağmen, palpable 
olmayan periferik iki adet nodülün torasik cerrahi sırasında lineer ultrason probu ile başarılı 
bir şekilde gösterildiği bir olguyu sunmaktayız. 1990’larda açıklanan ultrason teknolojisi halen 
tamamen torasik cerrahiye uyarlanmamıştır. Olgumuz; rutin muayene sırasında bilinen ek 
hastalığı olmayan pulmoner nodüller saptanan 67yaşında erkek hasta, ileri tetkik için değer-
lendirildi. Özgeçmişinde, yılda 30 paket sigara içtiği öğrenildi. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ateş, 
kilo kaybı, hemoptizi hikayesi yoktu. Fiberoptik bronkoskopi yapıldı, endobronşiyal lezyon 
izlenmedi. Akciğer grafisinde sağ üst ve sağ alt zonda 8x6 mm pulmoner nodül tespit edilmesi 
üzerine daha sonra toraksın kontrastlı bilgisayarlı tomografisin (BT) istendi. Sağ üst lob pos-
terior segmentte 15x8 mm, plevral kalınlaşmaya neden olan sağ alt lob superior segmentte 
8x7 mm parankimal nodüller gözlendi. PET-BT’de düşük tutulum (SUV: 1,20) görüldü ve 
malignite ekarte edilemedi. Operasyon kararı alındı. Preoperatif metilen mavisi ile işaretleme 
için radyoloji kliniğine konsülte edildi. Preoperatif BT eşliğinde metilen mavisi ile alt lob nodül 
işaretlemesi yapıldı. İntraoperatif sağ alt lobdaki işaretlenmiş nodül palpe edilemedi. VATS 
esnasında ultrasonografi ile üst ve alt loblardaki nodüller radyolog eşliğinde görüntülendi. 
Mevcut insizyon torakotomi için 2 cm genişletildi ve nodüller ile çevre dokuların vaskülarizas-
yonu intraoperatif intratorasik ultrasonik prob kullanılarak görüntülendi. Üst ve alt lobların bu 
alanlarına parankim staplerı ile wedge rezeksiyon yapıldı. Patoloji sonucu; üst lobdaki nodül 
fibrotik doku, alt lobdaki nodül de lenf düğümü olarak bildirildi. Periferik akciğer nodüllerinin 
araştırılması ihtiyacı göğüs cerrahlarında yaygın olarak karşılaşılan klinik bir durumdur. VATS, 
bu nodüllerin teşhisi ve tedavisi için yararlı, minimal invaziv bir prosedürdür. Ultrasonografi 
torasik cerrahi sırasında palpe edilemeyen periferik nodüllerin araştırılmasında belirli bir de-
ğere sahip bir prosedürdür. Sonuç olarak, ultrasonografi torasik cerrahi sırasında ponksiyon 
biyopsisi için basit, ekonomik bir araç olarak da kullanılabilir. Ultrason muayenesinin, torasik 
visseral lezyonlarla parietal lezyonları ayırt etmek, periferik pulmoner nodülleri bulmak, VATS 
veya torakotomiyi yönlendirmek ve patolojik inceleme yapmak için yararlı bir tanı aracı ola-
cağı sonucuna vardık. Bu sebeplerle bu olguyu sunmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Ultrason, nodül, VATS
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Resim 1.



240
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-080  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

VASKULIT ILE KARIŞTIRILAN AKTINOMIKOZ OLGUSU
Çiğdem Obuz, Çağrı Cemaller, Mustafa Vedat Doğru, Mehmet Kılıç, Aysun Ölçmen, 
Seyyit İbrahim Dinçer
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aktinomikoz; anaerobik, gram pozitif filamentöz bakterilerin neden olduğu, kronik, süpü-
ratif bir enfeksiyondur. Çeşitli nedenlerle ağız florasında actinomiçeslerin artması ve aspiras-
yon yoluyla oluşur. Aktinomikozun spesifik olamayan klinik bulgularının olması, çok yavaş 
ilerlemesi ve diğer hastalıklarla karışması nedeniyle tanıda güçlük çekilmektedir. Pulmoner 
aktinomikoz oldukça nadir görülür. Tüm aktinomikoz olgularının yaklaşık %15–20 sini oluştu-
rur. Hastalığa predispozan faktörler alkolizm, kötü ağız hijyeni, diş eti hastalıkları ve cerrahisi, 
yüz travması, diabetes mellitus ve amfizem, kronik bronşit, bronşektazi gibi kronik solunum 
sistemi hastalıklarıdır

20 yaşında kadın olgu hemoptizi şikayeti ile dış merkeze başvurmuş. yapılan incelemeler 
sonucunda sol akciğer üst lob anterior segment hizasında içerisinde hava sıvı seviyelenmesi 
içeren duvarı kalın görünümde en geniş yerinde 32x35 mm boyutlu enfekte bronşiektazi-
abse ayrımı yapılamayan yer kaplayan lezyon izlenmiş ve transbronşial biyopsi ile wegener 
granulomatozu tanısı konulmuş. Yüksek doz steroid başlanan hastanın şikayetlerinde ve gö-
rüntülemelerde progresyon olması üzerine tekrar tanısal işlem yapılması planlanan hastaya 
steroid altında sol üst lobektomi yapıldı. Aktinomikoz tanısı konulan hasta göğüs hastalıkla-
rınca takibe alındı.

Pulmoner aktinomikoz klinik ve radyolojik olarak tüberküloz, akciğer apsesi veya akciğer 
kanserini taklit edebilen bir hastalıktır. Histolojik olarak aktinomiçeslerinlerin gösterilmesi ta-
nısaldır.
Anahtar Kelimeler: pulmoner aktinomikoz, wegener granulomatozis, lobektomi

 
Resim 1.
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P-081  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

KONJENITAL KISTIK ADENOMATOID MALFORMASYON, 
OLGU SUNUMU
Esra Yamansavci Şirzai, İlhan Ocakcıoğlu, Didem Arslan, Tunç Laçin, Mustafa 
Yüksel
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon (KKAM), hamartomatöz veya displastik ak-
ciğer dokusunun, normal akciğer dokusu ile karıştığı ve genellikle tek lob lokalizasyonu göste-
ren konjenital pulmoner anomalilerden biridir. Yenidoğan ve infantlarda daha sık izlenmesine 
karşın, erişkin yaşta daha nadir rastlanır. Tedavide etkilenen kısmın cerrahi olarak çıkarılması 
önerilmektedir. Kliniğimizde minimal invaziv yöntemlerle cerrahi tedavi uyguladığımız hasta 
sistemik bir hastalık olan Sjögren ile birlikteliği çok nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

25 yaşında Sjögren nedeniyle yaklaşık 4 yıldır takipte olan hasta uzun süreli öksürük şika-
yeti olması nedeniyle ileri tetkik amacıyla çektirilen toraks BT’de orta lob medial segmentte 
5x3,5 cm ölçülen, septasyon içeren ince cidarlı hava içerikli lezyon saptandı (Resim 1). Ön 
planda benign procesler düşünülmekle birlikte öncelikle konjenital patolojiler düşünüldü ve 
hastaya cerrahi rezeksiyon önerildi. Uniportal videotorakoskopik eksplorasyonda lezyonun 
orta lob ile sınırlı olması rezeksiyon sahasının lezyonu tamamen içermesi gerekliliği göz önün-
de bulundurularak anatomik rezeksiyon kararı verildi. Uniportal orta lobektomi yapıldı (Re-
sim 1). Postoperatif 3. gün taburcu edildi. Kati histopatolojik değerlendirmesi konjenital kistik 
adenomatoid malformasyon tip 1 olarak bildirildi. Postoperatif 7. ayında olan hasta takibi 
sorunsuzca devam etmektedir.

Minimal invaziv yöntemlerin günümüzde sıkça ve rahatlıkla uygulanmasıyla gerek malign 
gerekse benign hastalıklarda hasta konforundan ödün verilmeden tedavi edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Konjenital; akciğerin kistik adenomatoid malformasyonu, Torakotomi, Bilgisayarlı 
tomografi
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Resim 1. Preoperatif görüntüleme orta lob yerleşimli kaviter lezyon, uniportal operasyon insizyon ve orta lobektomi makroskopik görünümü
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P-082  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

AKCIĞER KANSERIYLE KARIŞAN ENDOBRONŞIYAL 
TUBERKÜLOZ OLGUSU
Melek Didem Peköz, Bülent Aydemir, Eyüp Halit Yardımcı, Miray Ersöz, Tamer Okay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Endobronşiyal tüberküloz, transbronşiyal ağacın Mycobacterium Tuberculosis ile 
olan histopatolojik olarak tanımlanmış enfeksiyonudur. Erişkinde sıklıkla parankimal ve kavi-
ter hastalığın endobronşiyal yayılımı ile ortaya çıkar. Klinik, radyolojik ve bronkoskopik bulgu-
ları non spesifiktir ve birçok akciğer hastalığı ile karışabilir. Olgumuzda da malinite ön tanısıyla 
tetkik edilirken endobronşiyal tüberküloz olduğu tespit edilen nadir bir olgu anlatılmaktadır.

Olgu: 63 yaşında erkek hasta, üç ay önce PCA ile LAD’ye ilaç kaplı koroner stent takılmış. 
25 yıl önce kolon ca tanısıyla kolektomi uygulanmış. 20 paket/yıl sigara içme öyküsü olan ve 3 
aydır devam eden öksürük şikayeti olan hastanın PA akciğer grafisinde akciğerde kitle saptan-
mış. Bu nedenle yapılan Toraks BT tetkiklerinde sağ hiler bölgede 5x4 cm boyutlarında lobule 
konturlu kitle ve bilateral paratrakeal bölgede, subkarinal ve bilateral hiler bölgede konglome-
re lenfadenopatiler izlenmiş. PET BT’de; sağ akciğer hiler bölgede 35x32x61 mm kitle (SUD: 
19,3), sağ supraklavikuler, sağ alt paratrakeal, subkarinal alanda lenf nodu (SUD: 25) tespit 
edilmiş. Hasta koroner arter hastalığı nedeni ile primer akciğer Ca ön tanısıyla kliniğimize 
yönlendirilmiş. Kliniğimize yatırılan hastanın kardiyak değerlendirmesinin ardından hastaya 
fleksible bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide sağ orta lob bronş ağzında darlık oluşturan en-
dobronşiyal lezyon görüldü. Yapılan biyopsi ve bronşiyal lavaj sonucunda patoloji benign 
bronş epitel hücreleri olarak raporlandı. Ön planda malinite düşünülmesi sebebiyle fiberoptik 
bronkoskopi tekrarlanarak yeniden biyopsi alındı lavaj kültürü yollandı. Biyopsi sonucu ye-
niden benign bronş epitel hücreleri olarak raporlandı. Hastanın malinite öyküsünün varlığı 
ve PET BT bulgularınının kuvvetle maliniteyi düşündürmesi üzerine hastaya endobronşiyal 
ultrasonografi (EBUS) ile 4 ve 7 nolu mediastinal lenf nodlarından biyopsi yapıldı. Hastanın 
lenf nodu sitolojik incelemesi benign olarak raporlandı. Bu esnada bronkoskopi olarak alınan 
lavaj örneğinde kültür sonucu tüberküloz olarak raporlandı. Hasta antitüberküloz tedavi için 
göğüs hastalıkları kliniği ve verem savaş dispanserine yönlendiridi. Endobronşiyal tüberküloz; 
atipik klinik, radyolojik ve bronkoskopik görünümleri ile dikkat çeken tüberkülozun yaygın 
olmayan bir klinik formudur. Endobronşiyal tüberkülozun ayırıcı tanısında akciğer kanseri en 
önemli hastalıktır. Bizim olgumuzda da Toraks BT, PET BT ve bronkoskopi bulguları ile ayrıca 
hastanın malinite öyküsünün de olması sebebiyle öncelikle akciğer kanseri düşünülmüş ve 
tetkikler sonucunda endobronşiyal tüberküloz saptanmıştır.

Sonuç: Sonuç olarak klinik ve radyolojik bulgulara dayanarak akciğer kanseri araştırılan 
olgularda da ayırıcı tanıda endobronşiyal tüberküloz düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: endobronşiyal tuberküloz, akciğer kanseri, bronkoskopi
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Resim 1. Bronkoskopi görüntüsü



245
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-083  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

BILATERAL PNÖMOTORAKSIN NADIR BIR NEDENI: 
AKUPUNKTUR
Ferdane Melike Duran1, Atilla Can1, Hıdır Esme1, Nurser Mutlu2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

Giriş:  Akupunktur, geçmişi üç bin yıldan uzun zamana uzanan, tamamlayıcı ve alternatif 
tıbbın iyi bilinen bir formudur. Genellikle ağrı tedavisinde kullanılan iyileştirici bir uygulama-
dır. İlk kez geleneksel Çin tıbbında kullanılmış ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. Boyun ve 
sırt ağrısı, osteoartrit ve kronik baş ve omuz ağrısı gibi kronik ağrı durumlarının tedavisinde 
etkinliği hakkında sağlam kanıtlar vardır ve iyi bir güvenlik profiline sahiptir. Akupunktur iğ-
nelerinin yerleştirilme derinliği birkaç milimetreden birkaç santime kadar değişir. İğnenin ucu 
çoğunlukla kas içine uzanır veya sinirler ve plevra da dahil olmak üzere diğer yapıların üzerine 
gelir; dolayısıyla akupunktur uzmanları, doğrudan travmaya neden olmamak için, anatomi 
konusunda gerekli bilgiye ihtiyaç duyarlar. Paravertebral alana uygulanan akupunktur sonrası 
gelişen pnömotoraks durumunda klasik başvuru, nefes darlığı ve ardından yavaş gelişen hi-
poksi olabilir ve şiddete bağlı olarak, kardiyovasküler kompresyona bağlı hayati tehlike oluş-
turabilir. Optimal bir hasta yönetimi sağlamak için pnömotoraksın derhal tanımlanması ve 
uygun müdahalelerin yapılması gereklidir.

Olgu: 60 yaşında erkek hasta. Sırt ağrısı şikayeti ile başvurduğu akupunktur merkezinde 
torakal paravertebral alandan iğne ile uygulama yapılmış. İşlem esnasında nefes darlığı geli-
şen hasta acil servise başvurmuş. Bilateral pnömotoraks tespit edilmesi üzerine, bilateral tüp 
torakostomi uygulandı. Takibinde hava kaçağı kesilen hastanın tüpleri çekildi ve altıncı gün 
sorunsuz şekilde taburcu edildi.

Sonuç: Akupunktur özellikle eğitilmiş profesyoneller tarafından gerçekleştirildiğinde, nis-
peten güvenli bir tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemidir. En sık bildirilen akupunktur yan 
etkileri, geçici olarak ağrı, mide bulantısı, yorgunluk, kanama ve vazovagal ataklardır. Çin 
literatüründen 30 yıllık inceleme (1980–2009) sonucu yayımlanmış 115 makalede, 296 trav-
matik yaralanma bildirilmiştir. 150 vasovagal atak, 9 enfeksiyöz komplikasyon ve 14 ölüm 
bildirilmiştir. Pnömotoraks (n = 201) en sık görülen advers olaylardan biriydi. Bu, esas olarak 
iğneler parasternal veya supraklaviküler alana yerleştirildiğinde oluşur. Postmortem muayene-
lerden, parasternal veya midclavicular hat bölgesindeki 10 ila 20 mm’lik bir ponksiyon derin-
liğinin akciğere ulaşabileceği bulunmuştur. Ayrıca, iğnenin kalınlığına ve doku direncinin mik-
tarına bağlı olarak yumuşak dokunun değişken bir sıkıştırma derecesi gerçekleşir. Akupunktur 
esnasında gelişen pnömotoraks nadir görülmesine rağmen, uygulayıcılar bu potansiyel komp-
likasyonun ve bir hastanın akupunkturla ilişkili bir pnömotoraks gelişimine yatkınlık getiren 
risk faktörlerinin farkında olmalıdır. Risk faktörleri arasında düşük vücut kitle indeksi, subkutan 
yağlı dokunun inceliği, önceden var olan akciğer hastalığı veya sigara öyküsü sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: akupunktur, bilateral pnömotoraks, tüp torakostomi
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P-084  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

AKUT LENFOBLASTIK LÖSEMININ NADIR BIR 
KOMPLIKASYONU: PNÖMOMEDIASTINUM
Muharrem Çakmak1, Saadet Akarsu2, Akın Eraslan Balcı1

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Elazığ

Pnömomediastinum, travmatik yada spontan nedenlerle mediastende hava birikmesidir. 
Spontan pnömomediastinum, önemli komplikasyonlara yada yaşamı tehdit eden semptom-
lara neden olmayan genelde kendiliğinden düzelen ve herhangi bir neden olmadan meydana 
gelen pnömomediastinum alt grubudur. İnsidansı düşüktür. Akciğer interstisyumu ve alveoller 
arasındaki basınç farkı önemli rol oynar. Basınç farkındaki artış alveollerin rüptürüne neden 
olur ve akciğer interstiyumundaki hava hilusa ve mediastene doğru yayılır. En yaygın neden-
ler astım, enfeksiyonlar (pnömoni, küçük hava yolları enfeksiyonları) ve öksürüktür. Çalışma-
mızda, akut lenfoblastik lösemili 17 yaşında erkek hastada gelişen ve bu hastalarda çok nadir 
görülen spontan pnömomediastinumu paylaşmayı amaçladık (Resim 1).
Anahtar Kelimeler: Spontan Pnömomediastinum, Mediastinal Amfizem, Ciltaltı Amfizem

Resim 1. Hastaya ait bilgisayarlı tomografi görüntüsü
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P-085  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

KALP VE SOL AKCIĞER IÇINDE ÇOK SAYIDA DIKIŞ 
IĞNESI: OLGU SUNUMU
Atilla Can, Hıdır Esme, Ferdane Melike Duran
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Kendi kendine batırılan intrakardiyak yabancı cisimler, oto-agresif davranışları 
olan kişiler tarafından klinik uygulamada çok nadiren görülür. Bu tür cisimlerin kalp oda-
cıklarına doğru yer değiştirmesi intramural hematom, tamponad, enfeksiyon, emboli, kapak 
disfonksiyonu ve ölüme neden olabileceğinden, erken teşhis ve müdahale hayat kurtarıcıdır 
ve çıkarılması önerilmektedir. Metalik yabancı cisimler (vakamızda olduğu gibi) nispeten et-
kisiz oldukları ve akciğerde herhangi bir enflamatuvar değişikliği tetiklemediğinden belirgin 
semptomlar göstermezler. Aksine, organik ve kimyasal yapıdaki yabancı cisimler akciğerde 
enflamatuar değişiklikler yapar ve genellikle semptomatiktir. Akciğer iğneleri akciğer apsesi ve 
pnömotoraks ile komplike olabilir.

Olgu: 26 yaşında erkek hasta, göğüs ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Anamne-
zinde kalbinde ve akciğerinde iğne bulunduğunu beyan etti ancak bu durumun nasıl ve ne 
zaman oluştuğu hakkında bilgi vermedi. Bir kez ani kalp durması geçirdiğini ve CPR ile hayata 
döndürüldüğünü beyan etti. Fizik muayenede özellik saptanmadı. PAAC grafide kalp lokali-
zasyonunda çok sayıda metalik yabancı cisim (iğne) izlendi. Toraks CT’de ise miyokard için-
de ve sol akciğerde çok sayıda metalik yabancı cisim (iğne) izlendi. KalP-damar cerrahisi ile 
konsulte edildi ve eş zamanlı operasyon planlandı ancak hasta, ameliyat olmak istemediğini 
beyan ederek kliniğimizden ayrıldı.

Tartışma: Erken teşhis ve müdahale her zaman hayat kurtarıcıdır. Bu cisimler cerrahi 
prosedürlerle hemen çıkartılmalıdır. Talwar ve ark. , intrakardiyak iğnelerle ilgili 15 vakayı in-
celemiş ve bunların birinin cerrahiye ihtiyacı olduğunu ve kalan vakaların müdahaleye ihtiyacı 
olmadığını bildirmiştir. Tedavi edilmediğinde, hastalar asemptomatik olabilir. Bununla birlikte, 
keskin yapılarından dolayı iğneler, dokulardan hızla geçerek hemoperikardiyum, hemotoraks 
ve pnömotorakstan kardiyak tamponada kadar çeşitli durumlara neden olabilirler. Yerinden 
hareket etmezse, tekrarlayan embolizasyona yol açan duvar trombüsü oluşturabilir. Nadiren, 
ventriküler septuma gömülü iğnelerle birlikte kapak yetersizliği olabilir. Uzun süren vakalarda 
enfektif endokardit gelişebilir. Erken teşhis ve derhal uzaklaştırma tedavinin tercihidir ancak 
bizim vakamızdaki gibi durumlarda bazen hasta iğneleri ile yaşamaya devam edebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: dikiş iğnesi, intrakardiyak yabancı cisim, intrapulmoner yabancı cisim
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P-086  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

SOL ANA BRONŞ YERLEŞIMLI ENDOBRONŞIYAL 
HAMARTOM OLGUSU
Güven Sadi Sunam1, Murat Öncel1, Fikret Kanat2, Hüseyin Yıldıran1

1Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Konya 
2Selçuk Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Hamartomlar sıklıkla akciğer parankimi içerisinde tespit edilen ve çoğunlukla kıkırdak içe-
riği olan benign tümörlerdir. Pulmoner benign tümörlerin %70’ini oluştururlar.

73 yaşında erkek hasta yaklaşık 20 gün önce myokard infarktüsü geçirmesi sonrası koro-
ner bypass hazırlığı için kalp damar cerrahisi kliniğine yatırılmış. Tetkiklerinde akciğer grafisin-
de pnömonik infiltrasyonları olması üzerine toraks tomografisi çekilmiş ve sol ana bronşta en-
dobronşial nodüler lezyondan şüphelenilmiş. Göğüs hastalıkları kliniğinde fleksible bronkos-
kopisi yapıldığında endobronşial nodül görülerek kliniğimize rezeksiyonu için konsülte edildi. 
Hastaya rijid bronkoskopi yapıldı. Sol ana bronş girişinde lümeni totale yakın tıkayan nodüler 
lezyon görüldü ve total olarak eksize edildi. Patoloji sonucu hamartom olarak raporlandı.

Pulmoner hamartomlar çapları sıklıkla 3 cm geçmeyen benign nodüler lezyonlardır. Kıkır-
dak ve kalsifikasyon içermeleri radyolojik olarak tanı almasında yardımcı olmaktadır. Endob-
ronşial hamartomlar ise parankimde atelektazi, pnömoni, abse gibi bulgular ile klinik verebilir.
Anahtar Kelimeler: bronkoskopi, endobronşiyal, hamartom

Resim 1. Sol ana bronş girişindeki endobronşiyal nodüler lezyonun toraks tomografisinde görünümü
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P-087  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

VIDEOTORAKOSKOPIK SAĞ ALT LOBEKTOMI YAPILAN 
KARTAGENER SENDROMU, SEKESTERASYON VE 
PEKTUS EKSKAVATUMLU HASTADA CERRAHI 
ZORLUKLAR
Ümit Aydoğmuş1, Argün Kış1, Ferda Bir2, Betül Cengiz3, Gökhan Yuncu4

1Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Denizli 
3Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli 
4Liv Hospital, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul

Olgu: 21 Yaşında kadın hasta, öksürük, balgam, hırıltılı solunum nedeniyle göğüs hasta-
lıkları kliniğine başvurdu. 5 yıldır astım nedeniyle tedavi görmekte sık sık hastaneye başvur-
maktaydı. PA Akciğer grafide dekstrokardi ile beraber kalp gölgesinde sağ alt zonda konsolide 
ve infiltratif alan izlendi. Toraks BT de; pektus ekskavatum, sağ akciğer posteritorda bazalde 
sınırlanmış bronşektazi ve konsoldie alan mevcuttu (Resim 1a). Sol akciğer lingula üst kesim-
de bronşektazi izleniyordu. Sinüs BT de yaygın kronik sinüzit izlendi (Resim 1b). Kartagener 
sendromu tanısı konulan hastaya tekrarlayan şikâyetleri nedeniyle cerrahi tedavi kararı verildi.

Cerrahi; Mevcut çift lümenli tüpler situs inversus için uygun olmadığından fiberoptik bron-
koskopi eşliğinde dikkatli bir şekilde çift lümenli entübasyon uygulandı. 3 insizyonlu alt lobek-
tomi uygulandı. Pulmoner ligaman seviyesinden akciğere uzanan damarlar kliplenip ayrıldı 
(Resim 1 d-e). Eşlik eden pektus deformitesi ve kronik enfeksiyon zeminindeki yapışıklıklar 
uzamış cerrahi süresine (205 dakika) yol açtı.

Postoperatif istenmeyen durum olmadı. 5. Gün dren sonlandırıldı. Hasta 7. Gün taburcu 
edildi (Resim 1 c).

Patoloji bronşektazi ile birlikte sekestrasyon olarak raporlandı (Resim 1f).
Tartışma: Katagener sendromu kronik sinüzit, bronşektazi ve situs inversusun eşilk ettiği 

otozomal resesif geçişli genetik bir hastalıktır. Videotokoskopik akciğer rezeksiyonları düşük 
morbidite, erken taburculuk, postoperatif dönemin rahat geçirilmesi gibi nedenlerle giderek 
artan sıklıkla uygulanmaktadır. Bronşektazi vakalarında, kronik enfektif ve enflamatuar süreç-
ler nedeniyle, diseksiyon genellikle zorluklar içerir. Bu vakada çift lümenli entübasyon, pektus 
nedeniyle port yerlerinin seçimi ve aşırı yapışıklıklar potansiyel zorluklardı. Cerrahisindeki 
güçlüklere rağmen bu tür bir olguda da videotorakoskopik cerrahi uygulanabilir olduğunu 
düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Kartagener Sendromu, Sekestrasyon, Pektus Ekskavatum
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Resim 1. a. Toraks BT kesiti, b. sinüs tomografisi, c. Postoperatif akciğer grafi, d. Akciğer alt loba mediastenden uzanan vasküler yapılar,  
e. Alt lob veni torakoskopik görünümü, f. Histolojik görünüm
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P-088  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

IGG-4 ILIŞKILI HASTALIK-IKI OLGU SUNUMU
Mehemt Ali Bedirhan1, Halide Nur Ürer2, Levent Cansever1, Merve Hatipoğlu1, 
Yunus Aksoy1, Cemal Sert3

1SBÜ Yedikule SUAM Göğüs Cerrahisi, Zeytinburnu, İstanbul 
2SBÜ Yedikule SUAM Patoloji, Zeytinburnu, İstanbul 
3SBÜ Sadi Konuk SUAM Romatoloji, Bakırköy, İstanbul

IgG-4 ilişkili hastalık, 2003 yılında tarif edilen ve bir çok organı tutabilen bir hastalıktır. 
Tanısı zordur ve çeşitli malign yada enflamatuar hastalıkları taklit edebilir. Akciğer tutulumu 
nadirdir. Ekstrapulmoner tutulumları olmayan iki olgu paylaşılmıştır.

Birinci olgu 30 yaşında erkek hasta. Sol alt lob bronşunu çevreleyen kitleye bronskoskopik 
yöntemlerle tanı konulamayınca tanısal torakotomi yapıldı. Sınırları düzensiz fibrozis ağırlıklı 
kitleden yapılan frozen sectionlarla tanı konulamayınca rezeksiyon yapılmadı. İki yıl takip sü-
recinde sol alt lobu tıkayan ve ana bronşa taşan ve tanı konulamayan, aynı zamanda astmatik 
ve infektif kliniği bulunan hastaya tekrarlanan bronkoskopilere rağmen tanı konulamayınca, 
sol ana pulmoner arterde daralma/bası gelişmesi sonucu rezeksiyon planlı ameliyat kararı alın-
dı (Resim 1). Torakotomi yapıldı. Frozen’da da tanı konulamayınca, akciğerin obstrüktif kitle 
nedeniyle havalanamaması nedeniyle pnömonektomi uygulandı. Ancak sol atriuma infiltre 
olan 1 cm2 lik alan, sol atriumda volüm kaybı gelişeceğinden dolayı çıkartılamadı (Resim 2). 
Dört hafta 0,6 mg/kg/gün predinisolon tedavisi başlandı. Doz azaltılarak günlük 5 mg’a inildi 
ve en az bir yıllık bir tedavi planlandı. Hastanın semptomları kayboldu. Halen takip altındadır.

İkinci olgu 52 yaşında erkek hasta. Öksürük ve terleme gibi nonspesifik şikayetlerle mü-
racaat etti. Toraks BT’de mediastinal lenf nodları ve parankimde solid nodüller vardı. EBUS 
negatif sonuçlanınca mediastinoskopi yapıldı. Frozen section negatif olduğundan aynı seans-
da endoskopik akciğer wedge biyopsisi yapıldı ve IgG4-ilişkili hastalık tanısı konuldu. Diğer 
hastadaki medikal tedavi protokolü, bu hastaya da uygulandı.

Akciğer hastalıkları patolojisine yeni katılan bir hastalığı ve iki olguyu paylaşmak istedik. 
IgG4-ilişkli hastalığın tedavisi medikaldir ancak ilk olgumuzdaki gibi komplikasyonlara yol 
açmış ise cerrahi tedavi uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kitle, IG-G4, Nadir hastalık
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Olgunun Bilgisayarlı Toraks BT Görüntüsü (Preop)

Preoperatif BT
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P-089  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

MEDIASTINAL LEZYONLARIN KISTIK SOLID AYRIMINDA 
RADYOLOJI YETERLI MI?
Alaaddin Buran, Celal Tekinbaş, Atila Türkyılmaz, Bekir Sami Karapolat, Kübra Nur 
Seyis, Ömer Topaloğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon

Giriş:  Mediastinal bronkojenik kistler her yaş grubunda görülebilen, çoğunlukla parat-
rakeal veya subkarinal alanda yerleşen ve sıklıkla konjenital kökenli lezyonlardır. Radyolojik 
görünümleri çoğunlukla kistik lezyonlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak komplike kistler 
ve bazen radyolojik değerlendirmedeki eksiklikler tanıyı zorlaştırmaktadır. Genellikle asemp-
tomatik seyreden bu olgular kistin yerleşim yerine göre basıya bağlı semptomlar verebilirler. 
Standart tedavi kistin tam eksizyonudur.

Olgu: 56 yaşında kadın olgu nefes darlığı şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Akciğer gra-
fisinde üst mediastende genişleme ve opasite artışı görülmesi üzerine çekilen toraks tomog-
rafisinde sağ paratrakeal alanda 22,3x20,3 mm boyutlarında heterojen dansiteye sahip kitle 
görüldü (Resim 1). Lezyonun solid olarak değerlendirilmesi üzerine özofagus leiomyomu ve 
lenfadenopati ön tanılarıyla EBUS yapıldı. Sonuç alınmaması üzerine eksizyonel biyopsi plan-
landı. Sağ videotorakoskopi ile V. azygos seviyesinde özofagus-trakeaya yapışık, fluktuasyon 
veren lezyon görüldü. Lezyondan mukoid kıvamda mayi aspire edildi. Çevre dokulardan kes-
kin ve künt diseksiyonlarla serbestleştirilen kitle total olarak rezeke edildi. Çıkarılan materyalin 
histopatolojik incelenmesi sonucu bronkojenik kist olarak raporlandı.

Sonuç: Bronkojenik kistler mediastenin tüm bölümlerinde yerleşebilen kistik lezyonlardır. 
Radyolojik değerlendirme kistik-solid ayrımında çoğunlukla yeterlidir. Ancak nadir de olsa bu 
ayrımın yapılamama olasılığının dikkate alınması gerektiğine inanmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Mediastinal lezyon, kistik, solid radyoloji

Resim 1. Preoperatif bilgisayarlı toraks tomografi
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P-090  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

Akciğerin Geri Dönüşsüz Bir Hasarından Kaynaklanan Masif Hemoptizide 
Radikal Çözüm: Akciğer Rezeksiyonu

Ömer Topaloğlu, Kubra Nur Seyis, Alaaddin Buran, Sami Karapolat, Atila 
Turkyilmaz, Celal Tekinbas
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon

Giriş:  Masif hemoptizi kanama başladıktan sonraki 24 saatte 200–1000 ml arasında kan 
ekspektorasyonu şeklinde tanımlanan ve gerekli müdahaleler yapılmadığı taktirde mortalitesi 
%50’nin üzerinde olabilen bir durumdur. Genel olarak masif hemoptizinin tedavisinde multi-
disipliner bir yaklaşımla olguların hava yolu açıklığının korunması, vital bulguların stabilizas-
yonu ve altta yatan etiyolojik sebebe yönelik tedavi yer almaktadır.

Olgu: 56 yaşında erkek olgu masif hemoptizi nedeniyle takip edildiği dış merkezden ileri 
tetkik ve tedavi amacıyla hastanemiz Göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesine sevk edildi. 
Olgunun yakınlarından alınan anamnezde bir gece önce öksürükle bir seferde yaklaşık 800 
ml kan geldiği öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durumu orta, entübe, nabız 120/dk, kan 
basıncı 90/70 mmHg, vücut sıcaklığı 36,9°C ve periferik oksijen saturasyonu %89 idi. Oskül-
tasyonda sağ hemitoraksta yaygın raller mevcuttu. Kan biyokimyasında hemoglobin 9,6 g/dl 
olarak ölçülen olgunun posteroanterior akciğer grafisinde sağ hemitoraksta volüm kaybı ve 
akciğer parankiminde yaygın infiltrasyon olduğu görüldü. Bilgisayarlı toraks tomografisinde 
sağ akciğer üst loblarda daha belirgin olmak üzere yaygın amfizematöz değişiklikler, bronşek-
tazi alanları ve kalsifiye-nonkalsifiye granülamatöz nodüller ve sol akciğerde kompansatris 
hipertrofi mevcuttu (Resim 1). Geçirilmiş tüberküloza bağlı sağ destroyed akciğer ön tanısı 
ile medikal tedavisi başlanan ve takip edilen olguda yoğun bakımdaki ilk gecesinde yaklaşık 
olarak 2000 ml kadar masif hemoptizi gelişti. Olguya acil olarak ameliyathane şartlarında rijit 
bronkoskopi yapıldı. Burada sağ üst lob bronşundan aktif kanama olduğu görüldü. Adrenalin-
li soğuk izotonik solüsyon ile lavaj uygulandı ancak aktif kanama tam olarak durdurulamadı. 
Bunun üzerine acil torakotomi kararı alındı. Çift lümenli entübasyonu takiben sağ posterola-
teral torakotomi ile sağ pnömonektomi yapıldı. Postoperatif dönemde herhangi bir komplikas-
yon görülmeyen olgu 4. gün taburcu edildi. Olgu 1 yıllık takibin sonunda klinik, radyolojik ve 
bronkoskopik olarak asemptomatiktir.

Sonuç: Masif hemoptizi olgularında acil rijit bronkoskopi ile yapılan soğuk lavaj çoğun-
lukla kanamayı durdurmaktadır. Bununla birlikte rijit bronkoskopinin yeterli kanama kontro-
lünü sağlayamadığı olgularda yapılacak rezeksiyon cerrahisi hayat kurtarıcı olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, cerrahi, hemoptizi
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Resim 1
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P-091  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

NADIR GÖRÜLEN BIR PULMONER NOCARDIYOZIS 
OLGUSU
Mehmet Kılıç, Mustafa Vedat Doğru, Çiğdem Obuz, Oğuz Girgin, Necati Çıtak, 
Aysun Ölçmen, Seyyit İbrahim Dinçer
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nokardiyoz, oldukça nadir görülen ve özellikle immünsüpresif olgularda ortaya çıkan fır-
satçı bir enfeksiyondur. Ancak enfekte olan olguların yaklaşık üçte birinin immün sisteminin 
normal olduğu bilinmektedir. Nokardiyozun klinik tablosu çok geniş bir yelpazede oluşmakta 
ve bu nedenle diğer enfeksiyonlar hatta maligniteler ile bile karışabilmektedir. Patognomonik 
bulgusu, semptom ve radyolojik özellikleri olmayan bu hastalığın tanısı bazen güç olabilmek-
tedir. Herhangi bir immünsüpresif hastalık ya da tedavi öyküsü olmayan olgumuz tekrarlayan 
hemoptizi şikayetleri ile göğüs hastalıklarına başvurmuş. Görüntülemelerdeki infiltratif alan 
nedeniyle uzun süre antibiyoterapi verilmiş. Tarafımıza yönlendirilen hastaya tanısal VATS 
yapıldı ve patolojisi nocardia enfeksiyonu geldi. Enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları 
ile birlikte tedavisi düzenlenen hastanın semptomları geriledi.

Pulmoner nocardiyozis nodüllere ve kavitelere yaklaşımda akılda tutulması gereken nadir 
bir hastalıktır.
Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, pulmoner nocardiyozis, VATS
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P-092  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

KÖPEK ISIRIĞINA BAĞLI GELIŞEN PNÖMOTORAKS 
OLGUSU
Gönül Yılmaz Tosun, Atilla Can, Hıdır Esme
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş:  Isırık yaralanmaları en sık köpek ve kedi gibi evcil hayvan ısırıklarıdır. Dünya 
üzerinde bildirilmeyen olguların çokluğu nedeni ile bu tip yaralanmaların sıklığı tam olarak 
bilinememektedir. Köpeklerin güçlü diş ve çene yapısına sahip olmaları nedeniyle köpek ısırığı 
yaralanmalarında ısırılan dokuda kesici ezici tipte yaralanmalar gelişmektedir. Oluşan basınç 
kas, tendon, sinir, damar ve kemik gibi derin dokuların zarar görmesine neden olabilmekte-
dir. Köpek ısırması sonucu sağ hemitoraksta açık pnömotoraks gelişmesi nedeni ile bu ilginç 
vakayı sunuyoruz.

Olgu: İki yaşında erkek hasta, sokak köpeği saldırısı sonrası sonucu acil servise getirildi. 
Fizik muayenede, kafa, her iki üst ekstremite ve ağrılıklı sağ hemitoraks olmak üzere bilateral 
toraks duvarında çok sayıda ısırık ve diş izleri mevcuttu. Sağ hemitorakstaki açık yaralardan 
hava giriş çıkışı tespit edildi. PAAC grafide sağ pnömotoraks tespit edilen hastaya acil olarak 
tüp torakostomi uygulandı. Mevcut yaralar suture edilerek kapatıldı. Sahipsiz hayvan saldırısı 
olduğu için kuduz immungloblulin yapıldı ve hasta, aşı takvimine alındı. Çocuk infeksiyon 
hastalıkları ile konsülte edilerek uygun antibiyoterapi başlandı. Klinik takiplerinde komplikas-
yon gelişmedi. Akciğerlerin ekspanse olması ile toraks tüpü çekildi ve sorunsuz taburcu edildi.

Tartışma: Köpek ve kedi ısırıklarına bağlı hasarlanan vücut bölgesi, ısıran canlının türüne 
ve mağdurun yaşına, vücut yapısına göre farklılık göstermektedir. Ancak, en çok hasarlanan 
vücut bölgeleri ekstremiteler olarak ifade edilmektedir. Isırık yaralanmalarının bir kısmında 
cerrahi tedavi gerekmektedir. Mitnovetski ve arkadaşlarının çalışmalarında cerrahi tedavi alan 
hastalardan %7,3’üne, Lang ve arkadaşlarının çalışmalarında da hastaların %54,5’ine yara 
bakımı ve sütür uygulanmıştır. Bizim olgumuzda, ısırık sonucu pnömotoraks geliştiği için tüp 
torakostomi ile tedavi yöntemi uygulanmıştır. Köpek ısırığı durumlarında ısırılan vücut bölgesi, 
kişinin zayıf, kaslı veya şişman olması durumları da göz önünde bulundurulduğunda gelişe-
bilecek tıbbi durumlar arasında, bizim vakamızda olduğu gibi nadiren de olsa, pnömotoraks 
göz ardı edilememelidir.
Anahtar Kelimeler: açık pnömotoraks, köpek ısırığı, tüp torakostomi
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P-093  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

TORAKOSTOMI SONRASI NADIR GÖRÜLEN BIR 
KOMPLIKASYON; DREN KOPMASI
Serdar Evman, İlker Kolbaş, Abdurrahim Gördebil, Serda Kanbur, Cansel Atinkaya 
Öztürk, Çağatay Tezel, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
İstanbul

Toraks dreninin sonlandırılması veya sonrasında pnömotoraks, cilt altı amfizem, hemoto-
raks gibi birtakım komplikasyonlar oluşabilir. Tüp torakostomi sonladırıldıma esnasında ko-
pan ve parçası toraks içinde kalan bir dren olgusunu sunuyoruz.

52 yaşındaki kadın hastaya, bronşiektazi nedeniyle lateral torakotomi ile inferior bilobek-
tomi operasyonu uygulandı. Ameliyat sonrası hemorajisi olması üzerine 6. saatte revizyona 
alınarak hematom boşaltılması ve kanama kontrolü yapıldı. Post operatif 2. gün hava kaçağı 
ve drenajı olmayan, PA akciğer grafisinde ise akciğeri ekspanse olan hastanın dreni sonlan-
dırıldı. Dren çekilme esnasında koptuğu ve çıkan kısmın kısa olduğu fark edildi. Kontrol PA 
akciğer grafisinde kopan kısım toraks içinde sebat ettiği teyit edilerek operasyon kararı alındı. 
Dren deliği kamera portu olarak kullanılarak uygulanan VATS eksplorasyonda, kopan toraks 
tüpünün revizyon ameliyatı sonrasındaki kot dikişleri ile sütüre edildiği görüldü. Dren VATS 
eşliğinde toraks kavitesinden çıkartıldı, yeni bir dren yerleştirildi ve işlem sonlandırıldı.

Torakotomi kapatılması esnasında kotlar sutüre edilirken yerleştirilen drenlere dikkat edil-
mesi gerekmektedir. Olgumuzu literatüre katkı amaçlı sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: torakotomi, dren kopması, tüp torakostomi
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P-094  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

OPERE PULMONER KIST HIDATIK HASTASINDA 
GELIŞEN INTRAKAVITER ASPERGILLOMA
İlteriş Türk1, Ebru Sayılır Güven1, Pınar Bıçakçıoğlu1, Nevzat Kılıç1, Hatice Esra 
Özaydın2

1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, Ankara 
2Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, 
Ankara

Giriş:  Aspergillozis saprofitik bir enfeksiyondur ve genellikle tüberküloz, pulmoner en-
farkt, neoplazmlar, büller gibi akciğer parankiminde boşluk oluşmasına neden olan patolojile-
re sekonder olarak gelişir. Operasyon sonrası oluşan rezidü kaviter alanlarda da gelişen asper-
gillomanın, pulmoner kist hidatik kavitesinde görülmesi literatürde nadir olarak bildirilmiştir.

Olgu: 25 yaşında kadın hasta, son 3 gündür mevcut olan hemoptizisi nedeniyle kliniğimi-
ze başvurdu. 16 yıl önce sağ ve sol akciğer kist hidatik nedeniyle kistotomi kapitonaj öyküsü 
olduğu öğrenildi. Hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde sol akciğer alt lobda 4 cm çaplı 
kitle lezyonu görüldü. Hastaya torakotomi ile alt lob süperior segmentektomi operasyonu uy-
gulandı. Postoperatif patolojisi kavite formasyonu ve mantar topu olarak raporlandı.

Sonuç: Aspergilloma için önerilen tedavi, solunum fonksiyon testleri yeterli olan hasta-
larda anatomik pulmoner rezeksiyondur. Pulmoner kist hidatik cerrahisinde kistotomi sonrası 
boşalan kavitenin kapitone edilmemesi, fırsatçı bir mantar enfeksiyonu olan aspergillozise ze-
min hazırlar. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kist hidatik endemik olarak görülmektedir 
ve aspergilloma ile birlikteliği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: aspergilloma, cerrahi, hidatik kist

 
Resim 1. Aspergilloma
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P-095  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

KONJENITAL KISTIK ADENOMATOID MALFORMASYON: 
SPONTAN PNÖMOTORAKS ILE BAŞVURAN ERIŞKIN BIR 
HASTA
Bekir Elma
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon (CCAM), akciğerin konjenital kistik hasta-
lıklarından biridir ve en sık bildirilen konjenital akciğer lezyonudur. Etkilenmiş hastalar tipik 
olarak yenidoğan döneminde genişleyen ve çevre akciğer parankiminin sıkışmasına neden 
olan kistlerden dolayı solunum sıkıntısı yaşarlar. Respiratuvar distresin şiddeti lezyonun bo-
yutuyla orantılıdır. Tipik bulgular takipne, inleme ve çekilmeler ile artan solunum çabası ve 
siyanozdur. Prenatal dönemde fetal USG ile tanı konulabilir. Bazı hastalar ömrünün sonuna 
kadar asemptomatik kalırlar. Yenidoğan dönemi sonrası hastalar sıklıkla tekrarlayan pnömoni, 
öksürük, dispne ve siyanoz ile başvururlar. Bu çalışmada acil servise nefes darlığı ve göğüs 
ağrısı ile başvuran genç bir kadın hasta sunuldu. Hastada spontan pnömotoraks tespit edildi 
ve tüp torakostomi uygulandı. Akciğer ekspanse olmasına rağmen hava kaçağının devam 
ettiği görüldü. Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekildi ve linguler segmentte içi hava dolu, kistik 
görünümlü, içinde septalar bulunan ve ince duvarlı lezyon saptandı. Ameliyat kararı alındı ve 
sol torakotomi ile lingulektomi yapıldı. Hastanın patolojik tanısı CCAM olarak bildirildi. Nadir 
bir spontan pnömotoraks nedeni olarak dikkat çekici bir olgu olarak sunuldu.
Anahtar Kelimeler: CCAM, Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, Spontan pnömotoraks, 
Uzamış hava kaçağı

 
Resim 1. CCAM’lu lingula segmenti
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P-096  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

YAYGIN AKCIĞER TUTULUMU OLAN ALVEOLAR 
EKINOKOK OLGUSU
Yener Aydın1, Hayri Oğul2, Recep Sade2, Atilla Eroğlu1

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Elli İki yaşında bir erkek olgu sarılık, dispne, öksürük ve balgam şikayeti ile başvurdu. 
Hasta karaciğerden yapılan ince iğne biyopsisi ile Alveolar Ekinokok tanısı almıştı. IgG ELISA 
testi pozitif idi. Posteroanterior akciğer grafide her iki akciğerde multipl noduler lezyon tespit 
edildi. Bilgisarlı toraks tomografide akciğer penceresinde düzgün sınırlı yumuşak doku dansi-
tesinde oval nodüler lezyonlar saptandı. Hastaya karaciğer ve akciğerindeki yaygın lezyonlar 
nedeniyle altı yıl albendazol tedavisi verildi. Alveolar Ekinokok primer olarak karaciğeri tutan 
bir hastalık olup tümör benzeri bir gelişim göstererek akciğere de yayılabilir. Bu olgu multipl 
nodüler akciğer lezyonlarında Alveolar Ekinokok’unda akılda tutulması gerektiğini hatırlatmak 
için sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akciğer, Alveolar Ekinokok, Tedavi
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P-097  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

SPONTAN PNÖMOTORAKS VE INTRABÜLLÖZ 
HEMATOM
Ayten Güner Akbıyık, Halil Tözüm, Tahir Şevval Eren
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul

Giriş:  Spontan pnömotoraks sık görülen göğüs cerrahisi acillerindendir. Spontan pnömo-
toraks, primer spontan pnömotoraks (PSP) ve sekonder spontan pnömotoraks (SSP) olarak 
sınıflandırılır. Primer spontan pnömotoraks’da travma hikayesi ya da altta yatan bir akciğer 
patolojisi yoktur. Sekonder spontan pnömotoraks özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
(KOAH), büllöz amfizem gibi pulmoner patolojiler sonucunda oluşur. Spontan pnömotoraksın 
bilinen insidansı erkekler için yıllık 7,4–28/100,000 ve kadınlar için yıllık 1,2–6/100,000 ola-
rak bildirilmektedir. Bunların sadece %10 kadarını SSP olguları oluşturmaktadır.

PSP daha çok gençlerde görülürken SSP orta yaş ve ileri yaştaki hastalarda görülür. Ak-
ciğer kanseri, kanser ve sarkomlara ait metastazlar da SSP nedenleri arasında yer almaktadır. 
Pnömotoraks tanısı genellikle görüntüleme teknikleri ile doğrulanır, bu pnömotoraksın boyutu 
ve tedavi stratejisinin belirlenmesi için gereklidir.

Olgu: 43 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyeti ile acil servise başvur-
du. Yapılan tetkiklerinde sağ hemitoraksta total spontan pnömotoraks saptandı. Tüp tora-
kostomi uygulandı. Kontrol akciğer grafisinde akciğerin ekpanse olduğu ancak sağ üst lobda 
büyük bir opasite varlığı dikkat çekiyordu (Resim1). Bilgisayarlı toraks tomografisinde sağda 
hemitoraksta görülen opasite dev bül içine kanama ve hematom olarak değerlendirildi (Re-
sim2). Hastaya cerrahi müdahale planlandı. Genel anestezi altında sağ anterior torakotomiyi 
takiben dev bülün olduğu sağ üst loba stapler yardımıyla wedge rezeksiyon uygulandı. Postop 
herhangi bir sorun yaşamayan hasta takipleri sonrası taburcu edildi.

Sonuç: SSP gelişmesinde en sık karşılaşılan neden KOAH’dır, ancak nadir de olsa akci-
ğerde bül içine kanama ve hematom etyolojide akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: dev bül, intrabülloz hematom, spontan pnömotoraks

Resim 1. Posterior anterior akciğer grafisinde sağ hemitoraksta pnömotoraks ve dev bülloz hematom
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P-098  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

ÇOCUKTA MEDIASTINAL ŞIFTE NEDEN OLAN BÜLLÖZ 
AMFIZEM
Tamer Altınok1, Barış Sarıçoban1, Gürcan Koşal1, Sevgi Pekcan2, Necdet Poyraz3

1NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya 
2NEÜ Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya 
3NEÜ Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

Bül; alveol harabiyeti sonucu, akciğer parankimi içinde, 1 cm’den büyük hava boşluk-
larıdır. Büllerin %20’sinde akciğer parankimi sağlamken, %80’inde amfizemlidir. Çok çeşitli 
olarak sınıflandırılırlarken; patolojik olarak üçe ayrılır; tip 1’de akciğe rparankimi normalken 
%20 oranında paraseptal amfizem bulunur. Tip2’de diffüz büller, panasiner amfizem bulunur. 
Tip 3’te Akciğer parankimi kayboılmştur, büllerin sınırları belli değildir.

Olgu: 13 yaşında erkek hasta; astım tanısı ile takip edilmekte olan hasta yaklaşık 5 yıl 
öncenefes darlığı, öksürük şikayetleri ile pediatriye başvurmuş ve tetkiklerde büllöz akciğer 
saptanması üzerine ara ara kontrollere gelmiş. Hasta nefes darlığının artması üzerine çocuk 
acil servisine başvurmuş. Torks BT’de’Bilaterali akciğer parankiminde solda sayı ve boyutça 
daha belirgin olmak üzere büyüğü sol akciğerde üst lobda 16x11 mm ebadında çok sayıda 
bül izlenmektedir. Solda kitle etkisi nedeni ile sol akciğer alt lob posteriobazalinde atelektazi 
gelişmiştir. Kalp ve mediastinal yapılar sağa doğru yer değiştirmiştir. Sağ akciğer orta lobda 
plöroparankimal fibrotik bant izlenmektedir. Trakea ve sağda ana bronşlar açıktır. Solda üst ve 
alt lob bronşları büllerin etkisi ile basıya uğramıştır. Hastanın Ağustos 2015 tarihli BT tetkiki ile 
karşılaştırıldığında sol akciğerde tarif edilen büllerin genişlediği’raporlandı. Hastanın mediaten 
yapılarının aşırı derecede sağa yer değiştirmesi ve hastanın kliniği nedeniyle planlı acil opere 
edilidi GAA entübe etmeden önce, basınçlı solutma ile tansiyon pnomotoraks gelisebilecegi 
için tedbir amacıyla, hastaya once anterolateral torakotomi pozisyonu verildi, vitallerinde bo-
zulma olmayan hastaya sol torakotomi pozisyonu verildi. Toraksa girer girmez bül formasyo-
nunun dışarıya taştığı görüldü, torakotomi insizyonu interkostal aralık genişleltildikçe dışarıya 
taşan bül hacminin arttığı görüldü. Gözlemde sönen bülün içerisinde çok sayıda büyüklü 
küçüklü bül yapıları olduğu; anatomık planın kaybolduğu, fissürün seçilemediği/inkomplet ol-
duğu, hilusun ileri derecede yapışık olduğu; büllöz yapıların toraks duvarı ve medıastene ileri 
derecede yapışık olduğu; sol hemitoraksın mediasten duvarının mediastinal yapılarla birlikte 
sağa aşırı derecede deviye olduğu ve sol akciğerin üst lob parankımının pek kalmadığı, alt lob 
parankiminin ise atelektazik kaldığı ve ekspanse olmadığı gözlendi. Bül yapıları endostapler 
kullanılarak hacim küçültücü cerrahi prensipler gereği mümkün olduğunca çıkartıldı.’Patoloji: 

‘Hafif enflamatuar, fibrotik ve hemorajik değişiklikler’olarak raporlandı. Hasta komplikas-
yon görülmeden taburcu edildi.

Büllerin mediastinal şift yapacak büyümüş olmaları oldukça nadir görülmektedir. Medisti-
nal şifte neden olacak kadar büyük boyutlara ulaşmış olan büller en kısa sürede cerrahi olarak 
çıkarılmalıdır. Biz de olgumuzu, nadir görülen ancak hızla müdahale edilmesi gereken bu 
hasta grubundan seçtik.
Anahtar Kelimeler: Dev bül, Mediastinal şift, 



264
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

Resim 1. Toraks BT Aksiyal Kesit
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P-099  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

PRIMER AKCIĞER MALIGNITESINI TAKLIT EDEN 
INFLAMASYON DOKUSU
Ahmet Kayahan Tekneci, Önder Kavurmaci, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, 
Ali Özdil, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Akciğer kanseri de dahil olmak üzere malignite hastasının tanı ve takibinde po-
zitron emisyon tomografisinin (PET) önemi giderek artmaktadır. Her ne kadar günümüzde 
maligniteye işaret eden tutulum değerleri açıkça ortaya konmuş olsa da enfeksiyon-inflamas-
yonla ilişkili bazı lezyonlar yüksek derecede tutulum gösterebilmektedir. Çalışmamızda; akci-
ğer malignitesi sebebi ile anatomik rezeksiyon planlanan ancak PET-BT’de geçirilmiş girişime 
sekonder hipermetabolik lezyon saptanan ve bu sebep ile cerrahi tedavi kararı tekrar gözden 
geçirilen hasta sunuldu.

Olgu: Öksürük nedeni ile tetkik edilen 57 yaşında erkek hastanın toraks tomografisinde 
sağ akciğer üst lobda nodüler lezyon saptandı. PET-BT ile değerlendirilmesinde sağ akciğer 
üst lobda 12 mm nodüler buzlu cam alanı ve sol üst lobdan başlayıp ventrale fuziform uza-
nım gösteren yaklaşık 6x2 cm SUV: 16 tutulum gösteren lezyon izlendiği raporlandı (Resim 
1). Hastanın önceki radyolojik tetkikleri incelendiğinde sol akciğer üst lobda benzer bir lez-
yonun olmadığı görüldü. Detaylı özgeçmiş sorgulamasında yaklaşık 2 ay önce sol spontan 
hidropnömotoraks sebebi ile tüp toraksotomi uygulanma öyküsü tarifleyen hastanın operas-
yonu, kontrol tomografi ile değerlendirilmesi sonrasına ertelendi. Hasta yaklaşık 1 ay sonra 
kontrol tomografi ile yeniden değerlendirildi ve sağ akciğerdeki lezyonun stabil olduğu ancak 
sol akciğerdeki lezyonun kaybolduğu görüldü (Resim 1). Operasyona alınan hastaya sağ üst 
lobektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucu adenokarsinom ile uyumlu bulundu. 
Postoperatif dönemde sorunu olmayan hasta 7. günde taburcu edildi.

Sonuç: Akciğer tümörleri, tüm dünyada kanserden ölümlerde ilk sıradadır. Sınırlı ve yay-
gın hastalığın belirlenmesinde görüntülemenin rolü büyüktür. Bu nedenle başta bilgisayarlı 
tomografi (BT) olmak üzere, manyetik rezonans (MR) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) 
gibi görüntüleme yöntemleriyle hastalığın tespiti, evrelemesi, takibi ve postoperatif komplikas-
yonlar doğru ve ayrıntılı bir şekilde yapılabilmektedir. Enfeksiyon ve inflamasyon ile ilişkili sü-
reçlerde PET-BT’nin yalancı pozitiflik gösterebildiği bilinse de tüp torakostomi uygulamasına 
sekonder kitlesel lezyon görülmesinin nadir bir antite olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Tüp toraksotomi, benign akciğer lezyonu, hipermetabolik tutulum
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Resim 1. Üstte olgunun pozitron emisyon tomografisi görülmektedir. Mavi oklar tüp torakostomiye sekonder hipermetabolik tutulum alanlarını 
göstermektedir. Altta ise bir ay sonraki kontrol tomografi izlenmektedir. Kırmızı ok operasyon ile rezeke edilen malign lezyona işaret etmektedir. 

PET-BT’deki hipermetabolik alanlar kontrol tomografide sekonder değişiklikler şeklinde görünmektedir.
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P-100  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

NADIR BIR AKCIĞER ANOMALISI: KONJENITAL 
BRONŞIAL ATREZI
Barış Gülmez1, Bengisu Arabacı1, Özgür Samancılar1, Soner Gürsoy1, Ahmet Üçvet1, 
Yelda Varol2

1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir 
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Giriş: Konjenital bronşial atrezi genel olarak; kör sonlanan bir bronş, mukus tıkacı ve 
periferik akciğer parankiminin aşırı havalanması ile karakterize olan, nadir görülen bir akciğer 
anomalisidir. En sık sol üst lob apikoposterior segment tutulur. Genellikle asemptomatik olup 
erişkinlerde rastlantısal olarak ortaya çıkar. PAAC grafilerinde fokal amfizematöz görünüm 
veren lezyonu bilgisayarlı tomografi (BT) ile ya da bronkoskopik olarak tanımlamak doğru teş-
hisin anahtarıdır. Bu çalışmamızda BT ve bronkoskopi ile bronşial atrezi tanısı alan ve cerrahi 
olarak tedavi edilen olgu sunulmuştur.

Olgu: Bilinen ek hastalığı olmayan 46 yaşında kadın hasta yaklaşık 6 aydır olan nefes 
darlığı, öksürük ve sık enfeksiyon geçirme öyküsü ile tarafımıza başvurdu. Fizik muayenesin-
de sol üst zonda solunum seslerinde azalma dışında patoloji saptanmadı. PAAC grafisinde 
sol üst zonda hiperinflasyon görüldü. Toraks BT’de sol akciğer üst lob parankiminde tama 
yakın destrüksiyon oluşturan ve üst lob parankimini dolduran bül izlenirken, lingula ve üst lob 
posterior segmentinin korunduğu görüldü. Bronkoskopi ile sol üst lobda lingula bronşu hariç 
bronş girişi izlenmeyen hastaya videotorakoskopik eksplorasyonda üst lobun lingula hariç di-
ğer bölgelerinin büllöz ve amfizematöz bir hal aldığı ve lingula segment parankiminden keskin 
bir sınırla ayrıldığı görüldü. Lingula koruyucu akciğer rezeksiyonu yapıldı. Histopatolojik tanısı 
büllöz amfizem olarak sabitlendi. Postoperatif takibinde komplikasyon gözlenmeyen hasta ta-
kibinin 1. ayında hastalıksız ve semptomsuz olarak izlenmektedir.

Sonuç: Bronşial atrezi nadir görülen konjenital bir anomali olup literatürde olgu sunum-
ları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Semptomatik bronşial atrezi olgularında iyi bir preoperatif 
değerlendirmenin ardından yapılacak cerrahi rezeksiyon, hastaların yaşam kalitesine fayda 
sağlayabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: atrezi, bronş, cerrahi, konjenital
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Toraks BT

Resim 1. Sol üst lob hiperinflasyon
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P-101  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

MALIGNITE ÖYKÜSÜ OLAN HASTADA YENI GELIŞEN 
NODÜL; AKCIĞER PARAZITI
Fatma İlknur Ulugün, Volkan Karaçam, Nezih Özdemir
Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş:  Biz akciğer karsinomuna benzeyen nadir olan bir akciğer parazit olgusunu sunu-
yoruz.

Olgu: 74 yaşında erkek hasta, Mart 2010’da sağ böbrekte kitle nedeni ile sağ radikal 
nefrektomi yapılan olguda T3AN0M0 kromofob renal hücreli karsinom tanısı aldı. Kontrolle-
rinde 10/10/2016 tarihli toraks BT de sol akciğer üst lob lingular segmentte yeni ortaya çıkan 
1 cm’lik nodül tespit edildi. 01/11/2016 tarihinde çekilen PET BT de tariflenen nodülde SUV 
tutulumu izlenmedi. Sonrasında yapılan bronkoskopide endobronşiyal lezyon izlenmedi ve 
bronş lavaj sıvısı sitolojisi malignite yönünden negatif olarak raporlandı. Multidisipliner kon-
sey toplantısında tanısal torakotomi kararı alındı. 15/02/2017 tarihinde wedge rezeksiyon ya-
pılan olgunun frozen sonucu nekrotizan granülamatöz enflamasyon olarak bildirildi. Olgunun 
ileri patolojik incelemesinde nekrotizan granülom yapısının santral bölümünde birkaç alanda 
çekmenleri seçilebilen fragmante olmuş parazit ile uyumlu yapı izlendiği raporlandı. Olgunun 
poliklinik takipleri devam etmektedir.

Sonuç: Akciğer parazitleri nadir bir hastalıktır ancak malign olduğu düşünülen nodülde 
beklenmedik bir şekilde karşımıza çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: akciğer, nodül, parazit



270
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-102  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

RENAL ANJIOMYOLIPOMANIN EŞLIK ETTIĞI 
PULMONER LENFANJIOLEIOMYOMATOZIS OLGUSU
Ömer Giray İntepe, Recep Ustaalioğlu, Eyüp Halit Yardımcı, Mehmet Yıldırım, 
Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Özellikle üreme çağı kadınlarında saptanan lenfanjioleiomyomatozis olgumuzu 
pnömotoraksın nadir karşılaşılan sebeplerinden biri olması gerekçesiyle sunmayı amaçladık.

Gereç-yöntem: Nefes darlığı ile acil servisimize başvuran ve yapılan tetkikler sonucu 
pnömotoraks saptanıp müdahalede bulunulan hastanın kayıtları geriye dönük olarak ince-
lendi.

Bulgular:Acil servisimize nefes darlığı ile başvuran ve tetkikler sonucunda sağ pnömo-
toraks saptanarak tüp torakostomi ile kapalı sualtı drenajı uygulanan hastanın anamnezinde 
renal anjiomyolipoma tanısının mevcuttu. Bu kitlenin bası etkisinden dolayı hastada renal ar-
ter stenozu geliştiği ve bu nedenle anjiografi ile renal artere stent uygulandığı bilgileri hastanın 
eski kayıtlarından elde edildi. Hastanemizde çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde her iki 
akciğerde tüm lob ve segmentlerde dağınık yerleşim gösteren değişik boyutlarda ince duvarlı 
lenfanjioleiomyomatozis lehine kistler rapor edildi.

Sonuç: Lenfanjioleiomyomatozis nadir görülüp, sıklıkla efor dipnesi, pnömotoraks ve 
batında kitleler ile klinik bulgu verir. Pnömotoraks etiyolojisinde akla gelmesi gereken neden-
lerden biridir ve bazı vakalarda beraber görülmesi nedeniyle tüberoskleroz açısından da bu 
hastaların değerlendirilmesi gerekir.
Anahtar Kelimeler: Lenfanjioleiomyomatozis, Anjiomyolipoma, Pnömotoraks
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P-103  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

PARSIYEL VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALILI BIR OLGU
Serkan Kaya1, Murat Sarıçam2

1Namık Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tekirdağ 
2Çorlu Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Tekirdağ

Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi (PAPVD) nadir bir konjenital ano-
malidir. Bir veya daha fazla pulmoner venin sol atriyum dışında dolaşıma katılması olarak 
tanımlanır. Bu yazıda sağ süperior pulmoner venin, süperior vena kavaya açılan venöz dönüş 
anomalili olgu ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Venöz, Dönüş, Anomali, Akciğer

Resim 1. Toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ akciğer üst lobda belirgin bir nodüler lezyon (Resim 1a) yanında, bu lezyondan başlayarak 
akciğer apeksine uzanan benzer dansitede tübüler bir yapı gözlenmektedir (Resim 1b). Sağ akciğer superior pulmoner venin üst lobu drene 

eden dallarının vena cava superiora döküldüğü görüldü (Resim 1 c).
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P-104  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

HARAP OLMUŞ AKCIĞERLI HASTADA VIDEO YARDIMLI 
TORAKOSKOPIK PNÖMONEKTOMI
Göktürk Fındık, Ebru Sayılır Güven, Hakan Nomenoğlu, Funda İncekara, Şevki 
Mustafa Demiröz, Koray Aydoğdu, Sadi Kaya
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Ankara

Bronşektazi, dünyada yaygın görülen hastalıklardan biridir. Video yardımlı torakoskopik 
cerrahi (VATS) bronşektazinin tedavisine yeni bir seçenek sunmaktadır. Daha önceden bili-
nen bronşektazi hastalığı olan 47 yaşında kadın hasta, sık pulmoner enfeksiyon geçirme ve 
tekrarlayan hemopizi şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Hastanın çekilen toraks bilgisayarlı 
tomografisinde (BT) sol harap olmuş akciğer izlendi. Hastaya VATS ile sol pnömonektomi 
operasyonu uygulandı. Hasta postoperatif 7. günde komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. 
Pnömonektomi, hastanın yaşam kalitesinde önemli travma ve etki yaratmaktadır. Bronşek-
tazili hastalarda, uygun tedavi uygulanmadığında çoğu zaman harap olmuş akciğer gelişir. 
Kronik plöreziden kaynaklanan şiddetli plevral adezyonlar oluşur. Bu durum VATS için zorluk 
yaratsa bile VATS pnömonektomi, deneyimli cerrahlar tarafından uygulandığında yapılabilir 
ve güvenli bir yöntemdir, uygun hastalarda cerrahi bir tedavi olarak önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Bronşektazi, Cerrahi, Harap olmuş akciğer, VATS
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P-105  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

NADIR BIR OLGU: BEHÇET HASTALIĞI VE DEV BÜL 
BIRLIKTELIĞI
Barış Hekimoğlu, Yücel Akkaş, Bülent Koçer
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği

Behçet hastalığı (BH) etyolojisi tam olarak bilinmeyen, kronik, tekrarlayıcı, sistemik bir 
vaskülittir. Klasik triadı; tekrarlayan oral-genital ülserler ve üveittir. BH’nin karakteristik tanı 
kriteleri, tüm sistemleri ilgilendirebilen bulgular ile prezente olabilmektedir. BH ile akciğerde 
dev bülün eş zamanlı görülmesi ise oldukça nadir bir durumdur. Tedavide kullanılan anti-enf-
lamatuar ilaçlar ve hastalığın kendi patogenezi, bu hastalarda yapılacak cerrahi prosedürleri 
gerek preoperatif gerekse postoperatif süreçlerinin oldukça zorlayıcı geçmesine neden olmak-
tadır. Nefes darlığı şikayeti ile gelen 6 yıldır BH takipli 25 yaşndaki erkek hasta, sol akciğer alt 
lobda yer alan dev bülü nedeniyle tek port vats yöntemi ile opere edilmiştir. Postoperatif süreci 
başarılı şekilde geçirilen hasta komplikasyonsuz olarak taburcu edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, Dev bül, Tek-port Vats

 
Resim 1. Dev bül
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P-106  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

HIDATIK KIST HASTALIĞINDA VATS’IN YERI VAR MI?
Mahmut Özbey1, Şamil Günay1, Evren Büyükfırat2, İbrahim Can Kürkçüoğlu1

1Harran Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Giriş: Hidatik kist hastalığı, sıklıkla ‘ekinokokus granulosus’a bağlı olarak %20 oranında 
akciğerde görülen bir enfestasyondur. Tedavisi torakotomi ile kistotomi-kapitonajla yapılabil-
mesine karşın seçilmiş vakalarda VATS’la da yapılabileceğini göstermek amacıyla olgunun 
sunulması amaçlandı.

Olgu: Yirmi dört yaşında erkek hasta yaklaşık 1,5 yıldır giderek artan plöretik tarzda 
göğüs ağrısı şikayeti sonrası polikliniğimize başvurdu. Genel durumu iyi olan hastanın nabız 
72 atım/dk arteriel tansiyon 115/75 idi. Muayenesinde bilateral solunum sesleri doğaldı. Vib-
rasyon torasik ve perküsyonu normaldi. Sekiz paket/yıl sigara kullanma alışkanlığı mevcuttu. 
Posterior anterior akciğer grafisinde solda orta zonlarda düzgün sınırlı radyoopak görünümde 
3*3 cm’lik lezyon görüldü. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sol akciğer üst lob süperior lingu-
ler segmentte 3*3 cm’lik hidatik kistle uyumlu lezyon tespit edildi. Kistin periferik olması nede-
niyle lezyona VATS ile wedge rezeksiyon yapılmasına karar verildi. Tek akciğer ventilasyonu 
sonrası sol sekizinci interkostalden (İCA) orta aksiler hattan kamera portuyla eksplorasyon 
yapıldı. Üst lob superior linguler segmentte periferik yerleşimli 3*3 cm’lik lezyon görüldü. 
Lezyon wedge rezeksiyonla rüptüre edilmeden eksize edildi. Materyal içeriği açılarak makros-
kobik olarak hidatik kist olduğu görüldü (Resim 1). Post operatif hava kaçağı olmayan hasta 
4. gün dreni alınarak taburcu edildi.

Tartışma-Sonuç: Akciğer hidatik kist hastalığının tedavisinin cerrahi olduğu bilinmekte-
dir. Kistotomi kapitonaj sırasında nüksü en aza indirmek için etraf dokuların kontamine olma-
masına azami ölçüde dikkat edilmelidir. Olgumuzda kistin periferik yerleşimli olması ve VATS 
wedge rezeksiyonla çıkarılması uygun olduğundan torakotomi yapılmadı. Akciğer hidatik kist 
hastalığında periferik yerleşimli, rüptrür riski az, küçük boyutlardaki kistler VATS’la çıkarılabi-
lir. Erken taburculuk ve daha az ağrı açısından ‘seçilmiş olgulara’VATS’la yaklaşılabileceğinin 
uygun olduğu düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Ekinokokkoz, Pulmoner, Vats
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Resim 1. Pre operatif, intraoperatif, post operatif
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P-107  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

HEMOPTIZI ILE GELEN HASTADA KITLE GÖRÜNÜMLÜ 
EOZINOFILIK PNOMONI NADIR OLGU SUNUMU
Yunus Seyrek, Levent Cansever, Ali Murat Akçıl, Merve Hatipoğlu, Mehmet Ali 
Bedirhan
Yedikule Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi

Giriş: Eozinofilik akciğer hastalıkları (EAH); havayolu ve akciğer dokusunda eozinofille-
rin artması ile karakterize bir grup hastalığı tanımlar. Eozinofilik akciğer hastalıklarında genel-
likle pulmoner infiltrasyonlar ile birlikte periferik eozinofili olur. Eozinofilik pnömoni, solunum 
yetmezliğine yol açan, pulmoner eozinofilinin neden olduğu diffüz infiltrasyonlarla karakteri-
ze, nadir görülen bir hastalıktır.

Olgu: Kırk-dokuz yaşında erkek hasta, ağızdan kan gelmesi şikayetiyle acil göğüs hastalık-
ları kliniğine başvurdu. Çekilen postero-anterior akciğer grafisinde (PA), sağ bazalde atelektazi 
görüldü. Hastaya kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Sağ akciğerde orta lob seg-
mentleri hizasında hiler 30 mm çaplı nodüler görünüm, eşlik eden bu alan çevresinde buzlu 
cam yoğunluğu ve tomurcuklanan ağaç manzarası izlendi (Resim1). Lokositoz bulunmayan 
hastanın, C-Reaktif Protein (CRP) değeri 1,6 idi. DLCO orta düzeyde düşüktü (16 mL/mmHg/
min, %47). Hastanın lowenstein ve tuberküloz sıvı kültürleri de negatif olarak raporlandı. 
Lezyona iğne biyopsi planlanmış iken, masif hemoptizi nedeniyle yapılan rigid bronkoskopi 
yapıldı. Hemorajinin orta lob kaynaklı olduğu görüldü ve acil orta lobektomi kararı alındı. 
Hastanın patoloji raporu kronik eosinofilik pnomoni ile uyumlu geldi. Hastanın post-operatif 
takibinde sorun yaşanmadı ve üçüncü gününde dren sonlandırılarak taburcu edildi.

Tartışma ve Sonuç: Kronik eosinofilik pnömoni (KEP), etiyolojisi bilinmesine rağmen 
nadir idiyopatik interstisiyel pnömonidir. Etkilenen hastaların yaklaşık üçte birinde atopi veya 
astım öyküsü vardır. Hastaların yaklaşık %90’ında periferik kan eozinofilisi vardır, yüksek se-
rum ig E düzeyleri içerir ve karbon monoksit difüzyon kapasitesinde azalma görülür. KEP’in 
radyolojik bulguları değişken olabilir fakat genel olarak iki akciğerde periferal veya plevral 
tabanlı yerleşim gösterirken; genellikle segmental veya lober dağılım göstermemektedir. Bron-
koalveolar lavaj (BAL)’da hücre sayımında eozinofil sayısının %25 üzerinde olması hastalığın 
ayırıcı özelliğidir, nadiren tanı için akciğer biyopsi gerekir. Eozinofilik pnomoni; bronşektazi, 
intraluminal fibrozis, bazal membran hasarı ve hemoptiziye sebep olabilir. Eozinofilik pnomo-
nin tedavisinin temelini oral kortikosteroidler oluşturur. Sonuç olarak, eozinofilik pnomoni 
her ne kadar nadir bir pnomoni türü olsa da, hemoptizi ile hastayı hastaneye götürecek kadar 
hızlı ilerleyebileceği akılda tutulmalı ve genel olarak diffüz tutulumlu seyretse de, nadiren tek 
taraflı kitle görünümü verebilen yoğun konsolidasyon oluşturabileceği de unutulmamalıdır. 
Eosinofilik pnomoni, tedavi verilmez ise progresyon ve nüks ile karşımıza gelen bir hastalıktır. 
Olgumuzun da eosinofilik pnomoni olduğu anlaşıldıktan sonra bakılan total Ig E düzeyi nor-
mal (116,4 U/mL< 170) sınırlarda, c-ANCA ve P-ANCA değerleri de negatif olarak izlendi. 
Kortikosteroid tedavisine başlandı ve takiplerine göğüs hastalıkları tarafından devam ediliyor.
Anahtar Kelimeler: esoinofilik pnomoni, hemoptizi, rigid bronkoskopi, orta lobektomi
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Resim 1. Bilgisayarlı Toraks Tomografisi (BT)
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P-108  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

CUTIS LAXA SENDROMU VE PNÖMOTORAKS 
BIRLIKTELIĞI
Zeynep Cesur, Seray Hazer, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Leyla Nesrin Acar
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş:  Cutis Laxa, diğer adıyla dermatomegali ve ya elastolizis olarak da bilinen nedeni 
tam olarak bilinmeyen, anormal elastin metabolizmasına bağlı olarak cildin elastik yapısının 
bozulduğu nadir bir bağ doku hastalığıdır. Pnömotoraks birlikteliği nedeniyle olgumuzu su-
nuyoruz.

Olgu: Sigara kullanım öyküsü olmayan, 32 yaşında, kadın hasta ani başlayan nefes dar-
lığı ve sol sırt ağrısı şikayetleri ile yapılan tetkiklerde sol hemitoraksta pnömotoraks teşhisi 
ile servisimize nakil alındı. Tüp torakostomi sonrası takiplerinde hava kaçağının azalmaması 
üzerine 3. gün suction uygulaması başlandı. Toraks bilgisayarlı tomografide bilateral apikal 
kesimde plevral çekintiler ve peribronşial kalınlaşmalar saptandı. Uzamış hava kaçağı gelişen 
hastanın tüp torakostomisi 9. gün sonlandırılabildi.

Yenidoğan döneminde cutis laxa sendromu tanısını almış olan hastamızın fizik muaye-
nede tüm vücutta özellikle ellerde ve aksiller bölgede artmış deri katlantıları izlendi ve cilt 
tonusu oldukça azalmıştı. Açıklığı öne bakan burun delikleri, aşağı yöne bakan ağız kenarı, 
hipertelorizm ve sol hemitoraksta skapula lateral kenarına paralel 5 cmlik insizyon skarı mev-
cuttu. Anamnezde yenidoğan döneminde spontan tibia kırığı geliştiği, fontanel kapanmasının 
6 yaş civarında olduğu, ve erken çocukluk dönemimde ve lisede olmak üzere iki kez sol kalça 
çıkığı geliştiği öğrenildi. Büyüme döneminde artan alt ekstremite asimetrisi ve yürüme güçlüğü 
nedeniyle 2008 yılında sol ayak bileğine uygulanan ortopedik cerrahi müdahalerle frozen 
ankle yapılmış ve sol hemitoraks kaslarından bir greft ile sağ ayak tabanı zayıflığı giderilmeye 
çalışılmış. Tüm insizyonlarda yara iyileşmesi geçikmiş ve enfeksiyonlar gelişmiş.

Tartışma: Cutis laxa, konjenital olduğu kadar edinsel (enfeksiyöz, inflamatuvar, kolajen 
doku hastalıkları, hipersensitivite reaksiyonları, D-penisilamin kullanımı) de ortaya çıkabilir. 
Kalıtsal formları otozomal dominat, otozomal resesif ve x’e bağlı dominant geçiş gösterdi-
ğinden klinik tablo da kalıtsal geçiş çeşitliliği nedeniyle farklılık göstermektedir. Otozomal do-
minant geçiş benign seyirlidir, genelde cilt bulguları verir ve eklem gevşekliği, kalça çıkığı 
gelişebilir. . Sistemik komplikasyon gelişmez ise normal yaşam süresi beklenebilir. Otozomal 
resesif form ise sıklıkla diğer sistemleri de tutar. Herniler, diafragma atonisi, divertiküller; kardi-
yomegali, konjestif kalp yetersizliği, amfizem, trakeobronkomegali, bronşektazi, pnömotoraks, 
pulmoner arter stenozu, aort dilatasyonu gibi kardiyopulmoner sistem bulgular ile gelebilir ve 
bu olgularda yaşam süresi kısadır.

Literatürde pnömotraks birlikteliği erken çocukluk ve yenidoğan döneminde geliştiği ve 
bilateral olabildiğinden mortal seyrettiği bildirilmiştir.

Sonuç: Sık karşılaşılmayan konnektif doku hastalıklarından biri olan cutis laxa sendro-
munun literatürde pnömotoraks ile birlikteliği nadir bildirilmiştir. Mortal seyredebileceğinden 
bu olgularda pnömotoraksta daha dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: cutis laxa, elastozis, pnömotoraks
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Resim 1
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P-109  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

VATS LOBEKTOMI VE ASPERGILLOMA, 
ADENOKARSINOM EŞLIĞINDE
Suat Gezer, İsmail Can Karacaoğlu
Çukurova Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana

Aspergilloma genellikle tüberküloz kavitesi gibi nekrotik kavitelerde aspergillus hifleri ve 
çeşitli kan elemanlarından oluşan, radyolojik olarak top şeklinde bir görüntü veren hastalık 
formudur. Yıllarca asemptomatik olarak kalabilir. Cerrahi için en sık endikasyon hemoptizidir. 
Çünkü masif ve fatal hemoptizi riski vardır. Cerrahi, genelde torakotomi ile yapılan lobektomi 
veya buna uygun olmayan vakalarda wedge rezeksiyondur. Aspergillomda VATS ile lobekto-
mi yaptığımız vakamızı sunmaktayız.

58 yaşında erkek hasta kilo kaybı ve göğüs ağrısı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. To-
raks bilgisayarlı tomografisinde sol akciğer üst lobda içinde mantar topu bulunan tüberküloz 
kavitesi, sağ akciğer üst lobda ise 2 cm çaplı nodüler lezyon saptanmış olup bu tarafa transto-
rasik ince iğne aspirasyon biyopsisi ile adenokarsinom tanısı konuldu. Öncelikle hastaya sağ 
VATS üst lobektomi ve lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Postop 6. gün taburcu edilen hastanın 
kontrollerinde komplikasyon gelişmedi. Patoloji sonucuna göre T2aN0M0, Evre 1B olarak 
yorumlandı. 2 aylık bir süre sonunda hasta kliniğimize tekrar yatırılarak solunum fonksiyon 
testinde FEV1 değeri 1,7 litre olduğu görüldü. Hastaya sol VATS üst lobektomi yapıldı. Sol 
VATS ile eksplorasyonda aspergillom kavitesinin toraks duvarına olan sıkı yapışıklığı hook 
koter ve harmonik makas ile yaklaşık 2 saat gibi bir sürede serbestlendi. Sonrasında sol üst 
lob arterleri, veni ve bronşu çok zorlanılmadan dönülerek kesilebildiler. Hasta postop 17. gün 
taburcu edildi. (Postop komplikasyon olarak sağ akciğerde pnömoni meydana geldi. )

İnvaze aspergillomda bile VATS lobektominin bir seçenek olduğunu hatırlatmak isteriz.
Anahtar Kelimeler: aspergillom, VATS, lobektomi, adenokarsinom, mantar topu

 
Resim 1. Preop toraks tomografisi
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P-110  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

ARTVIN’DE SPONTAN PNÖMOTORAKS OLGULARIMIZIN 
DEĞERLENDIRMESI
Selçuk Gürz, Hasan Gündoğdu, Seymur Salih Mehmetoğlu
Artvin Devlet hastanesi, Artvin

Giriş:  Spontan Pnömotoraks plevral boşlukta serbest hava birikimi olarak tanımlanır. En 
önemli tedavi yöntemi cerrahidir. Çalışmamızda hastanemizde cerrahi yöntemle tedavi edilen 
hastalarımızın değerlendirilmesini amaçladık.

Materyal-metod: Bu çalışmada Ocak 2015 ile Mart 2017 tarihleri arasında Artvin Devlet 
Hastanesi’ne başvuran 35 spontan pnömotoraks olgusu yaş, cinsiyet, radyolojik evre ve teda-
vi yöntemlerine göre retrospektif olarak incelendi.

Sonuçlar: Hastaların 30’u erkek 5’i kadındı. Yaş ortalaması 45,8±5’di. 26 hasta primer 
spontan pnömotoraks, 9 hasta sekonder spontan pnömotorakstı. Hastaların radyolojik değer-
lendirmesinde; 23 hastada %50’den fazla, 12 hastada %50’den az pnömotoraks olduğu gö-
rüldü. 24 hasta tüp torakostomiden fayda görürken, 4 hastaya uzamış hava kaçağı nedeniyle 
ve 7 hastaya rekürren spontan pnömotoraks nedeniyle açık cerrahi veya video-torakoskopik 
yöntem (VATS) ile bül ligasyonu ve plevral abrazyon yapıldı. Mortalite gelişmedi.

Tartışma: Ani gelişen göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran her hastada spontan pnömo-
toraks akla gelmelidir. Spontan pnömotorakslı hastalarda primer tedavi seçeneği tüp tora-
kostomidir. Ancak uzamış hava kaçağı olan ve rekürren spontan pnömotorakslı hastalarda 
torakotomi yada VATS gerekli olabilir.
Anahtar Kelimeler: Artvin, pnömotoraks, spontan
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P-111  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

RADYOLOJIK OLARAK BILATERAL KIST BULGUSU 
VEREN ILGINÇ BIR OLGU
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran
Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

Akciğerin bilateral kistik hastalıkları sıklıkla inflamasyon ve enfeksiyon kaynaklı olmakta-
dır. Radyolojik görüntülemeler, lezyonun yapısı ve içeriği hakkında yol gösterici olmaktadır.

39 yaşında kadın hasta nefes darlığı öksürük şikayeti ile başvurusunda çekilen akciğer gra-
fisinde solda alt zonda ve sağda göğüs duvarı komşuluğunda düzgün sınırlı lezyonlar saptandı. 
Hastanın çekilen toraks MR’ında sol alt lopta kist, sağda göğüs duvarında multiloküle kistik 
lezyon şeklinde raporlanması üzerine öncelikle sol torakoskopi planlanarak operasyona alındı. 
Soldaki lezyonun germinatif membran içeren kist hidatik olduğu görüldü. 1 ay sonra sağdaki 
lezyon için torakoskopi planlandı, torakoskopisinde sağ 5. interkostal aralıkta subplevral yerle-
şimli soliter lezyon görüldü. Eksize edilen nodülün patolojisi schwannoma olarak alındı. Hasta 
albendazol 10 mg/kg/gün tedavisi ile takibe alındı.

Radyolojik olarak benzer bulgular veren bilateral kistik lezyonun iki farklı tanı alması ne-
deniyle olgumuz ilginçtir.
Anahtar Kelimeler: kist, schwannom, torakoskopi

Resim 1. Bilateral lezyonun MR sagital kesitlerde görünümü
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P-112  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

GÖĞÜS CERRAHISI KLINIĞINDE HEMOPTIZIYE 
YAKLAŞIM, TANI VE TEDAVI YÖNTEMLERI
Koray Aydoğdu, Muhammet Ali Beyoğlu, Ebru Sayılır Güven, Selma Mine Kara 
Apaydın, Funda Incekara, Şevki Mustafa Demiröz, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Ankara

Giriş: Hemoptizi, trakeobronşiyal ağaçtan kanın ekspektorasyonudur. Genellikle altta ya-
tan sebepler bronşektazi, kronik bronşit ve akciğer kanseri gibi hastalıklardır. Hemoptizisi olan 
hastalar, en uygun tanı ve tedavi yöntemlerini belirlemek için tam olarak değerlendirilmelidir. 
Bronkoskopi tanısal ve terapötik amaçlı yapılabilir.

Metod: 2011–2014 yılları arasında göğüs cerrahisi kliniğimizin yoğun bakım ünitesinde 
hemoptizi nedeniyle takip edilen hastalar retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:80 erkek (%76,9), 24 kadın (%23,1) toplam 104 hasta 50–700 mL arasında 
kanama miktarı ile kliniğimize başvurdu. Toplam 15 hastada (%14,4) masif hemoptizi gelişti. 
Etyolojide en sik neden bronşektazi olarak bulundu (%42,3). Tedavi sekline, hastanın vital 
bulgularına, kanamanın etyolojisine, bronkoskopi bulgularına ve bilgisayarlı tomografi sonuç-
larına göre karar verildi. 28 hasta bronşiyal arter embolizasyonu icin anjioya yönlenlendirildi 
bunlardan 20’sinde kanama odağı bulunup islem basarili oldu. 36 hasta cerrahi olarak tedavi 
edildi. 13 hastada (%36,1) postoperatif komplikasyon gelişti.

Sonuç: Masif hemoptizi hayatı tehdit eden bir durumdur çünkü ani hava yolu tıkanıklığı 
veya hemodinamik bozulmaya neden olabilir. Masif hemoptizi için acil torakotomi yüksek 
mortalite ve morbidite oranlarına sahiptir. Arteryel bronşiyal damarlardan kanama olması 
durumunda, embolizasyon öncelikli olarak tercih edilebilir ve hastanın durumu stabillesince 
cerrahi daha az riskle ikincil bir yaklaşım olarak kullanilabilir.
Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Embolizasyon, Hemoptizi
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P-113  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

HEMOPTIZI YE SEBEP INTRATORASIK LIPOM: OLGU 
SUNUMU
Serda Kanbur Metin, Onur Derdiyok, Levent Alpay, Hakan Kıral, Selami Volkan 
Baysungur, Hakan Yılmaz, Çağatay Tezel
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Lipomlar, mediastinal kitlelerin yaklaşık %1’ini oluştadır. Mezankimal kökenli mediastinal 
lezyonlar arasında sık olarak görülen benign tümörlerdir. Bu tümörler yetişkinlerde daha sık 
olmakla beraber erkeklerde kadınlara oranla iki kat fazla görülür. Mediastinal lipomlar genel-
likle rastlantısal olarak tanı alır. Bu çalışmamızda hemoptizi ye neden olan mediastinal lipom 
olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu: atmış iki yaşında erkek hasta hemoptizi nedeniyle kliniğimize başvurdu. Öz geç-
mişinde berrak hücreli ca nedeniyle sol nefroktomi hastanın posterior anterior (PA) akciğer 
grafisinde sağ hemitoraks da yaklaşık 3 cm boyutlarında lezyon tespit edildi. (resim 1). Bilgi-
sayarlı tomografi sağ akciğer de plevra tabanlı lobüle konturlu 45x12 mm boyutlu anterobazal 
uzanan plevral kalınlaşma olarak raporlandı. (resim 2). Video yardımlı torakoskopi ile yapılan 
eksplorasyon da perikardiyal kist olduğu tespit edilmesi üzerine mini torakotomiyle eksizyon 
yapıldı. (resim 3). Olgumuzun 1 aylık takıplerınde herhengi bir patoloji gözlenmedi.

Tartışma: Lipomalar en sık rastlanan görülen yumuşak doku tümörleridir. lipomlar genel-
likle deri altı yerlerde görünse de, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. İntratorasik li-
pomlar, Fothergill’in ilk olarak 1783’de tanımladığı nadir lezyonlardır. Genellikle asemptoma-
tik olmakla beraber rastlantısal tanı alır. Kitle büyüdüğünde bası semptomları dispne, öksürük 
gibi solunum semptomlar ortaya çıkabilir. Spinal kanala doğru uzanım gösterenlerde nörolojik 
semptomlar olabilir. Olgumuzda görülen hemoptizi bulgusu nadir görülen bası semptomların-
dandır. En blok rezeksiyon sonrası semptomlar olgumuzda olduğu gibi rastlanınmamaktadır. 
Genellikle anterior kompartmanda görülür. Ancak posterior kompartmanda da nadir olarak 
görülür.

Sonuç: hemoptizi nedenleri arasında nadirde olsa intratoarasik lipomlar olabileçeği akıl-
da tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: intratorasik lipom, hemoptizi, yumuşak doku tümör
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P-114  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

DIREKT GRAFIDE HIDATIK KISTE BAĞLI HILAL ARAZI 
BULGUSU
Yener Aydın1, Hayri Oğul2, Atilla Eroğlu1

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

On yedi yaşında bir erkek olgu öksürük şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Posteroanterior 
ve lateral direkt akciğer grafide sağ akciğer orta zonda kaviter lezyon ve alt zonda hilal arazı 
bulgusu tespit edildi (Resim). Hastaya hidatik kist teşhisi konularak sağ torakotomi uygulandı. 
Perikist ile membran arasına hava girdiğinde intakt kist üzerinde hilal benzeri hava oluşur. Bu 
kistin rüptüre olacağının bir işareti olup hidatik kistin radyolojik olarak önemli bir bulgusudur. 
Teorik olarak hidatik kistte hilal arazı bulgusu iyi bilinmesine rağmen sunduğumuz olguda-
ki gibi tam bir hilal arazı işaretine bağlı görüntü literatürde nadir olarak görülmektedir. Biz 
mevcut olgudaki görüntüyü literatürdeki benzer görüntünün az olması nedeniyle sunmayı 
amaçladık.
Anahtar Kelimeler: hidatik kist, hilal arazı, radyoloji

Resim 1. Sağ akciğer alt zonda hilal arazı bulgusu görülmektedir.
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P-115  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

BIR BAŞKA AÇIDAN, “HEIMLICH VALF”
Banu Yoldaş, Özgür Samancılar, Soner Gürsoy, Ahmet Üçvet, Ezgi Çimen Güvenç, 
Mehmet Ünal
SBU İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Amaç: Henry Heimlich tarafından 1965 yılında tanımlanan, aynı isimle anılan tek yönlü 
valf sistemi, göğüs cerrahlarının çeşitli endikasyonlarla tercih ettiği bir drenaj seçeneğidir. Lite-
ratürde yöntemin etkinliğini, yararlılığını ortaya koymak için pek çok çalışma bulunmaktadır. 
Çalışmamız ise, Heimlich Valf (HV) sistemine bugüne kadar bakılmamış bir açıdan-hasta gö-
zünden-bakarak değerlendirmek üzere planlanmıştır.

Gereç-yöntem: Prospektif olarak planlanan bu çalışmaya, Ağustos 2016’dan itibaren 
herhangi bir endikasyon ile tüp torakostomi uygulanan ve takibinde HV sistemi ile taburcu 
edilen 50 hasta alındı. Hastaların demografik verileri, primer hastalığı, dren endikasyonu, var-
sa operasyonu, drenin HV sistemine bağlanma tarihi, dren kalış süresi gibi veriler kaydedildi. 
Hastalara taburculuk sonrası ilk kontrollerinde “memnuniyet anketi” uygulanarak sistemle 
ilgili soru ve sorunları değerlendirildi.

Bulgular:Çalışmaya alınan hasta sayısı 50 olup, yaşları 18–87 arasında değişmekte idi 
(yaş ortalaması: 58,2+18,2). HV uygulamasının en çok yapıldığı hasta grubu bronş karsino-
mu nedeniyle cerrahi uygulanıp, ardından uzamış hava kaçağı veya ekspansiyon kusuru geli-
şen hastalardı (n=13). Bunu pnömotorakslı hastalar (n=10) izlerken, diğer nedenler arasında 
malign efüzyon, benign plevral efüzyonlar, ampiyem ve çeşitli nedenlerle cerrahi uygulanmış 
hastalarda gelişen komplikasyonlar takip etmekteydi. Yalnızca 9 hastada pezzer dren kullanıl-
mış, diğer hastalar normal toraks tüpüne takılan HV sistemi ile taburcu edilmişti. HV ile ta-
burculukta en sık neden uzamış hava kaçağı iken (n=26) diğer nedenler ekspansiyon kusuru, 
devam eden sıvı drenajı, ampiyem, hastanın taburcu olma isteği idi. HV ile evde geçen süre 
2–102 (ortalama 18,2+18,2) gün olarak hesaplandı. Hasta özellikleri yönünden bakıldığında 
bir hasta hariç tümünün evde bakacak kimsesi olduğu, yarıdan fazlasının il merkezinde ikamet 
ettiği, 37 hastanın ilkokul mezunu olduğu tespit edildi. Yirmibir hasta eve drenle gitmekten 
dolayı çok tedirgin iken, 40 hasta bu drenin takılış amacı hakkında fikir sahibi olduğunu ifade 
etti. Dren bakımında sadece 5 hasta sorun yaşamıştı. On iki hasta drende bir sorun olduğunu 
düşünerek kontrol tarihinden önce hastaneye başvurmuştu. Yüzde 80 oranında hasta, bu 
sistemin amaçlarından birinin “hastanede daha az kalma ve evde rahat etmelerini sağlama” 
olduğunu düşünüyordu. Sonuç olarak “İyi ki-drenle de olsa-evime gittim, rahat ettim” diyen-
lerin oranı %48 idi.

Sonuç: HV sisteminin altta yatan hastalığa da bağlı olarak çeşitli amaçları vardır. İyileş-
meye zaman tanırken, hastanede kalışı, yatan hasta yoğunluğunu azaltmak, torasik kaviteyi 
dış ortama ve enfeksiyonlara kapatmak gibi avantajları da mevcuttur. Çalışmamız sonucunda 
HV ile eve gitmekten memnun olan hasta sayısı düşük gibi görünse de (%48) diğer amaçlar 
da göz önüne alındığında uygulamanın göğüs cerrahisi günlük pratiğinde yer almasının akılcı 
olacağı kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Heimlich Valf, uzamış hava kaçağı, memnuniyet
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P-116  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

PRIMER SPONTAN PNÖMOTORAKS TEDAVISINDE VATS 
VE AKSILLER TORAKOTOMININ KARŞILAŞTIRILMASI
Barış Gülmez, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Özgür Samancılar, Mehmet Ünal, Tarık Yağcı
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Giriş: Pnömotoraks parietal ve visseral plevra arasında hava hapsi olarak tanımlanabilir. 
Künt ve penetran toraks travmalarına sekonder olabileceği gibi spontan olarakta ortaya çıka-
bilir. Spontan pnömotorakslarda en büyük problem hastalığın nüks oranının yüksek olmasıdır. 
Cerrahi yaklaşım nüks oranının azaltılması için en etkili ve en güvenilir tedavi yöntemidir. 
Çalışmamızda primer spontan pnömotoraks tanısı alan olgularda aksiller torakotomi ve vide-
otorakoskopik yöntem sonrası nüks oranlarını karşılaştırdık.

Gereç ve yöntem: Ocak 2011 ve Aralık 2016 tarihleri arasında merkezimizde primer 
spontan pnömotoraks tanısı ile opere edilen hastalar incelendi. Hastalarda yaş, cinsiyet, ope-
rasyon nedeni, operasyon şekli, operasyon sonrası nüks sayısı, tedavi yöntemi, takip süresi, 
sigara alışkanlığı ve meslek, hastane kayıtlarına bakılarak ve telefon ile ulaşılarak retrospektif 
olarak belirlendi.

Bulgular: Belirtilen tarihler arasında 180 hastanın pnömotoraks tanısı ile opere edildiği 
görüldü. 122 hasta aynı taraf nüks, 52 hasta ise ilk atakta uzamış hava kaçağı (>10 gün 
hava kaçağı) nedeni ile opere edildi. Opere olan hastaların sadece 6 tanesi kontralateral nüks 
pnömotoraks tanılı idi. Hastaların 164’ü (%91,1) erkek, 16’sı (%8,9) kadındı. Yaş ortalaması 
25,11±7,61 olan grupta en genç hasta 14 en yaşlı hasta ise 49 yaşında idi. Hastaların 98’i 
VATS, 68’i aksiller torakotomi ile opere edilirken; yöntemden bağımsız olarak tüm vakalarda 
wedge rezeksiyon ve apikal plörektomi uygulandı. VATS ile opere olanlarda nüks sayısı 6 iken 
(%6,1), bu sayı aksiller torakotomi sonrası 7 (%8,5) idi. Ameliyat sonrası nüks görülen 13 
hastanın 8’inin aktif sigara içicisi olduğu öğrenildi. Nüks sonrası 9 hastaya tüp torakostomi uy-
gulanırken, 3 hasta oksijen inhalasyonu ile izlendi. Bir hasta ise yeniden VATS ile opere edildi. 
Genç hastalarda sık görülmesi nedeni ile hastaların büyük çoğunluğu öğrenci idi. Nüks oranı 
ile sigara alışkanlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanırken (p=0,002), yaş, cinsiyet, operasyon 
nedeni, operasyon şekli açısından anlamlı bir ilişki saptanamadı.

Sonuç: Primer spontan pnömotorakslarda uzamış hava kaçağı, aynı taraf ve kontralateral 
nüks pnömotoraks operasyon endikasyonları arasındadır. VATS ve aksiller torakotomi sonrası 
nüks oranlarında anlamlı bir fark görülmemiştir. Ancak VATS ile operasyon daha minimal 
invaziv bir cerrahi girişim olması, operasyon sonrası daha az skar dokusu bırakması sayesinde 
kişilerin sosyal ve psikolojik bakımdan olumlu etkilenmesi açısından tercih edilebilir bir yön-
temdir. Ancak primer spontan pnömotoraks tanılı hastalarda cerrahi yöntemin seçilmesinde 
hastalığın yaygınlığı, komplikasyonlar göz önüne alınarak cerrahın görüşünün önemli olduğu 
kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Aksiller Torakotomi, Cerrahi, Pnömotoraks, VATS
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Tablo 1. Sigara/Nüks Karşılaştırılması
Nüks Yok Nüks Var Toplam

Sigara Yok 133
 %96,4

5
 %3,6

138
 %100

Sigara Var 34
 %81

8
 %19

42
 %100

Total 167
 %92,8

13
 %7,2

180
 %100

p=0,002
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P-117  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

ALLOJENEIK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA 
AKCIĞER ASPERGILOZISIN CERRAHI TEDAVISI: TEK 
MERKEZ DENEYIMI
Ahmet Bülent Kargı1, Çağatay Ünsal2, Yener Koç2

1Kemerburgaz Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, İstanbul 
2Medicalpark Hastanesi Erişkin Kök Hücre Transplantasyonu Merkezi Antalya

Amaç: Aspergilloz, doğada toprakta, bitki örtüsünde ve tozlarda bulunan saprofitik bir 
çevre mantarıdır. Normalde hastalık yapmazken, immün yetmezlikli hastalarda ağır ve hayatı 
tehdit eden invaziv akciğer hastalığına yol açabilir. Allojeneik kök hücre transplantasyonu 
(AKHT), birçok hematolojik hastalığın tedavisinde güncel bir tedavi yöntemidir. Aspergillus 
enfeksiyonuna bağlı pulmoner komplikasyonlar, bu prosedürü takiben morbiditenin ve mor-
talitenin önemli bir nedenidir.

Gereç ve yöntem: Aralık 2008 ile Mart 2017 arası 100 aylık sürede Antalya Medicalpark 
Hastanesi Erişkin Kök Hücre Transplantasyonu Merkezinde çeşitli hematolojik hastalıkların 
tedavisi amacıyla toplam 577 hastaya (249 otolog 328 allojeneik) kök hücre transplantasyo-
nu gerçekleştirdi. Bu hastaların 101‘inde (%30,7) hastalığın seyri sırasında aspergilloz gelişti. 
Hastalar, invaziv akciğer aspergillozis (IPA), kronik kaviter aspergilloz (KKA) ve aspergilloma 
olmak üzere üç klinik durumda değerlendirildi.

91 hasta tek başına antifungal ilaçlarla tedavi edilirken, on hastaya medikal tedavi direnci, 
komplikasyonlar veya fokal enfeksiyon kaynağı sebebiyle cerrahi tedavi endikasyonu konul-
du. Ortalama yaşları 38,3 (dağılım 21–66 arası) olan beş kadın ve beş erkek hasta cerrahi 
tedavi için Göğüs Cerrahisi Kliniğine refere edildi.

5 hastada akut lösemi (3 akut miyeloblastik lösemi, 2 akut lenfoblastik lösemi), 1 hastada 
Hodgkin Hastalığı, ikisinde miyelodisplastik sendrom ve ikisinde de aplastik anemi mevcuttu.

Aspergilloz tanısı bilgisayarlı tomografi ile konuldu. Tüm hastalara işlem öncesi ve sonra-
sında, uygun antifungal tedavi uygulandı.

Bulgular ve sonuçlar: On hastaya toplam onbir torakotomi yapıldı. Bir hastaya seg-
mentektomi, yedi hastaya kama rezeksiyonu, bir hastaya aynı akciğere birden fazla kama 
rezeksiyonu, bir hastaya ise aynı seansta bilateral kama rezeksiyonu uygulandı. Hiçbir hastaya 
lobektomi gerekmedi. Perioperatif mortalite görülmedi. İki hastada 7 günden daha uzun süren 
hava kaçağı ve bir hastada bronkoskopi ve aspirasyonla düzelen atelektazi gelişti. Üç hasta 
mantar harici enfeksiyon ve greft versus host reaksiyonları nedeniyle uzun dönemde kaybe-
dildi. Diğer tüm hastalar halen hayatta olup, aspergillus enfeksiyonu bulgusu taşımamaktadır.

Sonuç olarak; allojeneik kök hücre transplant alıcılarında gelişen kronik kaviter pulmoner 
aspergilloz ya da aspergilloma durumunda, sınırlı hastalığı olan, tıbbi tedaviye dirençli, komp-
likasyon gelişen, fokal enfeksiyon kaynağı olan, ilaç direnci ve/veya ilaç intoleransı gelişen 
seçilmiş hastalarda uygulanan cerrahi düşük morbiditesi ve mortalitesi olan bir seçenek olarak 
akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: aspergilloma, aspergilloz, allojeneik kök hücre transplantasyonu, invaziv pulmo-
ner aspergillozis
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Resim 1. 31 yaşında kadın hasta, ALL sebebiyle AKHT yapılmış. Sol üst lobda mantar topu içeren kaviter lezyon
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P-118  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

DOKU PLAZMINOJEN AKTIVATÖRÜ ALTEPLASE ILE 
INTRAPLEVRAL FIBRINOLITIK TEDAVI YAKLAŞIMI VE 
SONUÇLARI, 8 VAKA
Barış Medetoğlu
Yalova Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği

Bakteriel pnömonilere sıklıkla plevral enfeksiyonlar eşlik eder. Çoğu uygun antibiotikler-
le tedavi edilirken, komplike parapnömonik efüzyonlar ve ampiyem cerrahi girişimlerin ya-
pılmasını gerektiren iki evreyi belirler. Erken evrede intraplevral fibrinolitik ajan kullanılması 
fibrinöz dokunun çözünerek drenajın sağlanması akciğer ekspansiyonunun daha iyi gerçek-
leşmesini sağlar.

Eylül 2015-mart 2017 tarihleri arasında toplam 8 vaka fibrinolitik molekül olan altepla-
ze (doku plazminojen aktivatörü) ile tedavi edildi. 2 Kadın 6 erkek hastadan oluşmakta 20 
yaş ve 79 yaş aralığında toplam 8 vaka idi. Hastaların 7’si parapnömonik efüzyon olarak 
değerlendirilen ve plevral sıvısı eksüda saptanan hastalar olup, 1 erkek hasta ise intraplevral 
sıvısı eksüda saptanmış olup, sıvı karakteri defibrine hemorajik karakterde olan 2 ay kadar 
önce düşme öyküsü olan bir vaka idi. Hastaların 7’sine tüp torakostomi, 1’ine ise plevral 
drenaj katateri uygulandı. Cerrahi girişimler sonrasında radyolojik olarak tam ekspansiyonu 
olmayan hastalara toraks BT çekilip, intraplevral plevral kalınlaşmalar ve fibrotik bantların 
oluşturduğu poşlar görülerek hastalara intraplevral fibrinolitik tedavi gerekliliği kararlaştırıldı. 
50 mg alteplase flakon 50 cc serum fizyolojik sıvı ile sulandırıldıktan sonra tüp torakostomi ve 
plevral drenaj katateri içinden 3 veya 5 seans olacak şekilde her hastaya uygulandı ve 3 saat 
kadar klempaj sonra klempaj kaldırıldı. Hastalarda işlem sonucunda toplam 1500–2500 cc 
aralığında drenaj sağlanması, grafilerde (erken dönem ve geç dönem) ekspansiyon değerlen-
dirilmesi, hastanın klinik paremetrelerinin takibi yapılarak sonuçlar değerlendirildi. Hastalarda 
ağrı şikayeti dışında 2 hastada intraplevral hava poşu kalması ve mevcut tüp torakostomi ile 
drene edilememesi nedeniyle 2. Bir tüp torakostomi uygulanmış olup, başka komplikasyon 
oluşmadı. Tüm hastaların erken ve geç dönem radyolojik incelemeleri yapıldı.1 Hastada sinüs 
küntlüğü dışında diğer tüm hastalarda radyolojik düzelme izlendi. Tüm hastalarda sorgulama 
ile klinik düzelme %100 iyilik hali olarak saptandı

Parapnömonik efüzyonların geç safhasında hastaların drenajdan fayda görmemesi, de-
kortikasyon gibi major cerrahi girişimlere maruz kalınmasına neden olur. Bu tür cerrahilerin 
yüksek mortalite ve morbidite oranları nedeniyle hastane yatışında uzama ve tedavi maliyet-
lerinin yükselmesi gibi sonuçlar doğurur. Bu tedavi için doku plazminojen aktivatörü kullanımı 
daha kolay tedarik edilmesi, daha az komplikasyon ve daha iyi fibrinolitik etkisi nedeniyle 
tercih edilmiştir. Hastalarda diğer fibrinolitik ajanlarda gözlenen ateş, allerjik reaksiyon, plevral 
kanama gibi komplikasyonlar izlenmemiştir. Yeni kuşak trombolitik molekül ile yapılmış olan 
bu 8 vakalık deneyimde düşük morbidite ve cerrahiye alternatif sonuçlar elde edilmiş olup, 
çalışmadaki hasta sayısının arttırılarak sonuçlarının toplanması major bir cerrahi olan dekorti-
kasyona rakip olarak ilerleyen zamanlarda yerini alacağı kanaatindeyiz
Anahtar Kelimeler: alteplase, fibrinolitik tedavi, parapnömonik efüzyon
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P-119  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

BENIGN AKCIĞER TÜMÖRLERI
Sercan Aydın, Önder Kavurmacı, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, Kutsal 
Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş:  Akciğerin benign tümörleri malign tümörlerinden çok daha nadir görülmekte ve 
tüm akciğer tümörlerinin %1–10’unu, soliter pulmoner nodüllerin ise %5–15 ini oluşturmak-
tadır. Semptomlar lezyonun boyutu ve yerleşim yeri ile yakın ilişki göstermekte ve hastaların 
birçoğu rastlantısal olarak saptanmaktadır. Radyolojik ve klinik bulgular malignite ayrımında 
yardımcı olsa da birçok olgu cerrahi yöntemler ile hem tanı hem de tedavi edilmektedir. Bu 
çalışmada opere ettiğimiz ve benign akciğer tümörü tanısı alan olgular sunuldu.

Metod: Ocak 2006 ile Ocak 2017 yılları arasında; akciğerde yer kaplayan oluşum sebebi ile 
opere edilen hastaların demografik özellikleri ve patoloji sonuçları retrospektif olarak incelendi. 
Dünya sağlık örgütü tarafından yayınlanan ve tümör orjinini köken alan sınıflandırmaya 
uygun olarak benign olarak kabul edilen olgular çalışmaya dahil edildi.

Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen 58 hastanın 34’ü erkek (%58,6), 24’ü (%41,4) ka-
dın olup erkeklerin yaş ortalaması 55,42 ± 12,8 (24–78 yaş), kadınların yaş ortalaması ise 
53,7±11,03 (27–75) idi. Hastaların histopatolojik inceleme sonuçları değerlendirildiğinde 41 
(%70,7) hastada hamartom, 9 (%15,5) hastada granülom, 2 (%3,44) hastada ise mukoza 
ilişkili lenfoid oluşum (MALT) saptandığı, diğer 6 (%10,3) hastada ise daha nadir tümörle-
rin görüldüğü saptandı (Tablo-1). Hastalara uygulanan cerrahi yaklaşım incelendiğinde 44 
(%75,8) hastaya wedge rezeksiyon, 11 (%18,96) hastaya enükleasyon uygulandığı ve sadece 
2 (%3,44) hastada anatomik rezeksiyon gerekliliğinin doğduğu izlendi.

Tartışma: Literatürde incelendiğinde benign akciğer tümörlerinin sınıflandırılması ve in-
sidansı hakkında farklı görüşlerin bulunduğu görülmektedir. Çalışmamızda bir çok literatür ile 
uyumlu olarak “hamartomun” yaklaşık %70 oranında, her iki cinsiyet içinde en sık rastlanan 
benign tümör olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Akciğer tümörleri, benign, göğüs cerrahisi, hamartom
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P-120  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

ILK ATAK PNÖMOTORAKSTA CERRAHI: HASTA TERCIHI
Cumhur Murat Tulay, Sadık Yaldız
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı

Primer spontan pnömotoraksta tedavinin amacı intraplevral serbest havanın drene edil-
mesi ve rekürensin önlenmesidir. Cerrahi tedavi genellikle rekürenslerde uygulanmaktadır. Biz 
bu çalışmada primer spontan pnömotoraks nedeniyle en az bir defa tüp torakostomi uygula-
nan ve nüks pnömotoraks nedeniyle opere edilen hastalara anket uygulayarak, ilk pnömoto-
raks atağında tüp torakostomi yerine cerrahi uygulama tercihlerini değerlendirdik.

Çalışmaya katılan 56 hastadan 46’sı (%82,1) 2 kez, 10 (%17,9) hasta ise 3 kez tekrarlanan 
pnömotoraks geçirmiştir. Hastalardan 18’inde (%23,2) ilk tüpün takılma işlemi bir dış bir mer-
kezde olurken, bu hastalardan 10’nun (%17,9) ikinci tüp takılma işlemi de bir dış merkezde 
olmuştur. Hastalardan 42’si (%75) sigara kullanmaktadır. Hastalardan 46’sı pnömotoraksın 
tekrarlanacağına dair bir bilgiye sahipken, 10’u (%17,9) pnömotoraksın tekrarlanacağına dair 
bir bilince sahip değildir. Hastalara yönlendirilmiş kategorik bir tanımlama yapmak yerine açık 
ifadeleri ile belirttikleri nitel verilerin etnografik olarak incelenerek nicel verilere dönüştürül-
mesi gerçekleştirilmiştir. Hastaların direkt kaygı durumlarını, daha güçlü ve gerçekçi biçimde 
ifade etmelerine katkı vermesi amaçlanmıştır. Kaygılarını spontan ifade edemeyenlere ön ça-
lışmada sık tekrarlanan verilerden kullanılan hatırlatıcı bir ölçeklendirme kullanılmıştır.

Toplam 56 hastanın 21’i (%35) kaygılanma düzeyini normal olarak değerlendirirken, 35 
(%62,5) hasta pnömotoraksın tekrarlaması ile ilgili kaygıya sahiptir. ; 35 hastanın 26’sı ise 
(%74,28) yüksek kaygı düzeyi tanımlamışlardır.

Kaygı düzeyinin belirten hasta sözel geri bildirimlerindeki nitel ifadeler etnografik olarak 
incelendiğinde, 26 (%46,42) hastanın pnömotoraks sonrası tekrarlamaya ait kaygılarının çok 
yüksek olduğunu belirten ifadeler kullanmışlardır. “Öksürmekten bile korktum”, “Her ağrı 
beni korkuttu. ”, “Obsessif davranmaya başladım”, ”Psikolojim bozuldu” ifadeleri hastaları 
en çok sözel olarak dile getirdiği ifadeler oldu.

Hastalardan 44’ü (%78,6) tüp yerine operasyon önerilseydi kabul edeceğini belirtti. Geri 
kalan 12 hastanın 9’u “düşünebilirdim” olarak yanıt verirken, 3 hasta “kararsızım”olarak ifa-
de etti. Operasyonu ilk tercih olarak kabul eden 44 hastanın 20’si (%45,45) operasyon öne-
rilmesini “kesinlikle kabul ederdim” vb. şiddetli bir tonlama ile belirtti. Tüpün tekrarlanması 
olsun ya da olmasın hastaların büyük çoğunluğunun operasyon önerilse idi kabul edeceğini 
belirtmesi operasyonun tüp yerine güçlü bir alternatif olduğunu ortaya koymaktadır. Hastalar-
da tüp sonrası kaygı taşıma oranı yüksektir. Kaygılı ya da yüksek kaygılı olarak nitelendirilen 
hastaların öneri durumunda operasyonu kabul etme eğilimleri yüksektir.

Yapılan anket çalışması sonucuna göre göğüs tüpü uygulanmış olan hastaların büyük ço-
ğunluğu ilk atakta göğüs tüpü yerine cerrahi işlemi tercih etti. Bu sonuçlara göre ilk episod 
pnömotoraksta cerrahinin bir seçenek olabileceği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, pnömotoraksta cerrahi, tekrarlayan pnömotoraks
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Resim 1. Kaygı Düzeyi ile Operasyon Kabul Arasındaki İlişki
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P-121  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

INTERSTISIYEL AKCIĞER HASTALIKLARI TANISINDA 
VATS: KAÇ BIYOPSI-KAÇ TANI?
İlteriş Türk, Şevki Mustafa Demiröz, Koray Aydoğdu, Funda İncekara, Göktürk 
Fındık, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Sadi Kaya
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Ankara

Giriş: İnetrstisiyel Akciğer Hastalıkları (İAH), değişik derecelerde pulmoner fibrozis içe-
ren akut ve kronik akciğer bozukluklarıdır. Bu çalışmada 2013–2017 yıllarında tanısal amaçlı 
VATS yapılan İAH ön tanılı hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Metod: 2013–2017 yıllarında tanısal VATS yapılan İAH ön tanılı 91 hasta değerlendirme-
ye alındı. Hastaların yaşları, biyopsi alınan loklizasyon, alınan biyopsi sayısı, biyopsi materya-
linin boyutları, postoperatif dren kalış süresi ve patoloji sonuçları analiz edildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 46,6 (16–76) idi. 72 hastaya sağ VATS yapılırken 19 
hastaya sol VATS yapıldı. 16 hastadan bir adet, 62 hastadan 2 adet, 13 hastadan ise 3 adet 
farklı bölgeden wedge rezeksiyon yapıldı. Tanıya ulaşılan 91 hastanın histopatolojik tanılara 
göre dağılımı Tablo-1’de gösterilmiştir. 13 hastada aynı hastanın farklı bölgelerinden yapılan 
wedge rezeksiyonlarda, farklı histopatolojik tanılara ve/veya klinik antitelerin farklı dönemler-
de verdikleri bulgulara ulaşılmıştır. Bu 13 hastadan spesifik tanıya ulaşılmış olan 5 hastada 
iki farklı wedge materyalinin farklı histopatolojik tanıları Tablo 2’de gösterilmiştir. Postoperatif 
dren kalış süresi ortalama 4,8 gün (2–16) idi. Wedge rezeksiyonların büyüklüğü ortalama 14,5 
cm3 (0,5–144) idi.

Tartışma: İnterstisiyel akciğer hastalıkları (difüz parankimal akciğer hastalıkları) 200’den 
fazla klinikopatolojik antiteyi ifade eden bir grup hastalıktır. Bilinen en sık etiyolojik neden 
mesleki veya çevresel inorganik veya organik toz maruziyeti olup, bunu kollajen doku has-
talıkları ve bazı ilaçların kullanımı izler. İdiopatik etyolojide en sık sarkoidoz, idiyopatik pul-
moner fibrozis ve vaskülitler yer alır. İAH’nda %10 oranında akciğer grafisi tamamen nor-
mal olabilirken, asemptomatik hastalarda da İAH bulgularına rastalanabilmektedir. Başlıca 
radyolojik bulgular retiküleri buzlu cam görünümü, nodüler görünüm, kistik değişiklikler ve 
bal peteği akciğerdir. İAH’da akciğer biyopsisi için ana endikasyonlar; kesin tanı ve prognoz 
tayini, enfeksiyonun ekarte edilmesi, doğru ve düzenli tedaviye rağmen hayatı tehdit eden 
kötü klinik gidişattır. Her ne kadar bronkoalveolar lavaj ve transbronşial iğne biyopsisi tanısal 
amaçla kullanılabilse de son yıllarda videotorakoskopik akciğer biyopsisi tanıda altın standart 
olan açık akciğer biyopsisinin önemli ölçüde yerini almıştır.

Semptomatik ancak ayakta tedavi edilebilen ve akciğer fonksiyonları korunmuş erken 
evre interstisyel akciğer hastalıkları, VATS için ideal adaylardır. VATS’da iki ayrı hastalık böl-
gesinden, mümkünse farklı loblardan ve karşılaştırmalı olması için komşu sağlam parankimi 
de içerecek şekilde wedge rezeksiyonlar yapılmalıdır. Çalışmamızda alınan akciğer dokusunun 
büyüklüğü ve sayıca çokluğunun tanıya ulaşmada önemli olmakla birlikte, asıl önemli olanın 
multidisipliner bir konsey kararı ile doğru hasta ve biyopsi bölgesi seçimi ve cerrahi tecrübe 
olduğu kanısına vardık.
Anahtar Kelimeler: Biyopsi, interstisiyel akciğer hastalığı, VATS
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erTablo 1. Wedge rezeksiyon materyallerinin histopatolojik tanılara göre dağılımı
İAH Usual İnterstisyel Pnömoni (28)

Olası UİP (3)
31

Hipersenstivite Pnömonisi 12
Langerhans Hücreli Histiyositoz 9
Kriptojenik Organize Pnömoni (BOOP) 8
Respiratuar Bronşiolit İlişkili İAH 8
Nonspesifik İnterstisyel Pnömoni 3
Kronik Eozinofilik Pnömoni 2
Pnömokonyoz 2
Kronik Foliküler Bronşiolit 2
Alveoler Lipoproteinozis 1
Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis 1
Lenfanjioleiomyomatozis 1
Plevraparankimal Fibroelastozis 1
Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis 1

Toplam 82

NEOPLASTİK Adenokarsinom 2
T Hücreden Zengin Büyük B Hücreli Lenfoma 1
Epitelioid Hemanjioendotelyoma 1

Toplam 4

ENFEKSİYÖZ-ENFLAMATUAR Granülomatöz Hastalık 5
Toplam 5

NONSPESİFİK Amfizem 4
Antrakoz 4
Atelektazi 4
Skar 2

Toplam 12

Tablo 2. Aynı hastada farklı bölgelerden yapılan wedge rezeksiyon materyallerinden gelen farklı tanılar
1. wedge rezeksiyon tanı 2. wedge rezeksiyon tanı
Plevraparankimal Fibroelastozis Hipersenstivite Pnömonisi
T Hücreden Zengin Büyük B Hücreli Lenfoma Organize Pnömoni
Organize Pnömoni Pnömokonyoz
Kronik Eozinofilik Pnömoni Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis
IPF Organize Pnömoni
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P-122  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

INTRAPARANKIMAL SANTRAL YERLEŞIMLI, 
VIDEOTORAKOSKOPIK OLARAK EKSIZE EDILEN 
AKCIĞERIN SKLEROZAN HEMANJIOMU
Hüseyin Mestan1, Kenan Can Ceylan1, Arkın Acar1, Şeyda Örs Kaya1, Ali Galip Yener2

1S. B. Ü İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E. A. H, 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2S. B. Ü İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E. A. H, Patoloji Kliniği

Giriş: Akciğerin benign tümörleri, malign tümörlerine kıyasla daha az sıklıkla görülür. 
Sklerozan hemanjiom akciğerin nadir görülen benign bir tümörüdür. Genellikle orta yaş ka-
dınlarda ve asemptomatik olarak seyreder. Görüntüleme tekniklerinde sıklıkla tek, solid, düz-
gün sınırlı opasite şeklinde görülür. Tanı ve tedavi amaçlı operasyon uygulanan sklerozan 
hemanjiom olgusunun literatür eşliğinde sunulması amaçlandı.

Olgu: Aktif yakınması olmayan 55 yaşındaki kadın hasta beş yıl önce sağ akciğer orta 
lobta insidental olarak saptanan nodülde progresyon olması üzerine kliniğimize başvurdu. 
Tetkikleri sonrası tanı ve tedavi amaçlı operasyon planlandı. Hastaya sağ videotorakoskopi 
ile intraparankimal santral yerleşimli nodül eksizyonu ve lenf nodu diseksiyonu uygulandı. 
Histopatoloji sonucu Sklerozan Hemanjiom ile uyumlu olarak raporlandı. Postoperatif ikinci 
gün sorunsuz olarak hasta taburcu edildi.

Tartışma: Genellikle orta yaş kadınlarda tek, soliter yuvarlak bir imaj şeklinde görülür. 
Benign bir lezyon olmasına rağmen maligniteyi taklit etmesi nedeniyle tanı ve tedavi amacıyla 
cerrahi uygulanmalıdır. Deneyimli merkezlerde santral yerleşimli lezyonlarda dahi videoto-
rakoskopik olarak mortalite ve morbitide olmaksızın cerrahi ekzisyon tedavisinde yeterlidir.
Anahtar Kelimeler: Videotorakoskopi, sklerozan hemanjiom, intraparankimal

 
Resim 1. Bt görüntüsü
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P-123  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

KIST HIDATIK AILESI !
Barış Hekimoğlu, Yücel Akkaş, Bülent Koçer
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği

Kist hidatik çoğunlukla Echinococcus granulosusun neden olduğu paraziter kistik bir has-
talıktır. Enfekte köpekten bulaşan parazit, hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde daha yay-
gın görülmektedir.

Çalışmada geçen hastalar hayvancılıkla geçinen bir ailenin bireyleridir. Tarafımıza yan 
ağrısı nedeniyle başvuran ilk olgu, ailenin en genç bireyidir ve 31 yaşında erkek hastadır. 
Hastanın akciğer grafisinde bilateral yerleşimli ve sağ hemitoraksta 3 cm ve sol hemitoraksta 4 
cm boyutlarında, düzgün sınırlı, komplike olmayan, oval kistik lezyonlar saptanmıştır. Çekilen 
bilgisayarlı tomografide (BT) ise karaciğerde 3 adet olmak üzere, en büyüğü 7 cm boyutunda 
kistik lezyonları görülmüştür. Hasta, bilateral minitorakotomi ile kistotomi+kapitonaj operas-
yonlarına alınmıştır. İki seans arası 3 hafta süreç bırakılmıştır. Patoloji sonuçları kist hidatik ol-
duğunu kesinleştirmiştir. Karaciğer kist hidatik lezyonlarına ise genel cerrahi önerisi ile girişim-
sel radyoloji tarafından aspirasyon yapılmıştır. Hasta komplikasyonsuz olarak takip altındadır. 
İlk vaka sonrası ailenin diğer bireyleri de farklı semptomları nedeniyle tetkik edilmiştir. Ailede 
saptanan ikinci vaka, ilk olgunun abisi olup 36 yaşında erkek hastadır. Öksürük ve yan ağrısı 
şikayeti olan hastanın akciğer grafisinde sol hemitoraksta büyüğü 5 cm boyutunda olmak 
üzere 2 adet (1’i komplike) ve sağ hemitoraksta 3 cm boyutunda 1 adet komplike olmayan 
kistik lezyon görülmüştür. Abdomen tomografisinde ise dalakta 4 ve 3 cm boyutlarında 2 adet, 
karaciğerde ise 12 ve 8 cm boyutlarında iki adet kistik lezyon tespit edilmiştir. 1 ay arayla yapı-
lan iki minitorakotomi ile kistotomi+kapitonaj operasyonları başarılı şekilde yapılmıştır. Dalak 
ve karaciğer kistlerine genel cerrahi önerisiyle girişimsel radyoloji kliniğince PAİR (perkütan 
aspirasyon, enjeksiyon ve reaspirasyon) uygulaması ayrı günlerde ve seanslarda yapılmıştır. 
Hasta komplikasyonsuz olarak takip altındadır. Ailede saptanan son vaka ise 56 yaşında kadın 
hasta olup ilk iki vakanın annesidir. Öksürük şikayeti olan ve akciğer grafisinde içinde hava 
sıvı seviyesi bulunan, sol akciğer alt lob yerleşimli komplike 5 cm boyutunda kistik lezyon 
saptanmıştır. Batın USG’sinde ise karaciğerde yerleşim gösteren 4 cm ve 1 cm boyutlarında 
2 adet kistik lezyon görülmüştür. Minitorakotomi ile yapılan kistotomi+kapitonaj operasyo-
nu sonrası hasta karaciğer kisti nedeniyle genel cerrahi kliniğine yönlendirilmiştir. Girişimsel 
radyoloji tarafından 4 cm’lik kistik lezyonuna PAİR yöntemi ile müdahale edilmiş ve hasta 
komplikasyonsuz olarak takip edilmektedir. Üç hastaya da albendazol tedavisi uygulanmıştır.

Bu olgu sunumunda, aynı aileden üç bireyin kist hidatik hastalığının farklı organ tutulum-
ları incelenmiştir. Özellikle hayvancılığın yaygın olduğu, sosyoekonomik olarak gelişmekte ve 
hastalık için endemik olan bölgelerde aile taramasının önemli bir konu olduğu vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aile taraması, cerrahi, hayvancılık, kist hidatik
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Resim 1. Olgular
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P-124  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

ERIŞKIN HASTADA BOCHDALEK HERNISI VE 
SEKESTRASYON BIRLIKTELIĞI
Serkan Bayram, Deniz Gürer, Sevinç Çıtak, İrfan Yalçınkaya, Çağatay Saim Tezel
Sağlık Bilimler Üniversitesi Süreyyepaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi SUAM Göğüs 
Cerrahisi, İstanbul

Giriş:  Pulmoner sekestrasyonlar, trakeobronşial ağaç ile belirgin bir bağlantısı olmayan 
fonksiyonsuz kistik akciğer doku kitleleridir. Arteriyel beslenmelerini hemen her zaman siste-
mik dolaşımdan alırlar. Pulmoner sekestrasyonların konjenital diyafram hernileri ile birlikte 
gözükme oranları %15–30’dur. Sol alt lobektomi ve diyaframın primer tamiri ile tedavi et-
tiğimiz Bochdaleck hernisi ve intrapulmoner sekestrasyon (İPS) birlikteliği olan bu olguyu 
sunmayı amaçladık.

Olgu: 29 yaşında erkek hasta 15 gündür süren ateş şikayetiyle acile başvurmuş. Ailevi 
akdeniz ateşinden şüphelenilen hastanın çekilen bilgisayarlı toraks anjiografisinde sol akciğer 
alt lob medialde kistik hava değerleri barındıran 67x45x75 mm boyutunda ve T11 düzeyinde 
inen aortadan çıkan vasküler yapı ile ilişkili olarak tariflenen kitle sekestrasyon ile uyumlu 
saptanmış ve lezyon komşuluğudaki diyafragmada 6 cm lik defektten mezenterik yağlı doku 
toraksa herniye görünümde olarak bildirilmiş (Resim 1A). Travma öyküsü olmayan hasta 
sonrasında intrapulmoner sekestrasyon ön tanısı ile tarafımıza başvurdu. Hasta operasyon 
için hazırlandı. Preoperatif değerlendirmede operasyona engel bir patoloji saptanmadı. Re-
zeksiyon planlanan hastanın solunum fonksiyonları değerlendirildiğinde klarnetçi olan has-
tamızın FEV1 %85 (4,06 lt) olarak ölçüldü. Sol posterolateral torakotomi ile toraksa girildi, 
eksplorasyonda mezenterik yağlı dokunun toraksa herniye olduğu görüldü (Resim 1B). Künt 
ve keskin diseksiyon ile sekestre dokuyu besleyen arter ortaya konularak bağlandıktan (Resim 
1C) sonra usulüne uygun sol alt lobektomi yapıldı (Resim 1D). Mezenterik yağlı doku batına 
itilerek diyafram primer onarıldı. Postoperatif takiplerinde komplikasyon gelişmeyen hasta 
postoperatif 4. gün dreni sonlandırılarak taburcu edildi.

Sonuç: Bochdalek hernisi ve sekestrasyon birlikteliği nadir görülmektedir. İPS çoğunlukla 
alt loblarda yerleşir. Eşlik eden patolojiler açısından dikkatli olunmalı ve diyaframın radyolojik 
yöntemler ile değerlendirilmesi yapılmalıdır. Peroperatif eksplorasyonda sekestre olan paran-
kim komşuluğundaki yapılar iyi değerlendirilmelidir. İPS tanısında bilgisayarlı toraks anjiyog-
rafi altın standart olup kesin tedavisi cerrahidir.
Anahtar Kelimeler: Bochdalek hernisi, diyafram, intrapulmuner sekestrasyon, intralober sekestrasyon
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Resim 1. A) Bilgisayarlı tomografide sekestre arterinin görünümü B) Peroperatif diyafram hernisinin görünümü  
C) Peroperatif sekestre arterin görünümü D) Sekestrasyon dokusu ile sol alt lobektomi piyesi
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P-125  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

BIR HEMITORAKSIN %90’DAN FAZLASINI DOLDURAN 
DEV BÜL OLGUSU
Funda İncekara, Deniz Kaygusuz Tikici, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Ankara

Giriş: Amfizem, akciğer dokusunun ve hava boşluklarının distalde terminal bronşiolun de 
dahil olduğu devamlı anormal genişlemesidir. Bül ise akciğer parankimi içinde, 1 cm’den bü-
yük hava boşluklarıdır. Dev büllöz amfizem (DBA) ise bir veya iki hemitoraksın en az 1/3’ünü 
kaplayan bül olarak tanımlanır.

47 yaşında erkek hasta, ani başlayan nefes darlığı ve batıcı tarzda göğüs ağrısı üzerine 
acil servise başvurmuş. Olguya çekilen postero-anterior akciğer grafisinde (PAAG) sağ he-
mitoraksta dev bül ve pnömotoraks izlendi ve tüp torokostomi uygulandı. Masif hava kaçağı 
devam etmesi üzerine toraks bilgisayarlı tomografi (BT) görüldü. 50 paket/yıl sigara kullanma 
öyküsü olan olgumuzun, toraks BT’sinde sağ hemitoraksta üst ve alt loblardan köken alan, 
akciğer parankimini kompresyona uğratan dev bül görüldü. 6. günde hava kaçağı kesilen ol-
gunun tüp torakostomisi sonlandırılarak taburcu edildi. Olgumuza 2 gün sonra yaygın cilt altı 
amfizemi ve sağ hemitoraksta nüks pnömotoraks olması nedeniyle tekrar tüp torakostomi uy-
gulandı. İşlem sonrası ekspansasyon kusuru ve hava kaçağı devam etmesi üzerine olguya sağ 
video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile bül eksizyonu ameliyatı yapıldı. Postoperatif 
4. günde plöridez uygulandı, 9. Günde tüp torakostomisi sonlandırılarak hasta taburcu edildi.

Tartışma: Dev büllöz amfizem sıklıkla bir veya iki hemitoraksın en az 1/3’ünü kaplayan 
ve akciğerlerin üst bölgesinde yerleşimli büller ile karakterize bir patolojidir. Büllerin genelde 
akciğerin apeksinde ve asimetrik yerleşimli olduğu görülmektedir. DBA klinik olarak ilerleyici 
nefes darlığı ile karakterize olup akut solunum yetersizliği ile hastaneye başvurmaktadırlar. İleri 
derecede büyüyen bül, diyafragma konturunda düzleşmeye, mediastinal yapıları karşı tarafa 
iterek mediastinal shifte, aynı taraftan sağlam kalmış akciğer dokusunun total atelektazisine 
neden olarak bu tablonun oluşmasında etken olmaktadır. Bizim olgumuzda da PAAG’de bila-
teral diafragma konturları silinmiş, sağ hemitoraksta dev bül ile kompresyona uğramış akciğer 
parankimi görülmekteydi.

Büllöz akciğer hastalıklarında, dev büller oluştuğunda tekrarlayan pnömotorakslar görü-
lebilir. Burada önemli olan dev bül ile pnömotoraks ayırımını yapabilmektir. Dev bülün tan-
siyon pnömotorakstan ayrımının güç olduğu bu tür olgularda, hasta toraks BT ile değerlendi-
rilmelidir. Ancak olgumuzda PAAG’de belirgin pnömotoraks ile birlikte dev bül izlenmiş olup 
acil şartlarda tüp torakostomi uygulandı.

Günümüzde bu tür hastalıkların tedavisindeki en uygun yaklaşım cerrahi olup, DBA te-
davisinde açık torakotomi veya VATS ile büllektomi uygulanmaktadır. Bülün bir hemitoraksın 
1/3’ünden fazlasını kaplayıp etrafındaki akciğer dokusuna bası bulguları olduğunda, FEV1 
olması gereken değerin %50’sinden daha az olduğunda ve bül non-büllöz akciğer içinde yer-
leşmiş olduğunda, volüm azaltıcı pnömoplasti daha etkili olmaktadır. Biz olgumuzda klinik 
deneyimimiz doğrultusunda VATS ile bül eksizyonu yapmayı tercih ettik.
Anahtar Kelimeler: amfizem, dev büllöz amfizem, pnömotoraks
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PAAG ve Toraks BT

Resim 1. a) Olgunun geliş PAAG’si b) Tüp torakostomi sonrası PAAG’si c) Postoperatif ilk APAG’si d) Taburculuk PAAG’si  
e, f) Olgunun Toraks BT kesitleri
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P-126  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

MULTIORGAN TUTULUMLU HIDATIK KISTIN AYNI 
SEANSTA MINIMAL INVAZIV YÖNTEMLERLE TEDAVISI
Hasan Gündoğdu, Selçuk Gürz, Seymur Salih Mehmetoğlu
Artvin Devlet hastanesi, Artvin

Amaç: Kist Hidatik, tekli organ tutulumu sık görülen, ancak multiorgan tutulumuyla da 
karşımıza çıkabilen parazitik bir hastalıktır. Biz, hem akciğer hem de karaciğerde tespit edi-
len ve aynı seansta minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilen kist hidatik olgusunu sunmayı 
amaçladık.

Olgu: 55 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı ve kanlı balgam şikayeti ile hastanemize baş-
vurdu. Yapılan radyolojik tetkiklerinde sağ akciğer üst lobda 4x3 cm boyutlu kistik lezyon ve 
karaciğer sağ lob antero-posterior yerleşimli 10x8,5 cm boyutlu dev kistik lezyon tespit edildi. 
Hastaya aynı seansta video-torakoskopik yöntem ile kistotomi ve kapitonaj yapılırken, kara-
ciğerde bulunan kiste yönelik girişimsel radyoloji uzmanı tarafından ultrasonografi ve skopi 
eşliğinde perkütan kist hidatik tedavisi uygulandı. Aynı seansta her iki organa yönelik uygula-
nan tedavi sonucunda morbidite ve mortalite görülmedi.

Sonuç: Hidatik kist olgularında multiorgan tutulumu açısından gerekli radyolojik tetkikler 
yapılmalıdır. Multiorgan yerleşimli kist hidatik olgularının evrelemesi yapıldıktan sonra, uygun 
vakalarda aynı seansta tedaviye yönelik multidisipliner yaklaşım ile minimal invaziv yöntem-
ler güvenli bir şekilde uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: hidatik, kist, multiorgan, perkütan

Resim 1. Tedavi Öncesi ve Sonrası Görseller
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P-127  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

ONYEDI KEZ PNÖMOTORAKS OLAN BIR INTERSTISYEL 
AKCIĞER HASTALIĞI OLGUSU
Abdulaziz Kök1, Sedat Ziyade1, Ömer Soysal1, Osman Cemil Akdemir1, Erkan 
Çakır3, Nur Büyükpınarbaşılı2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniveristesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: İnterstisyel akciğer hastalıkları (İAH) akciğeri diffüz olarak etkileyen, akciğer paran-
kiminde değişik derecelerde inflamasyon, fibrozis ve yapısal bozulmaya neden olan, akut ya 
da kronik seyirli bir grup hastalıktır. Çocuklarda oldukça enderdir. Tahmini yaygınlığı milyon-
da 3,6’dır. Hastalığın gelişimi ve seyri erişkinden farklılıklar gösterir. Hastalığın insidansı yaş ile 
orantılı olarak artar. 75 yaş civarında insidans 100 000’de 160’a yükselir. Pnömotoraks nüks-
lerle giden bir hastalıktır. Primer ve skonder spontan pnömotoraksta nüks oranları %10–50 
olabilmektedir. İAH tanısı olan onyedi kez pnömotoraks gelişen bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Üc yıl önce şikayetleri başlayan hasta çocuk gögüs hastalıklarında interne edilmiş. 
Burada çekilen akciger grafisinde pnömotoraks saptanması üzerine hastaya ilk sol tüp tora-
kostomi uygulandı. Akciğer grafisinde yaygın homojen infiltratlar görülmesi üzerine hastaya 
bilgisayarlı toraks tomografisi (BTT) çekilmiş. İAH ile uyan görünüm saptanması üzerine hasta 
göğüs cerrahisine açık akciğer biyospisi yapılmak üzere devredildi. Hastaya açık akciğer bi-
yopsisi yapıldı. Patolojisinde „Akciğer parankimi yaygın kistik gelişim göstermekte olup, yapı-
sal olarakta parankim alanlarının organizasyonu bozulmuştur. Olguda bu görünümle öncelikle 
kistik adenomatoid malformasyon bulguları yanısıra alveoler duvarda yer alan granülomların 
ve pnömonik infiltrasyonun varlığı nedeniyle yapısal bozukluk ve buna eşlik eden dışarıdan 
bir uyarana karşı (hipersensivite pnömonisi?) gelişmiş olabilecek pnömonik bir infiltrasyon 
varlığı da düşünülmüştür. Klinik gereği önerilir. “ Olarak rapor edilmiştir. Hasta daha sonra 
yaklaşık 2 ay arayla sürekli sağ ve sol ardışık pnömotoraks atakları gecirmekte olup toplamda 
onyedi defa pnömotoraks atağı gecirmiştir. Akciğer nakli adayı olarak bir merkezde takiplidir.

Sonuç: İAHda sekonder spontan pnömotoraks sıktır ve tekrarlama eğilimindedir. Akciğer 
transplantasyonu adayı olan hastalarda plörodezis uygun değildir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer nakli, İnterstisyel akciğer hastalığı, Pnömotoraks
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P-128  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

BIR YAŞ ALTINDAKI HASTALARA BRONŞ YABANCI CISIM 
RASTLANMASA BILE ÖZOFAGUSKOPI YAPALIM MI?
Menduh Oruç, Ali Birak, Burak Gül, Funda Öz
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı, Diyarbakır

Giriş: 0–3 yaş arası çocuklar genellikle her objeyi ağızlarına alma ve onları yutma eği-
limindedirler. Akciğer grafiği %70 kadar tanı koydurur. Yabancı cisimler grafiklerde görüle-
bilmesi için radyo-opak olması gerekir. Gıda, metal olmayan oyuncak parçaları gibi yabancı 
cisimler radyolüsen oldukları için görülmezler. Tanıyı koydurmak için aileden alınan hikâye 
çok önemlidir. Aileden alınmış olan hikâyeye rağmen bronş yabancı cisme rastlanmayan has-
talara özofagus yabancı cisim de çıkabileceğini vurgulamak istedik.

Olgu 1: Beş aylık bebek yaklaşık 5 günden beri öksürük ve nefes darlığı şikâyeti ile acilde 
görüldü. Çekilen akciğer grafiğinde sağ akciğerinde havalanma artışı mevcuttu (Resim 1). 
Hastanın fizik muayenesinde her iki akciğerde ronküs mevcuttu. Ayrıca hırıltılı sorulum mev-
cuttu. Hastanın laboratuar değerleri sedim 29 mm, CRP: 25 mg/lt, WBC 26000 m/mm3 idi. 
Hasta yakınlarından alınan hikâyeye göre bebeğin beslendiği (elma) sırada ani bir morarma 
olduğu tarif ediliyor. Rijit bronkoskopi ile yabancı cisim görülmedi, pnömoni düşünülerek 
pediatri servisine yatırıldı. Bu hasta 15 gün sonra tekrarlayan öksürük atakları, sıvı gıdaları 
yutabildiği ancak katı gıdaları yutamadığı için pediatriye başvurmuş. Özofagografi ile 1. dar-
lıkta dolma defekti görüldü. (Resim 2). Özofaguskopi ile özofagus 1. darlıkta yaklaşık 2 cm 
boyunca ceviz içi çıkarıldı (Resim 3). Hastanın sekresyonlarını yutamadığı ve sürekli aspire 
ettiği anlaşıldı. Hasta belli bir süre takip edilip taburcu edildi.

Olgu 2: Bir yaşında olan olgumuz nefes darlığı ve hırıltılı solunum nedeni ile kliniğimize 
başvurdu. Alınana anamneze göre yemek yedirildiği sırada aniden morarması olduğu tarif 
edildi. Genel durumu orta, çekilen akciğer grafiğinde çok önemli bir özellik yok, dinlemekle 
her iki akciğerde ronküs ve ral mevcuttu. Gönderilen laboratuar değerlerinde WBC değeri 
18000 m/mm3, sedim 26 mm, CRP si 31 mg/lt idi. Bronş yabancı cisim ön tanısı ile hastaya 
rijit bronkosskopi uygulandı. Sağ ve sol ana bronş yabancı cisim görülmedi. Bronkoskopi son-
landırıldığı sırada ağız içerisinde gıda artığı görülünce özofagus girişine bakıldı ve 1. darlıkta 
kaysı çekirdeği çıkarıldı.

Sonuç: Bronş yabancı ile tıpatıp uyan böyle durumlarda bronş yabancı cisim yerine özo-
fagus yabancı cisim çıkabilir. Bir yaş altı çocuklarda bronkoskopi sonrası rutin olarak özofagus 
girişine bakılması veya bir nazogastrik sondanın mideye ilerletilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, yabancı cisim, 1 yaş altı
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Resim 2. 
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P-129  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

ALVEOLER PROTEINOZIS
Abdulaziz Kök, Osman Cemil Akdemir, Ömer Soysal, Sedat Ziyade
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş:  Pulmoner alveoler proteinozis, akciğerlerin en uç noktasındaki keseciklerin için-
de kişinin kendi yağlı proteinlerinin birikmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Dünya’da ve 
Türkiye’de çok nadir görülmektedir (1/1000000). Alveollerde periodic acid-Schiff (PAS) (+) 
boyanan fosfolipoproteinöz materyalin birikimi ile karakterizedir. Etyopatogenezde ilaçlar, mi-
kobakteri ve mantar infeksiyonları, toz maruziyeti ve malign hastalıklar gibi bir takım faktörler 
sorumlu tutulmakla birlikte çoğu zaman altta yatan bir neden bulunamaz. Klasik olarak iki 
şekilde tanımlanır. Nedeni bilinmeyen primer (idiopatik), ve sekonder. Sekonder olarak geli-
şende lenfoma, lösemi gibi altta yatan bir hematolojik hastalık ya da uzun süreli kimyasal ve 
mineral partikül maruziyeti sözkonusudur. Hastalığın ilk belirtisi yavaş ilerleyen nefes darlığıdır 
ve sıklıkla kuru öksürük de beraberinde bulunur. Radyolojik olarak bilateral alveoler infilt-
rasyonlar veya buzlu cam görüntüsü saptanır. Solunum fonksiyon testlerinde restriktif tipte 
bozukluk saptanır. Nadir olması nedeniyle sunulmuştur.

Olgu: 6 aydır öksürük nefes darlığı şikayetleri olan ve gittikce şikayetleri artan hastaya 
diffüz interstisyel akciğer hastalığı ön tanısı konup açık akciğer biyopsisi önerilmiş. Hastanın 
bilgisayarlı toraks tomografisinde (BTT) bilateral buzlu cam manzarası ve bilateral alveolar 
infiltrasyonlar izlendi. Hikayesinde mesleki maruziyet veya malignite yoktu. Hastaya fiberop-
tik bronkoskopi ile transbronşial biyopsi ve bronkoalveolar lavaj yapıldı. Patoloji raporunda 
alveolar proteinozis tanısı konuldu.

Sonuç: Radyolojisi tipik olduğu için sunulmuştur. Tanı için bronkoskopi ve lavaj yeterlidir. 
Torakotomi/VATS ile akciğer biyopsisi gerekmez.
Anahtar Kelimeler: Alveoler proteinoz, Açık akciğer biyopsisi, Transbronşial biyopsi
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P-130  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

IKI YAŞINDA ÇOCUKTA INTRAPULMONER 
SEKESTRASYON
Osman Cemil Akdemir, Abdulaziz Kök, Sedat Ziyade, Ömer Soysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş:  Pulmoner sekestrasyon, bronş ağacı ile bronşiyal iştiraki olmayan segment veya 
lop olarak tanımlanır. Dörtte üçü intrapulmonerdir ve kronik ve tekrarlayan akciğer enfeksiyo-
nu ile seyreder. İnfantta, apse ve bronşektazi gelişimi ile seyreden ve lobektomi uygulanan bir 
intrapulmoner sekestrasyon olgusu sunulmuştur.

Olgu: İki yaşında çocuk öksürük balgam şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede her iki 
hemitoraks solunuma eşit katılıyor, solda tek tük raller mevcuttu. Bilgisayarlı toraks tomogra-
fisinde (BTT) de sol akciger üst lob inferiorunda yaklaşık 19x17x16 mm boyutlarında, perife-
rinde ince cidari bulunan pnömatosel ile uyumlu görünüm saptandı. Genel durumu iyi olan 
ve radyolojik olarak net bir tanı konulamayan hasta takibe alındı. Bir yıl sonraki kontrolde; 
Yeni BTT’sinde sol üst lobda takibe alınan lezyonun boyutlarının 22x20 mm ye çıktığı ve 
içinde seviyelenme geliştiği görüldü. Düzelme olmadığı, apse formasyonu geliştiği ve hafif 
progresyon gösterdiğine karar verilerek cerrahi kararı alındı. Ameliyatta; üst lobda, apne ile 
kollabe olmayan kistik lezyon görüldü. Sol üst lobektomi yapıldı. Patolojik incelemede; bron-
kojenik kist ve bronşiektazinin eşlik ettiği sekestrasyon ayırıcı tanıya alınmıştır. Bu lezyonlar 
morfolojik olarak benzer ve birbiriyle illintili antitelerdir yorumu yapılmıştır. Hasta birinci yılın-
da problemsiz takip edilmektedir.

Sonuç: Çocukta, medikal tedavi ile düzelmeyen kistik enfeksiyöz patolojilerde konjenital 
hastalık riski nedeniyle lobektomi düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kist, Pediatrik, Pnömoni, Sekestrasyon, 



311
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-131  AKCIĞER (NON-ONKOLOJIK)

CERRAHI VE PERKÜTAN TRAKEOTOMI SONRASI TIROID 
FONKSIYONALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Tülin Durgun Yetim1, Gül Soylu Özler2, Sedat Koçal1, Kerem Karaarslan1, Erol Kılıç1

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay 
2Mustafa kemal Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz, Hatay

Amaç: Cerrahi ve perkütan trakeotominin tiroid hormonları üzerine etkisini değerlendir-
mek.

Gereç-yöntem: Aralık 2012 ve Aralık 2016 tarihleri arasında solunum problemi olan 
60 hasta cerrahi trakeotomi ve perkütan trakeotomi yapılanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. 
Grupların FT3, FT4, Tiroglobulin, TSH seviyeleri preoperatif ve postoperatif dönemde istatis-
tiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:Cerrahi ve perkütan trakeotominin serbest tiroksin (FT4), serum tiroglobülin 
(TG), ve tiroid uyarıcı hormon (TSH) düzeyleri üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulun-
du. Serbest triiodotironin (FT3) ‘de her iki grupta da hafif yükselme olmakla birlikte istatistik-
sel olarak anlamlı bulunmadı.

Sonuç: Cerrahlar postoperatif dönemde serum tiroid hormon düzeylerinin olası artışını 
unutmamalıdır. Tiroid hormonlarının sistemik etkileri nedeniyle cerrahi ve perkütan trake-
otomiden sonra özellikle kalp ritm problemleri olan hastalar postoperatif dönemde bir süre 
izlenmelidirler.
Anahtar Kelimeler: traketomi, tiroid, tiroid hormonları
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P-132  DIĞER

PERIKARDIYAL PENCERE OPERASYONLARINDA 
MALINITE VE NÜKS ORANLARI
Mehmet Sait Ersöz, Bülent Aydemir, Miray Ersöz, Özgür Güzey, Eyüp Halit 
Yardımcı, Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
İstanbul

Amaç: Bu çalışmada Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nde Kasım 2011-Nisan 2017 tarihleri arası anterior torakotomi ve videotorakos-
kopik cerrahi teknikleri ile yapılmış perikardiyal pencere operasyonlarında predispozan faktör 
olarak malinite ölçülme oranları araştırılmış; hastaların yaş, cinsiyet, patoloji sonuçları, tanı 
metodu, nüks oranları ve insizyon tekniği bilgileri ile sunulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Kliniğimizde Kasım 2011-Nisan 2017 tarihleri arası daha önce uygulanan me-
dikal veya girişimsel tedavilere yanıt vermeyen 121 perikardiyal efüzyonlu olguya cerrahi 
yöntemlerle parsiyel perikard rezeksiyonu uygulandı. Çalışmaya dahil edilen 121 olgunun 
18ine VATS uygulandı. Bu olgular yaş, cinsiyet, patolojik tanı ve metodu, nüks açısından 
retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:Çalışmaya dahil edilmiş 121 olgunun 18ine videotorakoskopik teknik uygu-
lanmış olup, hastaların yaş aralığı 20–98 olmuştur. Olguların erkek-kadın oranı %42–58 dir. 
(51–70) 12 olgunun patoloji sonuçlarında malinite tespit edilmiştir. 1 hastanın patolojik araş-
tırması devam etmektedir. Tanıda 4 skuamoz cell karsinom (3 Akciğer, 1 Mesane kaynaklı) 
(%33,3), 5 adenokarsinom (%41,6), 1 invaziv duktal meme karsinomu (%8,3), 1 lobuler 
meme karsinomu (%8,3) saptanmıştır. Patolojik tanıların 4üne perikardiyal mayiiden, 1ine 
perikardiyal doku örneklemesinden, 7 sine her iki örneklemeden ulaşılmıştır. 4 olguda reviz-
yona gidilmiştir.

Sonuç: Perikardiyal efüzyon, perikard yaprakları arasında sıvı toplanmasıdır. Toplanan sı-
vının miktarı ve süresine göre değişen, hafif perikardiyal efüzyondan tamponada kadar birçok 
klinik durum ile sınıflandırılmaktadır. Etyolojisinin çeşitliliği nedeni ile tanı ve tedavi yaklaşım-
larında önemli farklılıklar vardır. Perikardiyal efüzyonlarda klinik görünüm, tanı yöntemleri 
ve farklı tedavi yaklaşımlarının iyi bilinmesi gerekir. Ancak tekrarlayan perikardiyosentezlere 
yanıt vermeyen, komplike karakterli (pürülan, septalı) ya da tamponadla seyreden hastalarda 
cerrahi yaklaşımlar devreye girer. 1900’lerde torakotomi ile perikardiyektomi, cerrahi yaklaşı-
mın temel uygulaması olmuştur. 1990’larda video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), pe-
rikardiyal efüzyon drenajında alternatif bir teknik olarak gündeme gelmiştir ve giderek tercih 
edilmeye başlanmıştır.

Bu çalışmada, kliniğimizde perikardiyal pencere operasyonu geçirmiş hastalarda, efüzyona 
yol açan maliniteler ve malign tanının dokuda ve/veya efüzyonda pozitifliği araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Perikardiyal Pencere, malinite, biyopsi, efüzyon
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P-133  DIĞER

ŞILOTORAKS TEDAVISINDE GÜNCEL YAKLAŞIMIMIZ
Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Hatice Eryiğit Ünaldı, Fatma 
Tuğba Özlü, Semra Bağış, Recep Demirhan
S. B. Ü. Kartal dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Şilotoraks; duktus torasikus veya dallarında, malignite, iatrojenik, idiyopatik vb. 
nedenlerle oluşan obstrüksiyon ya da yaralanma sonucu plevral boşlukta şilöz mayii birik-
mesidir. Süt rengindeki plevral sıvının incelenmesi sırasında saptanan trigliserid (>110 mg/
dl) yüksekliği ile tanı konur. Çalışmamızda şilotoraks etiyoloji ve prognozuna dikkat çekmek 
amaçlanmıştır.

Materyal-metod: Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde 2010–2017 yılları arasında 
tedavi edilen 12’sı kadın, 8’ü erkek 20 şilotoraks tanılı hasta etyoloji, tedavi şekli ve klinik 
takip açısından değerlendirilmeye alındı. 10 hastanın ortalama yaşları 51,4 (34–80) yıl idi. 
Etyolojilerinde; 13 hastada malignite (lenfoma ve hemanjioperiostoma), 3 hastada cerrahi 
travma (özefagus cerrahisi ve radikal mediastinal lenf nodu diseksiyonu), 2 hastada travma 
(yüksekten düşme) ve 2 hastada idiyopatik spontan şilotoraks saptandı.

Tüm hastaların plevral sıvıları tüp torakostomi ile drene edildi. Oral alımları kesildi. Orta 
zincirli yağ asitlerinden zengin total parenteral nutrisyon verildi. Her hastaya somatostatin 
veya uzun etkili sentetik octreotid analogları uygulandı. Hastaların günlük drenaj takipleri 
yapıldı. 7. Günün sonunda günlük drenajı <100 cc olan 6 hastanın oral alımı açıldı. Drenaj 
olmaması üzerine drenleri sonlandırılıp, taburcu edildi. Günlük drenajları 100 cc-500 cc ara-
sında olan 2 hastanın konservatif tedavileri 14 güne tamamlandı. 14. gün sonunda oral alım 
sonucu drenajı olmayan hastalar tüp torakostomileri sonlandırılıp, taburcu edildiler. Günlük 
drenajı > 500 cc olan 2 hastadan (özefagus cerrahisi sonrası) birine torakoskopi diğerine 
torakotomi ile duktus torasikus ligasyonu uygulandı. Post-op 2. gün drenleri sonlandırılıp, 
taburcu edildiler.

Sonuç: Plevral efüzyonun nadir sebeplerinden biri olan şilotoraks; sebep olan hastalı-
ğa bağlı olarak mortalitesi ve morbiditesi yüksek seyreden bir hastalıktır. Bu nedenle plevral 
efüzyonlarda, şilotoraks olasılığı akılda tutulmalı ve tanı koyulduktan sonra tedavisine hemen 
başlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: şilotoraks, plörezi, malignite, trigliserid
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P-134  DIĞER

BIR AILEDE ALTI PNÖMOTORAKS: FAMILYAL SPONTAN 
PNÖMOTORAKS
Hilal Köşük1, Mine Demir2, Aysun Kosif Mısırlıoğlu2, Onur Derdiyok2, Selime 
Kahraman2, Meltem Çoban Ağca3, Volkan Baysungur2

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH. anestezi Kliniği, İstanbul 
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH. cerrahi Kliniği, İstanbul 
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH. göğüs hastalıkları Kliniği, İstanbu

Giriş:  Altta yatan bir etiyolojik faktör olmaksızın gelişen pnömotoraks, primer spontan 
pnömotoraks olarak adlandırılır. Primer spontan pnömotoraksı olan hastaların %10’undan 
fazlasında aile öyküsü pozitif olarak rapor edilmiştir. Bazı vakalar kalıtsal bağ doku hastalıkları 
ile ilişkilendirilse de, ailevi pnömotoraksı olan bireylerin follikülin (FLCN) kodlayan geninde 
mutasyonlar saptanmıştır. Bu gendeki mutasyonlar Birt-Hogg-Dube Sendromu adı verilen bir 
hatsalığa sebep olmaktadır. Sendrom deride fibrofollikülomalar, akciğerde çok sayıda kistler, 
spontan pnömotoraks ve böbrek tümörleri ile karakterizedir. Birt-Hogg-Dube Sendromlu has-
taların %90’ında BT’de değişen derecelerde akciğer kistleri saptanır. Akciğer kistleri genellikle 
akciğer bazallerinde subplevral yerleşimlidir, yıllarca asemptomatik kalabilir.

Olgu: 27 yaşında kadın hasta bir senedir ara ara olan yan ağrısı şikayeti mevcut. Son 
bir haftadır yan ağrısı şikayetinde artma olan hastanın çekilen bilgisayarlı tomografidesinde 
sol pnömotoraks saptandı. Tüp torakostomi ve kapalı su altı drenaj uygulandı. Taburculuk-
tan bir ay sonra nüks pnömotoraks ile başvuran hastaya Video assisted thoracic surgery ile 
büllektomi yapıldı. Hastanın kız kardeşi 23,01,16 tarihinde (35 yaş) nefes darlığı şikayeti ile 
başvurdu. Yapılan fizik muayenede solda solunum sesleri azalmış bulundu. Çekilen PA grafide 
solda pnömotoraks görüldü tüp torakostomi ve kapalı su altı drenaj uygulandı. Bilgisayarlı 
tomografide pnömotoraksı devam eden hastaya Video yardımlı thorakoskopi ile wedge re-
zeksiyon yapıldı. Hastaların aile öyküsü sorgulandığında annelerine pömotoraks sebebiyle tüp 
torakostimi uygulanmış olduğu, diğer kız kardeşlerinin akciğer bülleri sebebiyle takip edildiği, 
teyzelerine pnömotoraks sebebiyle tüp torakostomi uygulandığı, yine aynı teyzenlerinin oğ-
luna pnömotoraks sebebiyle tüp torakostomi uygulandığı, diğer teyzelerinin torunlarında da 
pnömotoraks görüldüğü öğrenildi.

Tartışma: FLCN bulunan bazı mutasyonlar pnömotoraks acısından ailesel yatkınlığa 
ebep olur. Ailede pnömotoraks öyküsü bulunan hastalar da sigara, boy, kilo gibi etkenler 
bulunmamakla beraber bilateral nüks pnömotorakslar bulunabilir. Genel olarak, spontan 
pnömotoraks, muhtemelen dik akciğerde apeksde artan fiziksel streslerin neden olduğu api-
kal subplevral akciğer kanamalarıyla ilişkilidir. Bununla birlikte, düşük loblu amfizem tipik 
olarak alfa-antitripsin eksikliğiyle ilişkilidir Cerrahi kayıtları mevcut olan beş kişide ekstraatipik 
lokalizasyonda bleb bulguları mevcuttu. Painter ve çalışma arkadaşları, benzer şekilde, yük-
sek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi taramalarının, bir büyük ailedeki etkilenen bireylerin 
%100’ünde akciğerler boyunca rastgele yerleşmiş çok sayıda akciğer büllerin bulunduğunu 
bildirmişlerdir.

Sonuç: Sunmuş olduğumuz olgular ile primer spontan pnömotaroks ın ailesel olanların-
da altta yatan genetik bir temelin olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, genetik faktör, aile öyküsü
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P-135  DIĞER

OLGU SUNUMU: SERVIKAL SCHWANNOMA
Oya Yıldız1, Alper Fındıkcıoğlu1, Sinan Issı2, Dalokay Kılıç2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Schwannomlar genellikle periferik sinir kılıflarının schwann hücrelerinden köken 
alan benign karakterde soliter tümörlerdir. Genelde yavaş büyür ve asemptomatiktir.

Olgu: Boyunda kitle nedeniyle tetkik edilen 61 yaşında kadın hastanın yapılan boyun 
ultrasonografik incelemesinde sağ supraklavikular bölgede cilt altı yağ doku planları içerisinde 
internal ekojeniteler içeren RDUS vaskülarite göstermeyen hipoekoik alan izlenmiştir (reaktif 
lenfadenopati?) olarak raporlanmış. Toraks BT’de üst-ön mediastende yaklaşık 33x28 mm 
boyutlarında heterojen kontrastlanan düzgün sınırlı yumuşak doku lezyonu saptandı. Servi-
kal bölgede eksplorasyonda sinir yapılarından köken aldığı düşünülen 2x2 cm boyutlarında 
izlenen kitle çevre sinir yapıları korunarak total eksize edildi. Eş zamanlı videotoraksokopi ile 
timektomi yapıldı. Hastanın patoloji sonucu boyundaki kitle schwannoma, mediastendeki 
kitle ise timoma (Masoka IIA) olarak raporlandı. Postoperatif dönemde brakial pleksus üst 
trunkus traksiyon nöropraksisi gelişen hasta fizik tedavi programına alındı.

Sonuç: Boyun kitleleri; tanısı ve çevre vasküler ve nörolojik yapılar nedeniyle cerrahisi 
zor kitlelerdir. Çoğunlukla reaktif lenf bezi olarak yorumlanmaktadır. Bu olguda radyolojik 
olarak reaktif lenf bezi olarak yorumlanan kitlenin intraoperatif bulguları ve patolojisi schwan-
noma ile uyumlu gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Boyun tümörleri, periferik sinir kılıfı tümörleri, schwannoma

Resim 1. İntraoperatif görünüm
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P-136  DIĞER

KARACIĞERDEN MEDIYASTENE UZANIM GÖSTEREN 
KIST HIDATIK OLGUSU
Ali Murat Akçıl1, Ernur Ay2, Yunus Aksoy1, Onur Volkan Yaran1, Deniz Sansar1, 
Levent Cansever1, Mehmet Ali Bedirhan1

1SBÜ. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2SBÜ. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Genel Cerrahi

Giriş: Echinococcus granulosus nedenli hidatik kist, Akdeniz ülkelerinde endemik parazi-
tik bir hastalıktır. En sık rastlanan anatomik yerleşim yeri karaciğer ve akciğerlerdir. Karaciğer 
kubbesi yerleşimli kistlerin rüptürü plevra, akciğer parankimi ve bronşlarda ciddi komplikas-
yonlara sebep olabilir. Vakamızda karaciğer kist hidatiğinin nadir bir torasik migrasyonu ola-
rak medyiastinal kist hidatik olgusunu sunacağız.

Olgu: Yetmiş yaşında kadın hasta, tesadüfen çekilen akciğer filminde sağ hemitoraksta 
opasite görülerek çekilen Toraks BT’de; karaciğerde subsegment 8’de sağ hemidiyaframda 
evantre görünüme sebep olmuş 51 mm çaplı septalı görünümde tip 3 ve tip 2 özellikte litik kist 
hidatik ile uyumlu yer kaplayan lezyon izlenmesi üzerine polikliniğimize başvurdu. Hastanın 
laboratuvar tetkiklerinde özellik yoktu, kist hidatik serolojik testleri negatifti. Yapılan sağ tora-
kotomi sonrası sağ diyaframın yükseldiği, karaciğer üst bölgedeki lobüle yapılı kistin diyaframı 
aşarak mediyastene doğru ilerlediği görüldü. Orta lobdan kist yüzeyine uzanan yapışıklıklar 
açıldı ve kistin parankimle ilgisi olmadığı görüldü. Kist mediyastenden de ayrıldı. Kist cidarı 
kalsifiye görünümdeydi. Kist içeriği aspire edildi, yerine betadinli izotonik enjekte edildi. Di-
yafram kist cidarıyla beraber kesildi. Hidatik kist membranı çıkarıldı. Kistin karaciğer içine de 
uzandığı görüldü. Kavern tamamen temizlendikten sonra kist boşluğuna 1 adet abdominal 
dren kondu. Diyafram primer olarak kapatıldı. Post op takiplerinde safra kaçağı veya kanama 
gözlenmedi.

Tartışma ve sonuç: Torakal komplikasyonlu karaciğer kubbe kistlerinde cerrahi tek te-
davi seçeneğidir. Karaciğerdeki kistinin diyafram aracılığı ile toraks boşluğuna iştiraki mevcut-
sa, bilier kanalın intakt olması şartı ile, girişim şeklinin transtorasik olması uygundur. Bu yolla 
hem akciğer hem de transdiyafragmatik girişle karaciğerdeki lezyonlara girişim yapılabileceği 
gibi gelişen adhezyonlar da açılabilir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer, Diyafram, Karaciğer, Kist Hidatik, Mediasten, Transtorasik

 
Resim 1. Kist hidatiğin perop görüntüsü
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P-137  DIĞER

HIPERHIDROZIS TEDAVISINDE NONENTÜBE HASTADA 
BILATERAL ETS
Ekin Ezgi Cesur1, Kadir Burak Özer1, Attila Özdemir1, Hatice Eryiğit Ünaldı1, Fatma 
Tuğba Özlü1, Gülten Cağlan Arslan2, Fatih Doğu Geyik2, Merve Ağaç Özbudak2, 
Recep Demirhan1

1S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, 
İstanbul

Giriş: Bölgesel aşırı terleme, kişinin hayatını psikolojik ve fiziksel olarak etkileyen, kısıt-
layan bir durum olup, düzeltilmesi için cerrahi yönteme başvurular gün geçtikçe artmaktadır. 
Endoskopik torakal sempatektomi operasyonları çeşitli merkezlerde farklı tekniklerle uygu-
lanmakta ve en sık bilateral olarak gerçekleştirilmektedir. Çoğu merkezde çift lümenli entü-
basyon sonrası iki port insizyonundan gerçekleştirilen uygulama sonrasında toraks dreni ile 
takip edildiği bildirilmiştir. Çalışmamızda non-entübe olarak gerçekleştirdiğimiz vakalarımızın 
sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde gerçekleştir-
miş olduğumuz 20 non-entübe bilateral endoskopik torakal sempatektomi olgusu sunulmak-
tadır. Hastalara cerrahi işlem öncesi laringeal maske uygulandı. Semi fowler pozisyon sonrası 
öncelikle sağ taraf orta aksiler hat 3. ICA seviyesinde, kıl köklerinin sonlanma noktasından 
yapılan 5 mm port kesisi ile toraksa girildi. Toraksa giriş esnasında anestezi ekibinden, kısa 
süreli olarak ventilasyonu sonlandırması istenerek parankim yaralanması engellenmesi amaç-
landı. Hiperhidrozis lokalizasyonuna uygun sempatik ganglionların elektrokoter ile bütünlüğü 
bozuldu. Aspirasyon kateteri yerleştirilerek toraks boşluğundaki hava aspire edildikten sonra, 
sağ taraf için deişlem aynı şekilde gerçekleştirildi. Hastaların tamamı kontrol PA AC grafileri 
çekildikten sonra kliniğe alındı. Hastaların operasyon süreleri, post operatif ekspansiyon, ağrı 
ve komplikasyon durumları takibe alınarak kaydedildi. Operasyon süresi ilk cilt insizyonu ile 
her iki taraf sempatektomi işlemi sonrası cilt kapanması arasındaki süre olarak kaydedildi. Or-
talama 21 ± 3 dk. olan süreye torakoskopi cihazının iki tarafta da bağlantı süresi dahil edilerek 
hesaplandı. Hiçbir hastada pnömotoraks gelişmedi. İşlem sonrası standart analjezi uygulanan 
hastalarda ağrı şikayeti olmadı. Tüm hastalar takip sonrası post operatif 1. gün taburcu edildi. 
Takiplerinde iki hastada ayaklarda hafif kompansatuar hiperhidrozis şikayeti gelişti fakat has-
talarda operasyona ait memnuniyetsizlik oluşturmadı.

Sonuç: Endoskopik bilateral torakal sempatektomi işlemi çeşitli merkezlerde ayrı seans-
larda, çift lümenli entübasyon ile, iki port kesisi ile ve bazı merkezlerde toraks dreni ile sonlan-
dırılan bir prosedür olarak bildirilmektedir. Gerek laringeal maske uygulaması, gerek tek port 
insizyonu, operasyon süresini kısaltan, çift lümenli entübasyon için işlem gereken ek süre ve 
eforun olmadığı, beraberinde entübasyona bağlı komplikasyonları engelleyen, işlem sonrası 
pnömotoraks riskini neredeyse ortadan kaldıran bir yöntem olarak kliniğimizde güvenle uy-
gulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: endoskopik torakal sempatektomi, hiperhidrozis, laringeal maske
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P-138  DIĞER

SAĞ ARKUS AORTA VARYANTI ILE BIRLIKTELIK 
GÖSTEREN ATIPIK YERLEŞIMLI PERIKARDIAL KIST 
OLGUSU
Türkan Dübüş
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Giriş:  Perikardiyal kistler genelde konjenital olup asemptomatik seyrederler 4.-5. de-
katlarda semptomatik hale gelirler. Rutin akciğer grafilerinde tesadüfen saptanırlar. Yerleşim 
yeri genellikle kardiyofrenik açıda olup nadiren üst mediasten ve paravertebral lokalizasyon 
gösterirler. Diğer lezyonlarla da genelde ayırımı yapılamayabilir. Arkus aorta anomalisi ise 
konjenital kardiyak hastalıklar arasında yeralan nadir bir anomalidir. Olgumuzda arkus aorta 
varyantı ve atipik lokalizasyonlu perikardial kist birlikteliği değerlendirildi.

Olgu: Çarpıntı şikayetiyle kardiyoloji polikliniğine başvuran 22 yaşında kadın hastanın 
yapılan muayene ve tekiklerinde disritmi, ekokardiyografide hafif fibrotik mitral kapak proli-
ferasyonu tespit edilmiştir. Toraks BT Anjiografide sağ arkus aorta varyantı, skolyoz, sağ inen 
aorta posterior komşulukta paravertebral yerleşimli postrieor mediastende 18x12 mm kitle 
tespit edilmesi üzerine Göğüs Cerrahisi Kliniğine yönlendirilen hasta tarafımızca değerlendi-
rildikten sonra mevcut kistik lezyon benign patoloji olarak kabul edilerek takibe alındı. Hasta-
nın özgeçmişinde antibiyoterapi allerjisi mevcuttu. Yaklaşık 3 ay sonra çekilen toraks MRI’da 
mevcut kistik lezyonda progresyon saptandı. Hasta ve yakınlarının rızası da alınarak tanısal ve 
terapötik amaçlı operasyon kararı alındı. Sağ videotorakoskopik olarak kistik kitle komplet ek-
size edildi. Postop 3. gün taburculuğu yapılan hastanın postoperatif patoloji sonucu 25x15x12 
cm çaplarında kapsüllü, şeffaf renkli mayi içeren kistik doku, kapsülü tek sıra epitelden döşeli 
olup perikard kisti olarak tanısı konuldu. Hastanın poliklinik takiplerinde genel durumu stabil 
seyretmekte olup rutin kardiyolojik poliklinik takipleri devam etmektedir.

Sonuç: Paravertebral lokalizasyonlu diğer patolojier arasında nadir de olsa perikardiyal 
kist de olabileceği düşünülmelidir. Ayrıca sağ arkus aorta varyantı ve perikard kisti birlikteliği 
literatürle karşılaştırıldığında ender rastlanan bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: Perikard kisti, sağ aortik ark varyasyonu, atipik lokalizasyon, cerrahi

Resim 1. Sağ paravertebral perikard kisti ve sağ arkus aorta varyantı
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P-139  DIĞER

11 SENELIK GOSSIPIBOMA
Hakan Keskin, Sermin Tayfun, Levent Dertsiz
Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Giriş:  Cerrahi işlemler sırasında spanç unutulması nadirdir. Yasal sonuçlar doğurması ne-
deniyle gözlenenden daha az bildirilmektedir. Unutulan spançlar belirgin semptom vermeyen 
aseptik reaksiyona neden olabildikleri gibi, erken dönemde nonspesifik semptomlarla ya da 
apse ve palpabl kitle gibi belirgin semptomlarla prezente olabilir. Cerrahi spanç granülomatöz 
bir reaksiyon başlatarak büyük bir kitle şeklinde görüntü verebilir ve buna gossipiboma adı 
verilir.

Olgu: 61 yaşında erkek hasta 2006 yılında dış merkezde koroner bypass yapıldıktan son-
ra çekilen filmlerinde sol üst lobta kitle saptanmış. aktif pulmoner şikayeti olmayan hasta film-
ler ile kontrol edilmiş. Kitlenin kontrollerde boyut artışı olması üzerine çekilen PET-CTsinde 
sol üst lob apikalde 42x52x34 mm’lik SUVmax değeri 10,3 olarak raporlanmış. PETCT’sinde 
başka bir yerde tutulum olmaması üzerine primer akciğer kanseri öntanısı ile sol üst lobektomi 
yapılması için hasta hazırlandı. peroperatif çalışılan hemogram ve rutin biyokimyasal değer-
lerinde patolojik bir bulgu saptanmadı. Peroperatif sol üst lobtaki kitlenin spanç olduğu fark 
edildi. Spanç bulunduğu lokalizasyondan çıkartılarak bakıldığında spançta radyoopak bant 
bulunmadı gözlendi. Postoperatif takiplerinde bir komplikasyon gelişmeyen postoperatif 4. 
gününde taburcu edildi.

Tartışma: Literatürdeki çalışmalarda gossipiboma için bazı risk faktörleri saptanmıştır. 
Bunlar operasyonun acil şartlarda yapılmış olması, obezite ve operasyon anında kanama ya 
da organ yaralanması gibi beklenmedik bir olayın gerçekleşmiş olmasıdır. Biz bu hastamızda 
koroner bypass operasyonu ile ilgili ameliyat notuna ulaşamadığımızdan operasyon anında 
oluşan akut kanama veya beklenmedik organ yaralanmasını öğrenemedik. Hasta koroner 
bypass sırasında aşırı kilolu olmadığını ve elektif şartlarda operasyonunun yapıldığını ifade 
etti. Spanç ve malzeme sayımının doğru yapılması gossipiboma olgularının önlenmesi açı-
sından kritiktir. Özellikle akut kanama oluşan ve çok sayıda spanç kullanımı olan vakalarda 
spançların en az iki farklı kişi tarafından sayılması önemlidir. Bir diğer önemli husus ise ope-
rasyon sahasının operasyona girmeyen bir cerrah tarafından kontrolüdür. Ayrıca radyoopak 
bant bulunan spançlar cerrahi işlemleri hepsinde kullanılması gereklidir. Yapılan bir araştırma-
da spanç sayımı ve operasyon sahasının ayrı bir ekip tarafından dikkatli bir biçimde kontrolü 
yapılarak olguların %82, buna radyoopaklı spanç kullarak yapılan vakalarda x-ray cihazı ile 
kontrol eklendiğinde %97,5 oranında spanç unutulmasının engellenebileceği gösterilmiştir.

Sonuç: Gossipiboma bazı basit yöntemler ile önlenebilen bir durumdur. Önlemek için 
sadece hekimin dikkati ile değil eğitimli ve dikkatli ameliyathane personeli ve malzeme desteği 
ile mümkündür.
Anahtar Kelimeler: gossipiboma, malign, malpraktis
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Resim 1. toraks tomografisinde kitlenin görünümü



321
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-140  DIĞER

UZUN QT SENDROMLU HASTADA TORAKAL 
SEMPATEKTOMI
Önder Kavurmacı1, Tevfik İlker Akçam1, Can Hasdemir2, Kutsal Turhan1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş:  Sempatik denervasyon cerrahisinin antiaritmik bir tedavi olarak kullanımı günü-
müzden bir asır öncesine kadar dayanmaktadır. Günümüzde minimal invaziv videotorakos-
kopik yötemler ile uygulanan bu teknik, özellikle seçilmiş uzun QT sendromu (UQTS) ve 
katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi (KPVT) gibi kalıtsal ventriküler aritmi send-
romlu hastalarda güvenle kullanılmaktadır. Çalışmamızda medical tedaviye yanıt alınamayan 
UQTS’li sempatektomi uygulanan hasta sunuldu.

Olgu: Yaklaşık beş yıl önce ventriküler fibrilasyon, kardiyak arrest ve kardiyopulmoner 
resüsitasyon sonrası UQTS tanısı alan, anne ve kızkardeşinde de UQTS tanısı bulunan 39 
yaşında kadın hasta, medical tedaviye yanıt vermeyen aritmi ile başvurdu. Öncelikle ICD 
(implantable cardioverter defibrillator) uygulanan hastanın yaklaşık alt aylık takibinde gittikçe 
artan sıklıkta atak geçirme olması üzerine hasta kardiyoloji kliniği tarafından tarafımıza yön-
lendirildi. Hasta operasyona alınarak videotorakoskopik sol 2–3–4–5 torakal sempatektomi 
uygulandı (Resim). Aynı gün servis izlemine alınan hastanın 3 günlük yatış süresi sırasında 
ICD aktiflenmesi izlenmedi ve klinik şikayeti olmayan hasta taburcu edildi.

Sonuç: Sol taraflı sempatik denervasyon cerrahisi seçilmiş aritmi olgularında güvenle 
kullanılabilen ve iyi sonuçlar alınabilen bir cerrahi tedavi rejimidir. Hastaların seçiminde kar-
diyoloji kliniği ile varılacak görüş birliği büyük önem taşımakta ve sonuçlar özellikle ICD’ye 
yanıt alınamayan hastalarda yüz güldürücü olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: sempatektomi, uzun QT sendromu, videotorakoskopi

Resim 1. Sempatik zincir ve sempatektomi sahası
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P-141  DIĞER

MEDIASTEN KALSIFIK KITLESI: TIMOMA
Galbinur Abdullayev, Aykut Eliçora, Adil Avcı, Salih Topçu
Kocaeli Üniversitesi, Goğüs Cerrahisi Anabilim dalı

Giriş: Timomalar genel populasyonda nadir görülmelerine karşın mediastenal tümör-
ler içerisinde %15 oranında görülür. Yaklaşık %95 anterior mediasten lokalizasyonludur. En 
önemli gross özellik tümörün kapsullu olup olmaması ve komşu yapılara invazyon gosterip 
göstermemesidir

Olgu: 26 yaşlı erkek hastanın rastlantısal olarak çekilen PA akciğer grafisinde mediasten-
de kitle lezyondan şüphelenmesi üzerine kliniğimize başvurdu. Toraks BT de kalsifik medias-
tenal kitle saptandı. Tanıya yönelik TTİİAB istendi. Biyopsi sonucunda tanı konulamaması 
üzerine hastaya operasyon planlandı. operasyonda kitlenin frenik sinire invaze ve akciğere 
multiple metastaz yaptığı gözlendi.

Posoperatif patolojik tanı: Timoma tip B2baskın, fokal B3 alanları içeren ve metastaz-
ları olarak değerlendirildi.

Sonuç: Timomalar benign sitolojik yapılarına karşın invazyon gösterebilen veya meteas-
taz yapabilen tümörlerdir. Bu nedenle tüm timomların malignite potensiyaline sahip olabile-
ceği göz önünde tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: frenik sinir, metestaz, timoma, 
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P-142  DIĞER

NÜKS SPONTAN PNÖMOTORAKS: KATAMENIAL 
PNÖMOTORAKS OLGUSU
Oya Yıldız1, Alper Fındıkcıoğlu1, Tuba Emine Canpolat2, Dalokay Kılıç3, Sinan Issı3

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Adana 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Endometriozis yaygın görülen benign jinekolojik patolojilerdendir. Endometriozis esas 
pelvis organlarında yerleşir, ancak nadir de olsa akciğerler, plevra, diyafragma, bağırsaklar, 
safra kesesi, böbrekler, üreterler, umblikus, cilt, skar dokusu, santral sinir sistemi ve ekstremi-
teler gibi ekstrapelvik bölgelerde de görülebilmektedir.

Olgu: On aylık bir süreçte beş kere sağda spontan pnömotoraks olan 35 yaşında bir 
çocuk annesi kadın hasta katamenial pnömotoraks ön tanısı ile tetkik edildi. Toraks tomografi-
sinde patolojik bulgu saptanmadı. Eksplorasyon amaçlı yapılan videotorakoskopide diyafram 
üzerinde yaklaşık 1 cm çapında 3 adet nodüler lezyon izlendi, rezeke edildi, patoloji sonucu 
endometriosiz olarak raporlandı. Hasta kadın doğum ve hastalıkları bölümüne endometriozis 
açısından danışıldı, GnRH analoğu (leuprolide asetat) ile amenore olması sağlanan hastanın 
4 aylık takibinde pnömotoraks gelişmedi.

Ekstrapelvik yerleşimli endometriozis nadir görülür ve genellikle ileri yaşlarda (ortalama 
34–40 yaş) olur. Cerrahi yada medikal tedavi edilebilir. Tekrarlayan pnömotoraks tanısı olan 
kadın hastalarda endometriozis akla gelmeli ve bu açıdan da tetkik edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Katamenial pnömotoraks, spontan pnömotoraks, 

 
Resim 1. Pnömotoraks BT görüntüsü
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P-143  DIĞER

KESIN TANI KONULAMAYAN ANTERIOR MEDIASTEN 
KIST OLGUSU
Türkan Dübüş
SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Giriş:  Mediastinal kistler çocukluk ve yetişkin dönemlerde rastlanan lezyonlar olup ge-
nelllikle konjenitaldirler. Sıklıkla asemptomatik olmaları yüzünden tespit edilmeleri gecikebil-
mektedir (1). Anterior mediasten kist olgusunu literatür bilgileri eşliğinde sunmayı hedefledik.

Olgu: 62 yaşında kadın hasta kollarda ellerde uyuşma şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. 
Hastada yapılan tetkikler sonrası çekilen toraks MRI’da anterior mediastende lokalize 55x20 
mm çaplı düzgün sınırlı kistik lezyon saptandı. Timik kist?, perikard kisti?, diğer?, ön tanıları 
düşünülerek nöroloji ve kardiyoloji ile konsülte edildi. Tek lif EMG, ekokardiyografik ince-
lemelerde spesifik bir bulguya rastlanmadı. 12. ay sonunda çekilen kontol toraks MRI ‘da 
mevcut kistik lezyonda progresyon saptandı. Tanısal ve terapötik amaçlı sternotomi ile mevcut 
kistik lezyon intakt şekilde komplet eksize edildi. Hastanede yatış süresi 3 gün olan hastanın 
postoperatif histopatoloji sonucu mezotel döşeli, duvarında kronik inflamasyon izlenen cidar 
doku şeklinde raporlanmış olup kesin tanıya ulaşılamadı. Hastanın ameliyat sonrası 4. ayda 
kontrol klinik muayene ve tetkikleri normaldi.

Sonuç: Mediasten kistik lezyonların tanısı net olarak konulamasa da, progresyonuna bağ-
lı etraf dokulara baskı ve doğurabileceği patolojik sonuçları ortadan kaldırmak için herzaman 
cerrahi girişimin gerekliliğini düşünmekteyiz.

Kaynaklar 
 1. Takeda S, Miyoshi S, Minami M, Ohta M, et al. Clinical spectrum of mediastinal cysts. 

Chest. 2003; 124:125–32.
Anahtar Kelimeler: Anterior mediasten, kist, cerrahi, idiopatik

Resim 1.Atipik anterior mediasten lokalizasyonlu kistik lezyon
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P-144  DIĞER

PORT KATETER IMPLANTASYONU SONRASI GELIŞEN ENDER 
BIR KOMPLIKASYON: UYGULANAN KEMOTERAPÖTIK 
AJANIN INTRAPLEVRAL ALANA BIRIKIMI
Recep Ustaalioğlu, İsmail Dal, Burak Odabaşı, Deniz Ezgi Mahmutoğlu, Mehmet 
Yıldırım, Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş: Kemoterapi portlarının kullanımı, uzun dönem kemoterapi planlanan ve parenteral 
nütrisyon uygulanacak hastalarda giderek yaygınlaşmaktadır. Kemoterapi port cihazı implan-
tasyonu sıklıkla onkolojik hastaların tedavi konforunu arttırmak amacıyla uygulanmaktadır. 
Bu cihazlar hastanın yaşam kalitesini arttırırken, günlük aktivitelerini engellememektedir.

Çalışmamızda kemoterapi portu implantasyonunun ender görülen bir komplikasyonuna 
dikkat çekmeyi amaçladık. Hastanemiz acil servisine sağ göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile gelen, 
görüntüleme tetkikleri sonrası hidrotoraks saptanıp tüp torakostomi ile kapalı su altı drenajı 
uygulanan hastanın tedavisi ve kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Olgu: 50 yaşında kadın hasta bilinen mide kanseri nedeniyle kemoterapi uygulaması 
sonrası başlayan ve iki saat süresince devam eden dispne ve takipne nedeniyle acil servise 
başvurdu. Bir hafta önce dış merkezde sağ subklavian vene kemoterapi portu implante edil-
mişti. Altı ay önce mide rezeksiyonu öyküsü mevcuttu.

Fizik muayenesinde ateş 36,5° santigrad, nabız 110 vuru/dakika, tansiyon 105/60 mmHg, 
akciğer sesleri sağ hemitoraksta azalmış, dakika solunum sayısı 18, batın muayenesinde defans 
ve rebound izlenmedi. Hastanın PA AC grafisinde sağ hidrotoraks izlendi. Hastaya acil sağ tüp 
torakostomi ve kapalı su altı drenajı uygulandı. Atipik görünümde, turuncu renkli plevral mayii 
drenajı izlendi. Toplamda 3000 cc. mayii drenajı oldu. Anemnezinde aynı gün kemoterapi (Ok-
saliplatin 100 mg., Fluorourasil 2500 mg., Kalsiyum Folinat 300 mg.) aldığını belirten hastanın 
drenajının kemoterapötik ajan ihtiva eden mayii ile uyumlu olduğu düşünüldü.

Hastanın kontrastlı Toraks BT tetkikinde sağ subklavian yerleşimli kateterin intraplevral 
aralıkta seyrettiği izlendi. Kateter malpozisyonu nedeniyle kemoterapötik ajanın intraplevral 
aralığa sızmış olduğu düşünüldü. Hastanın subkutan port cihazının çıkarılması planlandı. 
Hastanın toraks tüpü ve kapalı su altı drenaj düzeneği mevcutken, sedoanaljezi altında eski 
insizyon yerinden yapılan kesi ile kemoterapi portu ve kateter çıkarıldı. Cilt ve cilt altı dokular 
anatomik plana uygun biçimde kapatıldı. Postoperatif PA AC grafisinde patolojik bulgu izlen-
medi. Postoperatif ikinci günde komplikasyon olmaksızın hasta taburcu edildi.

Tartışma: Kemoterapi port implantasyonu işleminin komplikasyon oranı çeşitli çalışma-
larda farklılık göstermektedir. Erken komplikasyonlar arasında en sık pnömotoraks (4,7 %) 
görülmektedir. Geç komplikasyonlar arasında sıklıkla enfeksiyon (4,9 %) ve kateter disfonksi-
yonu (3,5 %) gözlenmektedir. Port kateterinin subklavyan veni perfore ederek toraks içerisine 
girmesi ve port cihazından uygulanan kemoterapötik ajanın toraks içerisine drene olması en-
der bir komplikasyondur.

Sonuç: Kemoterapi portu implantasyonunun ölümcül komplikasyonları oldukça ender 
görülmektedir. Ender görülen bir olgu olması nedeniyle bu olguyu paylaşmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Port, Kemoterapi, Komplikasyon, Hidrotoraks, Ekstravazasyon, Ender
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Dren Şişesi

Resim 1. Drene olan mayiinin karakteri
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P-145  DIĞER

NADIR BIR HEMOPTIZI NEDENI: AKCIĞERDE 
KONJESYONA SEBEP OLMUŞ PSEUDOSEKESTRASYON
Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı, Kutsal Turhan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş:  Pseudosekestrasyon çok nadir görülen bir akciğer anomalisidir. Normal sekestras-
yonun aksine aberran bir arter dışında akciğer parankiminde başka bir patoloji görülmemesi 
durumudur. Bu çalışmada büyük çaplı sistemik arterden kaynaklanan ve akciğerde konjesyo-
na yol açan pseudosekestrasyon olgusu sunuldu.

Olgu: Yirmidört yaşında ek başka hastalığı olmayan erkek olguda son bir yılda 5 kez bal-
gam ile kan gelme hikayesi mevcuttu. Yapılan muayene bulguları normal olan olgu ileri tetkik 
edildi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde aortadan köken alan ve sol akciğer alt loba uzanım 
gösteren arter anomalisi ve sağ akciğer alt lobta anormal damarlanma artışı izlendi (Resim). 
Olgu opere edilmeye karar verildi. Arter anomalisi ile birlikte akciğer dokusunda aşırı damar-
lanmaya bağlı olduğu düşünülen konjesyon bulguları izlendi. Olguya anormal arter kesilerek 
alt lobektomi uygulandı. Olgu post-op 3. gün sağlık ile eksterne edildi.

Tartışma: Genç erişkinlerde çok nadirde olsa hemoptizi nedeni olarak pseudosekestras-
yon akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Pseudosekestrasyon, hemoptizi, lobektomi

Resim 1. Aortadan köken alan ve sol akciğer alt loba uzanım gösteren arter anomalisi
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P-146  DIĞER

SPONTAN HEMOTORAKS
Suzan Temiz, Gönül Gülmez, Ömer Önal, Ömer Faruk Demir
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.

Giriş: Hemofili A, faktör VIII eksikliği sonucunda gelişen kalıtsal kanama bozukluğudur. 
Faktör VIII eksikliğinin derecesine bağlı olarak; spontan ya da travmaya sekonder hemartroz, 
epistaksis, gastrointestinal hemoraji ve hematüri gibi klinik durumlar gelişebilir. Ancak spon-
tan hemotoraks gelişimi hem çocuk hem de erişkin yaş grubu hemofili A hastalarında çok 
nadir olarak görülmektedir (1,2). Bu çalışmada hemofili A nedeniyle takip edilen bir hastada 
travma öyküsü olmadan gelişen spontan hemotoraks olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu: 54 yaşında erkek hasta sol hemitoraks posteriorundan başlayan, sakral bölgeye 
kadar uzanım gösteren ekimoz ve karın ağrısı nedeni ile başvurduğu acil serviste değerlen-
dirildi. Hastanın sırtındaki ekimozların 2 gün önce yaptırdığı masaj sonrası ortaya çıktığı öğ-
renildi. Hemoglobin değeri 7 mg/dl idi. Retroperitoneal hematom ve divertiküler kanamanın 
değerlendirilmesi için batın bilgisayarlı tomografisi çekildi; kanama tespit edilmedi. Toraks 
kesitlerinde sol hemitoraks lateralinde cilt altı hematomu ve yaklaşık 2,5 cm plevral mayi 
mevcuttu (Resim1). Arka ön akciğer grafisinde sol sinüs küntlüğü, toraks duvarında kalınlaş-
ma (hematom?) mevcuttu. Oskültasyonla sol hemitoraks bazalinde solunum sesleri azalmıştı. 
Kan gazı değerleri normal sınırlarda idi. Hasta takip ve tedavi amacıyla hematoloji servisine 
yatırıldı. Sol hemitoraks lateralinde bulunan hematom için bölgesel soğuk uygulama planlan-
dı. Kanama kontrolunü sağlamak için kriyoterapi, eritrosit süspansiyonu ve faktör VIII tedavisi 
başlandı. Hastaya cerrahi müdahale düşünülmedi. Arka ön akciğer grafisi ile takiplerinde 
plevral sıvı geriledi, subkutan hematomu azaldı. Faktör tedavisi tamamlandıktan sonra hasta 
sekizinci gününde taburcu edildi.

Tartışma: Konjenital hemorajik hastalıklarda özellikle hemofilide intramusküler hemoraji 
ve eklem içi kanama yaygın semptomlardır. Spontan hemorajik plevral mayi hemofili A has-
taları için nadir bir durumdur. Rasaretnam ve ark. ları (3) bu durum gelişen hemofili hastala-
rında plevral mayinin boşaltılmasını önermişlerdir. Williams ve ark. ları (4) ise; hemotoraks ve 
hemopnömomediastinum olan üç hemofili hastasında Faktör VIII tedavisi düzenleyerek takip 
ettiklerini bildirmiştir. Hastamızı hemotolojinin önerdiği dozda faktör vererek cerrahi müda-
hale olmadan günlük akciğer grafisi ile takip ettik. Kontrol grafilerinde plevral sıvı miktarında 
artış görülmedi. Literatürde hemofiliye sekonder hemotoraks olgusu nadir bildirilmiştir. Teda-
visinde konservatif yaklaşımlar önerilmiştir. Małgorzata ve ark. ları (5) edinsel hemofili A olan 
bir hastada torasentez sonrası masif kanama geliştiğini ve iki defa torakotomi uygulamalarına 
rağmen kanama odağını tespit edemediklerini bildirmişlerdir. Kanamanın ancak faktör teda-
visi sonrası kontrol altına alınabildiğini belirtmişlerdir.

Hemofili A spontan hemorajilerle karakterize nadir bir hastalıktır. Nadiren hemotoraks 
gelişebilir. Multidisipliner yaklaşım ile yakın takip edilmesi hayati önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: faktör tedavisi, hemofili A, spontan hemotoraks
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Resim 1. A: Toraks BT de B: arka ön akciğer grafisinde sol hemitoraksta plevral sıvı ve sol hemitoraks lateralinde hematom görülmektedir.  
C: Yatışının 2. Gününde çekilen akciğer grafisinde sol plevral sıvı görünümü devam etmektedir.  

D: 8. Gün çekilen grafide ise sol plevral sıvının kaybolduğu görülmektedir.
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P-147  DIĞER

TAŞ YUTMASI ILE GELEN VE ENDOSKOPI SONRASI 
SOL SERVIKAL KESI ILE YABANCI CISIM EKSIZYONU 
SONRASI FISTÜL GELIŞEN ŞIZOFRENI TANILI OLGU 
SUNUMU
Levent Elbeyli, A. Feridun Işık, M. Yunus Benli, Mustafa Çalı
Gaziantep Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Yabancı cisim yutması önenli morbidite ve mortalite si olan klinik bir durumdur (1). En 
sık çocuklarda, yaşlılarda, tutuklularda ve psikotik vakalarda görülür. Yabancı cisimler travma 
oluşturucu özelliklerine göre künt veya kesici olabilirler. En sık özefagus, daha sonra da mi-
dede takılmaktadırlar. obstriksiyon, perforasyon ve y a kanamaya yol açabilirler (3). Yabancı 
cisimler %80–90 oranında spontan olarak gaita ile atılırlar. Bu olguda şizofreni tanılı hasta 
kendisinin öldürülmek istendiğini iddia ederek suisid girişiminde bulunmuş ve taş yutması ile 
getirilmiştir.

Olgu: 43 yaşında psikyatri kliniğinde şizofreni tanısıylatakip edilen erkek hasta. Son za-
manlarda halüsinasyonları olan hasta kendisinin düşmanları tarafından öldürülmek istendi-
ğini iddia ederek kendi kendini öldürmek isteyip taş yutması ile suisid girişiminde bulunmuş. 
Hasta değerlendirildikten sonra servise alındı. medikal tedavisi yapıldı. rutin tetkikleri çalışıldı. 
Oral alım bozukluğu olan hastaya tpn başlandı. Hastaya antibiyotik tedavisi başlandı. Perop 
lab değerleri: WBC: 13970 HGB: 12,8 HCT: 40,5 PLT: 208000 postop lab değerleri: WBC: 
6320 HGB: 12,2 HCT: 37,8 PLT: 390000

Tartışma: yabancı cisim yutma en sık (%80 çocuklarda) görülür. Bu grubu yaşlılar, tu-
tuklular ve bizim vakamızda olduğu gibi psikotik vakalar takip eder. Psilotik vakalar içinde 
ise en sık şizofrenilerde görülmektedir. (3) psikyatrik vakalarda yabancı cisim sonrası komp-
likasyonlar ve mortalite diğer grup hastalara göre daha yüksektir. bunun en önemli nedeni 
hastaların doktor ile iyi temas kuramamsı veya semptomların doktor tarafından zamanında 
değerlendirilememesidir. Literatürde organik, inorganik, künt veya kesici bir çok yabancı ci-
sim bildirilmiştir. Bunlar arasında et parçaları, kemik, balık kılçıkları, iğne, metal paralar, diş 
protezi parçaları, kalem. Diş, fırçaşı, saat gibi maddeler sayılabilir. Yutulan yabancı cisimlerin 
çoğu (%70) özefagusta takılırken, mide (%12) ve barsaklarda (%18) daha az sıklıkta izlenir. 
Yabancı cisimlerin takıldığı anatomik ve fizyolojik darlıklar mevcuttur. bunlar: krikofaringeal 
bölge, sol ana bronş ve arkus aortanın yaptığı bası bölgesidir (2). Vakamızda yutulan yabancı 
cismin büyük olması nedeniyle komplikasyonlara yol açabileceği düşünülerek çıkarılmasına 
karar verildi hasta serviste yattığı süre içinde: cefazolin sodium 1000 mg 2x1, ringer laktat 
1000 cc, ıpratopium br 0,5 mg/salbutamol, tenocıcam metoclopramıde tedavisi almıştır. Pos-
top takip edilen hastada 5 gün sonrasında fistül oluşumu saptandı. Bu fistülden tükürük akın-
tısı görüldü. Bu fistül yerine konulan bir dren ile bu akıntının rahat gelmesi sağlandı. Günlük 
yapılan pansumanlar sonrasında bu akıntının tedricen azaldığı görüldü ve serviste takip edilen 
hastaya fistül onarımı kararı verildi. Postop YBÜ de takip edilen hastada herhangi bir komp-
likasyon izlenmedi genel durumunun iyi olması üzerine hasta servise alındı. Hastanın genel 
durumunun iyi olması üzerine tarafımıza kontrol önerisiyle taburcu edildi.
Anahtar Kelimeler: Foreıgn, Bodies, Endoscopy
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Resim 1.
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P-148  DIĞER

NADIR YERLEŞIMLI KIST HIDATIK OLGU SUNUMU
Ali Fuad Durusoy, Didem Arslan, Bihter Sayan, Çağatay Çetinkaya, Mustafa Yüksel, 
Bedrettin Yıldızeli
Marmara Üniverstesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Pulmoner arteriyal-kardiyak kist hidatik, çok nadir bir olgu kist hidatik ülkemizde en sık 
görülen zoonotik hastalıktır. Hastalık echinococcus granulosus yumurtaları ile kontamine ol-
muş gıdaların oral alımı insanlar enfekte olur. Gastrointestinal sistemden portal ven ve lenfatik 
kanallar yoluyla sistemik dolaşıma katılan parazit yumurtaları karaciğer ve akciğer tarafından 
yakalanır. Nadiren karaciğerdeki kistin rüptüre olması ve kist içeriğinin inferior kava ile sağ 
kalp ve oradan pulmoner arterlere ilerlemesi sonucu pulmoner arteriyal ve kardiyak kist hi-
datik oluşmaktadır.

14 yaşında bayan hasta yaklaşık 1 yıldır süren nefes darlığı şikayeti mevcut ve son bir 
aydır giderek artan efor dispnesi olması üzerine dış merkezde tetkik edilen hasta bilateral kist 
hidatik tanısı ile andazol tedavisi başlanarak sevk edilmiş. hastahanemizde yapılan ekokardi-
yografisinde pulmoner hipertansiyon (rvsp 65 mmhg), triküspit yetmezliği ve triküspit kapak-
tan sağ ventrikül içerisine uzanan 28*24 mm ölçülen kistik lezyon görüldü. Pulmoner anjio 
Bilgisayarlı tomografisi görüntülemesinde özellikle sol pulmoner arterin içini tama yakın dol-
duran bilateral pulmoner arter dallarının içerisinde ve bilateral akciğer parankiminde multiple 
kistler görüldü (Resim 1). Hastaya median sternotomi ile kardiyopulmoner bypass eşliğinde 
total sirkulatuar arrest sırasında bilateral pulmoner arteriyal kistektomi-endarterektomi yapıldı 
sonrasında sağ atriyumdan triküspit kapak altına geçilerek 2,5*3 cm lik kist çıkarıldı. Hasta 
yoğun bakıma alındı.

Kist hidatik hastalığı sıklıkla karaciğer ve akciğerleri tutar. Pulmoner arteriyal ve kalp tutu-
lumu birlikteliği oldukça nadirdir. Bu tutulumlar durumunda hastalığın tedavisi ancak cerra-
hidir. Pulmoner endarterektomi cerrahisinde tecrübeli merkezlerde bu işlem başarılı sonuçlar 
ile uygulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner endarterektomi, Bilgisayarlı tomografi, Kist hidatik
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P-149  DIĞER

AILESEL KRONIK TROMBOEMBOLIK PULMONER 
HIPERTANSIYON
Didem Güngör Arslan1, Ali Fuat Durusoy1, Bihter Sayan1, Çağatay Çetinkaya1, 
Serpil Taş2, Mehmed Yanartaş2, Mustafa Yüksel1, Bedrettin Yıldızeli1

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

Giriş: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) tekrarlayan ve organize 
olmuş embolilerin pulmoner vasküler yatağı değişik düzeylerde oblitere etmesi sonucunda or-
taya çıkan ciddi bir hastalıktır. Bu hastalığın oluşumuyla ilgili pekçok risk faktörü tanımlanmış 
olsa da henüz belirgin bir ailesel geçiş gösterilememiştir. Bizim bu çalışmamızı hazırlamaktaki 
amacımız literatürde görülen en yakın kan bağına sahip KTEPH hastalarını ve tedavi yakla-
şımımızı sunmaktır.

Olgu sunumu: Olgu 1: Son 3 aydır nefes darlığı şikayeti olan 64 yaşındaki erkek hastaya 
pulmoner emboli ayırıcı tanısıyla bilgisayarlı tomografik pulmoner angiografi yapılmıştır. Pul-
moner arter bifurkasyon düzeyinden itibaren bilateral sol ve sağ ana dallara uzanan pulmoner 
emboli ve mozaik perfüzyon defekti izlenmiştir. (Resim1a) Ortalama pulmoner arter basıncı 46 
mm Hg ve pulmoner resistans 1227 dynes/sn/cm-5: (15 wood) olarak ölçülmüştür. Hastaya 
cerrahi tedavi uygun görülmüş ve pulmoner tromboendarterektomi operasyonu yapılmıştır.

Olgu 2: Ani başlıyan nefes darlığı ve göğüs ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran 
67 yaşındaki kadın hasta 1. olgumuzdaki hastanın ablasıdır. Hastanın bilgisayarlı tomografik 
pulmoner angiografisinde bifurkasyondan itibaren sağ ana pulmoner arteri tamamen oklüde 
eden emboli ve parankimde mozaik perfüzyon defekti izlenmiştir. (Resim1 c) Ortalama pul-
moner arter basıncı 31 mmHg and pulmonary vascular resistans 354 dynes/sn/cm-5 olarak 
ölçülmüştür. Her iki hastamızın operasyonu ve taburculuk süreçleri sorunsuz geçmiş ve 3. yıl 
kontrollerinde pulmoner arter basınç değerleri normal sınırları arasındadır.

Resim1a: 1. Olgunun preoperatif bilgisayarlı tomografik pulmoner angiografik görüntü-
lemesi

1b: 1. Olgunun postoperatif rezeke edilen materyal fotoğrafı
1 c: 2. Olgunun preoperatif bilgisayarlı tomografik pulmoner angiografik görüntülemesi
1 d: 2. Olgunun postoperatif rezeke edilen materyal fotoğrafı
Sonuç: Akut pulmoner emboli görülen hastaların sadece %1–4 ünde iki yıl içerisinde 

KTEPH geliştiği görülmüştür. Bu derece nadir bir hastalığın aynı ailede iki kişiyi birden et-
kilemesi ailesel yatkınlık olabileceği kanısını uyandırmaktadır. Literatüre baktığımızda ailesel 
KTEPH bildirilen sadece bir yayın bulunmaktadır. Bu yayında hastalar yeğen ve teyzedir yani 
2. derece akrabadırlar. Bizim olgularımız abla kardeş olup 1. derece kan bağı söz konusudur. 
Bu vakalardan yola çıkarak pulmoner embolinin oluşumunda, pıhtının çözülme sürecindeki 
aksaklıklarda, tıkanan damarların yeniden yapılanma sürecinde programlanmış hücre ölü-
mündeki aksaklıklarda yada aşırı enflammatuar cevap olmuşması gibi pek çok basamakta ai-
lesel geçiş gösteren gen mutasyonlarının olabileceği düşünülmektedir. Yakın zaman içerisinde 
böyle bir genetik geçişten sorumlu mutasyon ortaya konulduğu taktirde KTEPH etiyolojisinin 
daha net anlaşılabileceği umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: KTEPH
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Resim 1. a: 1. Olgunun preoperatif bilgisayarlı tomografik pulmoner angiografik görüntülemesi  
b: 1. Olgunun postoperatif rezeke edilen materyal fotoğrafı  

c: 2. Olgunun preoperatif bilgisayarlı tomografik pulmoner angiografik görüntülemesi  
d: 2. Olgunun postoperatif rezeke edilen materyal fotoğrafı
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P-150  DIĞER

ÇOCUKTA YABANCI CISIM ASPIRASYONLARI; 
BITMEYEN MACERA
Osman Cemil Akdemir1, Abdülaziz Kök1, Sedat Ziyade1, Erkan Çakır2, Ömer Soysal1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Giriş:  Yabancı cisim aspirasyonları sık görülen bir çocuk acilidir/hastalığıdır. İnfant dö-
neminde sıktır ve önemli bir mortalite ve morbidite sebebidir. Yabancı cismin aspirasyonu 
ile şiddetli öksürük, morarma, stridor ve wheezing olur. Buna “aspirasyon öyküsü” denir. 
Ebeveyn veya bakıcıların gözünden kaçabilir veya önemsiz kabul edilebilir. Bu çalışmamızda, 
yabancı cisim aspirasyonlarının tanısını, klinik seyrini ve tedavi planını ortaya koymak istedik.

Materyal-metod: 2012–2017 yılları arasında kliniğimizde yabancı cisim aspirasyonu ön 
tanısı veya kesin tanısı ile rijid bronkoskopi yapılan olguların kayıtları geriye dönük tarandı. 
Kayıtlar cins, yaş, aspirasyon öyküsü varlığı, semptom, akciğer grafisi bulguları, bize baş-
vurmasına kadar geçen süre, yoğun bakım gereksinimi, öncesinde fiberoptik bronkoskopi 
yapılıp yapılmadığı, cismin çıkarıldığı taraf, çıkarılan cismin çeşidi ve hastanede kalış süresi 
açısından incelendi. Prosedürün uygulanmasında supin pozisyona alınan hastalarda standart 
olarak oral yoldan girilen rijid bronkoskopi tüpü ile hava yolları değerlendirildi. Yabancı cisim 
forsepsi ile cisim çıkarıldı.

Bulgular:Toplam hasta sayısı 226 idi. Hastaların 132’si erkek, 94’ü kızdı. Yaş aralığı 8 ay-
14 yaş idi. Hırıltılı solunum, öksürük, tıkanma ve nefes almada zorluk sık görülen semptomlar-
dı, tüm hastalar semptomatikti. Akciğer grafilerinde iğne aspirasyonu olan hastalarda metalik 
yabancı cisim izlenmekte idi. Organik yabancı cisim aspirasyonu olan hastaların birçoğunda 
taraf farkı veya infiltrasyon gibi sekonder bulgular izlenirken bir kısmında patoloji saptanmadı. 
Yabancı cisim aspirasyonu öyküsü hastaların 41’inde pozitifti. Geri kalanı mükerrer doktor 
başvuruları, tedaviye rağmen düzelmeyen bronşit veya pnömoni nedeniyle yabancı cisim 
aspirasyonu düşünülen hastalardı. Hastaların, yabancı cisim aspirasyonu olduğu andan veya 
semptomların başlamasından bizim kliniğimize başvurması veya konsülte edilmesi arasında 
geçen süre 2 saat ile 8 ay arasında değişmekteydi. Kırkdokuz hasta fleksibl bronkoskopi ile 
kesin tanı aldıktan sonra refere edilmişti. Hastalardan 3 tanesi solunum sıkıntısı nedeniyle 
yoğun bakıma alınmış hasta idi. Bu hastalar işlem sonrası tekrar yoğun bakıma alındı. Bun-
ların dışında da 3 hasta işlem öncesi semptomları hafif iken yabancı cisim çıkarılması sonrası 
bronkospazm gelişmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Altı hastada inorganik yabancı cisim, 
188 hastada organik yabancı cisim çıkarıldı. Otuziki hastada yabancı cisim saptanmadı, bun-
ların 6’sında bronşu tam tıkayan mukus tıkacı izlendi. Yabancı cisim 14 hastada bilateral, 121 
hastada sağ, 51 hastada sol ve 8 hastada trakea yerleşimli idi. Yoğun bakıma giden hastalar 
dışındakiler işlemin 1. günü taburcu edildi. Mortalite yoktu.

Sonuç: Aspirasyon öyküsü pozitifliği tanıda çok önemlidir. İlk gören hekim mutlaka sor-
gulamalıdır. İyileşmeyen/tekrarlayan akciğer enfeksiyonu da yabancı cisim düşündürmelidir. 
Tedavide rijit bronkoskopi tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Aspirasyon, bronkoskopi, yabancı cisim
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P-151  DIĞER

TORAKS DRENI TAKILAN HASTALARIN IŞLEM 
HAKKINDAKI BILGI DÜZEYLERININ, AĞRI VE 
ANKSIYETE DÜZEYLERI ÜZERINDEKI ETKISI
Neriman Onaran, Serdar Evman, Nilgün Alğan, Selma Karakaplan, Şenol Ürek, 
Hakan Yılmaz, Çağatay Tezel, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Hastaların, yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olması klinik oryantasyon için 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada, toraks dreni takılan hastaların işlemden sonra bilgi sahibi 
olmasının kliniğe oryantasyonuna, ağrı kontrolüne ve anksiyete üzerindeki etkisi incelendi.

Gereçler ve yöntem: Temmuz 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde, herhangi 
bir endikasyon ile toraks dreni takılan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 18 yaşından büyük 
hastalar prospektif olarak incelendi. Ön test işlemi takip eden ilk 1 saat içinde, son test ise iş-
lemi takip eden 24 saat içinde olmak üzere anketler uygulanarak sosyo-demografik özellikleri, 
hasta bilgi düzeyleri ve klinik durumları analiz edildi. Ağrı ve ansiyete değerlendirmesi için 
VAS skorlaması kullanıldı.

Bulgular: Toplamda 602 hastaya anket uygulaması yapıldı. Hastaların 448’i erkek, 154’ü 
kadındı. Yaş ortalaması 52,4 idi. Dren hakkındaki bilgi düzeyi 8 değişkende incelendiğinde, 
ön testte hastaların doğru cevap işaretleme toplam puanı 1988, son testte 4725 olarak hesap-
landı (P<0,001). VAS skorlamasında ağrı düzeyi ön testte ortalama 3,17 iken son testte 1,55 
idi (P=0,002). Bu da %49,08 azalma olduğunu gösterir. Ön testte 3,30 puan olan anksiyete 
düzeylerinin ise son testte 1,88’e, yani %58,45 oranında ve istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
azaldığı gözlenmiştir.

Sonuç: Toraks dreni takılan hastaların işlem hakkında bilgi sahibi olmayışları, ağrı kont-
rolünün daha zor yapılmasına ve anksiyete gelişmesine sebep olmaktadır. Verilen eğitimden 
sonra hastanın kendi hastalığına, yapılacak işleme ve kliniğe adaptasyonu artmıştır. Hasta psi-
kolojisinin rahatlaması ile kooperasyonun artacağı, bu sayede sağlık personelinin iş yükünün 
de hafifleyeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: aydınlatılmış onam, hasta kompliansı, toraks dreni, triflow
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Toraks dreni eğitim broşürü

Tablo 1. VAS skorlamasında ağrı ve anksiyete değerleri
VAS skorlaması Ön test ortalama Son test ortalama Fark

Ağrı 3,17 1,55  %49,08 azalma

Anksiyete 3,30 1,88  %58,45 azalma
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P-152  DIĞER

TORAKOTOMI VEYA VIDEO-YARDIMLI TORAKS 
CERRAHISI ILE PULMONER REZEKSIYON YAPILAN 
HASTALARDA ORTAYA ÇIKAN KONSTIPASYONUN 
DEĞERLENDIRILMESI
Fehmi Uludağ, Neriman Onaran, Serdar Evman, Nilgün Alğan, Selma Karakaplan, 
Hakan Yılmaz, Çağatay Tezel, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Konstipasyon; sert dışkı, dışkı sayısında seyreklik (tipik olarak haftada üçten az), 
yoğun ıkınma gereksinimi, tam boşalamama hissi, yetersiz dışkılama ya da tuvalette kalış 
süresinde uzama semptomlarından biri veya daha fazlasının olma durumudur. Postoperatif 
dönemde yaygın olarak görülen sorunlardan biri olan konstipasyon çeşitli sebeplere bağlı 
olarak ortaya çıkabilir. Operasyonun türü, süresi, kullanılan anestezik ve analjezik ajanlar, 
mobilizasyon durumu, hastanede kalış süresi gibi değişkenler konstipasyona zemin hazırlar. 
Bu çalışmada torakotomi ve video-yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) akciğer rezeksiyonu 
uygulan hastalarda konstipasyon görülme sıklığı araştırıldı.

Gereç-Yöntem: Ekim 2016-Şubat 2017 tarihleri arasında kliniğimizde akciğer rezeksi-
yonu uygulanan ardışık 232 hasta retrospektif olarak incelendi. Postoperatif 4. gün ve daha 
sonraki günlerde defekasyona çıkan hastalar konstipe kabul edildi. Elde edilen veriler, Fisher 
kesin ki-kare testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Operasyon olan hastaların 92’sine torakotomi, 140 tanesine ise VATS uygulan-
dı. Ortalama yaş 50,6 (18–81) idi. Operasyon süresi torakotomide ortalama 149 (129±48) 
dakika, VATS yapılan hastalarda 79 (69±57) dakika olarak bulunmuştur (P=0,054). Posto-
peratif süreçte toplam 168 hastada konstipasyon tespit edildi: Torakotomi ve VATS sonrası 
(≥4 gün) konstipasyon görülme sıklığı sırasıyla %82,6 ve %65,7 olarak bulundu (P=0,079). 
Artan operasyon süresi (P=0,013) ve erkek cinsiyet (P=0,047) ile konstipasyon gelişimi ara-
sında anlamlı bir ilişki bulunurken, diğer incelenen değişkenler ile arasında korelasyon tespit 
edilmemiştir.

Sonuç: Torakotomi ve VATS yapılan hastalarda, muhtemelen postoperatif sürecin VATS 
grubunda daha az ağrılı olması ve çabuk mobilizasyona bağlı olduğu düşünülen %83’e karşı 
%66 gibi bir konstipasyon görülme durumu arasında azalma tespit edilse de iki grup arasın-
da anlamlı bir fark olmadığı, sadece artan operasyon süresinin bunu etkilediği saptanmıştır. 
Konstipasyon, postoperatif dönemde yaygın olarak görülen bir sorundur. Bu durumda hekim 
ve hemşirelerin konstipasyonu takip edip önlemek için etkin önlemler alması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Konstipasyon, torakotomi, video-yardımlı torakoskopik cerrahi
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Resim 1. Konstipe hastanın alt batın grafisi
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P-153  DIĞER

AKCIĞER REZEKSIYONU SONRASI PERSISTAN HAVA 
KAÇAĞINDA KAN PLÖREDEZ UYGULAMASI: 4 YILLIK 
SONUÇLARIMIZ
Ali Murat Akçıl, Merve Hatipoğlu, Levent Cansever, Deniz Sansar, Mehmet Ali 
Bedirhan
SBÜ. Yedikule Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. EAH. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.

Giriş: Akciğer rezeksiyonu sonrası uzamış hava kaçağı sık rastlanan bir komplikasyon-
dur. Hastanede yatış süresini uzattığı için sadece tıbbi (morbiditeyi artırması) değil ekonomik 
sıkıntılara da sebep olan bu durumu engellemek için çeşitli yöntemler denenmiştir. İlk defa 
Robinson ve ark. tarafından 1987’de sunulan kan plöredez neredeyse sıfır maliyet ve oldukça 
az komplikasyonu ile ideal bir alternatif yöntem olarak sunulmaktadır. Biz uzun süredir dene-
yimlediğimiz bu yöntemle ilgili sonuçlarımıza değineceğiz.

Materyal-metod: 2012–2016 yılları arasında (pnömonektomi dışı) 493 akciğer rezek-
siyonu uygulanan hastaların 69’una (%14) kan plöredez uygulanmıştır. Tüm işlemler yatak 
başında gerçekleştirilmiştir. Hastanın venöz kanı aseptik şartlarda alınmış ve toraks dren aju-
tajından, tüp içi koagulasyonu önlemek için hızla verilmiştir. Hava hapsine neden olmamak 
için dren klemplenmeden, hava çıkışına izin verecek şekilde loop yapılarak serum askısına 
asılmıştır. 3 saat sonra dren serbestleştirilmiş, hava kaçağı devam ediyorsa ertesi gün işlem 
tekrarlanmıştır.

Bulgular: Kan plöredez uygulananların 69 hastanın 5’ini benign sebeplerle opere olanlar 
oluşturmaktadır. Hastaların 62’si (%89,8) erkek, 7’si (%10,1) kadındır. Yaş aralığı 24–78 ara-
sında değişmektedir. Hastaların 16’sına (%23,1) post op 2, 14’üne (%202) post op 3, 5’ine 
(%7,24) post op 4, 15’ine (%21,7) post op 5, 5’ine (%7,24) post op 6, 6’sına (%8,6) post op 
7, 1’ine (%1,4) post op 8, 4’üne (%5,79) post op 9, 2’sine (%2,8) post op 10, 1’ine (%1,4) 
post op 14. günde kan plöredez uygulanmıştır. Ortalama zamanlama 4,6 gündür. 2 hastaya 
150 cc, 1 hastaya 200 cc kan plöredez uygulanırken geri kalan tümüne 100 cc kan plöredez 
gerçekleştirilmiştir. 22 (%31,8) hastaya 2, 7 (%10,1) hastaya 3, 2 (%2,8) hastaya 4 kez işlem 
tekrarlanmıştır. Hastaların 2’sinde (%2,8) tanesinde ampiyem gelişmiş ve antibiyoterapi ile 
kontrol altına alınmıştır. 27 (%39) hastada işlem başarılı olmamıştır.

Tartışma: Akciğer rezeksiyonu sonrası hava kaçağında kan plöredezisin etkinliğiyle ilgili 
sınırlı literatür bilgisi içerisinde ampiyem, plevral sıvı, pnömoni, ateş gibi komplikasyonla-
ra değinilmiş tek bir graft-versus-host reaksiyonu tanımlanmıştır. Diğer toksik ajanlara göre 
daha az yan etkisi olduğu için otolog kan plöredezin tercih edilebilirliği yüksektir. Biz, akciğer 
rezeksiyonu sonrası uzamış hava kaçağı gelişen hastalarımıza öncelikle kan plöredezi uygun 
buluyoruz. Massif hava kaçağında ve oksijenizasyonu sınırlı hastalarda talk benzeri irritatif 
ajanlardan uzak duruyoruz.

Sonuç:  Kan plöredez post op hava kaçağı kontrolünde güvenli ve etkili bir yöntem olarak 
kabul edilmektedir. Fakat uygulamanın zamanlaması ve verilen kan miktarının belirlenmesi 
gibi teknik hususlarda kesin bir hükme varabilmek için daha çok sayıda, daha geniş serili ve 
prospektif araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göğüs Cerrahisi, Hava kaçağı, Kan Plöredez, Plöredez, Rezeksiyon
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Resim 1. Kan pleredez sırasında drenin pozisyonu
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P-154  DIĞER

SANTRAL VENÖZ PORT IMPLANTASYONUNDA SEFALIK 
‘CUT-DOWN’YÖNTEMI
Ahmet Demirkaya
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Göğüs Cerrahisi/İstanbul

Amaç: Bu çalışmada kliniğimzde sefalik ‘cut-down’yöntemi kullanılarak yerleştirilen sant-
ral venöz port implantasyonunun cerrahi sonuçları değerlendirildi.

Hastalar ve YÖNTEMLER: Mart 2014-Mart 2017 tarihleri arasında, Hastanemiz Gö-
ğüs Cerrahisi Servisi’nde sefalik ‘cut-down’yöntemi ile venöz port implantasyonu uygulanan 
hastalar çalışmaya alındı. Altta yatan hastalıklar, ameliyat tekniği ve süresi ve perioperatif 
komplikasyonlar incelendi.

Bulgular:Çalışmada toplam 263 hasta mevcuttu (erkek = 137, kadın = 126, ortalama 
yaş = 51 yıl, dağılım = 18–89 yıl). Bu hastaların 250’ine sefalik ‘cut-down’yöntemi ile venöz 
port takıldı (başarı oranı: %95). Sefalik ven kalibrasyonun yetersiz veya tromboflebitik ol-
masından dolayı diğer 13 hastada (%5) işlem perkütan tamamlandı. 250 hastanın ortalama 
ameliyat süresi 33 dk (dağılım; 22–65 dk) idi. En sık altta yatan hastalık kolo-rektal kanser-
ler idi. Sefalik ‘cut-down’yöntemi ile venöz port takılan hastaların hiçbirinde ameliyat sırası 
komplikasyon izlenmedi. Perkütan yöntemle venöz port takılan bir hastada pnömotoraks ge-
lişti. Tüp torakostomi gerekmedi. Postoperatif takipte 3 hastada (%1,4) port yerinde kanama 
nedeniyle revizyon yapıldı.

Sonuç: Sefalik ‘cut-down’yöntemi ile venöz port takılması kolay uygulanabilen, güveni-
lir ve komplikasyon oranı düşük bir işlemdir. Pnömotoraks, hemotoraks veya büyük damar 
yaralanması gibi yaşamı tehdit eden potansiyel komplikasyonların nadir olması en önemli 
avantajıdır. Bu nedenle, hem hasta hem de sağlık çalışanları açısından kullanım kolaylığı ne-
deniyle tercih edilen bir işlemdir.
Anahtar Kelimeler: İmplantasyon, kateter, port, sefalik, ven
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P-155  DIĞER

TORAKSIN NADIR TÜMÖRLERI: 124 VAKA NEDENIYLE
Makbule Ergin, Hakan Keskin, Alpay Sarper, Levent Dertsiz, Abdullah Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Toraksın nadir tümörleri dediğimiz zaman akciğer, plevra, trakea, mediasten, ösefagus, 
göğüs duvarı ve diyafragma tümörlerini bu başlık altında toplayabiliriz.

Akciğerde 74, mediastende 20, göğüs duvarında 14, plevrada 11, ösefagusta 2 ve trake-
ada 3 nadir tümör olmak üzere toplam 124 vaka bildirildi. Bu hastaların dağıldığı bölgelere 
göre doku tipi, hasta sayısı, yaş, tümörün benign veya malign karakteri, yapılan cerrahi uygu-
lamanın şekli ve survileri ayrıntılı olarak incelendi.

Bu bölgelerin nadir tümörleri genellikle birkaç vaka ile sınırlı olduğundan dolayı vaka 
sunumları şeklinde olmaktadır. Bu konuda bir tarama yapılacağı zaman vakaları tek tek tara-
mak hem çok vakit almakta hem de gözden kaçan vakalar olabilmektedir. Bundan dolayı biz 
vakalarımızı tek tek sunmak yerine hepsini tek bir kaynakta toplamayı tercih ettik. Bu şekilde 
hepsine ulaşım daha kolay olacağından dolayı literatüre katkısı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: benign, malign, nadir, toraks
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P-156  DIĞER

VATS TORASIK SEMPATIK BLOKAJ 247 ARDIŞIK OLGU, 
TEK CERRAH DENEYIMI
İlhan Akaslan1, Hakan Kilerci2

1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

2007–2011 yılları arasında, 205 lokalize hiperhidrozis ve 42 yüz kızarıklığı şikayeti ile 
müracaat eden hastaların yaş aralığı 16–51 ortalama 29.103 Kadın, 145 Erkek hastadan 41 
hastaya ayrı seanslarda bilateral, 206 hastaya aynı seansta bilateral Torasik Sempatik Blokaj 
uygulandı. Hastaların 7 sinde torasik sempatik zincir koter ile kesilerek blokaj uygulanırken, 
240 hastada endo-klips kullanılarak blokaj uygulandı. Uzun dönem izlemlerinde müracaat 
şikayetinde lokalize hiperhidroziste 7 hastada %3,41, yüz kızarıklığında 5 hastada %11,9 az 
veya çok rekurrens görüldü. Genel memnuniyet lokalize hiperhidroziste %95,12, yüz kızarık-
lığında %83,33 olarak izlendi. Tüm hastalar toraks dreni uygulanmadan servise alındı. Or-
talama yatış süresi 20 saat, postop Akciğer grafilerinde 3 hastada %10 altında pnomotoraks 
izlenirken, 2 hastada tek taraflı horner sendromu, 15 hastada %6,04, 1 aydan daha fazla 
süren sırt ağrısı görüldü. Lokalize hiperhidrozis hastalarının %9,7 sinde, yüz kızarıklığı ve yüz 
terlemesi hastalarının %40,47 sinde rahatsız edici tarzda refleks terleme izlendi.

VATS Torasik Sempatik Blokaj lokalize hiperhidrozis ve yüz kızarıklığı hastalarında çok 
kapsamlı bilgilendirme ve kapsamlı onam formları ile seçilmiş hastalarda %80 in üzerinde 
memnuniyet oranıyla, medikal tedavilere yanıt vermeyen hastalarda güvenli bir tercihtir.
Anahtar Kelimeler: Hiperhidrozis, sempatektomi, terleme, Yüz kızarıklığı, 
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P-157  DIĞER

KOMPANZATUAR HIPERHIDROZIS OLUŞUMUNDA 
ÇEVRE FAKTÖRLERI ETKILI MIDIR?
Mertay Boran1, Ertay Boran2

1Düzce Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Düzce

Giriş:  Endotorasik cerrahi şiddetli Primer hiperhidrozis (PH) vakalarında düşük morbi-
dite, yüksek memnuniyet oranlarına sahip bir tedavi seçeneğidir. Kompanzatuar hiperhidrozis 
(CH) (%3–98) yaşam kalitesini etkileyen ve memnuniyetsizlik nedeni olan en önemli yan 
etkidir. Tropikal, sıcak iklim bölgelerinden yayınlanan makalelerde CH oranları daha yüksek 
bildirilmiştir. Çalışmamızda iki farklı iklim bölgesinde yaşayan ve endoskopik torakal sempati-
kotomi (ETS) uygulanmış hastalar karşılaştırıldı.

Metod: Kışları soğuk kar yağışlı, yazları kuru sıcak, yarı kurak iklime sahip il (A grup) 
ile kışları, sonbaharı yağmurlu nemli ılıman iklime sahip ilde (B grup) PH tanısı alan ve aynı 
cerrah tarafından, aynı seansta bilateral ETS (uygulanan cerrahi teknik: 11,5 mm tek porttan, 
R (rib) 3, R4, R5 hizasında uçlar arasında 0,5–1 cm açıklık oluşacak şekilde sempatik zincirin 
koterize edilerek kesilmesi, ardından 3., 4., 5., kosta üzeri parietal plevranın koter ile çizilme-
si) uygulanmış hasta verileri retrospektif karşılaştırıldı. Postoperatif dönemde yaşam kalitesini 
etkileyen yeni terleme odakları CH olarak tanımlandı.

Sonuçlar: A grup (12 hasta, 2 (%16) kadın, ortalma yaş 21,8) ve B grup (24 hasta, 14 
(%58,3) kadın, ortalma yaş 22,29) karşılaştırıldı. İki grupta da preoperatif dönemde sırt ve 
göbek çevresinde terleme olmadığı saptandı. Aksilla+el+ayak terlemesi A grupta 7 (%58), 
B grupta 11 (%45,8), p=0,3 en sık şikayet olarak saptandı, postoperatif dönemde A grupta 
hastaların %75, B grupta %50’de ayak terlemesi %20–50 azaldı, B grupta hastaların %12,5 
da tama yakın kuruma saptandı (p> 0,05). B grupta aksilla+el terlemesi için opere olmuş 1 
(%4,2) hastada sırt bölgesinde CH (p=0,6) saptandı. CH oluşumunda operasyonun yapıldığı 
ay, mevsim açısından iki grup arasında fark saptanmadı (p>0,05). Diğer demografik veriler 
arasında fark saptanmadı. Hastalar postoperatif 1. gün taburcu edildi. Memnuniyet oranı (çok 
memnun) %97,8 saptandı.

Tartışma: Çalışmamızda bilateral ETS sonrası iki grupta da yaşam kalitesi ve memnuniyet 
oranları benzer saptandı, çalışma sonuçları Türkiye’de iklim farklılıklarının CH oluşumunda 
etkili olmadığını düşündürdü. Preoperatif dönemde terleme bölgelerinin ayrıntılı sorgulanma-
sı, doğal fizyolojik terleme bölgeleri ile ilgili bilgilendirme yapılması ETS sonrası memnuniyet 
oranlarını arttırdığını düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: hiperhidrozis, iklim, kompanzatuar hiperhidrozis, VATS, sempatektomi
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P-158  DIĞER

MEDIASTINAL KITLE: TANINIZ NEDIR, NE YAPALIM?
Mehmet Bilgin, Nilay Çavuşoğlu, Muharrem Özkaya
Sağlık Bilimleri Üniv. Antalya EAH Göğüs Cerrahisi Bölümü

34 yaşında erkek hasta. göğüs ağrısı şikayeti ile kalp cerrahisi polkliniğine müracaat eden 
hastakalp cerrahisi uzmanı tarafından kliniğimize refere edildi.

Anamnezde hastanın 4 yıl önce mitral kapak yetmezliği nedeniyle acık kalp cerrahisi ile 
mitral kapak ameliyatı olduğu öğrenildi kayıtlardaki o tarihte çekilmiş Akciğer grafisi bulu-
namayan hastanın Fizik Muayenesinde Sternotomi insizyonu mevcuttu. dinlemekle özellik 
yoktu. P-A Grafisinde Sternum teli ve sağ para vertebral yerleşimli düzgün sınırlı lezyon gö-
rülüyordu. Hastaya eko yapıldı özellik yoktu. Kapak amaliyatı olduğu için MR çekilemeyen 
hastaya Kontras allerjisi olduğu için Kontrassız Bilgisayarlı Tomografi çekildi.

Bu tomografi bulguları ve Hastanın yönetimi tartışıldı
Anahtar Kelimeler: Mediastinal Kitle, Kalp Cerrahisi, Bilgisayarlı Tomografi

 
Resim 1. tpmografi
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P-159  DIĞER

GÖĞÜS CERRAHISI’NDE GÜNÜBIRLIK IŞLEMLER
Ahmet Demirkaya
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Göğüs Cerrahisi/İstanbul

Amaç: Cerrahi tedavinin uygulandığı gün, evine gönderilmesi planlanan hastalarda ‘gü-
nübirlik cerrahi’tanımı kullanılır. Sağlık giderlerinin devamlı arttığı bir dönemde, günübirlik 
cerrahi uygulamaların hem hasta güvenliği hem de hasta memnuniyetini de riske etmeden 
yapılması gerekmektedir. Servisimizde son 3 yıl içinde girişim sonrası aynı gün içinde taburcu 
edilen günübirlik cerahi planlanan hastalar değerlendirilmiştir.

Hastalar ve yöntemler: Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Servisinde Ocak 14-Mart 17 ta-
rihleri arası günibirlik VAT Sempatektomi (20), Bronkoskopi (5), Mediastinoskopi (40), Venoz 
Port Kateter İmplantasyonu (263), Venoz Port Kateter çıkartılması (10) olmak üzere toplamda 
338 hastaya girişim yapıldı. Tüm hastalar aynı gün içinde taburcu edilmiştir. Oratalama has-
tanede kalış süresi 5 saattir (dağılım ¬: 3–13 saat). Mediastinoskopi yapılan hastalarda perio-
peratif bir komplikasyon tespit edilmemiştir. VAT Sempatektomi yapılan 2 olguda ve perkütan 
yolla venöz port kateter takılan 1 olguda pnömotoraks tespit edilmiş, pnömotoraks oranı %20 
nin altında olması nedeni ile bir girişim gerektirmemiştir. Üç hasta, port yerinde kanama ne-
deni ile revizyona alınmış fakat aynı gün taburcu edilmişlerdir. VAT sempatektomi yapılan bir 
olguda göğüs ağrısı nedeni ile tekrar acil servise başvuru olurken, port kateter implantasyonu 
yapılan 2 olguda port yerinde şişlik nedeni ile tekrar acil servise başvuru olmuş (3/338) ancak 
tekrar yatışları gerekmemiştir.

Tartışma: Günübirlik cerrahi uygulamaların; hastalar, sağlık çalışanları ve hastaneler için 
avantajları vardır. Cerrahi ve anestezideki ilerlemeler, daha çok cerrahinin günübirlik yapıla-
bilmesine olanak sağlamış, aynı zamanda sağlık giderlerininin devamlı arttığı bu dönemde 
maliyet azalmasındaki önemini göstermiştir. Göğüs cerrahisinde Mediastinoskopi, VAT Sem-
patektomi, Bronkoskopi, Venöz port kateter implantasyonu ve çıkartılması gibi girişimler gü-
nibirlik güvenle yapılabilen hasta ve sağlık çalışanlarının da memnuniyetinin yüksek olduğu 
işlemlerdir.
Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Göğüs, Günübirlik, İşlem
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P-160  DIĞER

METAL BIR ENDOKLIPSIN PLEVRAL BOŞLUKTAN 
GÖĞÜS DUVARI DIŞINA SIRADIŞI YOLCULUĞU
Arkın Acar, Kenan Can Ceylan, Şeyda Örs Kaya
S. B. Ü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi E. A. H, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Giriş: Yabancı cisimler toraks içinde sıklıkla trakeobronşiyal sistemde görülmektedir. Li-
teratürde plevral boşlukta ve göğüs duvarında yabancı cisim olgularına çok nadir rastlanmak-
tadır. Bilateral sempatektomi operasyonu uygulanan olgunun postoperatif dönemde metal 
endoklipsin plevral boşluktan ekstratorasik göğüs duvarı dışına migrasyonu ile presente olan 
olgu sunuldu.

Olgu: Kliniğimize, bilateral ellerinde soğukla agreve olan morarma ve şişlik yakınmaları 
sonucu reynaud hastalığı tanısı alan 48 yaşındaki kadın hasta 2012 yılında başvurdu. Has-
taya 2012 yılında bilateral video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile metal endoklipsler 
kullanılarak sempatik blokaj operasyonu uygulandı. Postoperatif dönemde yakınmalarında 
tam regresyon izlendi. Postoperatif erken dönemde çekilen direkt grafide herhangi bir patoloji 
saptanmadı (Şekil 1a). Takiplerinde 4. günde çekilen grafide sağda bir adet metal endoklipsin 
plevral boşluğa düştüğü saptandı (Şekil 1b). Yakınması olmayan hastaya ek girişim düşü-
nülmeyip takip önerilerek taburcu edildi. Klinik izlemde şikayeti olmayan hasta takibinin 5. 
yılında yeni başlayan sağ göğüs ağrısı nedeniyle başvurdu. Çekilen grafi ve toraks bilgisayarlı 
tomografisinde 7. kostanın ekstratorasik yüzünde ciltaltı lokalizasyonlu metalik dansite izlendi 
(Şekil 1 c). Önceki ameliyatında sağ plevral boşlukta saptanan metal endoklipsin migrasyon 
yaptığı düşünülerek hastaya lokal anestezi altında işlem yapılarak bir adet metalik endoklips 
preoperatif bulgularda saptanan yer olan ciltaltında görüldü ve çıkarıldı (Şekil 1 d). Postope-
ratif komplikasyon izlenmedi. Hastanın preoperatif tüm şikayetleri kayboldu.

Tartışma: Göğüs cerrahisi operasyonlarında sık olarak kullanılan endoklipsler bazen 
plevral boşluğa düşebilmektedir. Endoklipslerin migrasyon ile farklı bölgelere gidebileceği akıl-
da tutulmalıdır. Klinik olarak yakın takipte izlenmeli ve gerektiğinde çıkarılması planlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, postoperatif, migrasyon
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Şekil 1. a,b,c,d
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P-161  DIĞER

HODGIN LENFOMALI HASTADA KEMOTERAPININ 8. 
GÜNÜNDE KONTROL ALTINA ALINAN MASIF PLEVRAL 
EFUSION OLGUSU
Mertay Boran1, Ertay Boran3, Birgül Öneç2

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Düzce Üniversitesi Dahiliye Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Giriş ve amaç: Mediastinal tutulumu olan Hodgin (HL) ve NonHodgin Lenfoma 
(NHL)’ların %20–30 da plevral efusion görülebilir. Hodgin Lenfoma ve plevral efusion ile 
seyreden hastaların Toraks BT lerinde %41 oranda plevral ve ekstraplevral bulgular sapta-
nabilir. Plevral efusion oluşumunda primer oluşum mekanizmasında HL da torasik duktus 
obstrüksiyonu ve etkilenen lenfatik drenaj sorumlu tutulur iken NHL’da ise direkt plevral infilt-
rasyon sorumlu tutulmaktadır.

Olgu: 18 yaş erkek hasta kaşıntı ve öksürük şikayeti ile başvurduğu dış merkezde sağ 
masif plevral efusion saptanması ile plörokan kateter uygulanmış, çekilen toraks bt de yaygın 
mediastinal lenfoadenopatiler (LAP) in saptanması ile plörokan kateter çekilerek, değerlen-
dirilmek üzere hastanemize yönlendirilmiş. Yapılan değerlendirmelerde sağ aksiller konglo-
mere LAP, bilateral mediastinal multiple LAP lar, sağ üst lob, sol alt lobta noduler lezyonlar 
(Resim 1) saptanan hastaya sağ aksiller lenf nodu eksizyonu uygulandı. Kaşıntı artışı nedeni 
ile çekilen PA akciğer grafide 10 gün içinde sağ hemitoraksta oluşan orta seviyedeki plevral 
efuison için teraptoik torasentez uygulandı. 1 hafta sonra yapılan kontrolde sağ hemitoraksı 
tama yakın dolduran masif plevral efusion saptandı, 8F plökoran kateter uygulandı. Kontrol 
PA akciğer grafilerinde hızlı mediastinal genişleme saptandı. Aksiler lenf nodu biyopsi patoloji 
sonucu HL karışık hücreli (mikst sellüler tip) olarak belirtildi. Günlük 1000 ml eksüda vasfında 
seröz plevral efusion drenajı olan hastaya Cop yontemi ile plevral biyopsi uygulandı, eş za-
manlı da bleomisin, dakarbazin, vinblastin, doxorubisin tedavisi başlandı. İlk kürün 6. günün-
de günlük 200 ml ye gerileyen drenaj 8. günde tamamen kesildi. Plörokan kateter çekilerek 
6 kür kemoterapi planlandı. İlk tanıdan 1 ay sonra patoloji tanısı HL klasik nodüler sklerozan 
tip olarak güncellendi. 3. kürden 15. gün sonra kontrol toraks bt çekildi (Resim 2). Plevral 
biyosi sonucu HL infiltrasyonu ile uyumlu saptanırken, plevral sıvı örneklerinde malignite 
saptanmadı. Kontrol toraks bt de lenf nodlarının ve soliter pulmoner nodüllerin %80 gerilediği 
saptandı. 4. kürden hemen önce çekilen karşılaştırmalı PET BT tedaviye tama yakın anatomik 
ve metabolik cevap ile uyumlu PET BT çalışması olarak raporlandı.

Tartışma: Hastamızda plevranın HL ile infiltrasyonuna ikincil masif plevral efusion olu-
şumu saptandı. Masif plevral efusion, mediasitnal ve akciğer tutulumu ile seyreden HL’lı olgu-
larda kemoterapi tedavisinin erken başlanması ile plevral sıvı oluşumu kontrol altına alınırken, 
bu bulgu HL’nin kemoterapi tedavisine verdiği cevabın takibinde kullanılabilir. HL ve masif 
plevral efusionlu vakalarda patoloji sonuçlarının hızlı değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hodgin Lenfoma, plevral metastaz, plevral efusion
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Resim 1. Plevral efusion drenajı sonrası çekilen BT
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P-162  DIĞER

PET-BT TETKIKI IÇIN YANLIŞ NEGATIFLIK SEBEBI: 
KOMBINE BÜYÜK HÜCRELI NÖROENDOKRIN 
KARSINOMA-ADENOKARSINOMA
Serdar Savaş Gül1, Mustafa Küpeli2

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Tokat 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat

Giriş: Günümüzde yılda yaklaşık 1,1 milyon kişiye akciğer kanseri tanısı konulmaktadır. 
Lezyonların özellikleri, yaygınlığı görüntüleme yöntemleriyle ortaya konmaktadır. Pozitron 
Emisyon Tomografi-Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) tetkiki akciğer kanseri için en sık kullanılan 
görüntüleme modalitesidir. PET-BT kullanılmaya başlanması sonrası hem mediastinal hem de 
uzak metastazların saptanmasında konvansiyonel görüntüleme yöntemlerinde karşılaşılan ye-
tersizliklerin büyük çoğunluğunun üstesinden gelinmiştir. PET-BT tetkikinin tüm olumlu özellik-
lerine rağmen bazı durumlarda tanıda yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmamızda PET-BT tetkikinde 
yanlış negatif olarak tutulum göstermeyen kanser alanları bulunan bir olgu sunulmuştur.

Gereç-Yöntem: Toraks BT tetkikinde sağ akciğerde 35x34 mm boyutunda kitle lezyonu 
ve mediastende en büyüğü 12x10 mm boyutunda lenf nodu saptanan 66 yaşında erkek has-
tada tanı amacıyla PET-BT tetkiki yapıldı. Sağ akciğer alt lobektomi operasyonu uygulanan 
hastada patolojik olarak tümör nodüllerinde farklı histolojik tipler saptandı.

Bulgular: PET-BT tetkikinde: Sağ akciğerde alt lob superior segmentte 37x40x42 mm 
boyutunda düzensiz sınırlı, kavitasyon içeren kitle lezyonunda heterojen artmış flordeoksigli-
koz (FDG) uptakei izlenmiştir (Standardize Edilmiş Uptake Değeri (SUVmax): 6,8). Ana lez-
yonun posteriorunda 4 mm ve 5 mm boyutlarında iki adet satellit nodüller izlenmiş olup hafif 
artmış FDG uptakei izlenmiştir (SUVmax: 1,9). Sağ akciğerde orta lob lateral segmentte 6x7 
mm boyutunda plevraya komşu konsolidasyon alanında artmış FDG uptakei saptanmamıştır. 
Sağ akciğerde alt lob posterobazal segmentte 7x11 mm boyutunda plevraya komşu nodüler 
lezyonda artmış FDG uptakei saptanmamıştır (Resim1).

Cerrahi operasyon uygulanan hastanın akciğer sağ lobektomi materyali sonucu: Kombine 
Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinoma-Adenokarsinoma. Ana tümör kitlesi: Lepidik bas-
kın paternde adenokarsinoma ile uyumludur. Tümörün periferal kısımlarında nöroendokrin 
tümör morfolojisi dikkati çekmektedir. Multipl periferal tümöral kitleler: Nöroendokrin tümör 
morfolojisindedir. En büyüğü 15 mm uzun çaplıdır.

Sonuç: PET-BT tetkiki için; fizyolojik olaylar, maligniteyi taklit eden lezyonlar, FDG tut-
mayan lezyonlar, tedavi sonrası değişiklikler ve teknik hatalar en önemli tuzaklardır. Yüksek 
kan şekeri, yetersiz tarama rezolüsyonu (1 cm’den küçük lezyonlar için parsiyel volüm etkisi), 
kanser hücrelerinin aktivitesi (nekrotik tümörler veya bazı adenokarsinom ve nöroendokrin 
tümörler, metastazlar) nedeniyle lezyonlar non-metabolik olarak FDG uptakei göstermeye-
bilirler. Bu çalışmamızda akciğerinde iki farklı kanser tipi bulunan hastada; adenokarsinoma 
bölgesi artmış FDG uptakei gösterirken, Büyük hücreli nöroendokrin karsinoma bölgesin-
de ise FDG uptakei saptanmamıştır. Onkolojik görüntüleme amacıyla PET-BT tetkiki yapılan 
hastalarda akciğer lezyonlarının malign-benign ayırıcı tanısında FDG uptakei göstermeyen 
tümörlerde göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer Kanseri, Pozitron Emisyon Tomografi-Bilgisayarlı Tomografi, Standardize 
Edilmiş Uptake Değeri.
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Resim 1. PET-BT tetkiki yapılan hastamızda transaksiyel kesitte akciğerde sağ alt lob superior segmentte FDG uptakei gösteren adenokarsinoma 
ve sattelit nodüler lezyonlar (kırmızı ok) ve ayrıca sağ alt lob posterobazal segmentte FDG uptakei göstermeyen büyük hücreli nöroendokrin 

karsinoma (sarı ok) görünümü.
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P-163  DIĞER

POST-TRAVMATIK BILATERAL PALMAR HIPERHIDROZIS
Hakan Işık, Ersin Sapmaz, Kuthan Kavaklı, Hasan Çaylak, Gökhan Ayberik, Ezin 
Cem Yeni, Özgün Aran, Sedat Gürkök, Alper Gözübüyük, Onur Genç
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş: Hiperhidrozis toplumun %1–3’ünü etkileyen ve yaşam kalitesini bozabilen bir 
patolojidir. Primer fokal hiperhidrozis altta yatan bir neden olmadan idiopatik aşırı terleme 
olarak karşımıza çıkarken, sekonder hiperhidrozis mevcut bir patolojiye bağlı olarak gelişir. 
Maligniteler, endokrin bozukluklar, hamilelik gibi durumlara ek olarak beyin ve spinal kord 
travmalarıda bu tabloya neden olabilmektedir. İzole ekstremite travmasına bağlı gelişen hiper-
hidrozis nedeni net olmayan ve nadir karşılaşılan bir tablodur. Kliniğimizde bu tanı ile cerrahi 
tedavi uyguladığımız bir hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu: 1,5 yıl önce sol elinden ateşli silah yaralanması geçiren 36 yaşında erkek hastaya ilk 
müdahalesinde 5. parmağa amputasyon ve 4. parmağa ait sinir dalına sinir onarımı yapılmış. 
Takiplerinde cilt nekrozu gelişmesi üzerine palmar bölgeye yönelik deri greftlemesi yapılmış. 
Hasta yaralanma sonrası ilk bir ayda başlayan her iki elde terleme artışı şikayeti ile göğüs 
cerrahisine başvurdu. Hastanın tetkilerinde T4 değeri sınırda yüksek (T4: ) olarak tespit edildi. 
Endokrinoloji polikliğine konsülte edilen hasta bu klinikce 1 ay süre ile takip edildi. T4 değe-
rinin subklinik yükseklik olduğu ve hiperhidrozise neden olmayacağı değerlendirildi. Hastaya 
cerrahi önerildi ve hastanın talebi doğrultusundan operasyona karar verildi. Hastaya VATS 
bilateral torakal sempatikotomi uygulandı. İşlemde sağ R3-R4 solda ise anatomik engeller 
nedeni ile R4-R5 seviyelerine işlem yapıldı. Yapılan eksplorasyonda aksesuar yolak izlenmedi. 
Komplikasyonsuz tamamlanan operasyondan sonra postop dönemde hastanın terleme şika-
yetinin her iki elde devam ettiği gözlendi. Ek cerrahi uygulanmayan hasta klinik takibe alındı.

Tartışma: Bu konuda farklı görüşler olmakla beraber sempatik sinir arkının komplike 
mekanizması nedeni ile fikir birliği bulunmamaktadır. Olgumuzda, hiperhidrozisin travmadan 
sonraki bir ay içerisinde ortaya çıkması ve her iki elde görülmesi yaralanan sempatik lifle-
re bağlı kompasatuar bir meknizmanın tetiklendiğini düşündürmektedir. Olgumuzda aferent 
sempatik yolda bozulan negatif geribildirimin, merkezi düzeyde hiperhidrozise neden olan 
pozitif geribildirimde artışa neden olabileceğini düşünmekteyiz. Sempatikotomiye rağmen 
hastanın şikayetlerinin devam ediyor olması cerrahinin bu olgularda başarı oranı hakkında 
tereddütlere neden olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: hiperhidrozis, sempatikotomi, göğüs cerrahisi, travma
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Resim 1. Bilateral palmar hiperhidrozis
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P-164  DIĞER

POSTERIOR ÜST MEDIASTENDE YERLEŞEN, 
RETROSTERNAL TIROIT KITLESINI TAKLIT EDEN 
SCHWANNOM OLGUSUNDA GIRIŞIM NE OLMALIDIR?
Mertay Boran1, Fatih Alper Akçan2, Elif Nisa Ünlü3, Ertay Boran4

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 
3Düzce Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı 
4Düzce Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Giriş:  Sinir dokusundan köken alan tümörler tüm mediastinal tümörlerin %20 ni, pos-
terior mediastinal tümörlerin de %80 nini oluşturur. Posterior mediastende yerleşen Schwan-
noma (neurilemmoma) çoğunlukla interkostal sinirlerden köken alır. Alt Servikal, üst tora-
kal sempatik zincir, brachial veya servikal plexus, vagus kaynaklı Schwannomalar enderdir. 
Retrosternal guatrı taklit eden, sol üst mediastende yerleşen ve kolye kesisi ile çıkarılan bir 
schwannom olgusunu sunuyoruz.

Olgu: Bir yıldır dispne şikayeti olan ve toksik multinoduler guatr tanısı ile takip edilen 63 
yaş bayan hasta poliklinikte değerlendirildiğinde sol tiroid lobu alt pol düzeyinden başlayarak 
sol subklavian arter başlangıcına kadar mediastinal uzanım gösteren ve bu düzeyde sol pa-
ratrakeal alanı dolduran, sol subklavian arteri posterolaterale deplase eden, fokal bir alanda 
180 derece çevreleyen, tiroid bezine bitişik fakat dansitesi düşük heterojen iç yapıda 6x4,7x4 
cm. boyutlu düzgün sınırlı, trakeaya bası yapan solid kitle saptandı (Resim 1, Dezik 2). Tiroitte 
sol tarafta 5 cm, sağ tarafta 1,5 cm nodül nedeni ile KBB tarafından da takip edilen hastaya 
KBB ile birlikte operasyon planlandı. Kolye kesisi ile sağ ve sol tiroid lobu çıkarıldıktan sonra 
sol taraf alt boyun bölgesinde ayrı bir mediastinal uzanımı olan kitle palpe edildi. Kitle çevre 
dokulardan künt disekiyon ile diseke edildikten sonra çıkarıldı. Frozen sonucu Schwannoma 
olarak raporlanması ile operasyon sonlandırıldı. Postoperatif dönemde sol gözünde Horner 
sendromu gelişen hastanın patoloji sonucu Schwannoma olarak raporlandı. 8 ay sonra çeki-
len Toraks bt de patolojik bulgu saptanmadı, göz bulgularında iyileşme saptandı

Tartışma: Üst mediasten yerleşimli, üst torakal, alt servikal sempatik zincir sinir kılıfı tü-
mörleri enderdir. VATS girişim ile de çıkarılabilen bu tür mediastinal lezyonlarda boyun böl-
gesi-tiroit dokusuna doğru da uzanım var ise kitlenin servikal girişim ile çıkarılması göğüs 
ağrılarının önlenmesi nedeni ile akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: schwannoma, üst mediasten, sempatik zincir, Horner sendromu
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Resim 1. Preoperatif ve postoperatif toraks BT kesiti



358
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-165  PLEVRA

LOKALIZE MALIGN MEZOTALYAMA
Hakan Keskin, Yasin İlter Toker, Levent Dertsiz
Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Giriş: Plevranın primer tümörleri nadirdir ve bunların çoğu mezotelyomalardır. Mezotel-
yomalar lokalize ya da difüz, benign ya da malign olabilirler. Lokalize malign mezotelyoma 
(LMM), malign mezotelyamanın çok nadir görülen bir formudur, ilk kez 1994 yılında Crotty 
tarafından tanımlanmıştır. Hastalık herhangi bir organdan kaynaklanmaz ve diffüz serozal ya-
yılım göstermez. Serozal ya da subserozal olarak tespit edilen lokalize kitle, mikroskopik olarak 
diffüz malign mezotalyamanın (DMM) tüm karekteristik bulgularını taşır.

Olgu sunumu: 52 yaşında kadın hasta 2010 yılında karaciğer ile diafragma arasında 
rabdoid tümör nedeniyle opere edilmiş. Sonrasında 6 kür kemoterapi almış. 3 aylık kont-
rolleri sırasında 2014 yılında çekilen tomografisinde sağ orta lobta 1,5 cm çapında nodüler 
dansite tespit edilmesi üzerine PET-CT çektirilmiş. PET-CT sonucunda nodülün benign karak-
terli olduğu söylenmesi üzerine takiplerine devam edilmiş. 2016 yılında çekilen PET-CTsinde 
sağ orta lobta eski filmlerinde izlenen lezyonun 1,8 cm çapında olduğu ve minimal tutulum 
artışı olduğu saptanmıştır. Hastanın son 3 aydır devam eden halsizlik iştahsızlık ve kilo kay-
bı şikâyetleri mevcuttu. Hastanın 12 yıl asbest maruziyeti mevcuttu. Bu bulgularla hastada 
ön planda metastaz düşünülerek operasyon kararı alındı. Torokotomi ile wedge rezeksiyon 
yapılan hastanın patoloji sonucu Lokalize malign mezotelyoma olarak geldi. Tibbi onkoloji 
bölümüne konsülte edilen hastaya 3 ayda bir toraks tomografisi ile takip önerildi. Hasta pos-
toperatif 14. Ayında takipleri sorunsuz devam etmektedir.

Tartışma: LMM histolojik ve immünohistokimyasal olarak DMM ile benzerdir. Bu neden-
le, LMM’nin tanısını doğrulamak için dağınık serozal yayılımın kanıtı olmaksızın lokalize bir 
serozal veya subserozal tümör kitlesinin radyolojik, cerrahi veya patolojik kanıtlarının göste-
rilmesi çok önemlidir.

DMM gelişiminde asbeste maruz kalmanın rolü birçok raporda açıklanmış olmasına rağ-
men, asbeste maruz kalma öyküsü LMM’lı hastaların yalnızca küçük bir bölümünde tespit 
edilmiştir.

DMM’da cerrahi kararını vermek ve onu uygulamak, hasta açısından da birçok komp-
likasyonları içermesi nedeniyle zordur. Erken evrelerde plörektomi/dekortikasyon ile tümör 
bütün olarak çıkartılabilirken, Evre 4e kadar ekstraplevral pnömonektomi ameliyatı yapıla-
bilmektedir. Buna karşın LMM için rezeksiyon tercih edilen tedavi olarak kabul edilmektedir.

LMM’da hastaların klinik sunumu genellikle asemptomatiktir. Çoğu vakada başka neden-
lerle çekilen radyolojik incelemeler sırasında tesadüfen saptanır. DMM’da ise genellik plevral 
kalınlaşma, plevral sıvı ve göğüs ağrısı mevcuttur.

DMM’da ortalama yaşam süresi, herhangi bir tedavi uygulanmadığında 4–12 ay arasın-
dadır. Ancak kemoterapiye cevap veren %20’lik olgu grubunda yaşam süresinin ortalama 
20–24 aya kadar uzadığı bildirilmiştir. LMM’da ortalama yaşam süreleri ile ilgili net bir bilgi 
olmamasına rağmen literatürde 21 hastalık bir seride 10 hastanın 18 ay ile 11 yıl arasında 
takip süreleri mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: lokalize, mezotelyoma, plevra, rezeksiyon
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P-166  PLEVRA

MEZOTELYOMA DA GENETIK YATKINLIK: DOKUZ 
KARDEŞIN DÖRDÜNDE MEZOTELYOMA OLGUSU
Mine Demir1, Aysun Kosif Mısırlıoğlu1, Onur Derdiyok1, Meltem Ağca3, Aycim Şen2, 
Volkan Baysungur1

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul 
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, 
İstanbul 
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları 
Kliniği, İstanbul

Giriş:  Malign plevral mezotelyoma (MPM); agresif, lokal invazif karakterli malign bir 
tümör olup, genellikle asbest teması sonucu meydana gelir. Mezotelyoma terimi ilk kez 1921 
yılında Eastwood ve Martin tarafından plevranın primer tümörü için kullanılmıştır. Hastalığın 
asbest ile ilişkisi ise 1960’da Wagner tarafından tespit edilmiştir. Krizotil, krosidolitten daha 
az kanserojenik olmasına rağmen hala MM vakalarının büyük bir yüzdesini oluşturan asbest 
maruziyetinin en çok tespit edilen etken maddesidir.

Olgu: Dokuz kardeşten dört erkek kardeşin mezotelyoma olduğu bu çalışmamızda hasta-
ların hiçbirisinin asbest ile ilişkilendirilecek işlerde çalışmadığını, kardeşlerden ikisinin yaşam-
larının büyük bölümünü Erzincan ilinde (yaşadıkları köyde hiç mezotelyoma vakası görülme-
mekte), diğer iki kardeşin ise yaşamlarını İstanbul’da gecirdiğini tespit ettik. Diğer beş kardeşte 
yapılan tetkiklerde ve soygeçmişte mezotelyoma öyküsü yoktu. Dört olguda; ilk bulgu olarak 
plevral efüzyona bağlı dispne şikayeti vardı. Tüm olgulara, video yardımlı torakoskopi ile 
plevra biyopsisi yapıldı. İki olgu epiteloid, iki olgu ise sarkomatoid tip olarak raporlandı. Epi-
teloid tip olarak raporlanan iki olguya torakotomi ile dekortikasyon uygulandı. Postoperatif 
komplikasyon görülmedi. Hasta takiplerinde epiteloid tip iki olgumuzda mortalite görüldü. 
Mortalite görülen olgular Erzincanda yaşayan kardeşlerdi. Tanı aldıktan 20 ay ve 15 ay sonra 
mortalite görüldü. Sarkomatoid tipteki iki olgu ise İstanbul’da yaşayan sadece kemoterapi 
alan olgularımızdır ve 10 aydır takip edilmektedirler.

Tartışma: MPM’nin en sık izlenen klinik bulguları göğüs ağrısı ve nefes darlığıdır. Göğüs 
ağrısı daha çok nonplöritik tiptedir MPM radyolojik görüntü olarak tek taraflı plevral kalınlaş-
ma, plevral kitle, volüm kaybı ve plevral efüzyon olarak cıkar. Dünyada asbest birikimleri olan 
ülkeler arasında Türkiye’de asbeste bağlı akciğer hastalıkları açısından prevalans yüksektir. 
Asbest liflerinin bulunmadığı yerlerde MPM oldukça nadirdir. Ülkemizde asbest maruziyetinin 
nedeni ülkemizin coğrafi yapısında yer alan asbest ve zeolit liflerinin inhalasyonudur. Olgula-
rımız asbest yoğunluğu olmayan bölgelerde yaşadı ve meslek öyküleri bulunmamaktaydı. Me-
zotelyoma da genetik geçiş hala tartışmalı bir konu olup çok fazla çalışma bulunmamaktadır.

Sonuç: İleri yaş ve erkek hastalarda tekrarlayan plevral efüzyonlarda cevresel nedenler ile 
aile öyküsünde mezotelyoma akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: mezotelyoma, aile öyküsü, cevresel etkenler
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P-167  PLEVRA

NADIR GÖRÜLEN BIR PLEVRAL SIVI NEDENI: 
BILIOPLEVRAL FISTÜL
Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Burçin Çelik, Volkan Yılmaz, Ahmet Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Giriş: Bilioplevral fistül (BPF) nadir görülen, safra yolları ile plevral boşluk arasında ge-
çiş olması ile karakterize bir durumdur. BPF görülen 3 olgumuzu nadir görülmesi nedeniyle 
sunduk.

Olgular: Rektum ca, pankreas ca ve epidermoid karsinom tanısı olan ve sağda masif 
plevral efüzyon nedeniyle tarafımıza konsulte edilen 3 erkek hastada torasentezle yeşil-sarı 
renkli plevral efüzyon görülmesi nedeniyle incelendi. Yeşil renkli plevral sıvı örneği elde edil-
mesi, plevral mayii/serum total bilirubin oranının >1,0 olması ve kontrastlı manyetik rezonans 
kolanjiyografi (MRC) de plevraya kontrast madde geçişinin görülmesiyle BPF tanısı konuldu. 
3 hastada da yaygın sarılık, kaşıntı, batın distansiyonu ve aşikar nefes darlığı mevcuttu.

Tartışma: Torasentez ile yeşil renkte plevra sıvısı alınması durumunda bilioplevral fistül 
olasılığı akla getirilmeli ve biyokimyasal testlere (sıvıda bilirubin düzeyi) ek olarak doğrulama 
yapılacak yöntem seçilmelidir. MRC ile safranın plevraya geçişi gösterilebilmektedir. Plevra 
sıvılarının maskeleyebileceği bir akciğer kitlesi de her zaman akılda bulundurulmalı ve uygun 
yöntemlerle araştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: yeşil-sarı efüzyon, bilirubin, fistül
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P-168  PLEVRA

KATETER TORAKOSTOMI UYGULANIRKEN KARŞILAŞAN 
NADIR BIR KOMPLIKASYON: KATETERIN KIRILMASI 
VEYA KOPMASI
Volkan Yılmaz, Burçin Çelik, Ayşen Taslak Şengül, Ahmet Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Giriş: Torasik kateterlerle plevral aralığın drenajı; plevral efüzyon, pnömotoraks ve he-
motoraks gibi birçok klinik durumlarda uygulanmaktadır. Her invaziv girişimin belli oranda 
da olsa komplikasyon riski vardır. Kateter torakostominin komplikasyon oranı %5–35 arasın-
dadır. Kateter tıkanması ve yeterli drenajın sağlanamaması, ağrı, enfeksiyon, pnömotoraks ve 
kateterin çıkması en sık rastlanan komplikasyonlardır. Uygulama esnasında kateterin kırılması 
veya kopması çok sık rastlanan bir komplikasyon değildir. Bu çalışmada kliniğimizde kateter 
torakostomi uygularken dört olguda karşılaştığımız komplikasyonlar sunulmaya çalışıldı.

Olgu: Hastaların ikisi erkek, ikisi kadın olup ortalama yaş 62 (36–75) yıl bulundu. Has-
taların; ikisinde postoperatif gelişen efüzyon nedeniyle, birinde ampiyem nedeniyle, birinde 
malign plevral efüzyon nedeniyle kateter torakostomi uygulandı. Tüm hastalara işlem öncesi 
toraks BT çekildi ve bir hastada kateter radyoloji ünitesinde BT eşliğinde takıldı. Kırılan kateter 
parçası bir hastada lokal anestezi ile çıkartılırken diğer hastalarda ameliyathane şartlarında 
işlem yapılması gerekti. Tüm hastalar şifa ile taburcu edildiler.

Tartışma: Günümüz pratiğinde kateter torakostomi oldukça sık uygulanmaktadır ve has-
talar için tüp torakostomiye göre daha konforlu bir invaziv girişimdir. Ciddi komplikasyon ora-
nı oldukça düşüktür. Olgularımızda çıkarılan kateterlerde kopan ve kırılan kısımların kateteri 
plevral aralığa yerleştirirken kullanılan trokar iğnesi keskin ucu tarafından kesilmesinin sebep 
olduğu tahmin edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: kateter torakostomi, komplikasyon, tedavi
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P-169  PLEVRA

PERKÜTAN TORASIK KATETER IMPLANTASYONUNUN 
ENDER BIR KOMPLIKASYONU: KATETERIN DISTALDEN 
KOPARAK AKCIĞER PARANKIMINE PENETRE OLMASI
Recep Ustaalioğlu, İsmail Dal, Eyüp Halit Yardımcı, Ömer Giray İntepe, Mehmet 
Yıldırım, Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
İstanbul

Giriş: Perkütan torasik kateterler plevral efüzyon drenajı için kullanılan küçük çaplı (8F) 
kateterlerdir. Perkütan torasik kateter uygulanması sonrası en sık görülen komplikasyonlar 
pnömotoraks, hemotoraks, reekspansiyon akciğer ödemi ve yara yeri enfeksiyonu’dur. Bun-
ların dışında ender de olsa karaciğer ve dalak parankim hasarı, diyafragma perforasyonu, 
kateterin toraks içerisinde ya da cilt altında kopması görülebilir.

Bu makalede perkütan torasik kateter implantasyonunun ender bir komplikasyonu olarak, 
kateterin toraks içerisinde kopması ve akciğer parankimine penetre olması vakası sunulacaktır.

Olgu: 64 yaşında kadın hasta hastanemizin acil servisine çarpıntı şikayetiyle başvurdu. 
Hastanın tetkiklerinde troponin I yüksekliği ve EKG’de iskemik bulgular gözlenmesi üzerine 
hasta interne edildi. Hastaya koroner anjiografi sonrası iki damar koroner arter by-pass greft 
operasyonu uygulandı. Postoperatif 10. günde gelişen sol plevral efüzyon nedeniyle hastaya 
perkütan torasik kateter (THORACATH®) implantasyonu uygulandı. Hastanın işlem sonrası 
PA AC grafisinde kateterin toraks içerisinde kopmuş olabileceği düşünüldü. Toraks BT tetki-
kinde kateterin toraks içerisinde kopmuş olduğu doğrulandı. Hastanın perkütan torasik kate-
teri çekildi. Operasyon ile kateterin toraks içerisinde kalan parçasının çıkarılması kararı alındı.

Genel anestezi altında lateral dekübit pozisyonda 7. inter kostal aralıktan, ön aksiller hat-
tan açılan 1 adet port deliğinden sol hemitoraksa girildi. Torakoskopik eksplorasyonda diyaf-
ragma üzerinde ve göğüs boşluğunda kateter tespit edilemedi. Sınırlı torakotomi kararı alın-
dı. Posteriorda akciğer parankiminin mediastinal yüzünde kateterin kopan parçasının Aorta 
Torasika’nın yaklaşık 1 cm. medialinden sol akciğer alt lob parankim içerisinden visceral plev-
raya uzanmış olduğu izlendi. Pnömotomi yapılarak kateter parçası çıkarıldı. Parankim hasarı 
izlenen alana Neoveil yama ve Bioglue uygulandı. Toraksa 1 adet dren konularak operasyon 
sonlandırıldı.

Sonuç: Perkütan torasik kateter komplikasyonlarını azaltmak mümkündür. Biz kliniğimiz-
de hasta oturur pozisyonda iken, kol 180 derece abdüksiyonda, ön kol 90 derece fleksiyonda, 
angulus inferior skapula’nın inferiorundan 7. inter kostal aralıktan girişim yapmaktayız. Daha 
alt seviyeden yapılacak girişimlerde diyafragma ve batın içi solid organ yaralanması riski ar-
tabilir.

Ultrason eşliğinde perkütan torasik kateter implantasyonu giderek yaygınlaşan bir uygu-
lamadır. Ultrason yardımıyla uygun girişim yeri, sıvı natürü ve olası lokülasyonlar tespit edi-
lebilir.
Anahtar Kelimeler: Kateter, Perkütan, Plevra, Komplikasyon, Kanama, Drenaj
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Kontrastlı Toraks BT 

Resim 1. Olgunun BT tetkiki
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P-170  PLEVRA

ANTIKOAGÜLAN TEDAVI KULLANAN HASTAYA 
UYGULANAN TORASENTEZ SONRASI OLUŞAN 
KANAMA KOMPLIKASYONU: ACIL TORAKOTOMI 
GEREKTIREN HASTA DENEYIMLERIMIZ
Mehmet Yıldırım1, Eyüp Halit Yardımcı1, Recep Ustaalioğlu1, Ömer Giray İntepe1, 
Özgür Güzey1, Melek Didem Peköz1, Hatice Coşğun2, Murat Yaşaroğlu1, Ilgaz 
Doğusoy3, Tamer Okay1

1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul 
2Altunizade Acıbadem Hastanesi, İstanbul 
3Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul

Amaç: Göğüs cerrahının günlük uygulamaları arasında olan torasentez hem tanısal hem 
de tedavisel olarak önemli yer tutmaktadır. Literatürde karşılaştırmalı araştırmalar fazla ol-
mamakla birlikte gerek uzun süredir kullanılan antikoagülan tedavinin kanamaya neden ol-
duğunu klinik tecrübemizde görmekteyiz. Torasentezin kesin kontraendikasyonu olmamakla 
birlikte çoğu zaman elektif bir girişim olan torasentezden kanama diyatezi oluşturabilecek ilaç 
kullanımı ve kronik hastalıklarda kaçınılması göz önünde bulundurulmalıdır.

Gereç ve yöntem: 2012–2016 yılları arasında kanama nedeniyle yapılmış olan acil to-
rakotomiler retrospektif olarak incelendi. Toplam 14 adet hastanın antikoagülan ilaç kullanımı 
esnasında torasentez sonrası acil torakotomi operasyonuna alındığı izlendi. 2012 yılında 2, 
2013 yılında 2, 2014 yılında 1, 2015 yılında 5, 2016 yılında 4 hastanın acil torakotomiye 
alınmış olduğu görüldü. Toplamda 7 (%50) hastanın klopidogrel kullanımı altında, 6 (%43) 
hastanın warfarin altında, 1 (%7) hastanın da düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı altında 
acil torakotomiye alındığı tespit edildi. Operasyonların tamamında aktif kanama odağı tespit 
edilemedi. Toraks kavitesinin koagülumdan temizlenmesi sonrası işlemler sonlandırıldı. Mor-
talite veya revizyon gereksinimi hiçbir hastada oluşmadı. Hastaların tamamında postoperatif 
olarak antikoagülan kullanımı durduruldu. Bu kayıtlı hastalar dışında torasentez girişimlerin-
den sonra acil torakotomi gereksinimi duyulan hasta tespit edilmedi. Ortalama yaş 67, kadın: 
erkek oranı 5:9 olarak izlendi.

Bulgular ve sonuç: Kliniğimiz tarafından 5 yılda yapılmış olan 794 torasentezin 14’ünde 
(%1,76) hemotoraks izlenmiş olup hastaların acil torakotomi gereksinimi oluşmuştur. Yıllık 
dağılıma bakılacak olunursa 2012 yılında toplamda uygulanmış olan 122 adet torasentezin 
%1,64’ünde, 2013 yılındaki 123 torasentezin %1,62’sinde, 2014 yılındaki 161 torasentezin 
%0,6’sında, 2015 yılındaki 202 torasentezin %2,47’sinde, 2016 yılındaki 186 torasentezin 
%2,15’inde acil torakotomi gerektirecek hemotoraks izlenmiştir. Kardiyovasküler cerrahi ve 
kardiyoloji hastalarının çoğunlukta olduğu hastanemizde antikoagülan kullanımının yaygın 
olması göz önünde bulundurulursa, genel olarak literatürde verilen torasentez ve plevral 
kateter uygulaması sırasında oluşabilecek %1 civarındaki hemotoraks oranının kliniğimizde 
yapılan işlemlerde yüzdesel olarak daha fazla olduğu görülmüştür. Klopidogrel ile yapılmış 
az sayıda hasta katılımının olduğu çalışmalarda anlamlı kanama riski izlenmemiş olmasına 
rağmen bizim tecrübemize göre en fazla acil torakotomi gerektiren kanama komplikasyonu 
klopidogrel kullanımı altında izlenmiştir (%50).
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Günlük torasentez uygulamalarımızda warfarin kullanan hastalarda INR değerinin 1,5’in 
altında olmasına, klopidogrel kullanan hastaların 5 gündür tedavisinin kesilmiş olmasına, dü-
şük molekül ağırlıklı heparin alan hastaların da işlem yapılmadan önceki dozunu almamış 
olmasına dikkat etmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: plevra, antikoagülan, hemotoraks, komplikasyon, perkütan, kateter
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P-171  PLEVRA

PLEVRANIN SOLITER FIBRÖZ TÜMÖRLERI
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Adem Karataş, Yener Yörük
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

Giriş:  Plevranın Soliter Fibröz Tümörleri (SFTp) submezoteliyal plevra tabakasında ki 
fibroblastik mezenkimal hücrelerden köken alırlar ve plevrada görülen tümörlerin %5’ini oluş-
tururlar. Sıklıkla yavaş büyüyen ve metastaz olasılığı düşük olan iyi huylu tümörlerdir, ancak 
nadiren malign özellik gösterebilirler.

Materyal-metod: 2006 ile 2016 yılları arasında SFTp nedeniyle opere edilen ardışık 16 
olgunun klinik ve uzun dönem takip kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu hastalar için 
etiyolojik faktörler, tanı yöntemleri, klinik ve cerrahi sonuçlar irdelendi.

Bulgular:Ortalama yaşları 60,5 ± 17,1 (dağılım 30–87) yıl olan, yedisi (%44) kadın, 
dokuzu (%56) erkek 16 SFTp olgusu çalışmaya dahil edildi. Beş olguda tanı preoperatif tru-
cut biyopsi ile diğer olgularda intraoperatif frozen kesitleri ile konuldu. Olguların 9’u (%56) 
asemptomatikti. Semptomatik olgularda göğüs ağrısı, dispne, öksürük ve hipertrofik osteo-
artropati en sık görülen semptomlardı. Kitle 15 (%94) olguda torakotomi ile bir (%6) olguda 
videotorakoskopik cerrahi (VTC) ile eksize edildi. Torakotomi yapılan olguların ikisinde ek 
olarak göğüs duvarı rezeksiyonu (%8), ikisinde de lobektomi (%8) uygulandı. Histopatolojik 
inceleme sonunda olguların %19’u malign SFTp olarak raporlandı. Operatif mortalite oluş-
madı. Ortalama izlem süresi 50,6 ± 34,2 ay (2–114 ay) idi. Ortalama sağ-kalım malign SFTp 
için 40,6 ± 19,08 ay (19–55 ay), benign SFTp için 52,9 ± 37,05 ay (2–114 ay) olarak 
hesaplandı. Benign SFTp ve malign SFTp için 5 yıllık sağkalım ve hastalıksız sağkalım oranı 
sırasıyla %93,5 ve %74’tü.

Sonuç: Plevranın soliter fibröz tümörü nadir görülen genellikle benign karakterli neop-
lazmdır ancak malign özelliklere de sahip olabilirler. Nüks durumunda dahi, ana tedavi total 
cerrahi eksizyondur. Cerrahi tedaviye uygun olmayan ve metastatik olgularda adjuvan teda-
viler denenebilir. VTC, küçük çaplı ve uygun tümörlerde açık cerrahiye alternatif olabilir. Bu 
tümörlerin natürünü anlamak için gelecekte daha kapsamlı immünohistokimyasal ve genetik 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: plevra, tümör, soliter fibröz tümör
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Resim 1. Benign karakterli SFTp olgusunun A: Toraks BT görüntüsü, B: PET/CT görüntüsü C: Postoperatif makroskopik kitle görüntüsü  
D: postoperatif uniportal VATS insizyon görüntüsü.
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P-172  PLEVRA

SPONTAN PNÖMOTORAKSLI OLGULARDA 
DENEYIMIMIZ
Fuat Sayır1, Ufuk Çobanoğlu1, Abidin Şehitoğulları2

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Spontan pnömotoraks (SP) travma bağlı olmadan, plevral boşlukta hava toplanması 
olarak adlandırılır. Primer spontan pnömotoraksın, altta yatan bir akciğer hastalığı olmadan, 
subplevral bül ve bleplerin rüptürü sonrası ortaya çıktığı bilinmektedir. Sekonder spontan 
pnömotoraksta ise akciğerde bir kronik patoloji (amfizem gibi) söz konusudur ve kliniği daha 
ağır seyirlidir. Çalışmamızda primer ve sekonder spontan pnömotorasklı hastalarımızı çeşitli 
yönleriyle analiz etmeyi amaçladık. 

Materyal-metod: Çalışmaya Mart 2010-Aralık 2017 tarihleri arasında kliniğimizde spon-
tan pnömotoraks tanısı ile yatırılıp tedavi edilen toplam 212 hasta dahil edildi. Primer spon-
tan pnömotorakslı hastalarımızda tüp torakostomi sonrası, uzayan hava kaçağı, tomografide 
bül-blep varlığı, parankim ekspansiyon kusuru, cerrahi operasyon endikasyonu olarak kabul 
edildi. PSP’lu hastalarda başlarda axiller torakotomi uygulanırken, son beş yıldır torakoskopik 
olarak iki port kullanılarak yapılan cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Aksiller torakotomi/VATS 
prosedürü girişimlerinde bül rezeksiyonu/plikasyonu işlemlerine ilaveten apikal plörektomi ve 
mekanik abrazyon uygulandı. Parenkimal amfizem yapısı olan uzamış hava kaçağı olan KO-
AHlı pnx hastalarında ise hastanın kondüsyonunun uygun bulunması durumunda torakotomi 
tercih edildi. 

Bulgular:Hastaların 198’i erkek (%93,3), 14’ü kadin (%7,7) ve median yaş 39,8 (16–
83). En sık başvuru nedenleri dispne (208-%98,1) ve göğüs ağrısı (56 olgu, %26,4). Üç has-
tada hidatik kist perforasyonuna bağlı olarak spontan pnömotorax gelişti ve bu hastalardan 
birinde tansiyon pnömotorax nedeniyle acil cerrahi uygulandı. Pnömotoraksın lokalizasyonu, 
142 olguda sağ (%66,9), 70 hastada sol plevral aralıktaydı (%33). Nüksle başvuran olgu 
sayımız 82 (38,6) idi. Hastaların 182’si (%81,9) primer, 30’u (%14,2) sekonder pnömotoraks 
(KOAH, tüberküloz, interstisiyel akciğer hastalığı, kist hidatik, Behçet hastalığı) olarak kabul 
edildi. Toplam 142 olguya cerrahi uygulandı. 22 (%10,3) olguya aksiler torakotomi/büllekto-
mi ve/veya bül ligasyonu, 102 olguya (%71,8) olguya VATS wedge rezeksiyon, 18 (%12,6) 
olguya posterolateral torakotomi, büllektomi (stapler ile ve/veya manuel olarak) ve/veya bül 
ligasyonu uygulandı. Ortalama tüp torakostomi süresi 6,3 gün idi. Mortalite izlenmedi. Tabur-
culuk sonrası operasyonlu olgularda nüks görülmedi. 

Sonuç: Başlarda uyguladığımız axiller torakotominin yerini artık torakoskopik cerrrahi 
almış durumdadır. PSP tanılı genç hastalarda tomografik olarak, apikal yerleşimli amfizematöz 
akciğer ve bül-blep varlığı durumunda beklemeden ilk atakta bile cerrahi uygulanabilir. VATS 
yardımıyla uygulanacak bül/blep rezeksiyonu, ilaveten apikal plörektomi ve mekanik abraz-
yon, oldukça güvenli ve sonuç alıcı girişimlerdir. Sekonder spontan pnömotorakslı olgularda 
(KOAH zemininde pnx’ın geliştiği) olgularda cerrahi işlemler başarılı sonuçlar verebilir.
Anahtar Kelimeler: spontan pnömotoraks, primer spontan pnömotoraks, VATS
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P-173  PLEVRA

BILATERAL ŞILOTORAKS: MALIGN ETYOLOJI
Diren Cemgil Öztürk, Bilal Şengül
Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi

Giriş-Amaç: şilotoraks plevra yaprakları arasında lenfatik sıvı birikmesi ile karakterize 
nadir görülen bir klinik durumdur. Plevral sıvının biyokimyasal incelemesi ile kolaylıkla tanı 
konulabilinen ancak geniş etiyolojik sebepleri olan ve tedavisinde zorluklar yaşanmaktadır.

Olgu 1: 55 yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvurdu. Yapılan 
tetkiklerde bilateral plevral efüzyon tespit edildi. Yapılan torasentezde koyu beyaz renkli sıvı 
asipere edildi. Plevral sıvı incelendiğinde glukoz 197 mg/dl total protein 2,8 g/dl albumin 1,7 
g/dl kollesterol 88 mg/dl trigliserit 204 mg/dl idi. Sitoloji: şüpheli malignite şüpheli olarak ra-
porlandı. Pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografisi (PET/BT): presakral alandaki 
regtosigmoidden anal girime kadar yaklaşık 3–4 cm uzaklıkta rektuma kadar uzanan kalınlaş-
mış barsak duvarlarında diffüz tarzda flor-18 florodeoksiglikoz (FDG) tutulumları izlenmek-
tedir. Bilateral over boyutları artmış olarak izlenmekte olup yer yer minimal heterojen FDG 
tutulumları izlenmektedir. Endoskopi ve kolonoskopi: solid kitle saptanmadı. Batın manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG): malignite bulgusu yok. Video torakoskopik plevra biyopsisi: 
ck7 panctk pozitif boyanan taşlı yüzük taşlı yüzük hücreleri görülmesi üzerine hastaya metas-
tatik mide adeno karsinom tanısı konuldu. 

Olgu 2: 49 yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Akciğer grafisinde 
bilateral sinüsler künttü. Toraks BT de bilateral efüzyon tespit edilmesi üzerine yapılan to-
rasentezte koyu süt benzeri sıvı aspire edildi. Plevral sıvı biyokimyası glukoz 108 mg/dl total 
protein 3,1 g/dl albumin 2,2 g/dl trigliserit 236 mg/dl kollesterol 68 mg/dl idi. Sitoloji: malignite 
şüpheli batın Usg: perihepatik perisplenik serbest mayi safra kesesi duvarı kalınlaşmış. Over 
ve uterus yaşla uyumlu büyüklükte. Video torakoskopik plevra biyopsisi: plevra örneklerini 
bir şekilde infiltre etmiş ağırlıklı olrarak taşlı yüzük hücrelerinden kurulu, nadiren adenoid 
yapı oluşturan tümöral gelişim izlenmiştir. Primer odak olarak öncelikle mide adeno karsinom 
düşünülmelidir. Her iki hastaya onkoloji tarafından primer mide adenokarsinom tanısı ile 
kemoterapi başlandı. 

Tartışma: şilotoraks nadir rastlanılan klinik antite olmasına karşın etyolojik sebepleri ge-
niş olan bir klinik tablodur. Etiyoji araştırılırken malign sebepler göz önünde bulundurulmalı. 
Lenfoma dışı sebeplerinde düşünülmesi tanı için faydalıdır.
Anahtar Kelimeler: otoraks, Mide adeno karsinom, Bilateral
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P-174  PLEVRA

PRIMER SPONTAN PNÖMOTORAKSLI OLGUDA 
PNÖMORAŞI
Serpil Sevinç, Hüseyin Mestan, Şeyda Örs Kaya, Kenan Can Ceylan, Sena Uğur 
Çalışkan
SBÜ İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği

Pnömoraşi veya diğer adıyla epidural amfizem intra veya ekstra dural mesafede hava 
bulunması ile karakterize nadir görülen bir durumdur. Pnömoraşi etyolojisinde travmatik, iyat-
rojenik ve non-travmatik nedenler yer alır. Genellikle asemptomatiktir ve radyolojik tetkiklerde 
rastlantısal olarak saptanır. Pnömoraşi genellikle kendini sınırlayan, özel bir tedavi gerektirme-
yen bir tablodur. 2–3 hafta içinde çoğunlukla spontan olarak rezorbe olur.

Sol primer spontan pnömotoraks tanısı ile sol tüp torakostomi uygulanmış olan 23 yaşın-
da erkek hasta dış merkezden hastanemize sevk edildi. Göğüs grafisinde solda ekspansiyon 
kusuru ve opak toraks tübü izlendi. Toraks tomografisinde pnömoraşi ve pnömomediastinum 
saptandı (Resim 1). Beyin cerrahi konsültasyonu yapılan hastada nöröşirüjikal müdahale ge-
rektirecek patoloji saptanmadı. Tüp torakostomi 10. günde sonlandırıldı.

Spontan pnömotoraks nedeniyle başvuran olgumuzda pnömomediastinum ve pnömoraşi 
saptadık. Torasik travma olmadan pnömomediastinum ve pnömoraşi birlikteliliği son derece 
nadir bir durum olduğu için olgumuzu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Pnömomediastinum, Pnömoraşi, Pnömotoraks

Resim 1. Toraks bilgisayarlı tomografi kesitinde pnömomediastinum, pnömoraşi ve opak göğüs tüpü izlenmektedir.
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P-175  PLEVRA

BILATERAL PRIMER SPONTAN PNÖMOTORAKS: ÇOK 
NADIR GÖRÜLEN ÖLÜMCÜL BIR PATOLOJI
Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Hatice Eryiğit Ünaldı, Fatma 
Tuğba Özlü, Azime Yavaş, Huriye İnanıcı, Recep Demirhan
S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bilateral primer spontan pnömotoraks, literatürde çok nadir ve hayati tehlike arz 
eden bir durumdur. Dünyada erkeklerde primer spontan pnömotoraks insidansı 100,000’de 
7–9, kadınlarda ise yine 100,000’de 1–2 olarak bildirilmiş olup bilateral spontan pnömoto-
raks insidansı bu sayının %1–2 kadarıdır. Kliniğimizde eşzamanlı minimal invaziv cerrahi ile 
tedavi edilmiş olan bir bilateral primer spontan pnömotoraks olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu: Hastanemiz acil servisine her iki tarafta göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile başvuran 18 
yaşında erkek hastanın çekilen PA akciğer grafisinde sağ tarafta parsiyel, sol tarafta minimal 
pnömotoraks saptandı. Hastaya acil olarak sağ tarafa plevral kanül uygulandı. Çekilen Toraks 
Bilgisayarlı Tomografide her iki tarafta apikal subplevral-blebler izlendi. Operasyon hazırlığı 
yapılarak aynı seansta önce sol, daha sonra sağ tarafa tek port insizyonundan videotorakos-
kopi ile büllektomi ve parietal plörektomi uygulandı. Hastanın post op 2. gün sol taraf toraks 
dreni, 4. günde sağ taraf toraks dreni sonlandırılarak taburcu edildi. Hastamız halen hastalıksız 
poliklinikte takip edilmektedir.

Sonuç: Bilateral primer spontan pnömotorakslı hastalarda vakit kaybetmeden uygulana-
cak cerrahi girişimler hayat kurtarıcıdır.
Anahtar Kelimeler: bilateral pnömotoraks, tüp torakostomi, vats büllektomi
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P-176  PLEVRA

LOKALIZE MALIGN MEZOTELIYOMA
Abdulaziz Kök1, Osman Cemil Ak1, Sedat Ziyade1, Ömer Soysal1, Nur 
Büyükpınarbaşılı2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş:  Lokalize malign mezotelyoma çok nadirdir. Cerrahi tedavi öncesi tanısı zor olabi-
lir. Preoperatif tanısı konmuş, komplet rezeke edilmiş halen tedavisi süren bir lokalize malign 
mezotelyoma olgusu sunulmuştur

Olgu: 50 yaşında bayan hasta, göğüs duvarında şişlik şikayeti ile başvurduğu merkezde 
biyopsi yapılmış ve malign mezotelyoma tanısı almış. Biyopsi konsültasyonu ise iğsi hücreli 
malign tümör olarak ifade edilmiş. Fizik muayenede sol göğüs ön duvarında şişlik mevcuttu. 
Toraks BT de, sol ön göğüs duvarında, mediyastene invaze, birinci kottan başlayıp akciğere 
uzanan 12x5 cm boyutunda kitle mevcuttu. PET-CT’de; sol akciğer üst lob anterior segmentte 
yerleşimli, anterior mediastene invaze, interkoskal mesafelerden retropektoral alana uzanan, 
lobüle konturlu, yoğun düzeyde FDG tutulumu gösteren lezyon, suprahiler seviyede sol akci-
ğer üst lob bronş komşuluğunda iki adet hipermetabolik metastatik nodüler lezyon/lenf nodu 
mevcuttu. Fiberoptik bronkoskopide patoloji yoktu. Cerrahi kararı verildi. Sol üst lobektomi, 
1–4 kot rezksiyonu ile birlikte komplet kitle eksizyonu uygulandı. Patoloji, sarkomatoid ma-
lign mezotelyoma, mediyastinal ve pulmoner lenf nodlarında tümör pozitif, cerrahi sınırlarda 
tümör negatif ve immünhistokimya; Pansitokeratin yaygın (+), Kalretinin fokal (+), WT-1 
fokal (+), Trombomodulin fokal (+), SMA (+), Desmin (-), S-100 fokal seyrek (+), CD34 (-), 
Sitokeratin 5/6 (-), D2–40 fokal seyrek (+) immünreaktivite göstermiştir. Ki-67 skoru %30–40. 
Postoperatif sorunu olmadı. Adjuvan radyoterapi aldı. Kemoterapi aldı. Takibimizde, postope-
ratif yedinci ayında, kontrol toraks BT de nüks yoktur.

Sonuç: Lokalize malign mezotelyomada cerrahi rezeksiyon yapılmalıdır. Toraks duvarı 
sarkomu gibi kabul edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: mezoteliyoma, göğüs duvarı tümörü, göğüs duvarı rezeksiyonu
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P-177  PLEVRA

DEV BÜLE UYGULANMIŞ OLAN TÜP TORAKOSTOMI
Serkan Uysal, Osman Korcan Tilkan, Mertol Gökçe
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak

Giriş:  Dev büllöz amfizem, sıklıkla bir veya her iki hemitoraksın en az 1/3’ünü kaplayan 
apikal yerleşimli büller ile karakterize bir patolojidir. Klinik ve radyolojik olarak pnömotoraks 
ile karışabilir. Dev büllerde operasyon tedavi seçeneği iken, pnömotorakslarda sıklıkla tüp 
torakostomi uygulanmaktadır. Tüp torakostomi basit, güvenilir ve hızlı uygulanabilir bir tedavi 
yöntemidir. Ancak, endikasyonları uygulanması durumunda dışında morbidite ve mortaliteye 
yol açabilecek komplikasyonlar görülebilir. Dev büle uygulanmış olan tüp torakostomi tüp 
torakostomi komplikasyonlarına dikkat çekmek için paylaşılmıştır.

Olgu: 61 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile dış merkez acil servis 
ünitesine başvurmuş. Hastanın saturasyonu düşük olup hastanın Toraks BT’si görüldükten 
sonra pnömotoraks ön tanısı ile tüp torakostomi uygulanmış. Hastanın şikayetlerinin derin-
leşmesi ve kliniğinin bozulması üzerine tarafımıza sevk edildi. Hastanın Toraks BT’sinde sol 
hemitoraksın yarısını kaplayan dev bülü ve sol akciğer alt lobu tamamen kaplayan infiltratif 
alanı olduğu görüldü. Beyaz küre, sedimentasyon ve CRP değerleri de yüksek olan hastaya 
pnömoni tanısı ile Meropenem ve Linezolid başlandı. Hastanın masif hava kaçağının ve cilt 
altı amfizeminin olması üzerine çekilen Toraks BT’sinde toraks tüpünün bül içerisinde olduğu 
görüldü. Hasta yoğun bakım ünitesinde izlendi. Hastanın 24 saat sonra solunumunun yüze-
yelleşmesi ve karbondioksit retansiyonu gelişmesi üzerine entübe edildi. Hasta 3 gün sonra 
opere edildi. Toraks tüpünün bül içerisine yerleştiği görüldü. Bül rezeke edildi. Akciğeri yaygın 
amfizematöz olan hastanın akciğerinin apikal kısmına serbestlenen parietal plevra greft olarak 
tespit edildi. Böylece parankim defektleri onarıldı. Hasta postop 5. gün ekstübe edildi. Hava 
kaçağı devam ettiği için toraks tüpü postop 17. gün çekildi. Yatışının 40. günü hasta şifa ile 
taburcu edildi.

Tartışma: Büllöz akciğer hastalığı olanlar akut solunum sıkıntıları ile başvurabilirler. Bül-
ler pnömotoraksa da yol açabilmektedir. Büller radyolojik olarak pnömotoraks ile karışabile-
ceğinden mutlaka Toraks BT ile değerlendirilmelidir. Toraks BT’nin özenle yorumlanması ve 
büle dren uygulanmasından kaçınılması gerekmektedir. Büllerin tedavisi ise cerrahidir.
Anahtar Kelimeler: Dev bül, pnömotoraks, tüp torakostomi, komplikasyon
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Intraoperatif görünüm

Resim 1. Bülün içine yerleşmiş olan toraks tüpü görülmektedir.
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P-178  PLEVRA

KRONIKLEŞEN DEV AMPIYEM KAVITESININ CERRAHI 
REZEKSIYONU
Çağatay Çetinkaya, Ali Fuad Durusoy, Bihter Sayan, Esra Yamansavcı Şirzai, 
Mustafa Yüksel, Hasan Fevzi Batırel
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Ampiyem pürülan plevral efüzyon olarak tanımlanır. Ampiyemin ilerlemesiyle zamanla 
visseral ile parietal plevra arasında fibrin bantlar oluşup loküle alanlar gelişir. Yeni gelişen 
damar ve fibroblastlar sert bir zar oluşturur. Bu zar da akciğer parankimini sarıp akciğerin 
fonksiyonlarını etkiler. Biz de bu vakamızı zamanla kronikleşen, ayırıcı tanısında çeşitli plevral 
ve pulmoner hastalıkların olabileceği, operasyon sonrası günümüzde daha nadir karşılaşılan 
ampiyem kavitesinin cerrahi tedavisi eşliğinde sunuyoruz.

44 yaşında bilinen ek hastalığı olmayan erkek hasta yüksek ateş ve terleme şikayetle-
riyle hastanemize başvurdu. Fizik muayenede sağ akciğerde solunum sesleri alınamadı. PA 
Akciğer grafisinde sağ hemitoraksın 3/4 ünü kaplayan kitle? kist? görünümlü dansite artışı 
görüldü. toraks BT de sağ akciğer üst lob posterior, orta ve alt lobu kaplayan 133*128*187 
mm boyutlarında düzensiz sınırlı lezyon görüldü (ŞEkil 1). Lezyonun kalın kapsüllü, içeriğinin 
dansitesinden sıvı? olduğu net saptanmaması üzerine malignite olasılığından dolatı PET-CT 
çekildi. PET-CT de kapsülün posterior duvarında hipermatabolik (suv: 8,22) alan harici tutu-
lum saptanmadı. Bronkoskopide endobronşial lezyona rastlanmadı ancak orta ve alt bronşu-
nun basıya bağlı daralmış olduğu tespit edildi. Hastanın kliniği göz önünde tutularak interne 
edilip parenteral 3. kuşak sefalosporin tedavisi başlandı. Ateşin kontrol altına alınması üzerine 
operasyon kararı verildi. Hastaya sağ torakotomi yapılarak 5. interkostal aralıktan toraksa 
girildi. Sağ hemitoraksın 3/4 ünü kaplayacak şekilde kapsüllü, içi pürülan sıvıyla dolu lezyon 
görüldü (Resim 2a). Kapsül dikkatlice açılıp pürülan sıvı içeriği aspire edildi (Resim 2b). Daha 
sonra kapsülün akciğer ile komşu kalınlaşmış alanları total dekortike edildi (Resim 1). 1 günlük 
yoğun bakım yatışı sonrası serviste takip edilen hasta postoperatif 7. gününde taburcu edildi. 
Taburculuk sonrası 15. gününde takibi sorunsuz şekilde devam etmektedir.

Sonuç olarak günümüzde yeni antibiotik tedavileriyle çok nadir gördüğümüz enfektif plev-
ral & pulmoner komplikasyonlarda klinik stabil hale geldikten sonra agresif cerrahi müdahale-
lerden kaçınılmamalıdır. En büyük handikap ise bu tip hastalarda ayırıcı tanı olmakla birlikte 
ileri teknoloji görüntüleme yöntemleri yol gösterici olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ampiyem, Torakotomi, Pozitron Emisyon Tomografisi
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Resim 1. Preoperatif posterior akciğer grafisi (sol alt), intraoperatif görüntüler (üst), postoperatif akciğer grafisi (sağ alt)
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P-179  PLEVRA

SUBAKUT AMPIYEM TEDAVISINDE NEGATIF BASINÇLI 
YARA TEDAVI SISTEMI (CONFORT NPWT) UYGULAMASI: 
OLGU SUNUMU
İlhan Akaslan
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Ampiyemin tedavisinde temel prensip evreye göre tedavidir. Ağır ateşli silah yaralanması 
sonrası acil torakotomi yapılmış torakotomide yapılan işlem ve rezeksiyon bilinmeyen hasta 
da postop ampiyem gelişmiş 1 ay kadar drenaj tedavisi ile mücadele edildikten sonra mer-
kezimize yakınları tarafından müracaat ettirilen 18 yaşında erkek hasta genel durum kötü, 
kaşektik haldeydi. Hastaya etkin drenaj lavaj ve sonrasında VATS debridman sonrası negatif 
basınçlı yara tedavi sistemi (confort NPWT) uygulandı. Toraks cerrahisi dışında, açık enfekte 
kaviteli yaralarda yaygın olarak kullanıldığı bilinen negatif basınçlı yara tedavi sistemi (confort 
NPWT) seçilmiş toraks vakalarında da uygulanabilir olduğu görülmüştür. Hasta şifa ile çıkışı 
yapılmış uzun dönem enfeksiyon bulguları izlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: ampiyem, NPWT, plavra, 
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P-180  PLEVRA

EŞZAMANLI BILATERAL SPONTAN PNÖMOTORAKSLI 
OLGULARIN ANALIZI
Tevfik İlker Akçam, Önder Kavurmacı, Ayşe Gül Ergönül, Sercan Aydın, Kutsal 
Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş:  Simultane bilateral spontan pnömotoraks (SBSP) görülme oranına ilişkin kesin bil-
giler bulunmamakla birlikte, çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Bu çalışmada hem primer 
hem de sekonder spontan pnömotoraks olgularında saptanan bilateralite ve simültane ortaya 
çıkıştaki klinik yaklaşım ve olguların prognozu paylaşılmıştır.

Metod: Ocak 2005 ile Ocak 2017 arasında 12 yıllık periyotta, spontan pnömotoraks 
tanısı ile takip ve tedavi edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Tüm bu hastalar sekon-
der spontan pnömotoraks (SSP, Grup I) ve primer spontan pnömotoraks (PSP, Grup II) ol-
mak üzere iki gruba ayrıldı. Bu gruplar içinden SBSP saptanan olgular çalışmaya alındı. Tüm 
travmatik, iatrojenik ve barotravma nedeniyle pnömotoraks gelişenler, neonatal ve pediatrik 
olgular çalışma dışında bırakıldı.

Sonuçlar: Hastaların 11’i Grup I, 5’i Grup II’de yer almaktaydı. Yaş ortalaması Grup 
I’de 47,36 ± 21,62 (17–79); Grup II’de 22,4 ± 5,8 (17–32) idi. Grup I’deki olguların 4’ünde 
(36,3 %) KOAH, 3’ünde (27,3 %) granülomatöz akciğer hastalığı, 2’sinde (18,2 %) idiyopatik 
pulmoner fibrozis, 1’inde (9,1 %) bronşektazi ve 1’inde (9,1 %) hipersensitivite reaksiyonu 
bulunmaktaydı. Bu gruptaki olguların 4’üne bilateral tüp torakostomi, 4’üne tek taraflı tüp 
torakostomi yapılırken; kalan 3 olguya tıbbi tedavi ve gözlem uygulanmıştı. Grup I olgularının 
6’sı (54,6 %) 72 aylık izlem süresinde yaşamını yitirdi, bu olgulardan sadece biri KOAH’lıydı. 
Grup II’deki olguların tümü ilk ya da ikinci atakta bilateral videotorakoskopik cerrahi yakla-
şımla tedavi edilmişti.

Tartışma: Literatürde SBSP’li olguların prognozu ile ilgili çok az sayıda çalışma bulun-
maktadır. Bu çalışmada, KOAH dışı Grup I olgularında simültane ve bilateral ortaya çıkışın 
mortalitesinin Grup II’ye göre çok yüksek olduğu saptandı. Elde edilen sonuç, sekonder spon-
tan pnömotoraksın simültane ve bilateral ortaya çıkışının, ileri dönem bir akciğer patolojisini 
işaret ettiği ve bu olguların prognozunun kötü olduğu kanısına varmamıza neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: eşzamanlı pnömotoraks, primer, sekonder, bilateral
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P-181  PLEVRA

MALIGN PLEVRAL EFFÜZYONLARDA PLÖREDEZIS IÇIN 
UYGULANAN 2 GR TALK’IN ETKINLIĞI
Aykut Eliçora1, Adil Avcı2, Fatih Sezer3, Salih Topçu2, Galbinur Abdullayev2

1Bülent Ecevit Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak 
2Kocaeli Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli 
3Kastamonu Devlet Hastanesi, Kastamonu

Giriş:  Malign plevral effüzyon plevra invazyonu veya metastazı ile plevral aralıkta kanser 
hücrelerinin görülmesidir. Tekrarlayan malign plevral effüzyonların tedavisinde ploredezis ol-
dukça sık kullanılan bir tedavi yöntemdir. Plöredezis amaçlı en sık kullanılan ajan steril talkdır. 
Plöredezde genel olarak 4 gram steril talk kullanılmakla birlikte biz çalışmamızda 2 gram steril 
talk kullandık.

Materyal-method: Çalışmamızda malign plevral efüzyon nedeni ile başvuran 50 has-
taya 2 gr talk plöredez işlemi yapıldı. Olguların 20’si erkek, 30’u kadın idi. Hastalar Meme, 
GIS-renal (mide, kolon, renal), akciğer (akciğer ca, mezotelyoma) ve jinekolojik maligniteler 
(endometriyum, over Ca) olarak 4 grup halinde gruplandırıldı.

Bulgular:İşlem sonrasında hastaların 21’inde (%42) tekrar plevral efüzyon gelişirken, 29 
hastada (%58) nüks gelişmedi. Hastaların 12’sinde sadece göğüs ağrısı görülürken 2 hastada 
işleme bağlı geçici solunum sıkıntısı gelişti. Hiçbir hasta da işleme bağlı mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Ploredezisin 5–10 gr talk ile yapılması durumunda başarı oranı %85 oranında 
dır. Bizim başarı oranımız daha yüksek miktarda talk ile yapılan ploredizlerin başarı oranın-
dan daha düşük görünmekle birlikte işleme bağlı görülen yan etkilerin oldukça düşük oranda 
görülmesi nedeniyle riskli hastalarda işlem açısından güvenli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Effüzyon, Malign, Plöredez
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P-182  PLEVRA

ÇOCUKTA PARAPNÖMONIK SIVILARDA/AMPIYEMDE 
VATS’IN ROLÜ
Osman Cemil Akdemir1, Abdulaziz Kök1, Sedat Ziyade1, Erkan Çakır2, Nur 
Büyükpınarbaşılı3, Ömer Soysal1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş:  Pnömoni sonrası parapnömonik efüzyon veya ampiyem sık değildir, prognozu 
genellikle iyidir, fakat hala ciddi morbidite sebebi olabilmektedir. Standart tedavi uygun anti-
biyotik tedavisi ve gerektiğinde tüp torakostomi ile drenajdır. Drenaj yetersiz olursa torakotomi 
ve dekortikasyon uygulanabilmektedir. Video yardımlı torakoskopik cerrahinin yaygın kullanı-
mı ile parapnömonik efüzyon yönetim şemasında değişikler olmuştur.

Materyal-metod: Haziran 2012-Şubat 2017 tarihleri arasında Bezmialem Vakıf Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi anabilim dalımızda parapnömonik efüzyon 
veya ampiyem nedeniyle VATS yapılan pediyatrik yaş gurubundaki hastaların kayıtları retros-
pektif olarak incelendi. Kayıtlar yaş, cinsiyet, uygulama tarafı, uygulamada kullanılan insizyon 
sayısı, uygulamadan önce toraks tüpü takılıp takılmadığı, patoloji ve kültür sonuçları, cerrahi 
komplikasyon ve mortalite ve de hastanede kalış süreleri açısından incelendi.

Prosedürün uygulamasında ön aksiller çizgi 5. aralıktan 5 mm insizyon yapıldı, 5 mm op-
tik ile toraksa girilerek eksplorasyon yapıldı ve optik rehberliğinde, görerek arka aksiller çizgi 
üzerinde kostofrenik sinüsten 5 mm lik ikinci bir insizyon yapıldı, işlem bitiminde hava kaçağı 
yok ise alttaki kesiden yerleştirilen bir dren apikale konulduktan sonra tespit edildi. Hava 
kaçağı olan olgularda alttaki kesiden bazale, üstteki kesiden de apikale olacak şekilde bir dren 
yerleştirilerek tespit edildi.

Bulgular:Toplam hasta sayısı 32 idi. Hastaların yaşları 1–14 arasındaydı. Hastaların 19’u 
erkek, 13’ü kızdı. Onyedi hastada sol tarafa, 15 hastada sağ tarafa VATS yapıldı. Onaltı has-
tada plevral efüzyon için önce tüp torakostomi uygulandı, klinik düzelme olmaması, lokülas-
yonlar veya tuzaklanmış akciğer varlığı ya da kesin tanı ihtiyacı nedeniyle VATS yapıldı. Onaltı 
hastada ise masif efüzyon, toraks USG’de plevral boşlukta septasyonların varlığının gösteril-
mesi veya kesin tanı gereksinimi ile VATS yapıldı. Alınan örneklerin patoloji incelemeleri 7 
hastada nekrozlaşan granülomatöz iltihap, 25 hastada organize fibrinli iltihap şeklinde verildi. 
Organize fibrinli iltihap sonucu gelen hastalardan temizlenen fibrin debrislerin kültüründe, yal-
nızca bir hastada Staphylococcus Haemolyticus ve bir hastada da Streptococcus Pneumonia 
üredi. Hiçbir hastada mycobacterium üremedi ve ARB görülmedi. Cerrahi komplikasyon gö-
rülmedi, mortalite yoktu. En kısa hastanede kalış süresi 3 gün, en uzun hastanede kalış süresi 
de nekrotizan pnömonisi de olan bir hastada 18 gün idi (medyan 4 gün).

Sonuç: Parapnömonik efüzyonda VATS; tüberküloz ayrıcı tanısına katkıda bulunur, daha 
kısa hastanede kalış süresine, daha kısa süreli antibiyotik kullanımına yol açar, plevral sıvının 
tam aspirasyonuna, fibrinöz materyalin tam temizlenmesine ve lokülasyonların ortadan kal-
dırılmasına imkan sağlar.
Anahtar Kelimeler: VATS, ampiyem, plevral efüzyon
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P-183  PLEVRA

ŞILOTORAKS VAKALARINDA HEMŞIRELIK BAKIMI
Neriman Onaran, Serdar Evman, İlker Kolbaş, Nilgün Alğan, Selma Karakaplan, 
Hakan Yılmaz, Çağatay Tezel, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Duktus torasikus vücuttaki en büyük lenfatik drenaj sistemidir. Plevral boşlukta 
lenfatik duktus torasikusun bütünlüğünün bozulması (yırtılması, kopması, yıpranması veya 
sıkışması) sonucu lenfatik sıvının (şilöz mayinin) toplanmasına şilotoraks denir. En sık görülen 
belirti plevral sıvı birikimi nedeniyle oluşan öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissidir. 
Nadir görülen bir klinik tablo olmasına rağmen sonuçları itibariyle ve sahip olduğu morbidite 
ve mortalite potansiyeli nedeniyle benign bir tablodur. Bu nedenle verilecek hemşirelik bakımı 
önem taşımaktadır.

Gereç-Yöntem: Ocak 2013-Aralık 2016 tarihleri arasında, kliniğimizde şilotoraks tanısı 
ile tedavi görmüş olan 29 hasta retrospektif olarak incelendi. Cinsiyet, yaş, hastanede yatış 
süresi, drenaj miktarı, açlık kan şekeri değeri (AKŞ) ve aldığı-çıkardığı takibi balans değeri 
araştırıldı.

Bulgular: 29 hastanın 12’si kadın, 17’si erkek, ortalama yaş grubu 56,8 (19–79) idi. 
Hastaların ortalama hastanede yatış süresi 21 gün (5–90) idi. Hastalara günlük akciğer grafisi 
takibi ve laboratuvar analizi takibi yapıldı. Biyokimya analizinde serum albümin değeri 3,4 g/
dl’nin altında olan hastalara albümin transfüzyonu, serum potasyum değeri 3,5 mmol/L’nin 
altında olan hastalara tamponize mayi olarak replasman tedavisi uygulandı. Ortalama drenaj 
miktarı 4500 cc (400–17500) idi. Aldığı çıkardığı takibinde balans değeri +1800 ml (200–
4300) olarak hesaplandı. Hastaların parenteral beslenmesi bağlı olarak AKŞx4 takibi yapıldı 
ve ortalama AKŞ değeri 120 mg/dl (66–198) olarak saptandı.

Sonuç: Şilotoraks vakaları klinikte, multipl vakalardan biri olması ve hastaların yatış sü-
relerinin uzun olması sebebiyle hemşirelik bakımında klinik önem taşıyan ve holistik bakış açı-
sıyla ele alınması gereken hastalıklardan biridir. Uygulanacak tedavi yöntemine göre verilecek 
hemşirelik bakımı planlanmalı ve uygulanmalıdır. Uygulanacak hemşirelik bakımı temelde; 
göğüs tüpü olan hastanın hemşirelik yönetimi, total parenteral beslenme uygulanan hastanın 
hemşirelik yönetimi, sıvı elektrolit dengesizliği olan hastanın hemşirelik yönetimi ve pre op/
post op dönemdeki hastanın hemşirelik yönetimidir.
Anahtar Kelimeler: Konservatif tedavi, şilotoraks, toraks dreni, total parenteral beslenme
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Resim 1. Silöz sivi görünümü
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P-184  PLEVRA

OVER KANSERLI HASTADA MALIGN MASIF 
HEMOTORAKS: VATS ILE KONTROL
Osman Cemil Akdemir, Sedat Ziyade, Ömer Soysal, Abdulaziz Kök
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş:  Malign plevral sıvı tüm plevral sıvıların %20–50 sini oluşturur. Plevrada tümör 
vardır. Sıvı hemorajik olabilir. Sıklıkla karsinomlarda görülür. Over kanserinde gelişimi de 
sıktır ve kısa bir sağkalımı ifade eder. Hemotoraks ise plevral boşlukta kan birikmesi olup, 
en sık nedeni travmadır. Hemotoraksların %10–25 inin tedavisi için tüp torakostomi yeter-
li olmaktadır. Hemotoraksta hızlı kanama ve şok tablosu torakotomi endikasyonudur. Over 
kanserli, hemorajik malign plevral sıvılı, şok tablosu gelişen ve VATS ile müdahale edilen bir 
olgu sunulmuştur.

Olgu: 75 Yaşında bayan hasta halsizlik ve nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Öyküsünde, 
2 yıl önce mide kanseri, gastrektomi olduğu, 7 ay önce sağ plevral sıvı nedeniyle sıvı örnek-
lendiği, ikinci primer olarak over ca tanısı konulduğu ve plöredezis yapıldığı öğrenildi. Fizik 
muayenede solda solunum seslerinde azalma tesbit edildi. Akciğer filminde solda sıvı olması 
üzerine plöroken takıldı. Beşinci gün hemoglobin düşüklüğü, hipotansiyon ve taşikardi gelişti. 
Şok tablosu vardı. Masif hemotoraks tanısı ile acil ameliyata alındı. VATS yapıldı. Eksploras-
yonda toraksta masif hemorajik sıvı izlendi. 3500 cc aspire edildi. Toraks posterior duvarda 
lezyon izlendi. Patoloji için örneklendi. Plöreken lokalizasyonundan hemoraji yoktu. Akciğer 
çepeçevre serbestleştirildi. Aktif kanama odağı saptanmadı. Postoperatif dönemde sorunu ol-
madı. Plöredezis uygulandı ve taburcu edildi. Halen takipte olan hasta kemoterapi almaktadır.

Sonuç: Malign plevral sıvı kısa sağ kalımı ifade eder. Fakat malign plevral sıvılı hastada 
da masif ve cerrahi tedavi gerektiren bir hemotoraks gelişirse cerrahi uygulanmalıdır. VATS 
tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hemotoraks, Malign efüzyon, Over ca, VATS
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P-185  PLEVRA

BRONKOPLEVRAL FISTÜLE ALTERNATIF YAKLAŞIM: 
SAĞ PNÖMONEKTOMI SONRASI GELIŞEN 
BRONKOPLEVRAL FISTÜLÜN KARDIYAK SEPTAL TIKAÇ 
ILE KAPATILMASI
Hakan Nomenoğlu, Şevki Mustafa Demiröz, Göktürk Fındık, Funda İncekara
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Bronkoplevral fistüller akciğer rezeksiyonları sonrası görülen önemli komplikasyon-
lardandır. %2–10 oranında görülen bronkoplevral fistül (BPF), gelişen teknolojiye ve cerrahi 
tekniklere rağmen günümüzde hala tedavisi göğüs cerrahlarını oldukça zorlayan bir sorundur. 
Bu yazıda sağ pnömonektomi sonrası görülen BPF’ye alternatif bir teknik ile yaklaşım sunul-
muştur.

Olgu: 71 yaşında erkek hasta öksürük nedeniyle başvurduğu dış merkezde çekilen toraks 
BT’de sağ üst lobda kitle görülmesi üzerine tarafımıza yönlendirildi. Çekilen PET-BT’de sağ 
üst lobda fissüre uzanım gösteren 4x3 cm boyutlarında lezyon (suvmax: 13,32) ve sağ hiler 
lenfadenopati (suvmax: 4,25) saptandı. Transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu 
skuamöz hücreli karsinom ile uyumlu gelen hastaya sağ torakotomi ile pnömonektomi uygu-
landı. Takiplerinde sorun yaşanmayan hasta postoperatif 10. gününde taburcu edildi. Tabur-
culuktan iki hafta sonra hasta ateş öksürük ve balgam şikayetiyle geldi. Çekilen PA akciğer 
grafisinde hastanın pnömonektomi poşunda sıvı seviyesinde azalma olduğu görüldü. Hastaya 
yapılan fiberoptik bronkoskopide sağ pnömonektomi güdüğünde BPF saptandı. Hastaya 28F 
pesser diren ile sağdan tüp torakostomi ve kapalı su altı drenajı uygulandı; masif hava çıkışı 
ve ampiyematöz sıvı geldiği görüldü.

Medikal tedavi ve intraplevral lavaj ile hastanın genel durumu bir miktar düzeldikten sonra 
rijit bronkoskopi planlandı. Hastaya genel anestezi altında rijit bronkoskopi ile BPF’ye Occ-
lutech™ Figulla™ Occluder (OFO) yerleştirilerek BPF’nin endobronşial olarak kapatılması 
sağlandı. Tıkaç yerleştirildikten sonra hava ve sıvı giriş-çıkışının durduğu görüldü. Tüp tora-
kostomisinden hava çıkışının devam etmediği izlendi. Sekresyon aspirasyonu için yerleştirilen 
minitrakttan işlem sonrası takiplerinde sekresyon miktarında kayda değer bir azalma olduğu, 
işlem öncesi intraplevral lavaj sonrası hastanın ağzından gelen lavaj sıvısının işlem sonrası 
kesildiği ve hastanın genel durumunun düzeldiği görüldü. İşlem sonrası 4. haftasında taburcu 
edilen hasta taburculuk sonrası kontrol bronkoskopisinde fistülün tekrarlamadığı ve OFO’nun 
intakt olduğu görüldü.

Tartışma: Bronkoplevral fistüller, her ne kadar akciğer rezeksiyonlarının önemli kompli-
kasyonları arasında yer alsa da gelişen teknoloji ve yöntemlerle her geçen gün tedavisi daha 
da kolaylaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: bronkoplevral, fistül, ampiyem, pnömonektomi, komplikasyon
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Bronkoplevral fistülün işlem öncesi ve sonrası görüntüleri

Resim 1. Sağ pnömonektomi sonrası oluşan bronkoplevral fistülün işlem öncesi ve sonrası görüntüleri. Taburculuk sonrası 2. hafta kontrol 
bronkoskopisinde septal tıkaçın intakt olduğu görülüyor.
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P-186  TRAKEA

ENTÜBASYONA BAĞLI GIDEREK ARTAN 
LARINGOTRAKEAL STENOZLAR VE SEBEPLERI
Ahmet Başoğlu1, Ayşen Taslak Şengül1, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak1, Burçin 
Çelik1, Gökhan Pirzirenli2, Volkan Yılmaz1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun 
2Urfa Eğitim Araştırma Hastanesi, göğüs cerrahi kliniği, Şanlıurfa

Giriş: Trakea stenozu sıklıkla, trakeostomi, uzun süreli entübasyon ya da malign neden-
lere bağlı olarak ortaya çıkar. Trakeal stenozun en iyi tedavisi cerrahidir. Bu çalışmanın amacı 
trakeal ve subglottik stenozun cerrahi tedavisinde tecrübelerimizi sunmak ve literatür verile-
riyle analiz etmektir.

Bulgular: Eylül 2001-mart 2017 tarihleri arasında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde arasında trakeal rezeksiyon ve rekonstruksiyon uygulanan 36 
olgu retrospektif olarak incelendi. Hastaların 22 erkek 14 si kadın olup, ortalama yaş 35,4 
(18–73) idi. Ortalama entübasyon süresi 24 gün (4–60) dü. Entübasyon nedeni 15 hastada 
genel travma, 13 hastada organik fosfor zehirlenmesi, 2 hastada koroner arter hastalığı, 2 
hastada düşme ve kafa travması, 1 hastada CO zehirlenmesi, 1 hastada H1N1 enfeksiyonu, 
1 hastada ilaç intoksu, 1 hastada kitle nedeniyle dıştan bası ve 1 hastada iple boğulma idi. . 
Entübasyondan cerrahiye kadar geçen süre ortalama 3,3 ay (1–6 ay) idi

Toraks BT’de stenotik segment uzunluğu 1,5–5,5 cm arasında ölçüldü. Ortalama 2,3 
cm’lik (1,5–5,5 cm) segment rezeke edildi. Dört olguda krikoid kartilaj da etkilendiğinden 
trakeal rezeksiyon anterior krikoidektomi ile birlikte gerçekleştirildi. 2 olguda tiroit kartilaja 
anastomoz yapıldı. Diğer olgularda ise uç uca anastomoz uygulandı.

Ortalama postoperatif hastane yatış süresi 10,6 gün (8–25 gün) idi. Morbidite 8 hastada 
görülürken, mortalite 1 hastada nazokomiyal enfeksiyon sonrası yaşandı. Postop komplikas-
yon restenoz 6 hastada, yara yerinde akıntı ve hava kaçağı 1 hastada, sağ kol güçsüzlüğü 1 
hastada ve hipoglisemi 1 hastada izlendi.

Tartışma: Trakea stenozlarında rezeksiyon ve uç-uca anastomoz, dikkatli seçilmiş has-
talarda yüksek başarı oranları (%71–97) ile uygulanabilmektedir. Krikoid ve tiroid kartilaj 
ile subglottik bölgeye uzanan laringotrakeal stenozlu hastalarda krikotrakeal rezeksiyon ile 
havayolu devamlılığı sağlanmalıdır. Morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan cerrahi girişimlere 
gereksinim kalmaması için de krikotrakeal travmalardan kaçınmak gerekir.
Anahtar Kelimeler: entübasyon, stenoz, krikoid
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P-187  TRAKEA

TRAKEAL STENTIN NEDEN OLDUĞU TRAKEA-ÖZOFAGEAL 
FISTÜL: EPILEPSILI ZOR OLGUNUN SUNUMU
Erdal Yekeler1, Mahmut Subaşı1, Alkın Yazıcıoğlu1, Ahmet Güngör1, Hacer Boztepe 
Yeşilçay1, Sema Turan2, Hija Yazıcıoğlu2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara. 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi/Yoğun Bakım 
Kliniği, Ankara.

Amaç: Postentübasyon Trakeal Stenoz (PETS) sonrası konulan trakeal silikon kaplı me-
talik stentin neden olduğu, epilepsili olguda Trakea-Özofageal Fistül (TÖF) olgusunun cerrahi 
yönetiminin tartışılması amaçlandı.

Gereç-yöntem: 18 yaşında, bayan olguda status epilepticus nedeniyle yoğun bakımda 
10 günlük mekanik ventilasyon ile takip sonrası PETS gelişmiş. Dış merkezde trakeaya 6 cm 
uzunluğunda ve 2,5 cm çapında silikon kaplı metalik stent yerleştirilmiş ve 1 ay sonrasında 
gıda alınması sonrası öksürük ve nefes darlığı şikâyeti olan olgunun yapılan endoskopi ve 
bronkoskopide stent proksimal ucunun TÖF’e neden olduğu tespit edilmiş.

Bulgular:Pulmoner enfeksiyon bulgusu saptanmayan olguda bronkoskopide vokal kord-
lardan 4 cm sonra başlayan primer darlık bölgesine yerleştirilmiş stentin proksimal ucunda ve 
distalinde darlık tespit edildi. Stentin proksimal ucunda membranöz yüzde 0,5x1 cm’lik fistül hattı 
ve stentin dokuya gömüldüğü görüldü. Bronkoskopide çıkarılamadığı için servikal collar insizyon 
ve trakeotomi ile stent çıkartıldı, distaldeki darlığa dilatasyon uygulandı. Proksimaldeki darlığa 2 
cm’lik trakeal rezeksiyon, primer tamir ve uç uca anastomoz yapıldı. 10. günde oral başlandı ve 
20. günde taburcu edildi. 1 ay sonra oral alım sonrası öksürük ve nefes darlığı şikâyeti ile tekrar 
yatırıldı. Yapılan bronkoskopide trakeal anastomoz hattında membranöz yüzün erode ve ösofagu-
sun trakeaya doğru protruze olduğu, TÖF geliştiği ve ayrıca distaldeki darlığın sebat ettiği saptandı. 
Distaldeki darlık dilate edildi. Takiplerinde fistülün kapanmadığı gözlendi. Olguya distaldeki darlığı 
içeren 2 cm’lik trakeal rezeksiyon, fistül için primer tamir ve trakeal uç uca anastomoz uygulandı. 
Postoperatif 15. günde taburcu edildi. 1 yıllık takibinde bir sorun olmadığı görüldü.

Sonuç: PETS’nin yönetiminde algoritmaya uyulması özellikle yaşam beklentisi uzun ol-
gularda önem arz eder. Cerrahi için zaman kazanmak amacı ile veya cerrahiye uygun olma-
yan hastalarda; neodimum yttrium aliminum pevroskite (Nd-YAP) lazer ile vaporizasyon, me-
kanik ve/veya balon ile dilatasyon sonrası silikon stent implantasyonu gibi endoskopik tedavi 
yöntemleri tercih edilebilir. Benign trakeal darlıklarda cerrahi rezeksiyon ve rekonstrüksiyonun 
çok iyi sonuçlar vermesi, bu işlemlerin deneyimli merkezlerde ve uygun zamanlamayla yapıl-
masını gerekli kılar. Cerrahi tedavi gerektiren diğer bir benign trakeal hastalık olan TÖF, infla-
matuar durumlar, yabancı cisim, travma, cerrahi işlemler ve yüksek basınçlı entübasyon tüp-
lerinin kullanımı gibi etiyolojilere bağlı gelişebilir. Fistülün uzunluğu, seviyesi bronkoskopi ile 
değerlendirilerek uygun olgularda primer tamir yapılmalıdır. Sunulan bu olguda karşılaşılan 
önemli durumlar, TÖF-PETS’in öncelikle titiz bir cerrahi tedavi gerektirmesi, hastanın uygula-
nan cerrahinin sonuçlarını tehlikeye sokan epilepsi hastalığına sahip olması ve trakea cerrahisi 
gibi problemli operasyonun eşlik eden fistüle bağlı inflamatuar zeminde yapılmış olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: post-entübasyon trakeal stenoz, trakeal rezeksiyon, epilepsi.
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Resim 1. Preoperatif direkt grafiler (üst sıra), bilgisayarlı tomografi (sol alt) ve postoperatif direkt grafi (sağ alt).
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P-188  TRAKEA

FARKLI BIR HEMOPTIZI NEDENI: VOKAL KORDDA 
YAŞAYAN SÜLÜK
Erkmen Gülhan, Selma Mine Kara Apaydın, Leyla Nesrin Acar, Ali Beyoğlu, Zeynep Cesur
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Ankara

Yabancı bir cismin alt solunum yollarına aspirasyonu sık görülür, insanlarda önemli mor-
bidite ve mortalite nedenidir ve acil müdahale gerektirir. Aspire edilen cisimler organik ya 
da inorganik olabilir. Trakeobronşiyal ağacın en sık yabancı cisimleri inorganik cisimlerdir. 
Bununla birlikte; balık, sülük ve yuvarlak solucanlar (ascariazis) en yaygın canlı yabancı ci-
simler olarak bildirilmiştir. 2015 Injury Facts from the National Safety Council’e göre, yabancı 
cisim aspirasyonlarının %80’i 15 yaşın altındaki çocuklarda görülmektedir. Toplumda, kasıtsız 
yaralanmalardan ölüm sebepleri arasında yabancı cisim aspirasyonu (asifiksi) nedeni olarak 
dördüncü sırada yer almaktadır. Sülükler ender bulunan fakat mortal komplikasyonlara se-
bebiyet verebilen endoparazitlerdir. Çoğunlukla kaynak sularında ve kirli su birikintilerinde, 
derelerde, göletlerde, göllerde, bataklıklarda, su kanallarında yaşarlar. Sülük, hirudu sınıfın-
dan ‘phylum annelida’ya ait kan emen solucanlardandır. Vücutları yassı ve halka şeklinde 
olup, birkaç mm’den 30 cm’e kadar uzunlukta olabilir. Genellikle su içerken veya yıkanırken 
oral ve nazal yoldan girebilir; nazofarinkse, epiglottise, özefagusa ve hatta trakea ve bronşlara 
kadar gelebilir. Trakeobronşiyal hirudiniasis, nonspesifik olarak ortaya çıkar. Sülük varlığı, 
diğer solunum yolu rahatsızlıklarını taklit edebilir, bronşiyal astım ve kronik anemiye sebep 
olabilir. Boyutu büyümeye başladığında, hemoptizi, ses kısıklığı ve akut hava yolu obstrük-
siyonu oluşabilir. Olgumuz 44 yaşında erkek hasta; bilinen astım hastalığı nedeniyle inhaler 
tedavi almakta olup 12 gündür öksürük ve hemoptizi şikayeti ile hastanemiz acil servisine 
başvurmuştur. Fizik muayenesinde solunum sesleri bilateral eşit ve kabalaşmış alındı, SPO2: 
%97. Özgeçmişinde 35 paket/yıl sigara öyküsü mevcut. Rutin tam kan, biyokimya, CRP ve 
D-dimer değerleri normal sınırlarda olup çekilen akciğer grafisinde özellik saptanmadı. Toraks 
Bilgisayarlı Tomografisinde patolojik bulgu izlenmeyen hastaya bronkoskopi planlandı. Lokal 
anestezi ile yapılan flexible bronkoskopide epiglottis posteriorunda, vokal kord seviyesinde, 
rima glottis anteriorunda, mukozal yüzeyinde hemorajiye sebep olan, yeşil-kahve renkli veje-
tan görünümlü ve hareketli lezyon izlendi. Bilateral bronşial sistem doğal görünümde olup ek 
lezyon saptanmadı. Vokal kordlar üzerinde bulunan lezyon için genel anestezi altında hastaya 
rijid bronkoskopi yapıldı. Forceps yardımıyla yabancı cisim çıkarıldı.

Kaygan yüzeye ve çevik hareketlere sahip sülüğü çıkarmak için belli bir yöntem bulunma-
maktadır. Sülük, aşırı manipülasyon sebebiyle daha yüksek bir enfeksiyon riski oluşturabilir. 
Bronkoskopi ile paraziti paralize etmek için lokal veya genel anestezi kullanılarak distal hava 
yoluna düşmesini önleyerek hızlıca çıkarılması gerekir. Uygun olgu öyküsü ve bronkoskopi 
tanı için kritik önem taşır. Doğru tanı ve zamanında tedavi uygulanmalıdır. Hemoptizi varlı-
ğında canlı yabancı cisim aspirasyonu da akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: aspirasyon, bronkoskopi, sülük
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Resim 1.
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P-189  TRAKEA

TRAKEOSTOMI SONRASI TRAKEAL STENOZ CERRAHISI
İsa Döngel1, Hasan Ekrem Camaş1, Mustafa Kemal Yıldırım2, Önder Öztürk3

1Süleymen Demirel Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta 
2Süleymen Demirel Üniversitesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Isparta 
3Süleymen Demirel Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta

Giriş: Trakeal stenoz, trakeanın farklı nedenlerle obstrüksiyona uğraması sonucu trakea 
lümeninin daralmasıdır. Entübasyon sonrası ortalama 1–3 ay içinde gelişebilir. Genellikle sinsi 
bir başlangıcı vardır ve erken dönem belirtileri önemsenmez veya başka hastalıklarla karıştığı 
için gözden kaçabilir. Hastalarda öksürük, tekrarlayan pnömoni, nefes darlığı, hırıltılı solu-
num, soluk alıp vermede zorluk, wheezing, stridor gibi şikâyetler olabilir.

Olgu: Trakeal stenozlu 27 yaşında, geçirilmiş trakeostomisi ve uzun süre yoğun bakım-
da takip edilmiş olan genç hasta, kliniğimize ileri derecede nefes darlığı, soluk alıp vermede 
zorluk, wheezing ve stridor şikâyetleri ile başvurdu. Hastanın klinik ve radyolojik olarak tra-
keasının %90’a yakın daralmış ve trakeada yaklaşık 0,4 mm’lik bir açıklık olduğunun tespit 
edilmesi üzerine (Resim 1 A,B) acil trakeal dilatasyon ve operasyon kararı verildi ve cerrahiye 
alındı, yaklaşık üç (3) cm’lik stenotik ve yapısı bozulmuş trakeal seğment çıkarıldı (Resim 1C), 
distal ve proksimal trakea uçları uç-uca anostomoz yapıldı. Hastanın cerrahi sonrası klinik 
ve radyolojik olarak rahatladığı gözlendi, takiplerinde problem gelişmeyen ve taburcu edilen 
hastanın post-operatif dördüncü ayında yapılan bronkoskopisinde trakeanın ve anostomoz 
hattının açık olduğu gözlendi (Resim 1D).

Sonuç: Trakeal stenozlarda, stenotik daralmış trakeanın cerrahi olarak rezeksiyonu ve 
uç-uca anastomozu, dikkatli seçilmiş hastalarda uygulanabilen en iyi tedavi yöntemidir. Uzun 
süre kalmış trakeostomi sonrası rezeksiyonların deneyim gerektirdiği ve normale göre daha 
zor olabileceği, cerrahi öncesi göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, Trakea Stenoz, Nefes Darlığı, Cerrahi
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Resim 1 A, B, C, D. Radyolojik olarak trakel stenozun, intra-operatif cerrahinin, trakeal rezeksiyonun ve cerrahi sonrası anastomoz hattının 
görünümü.
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P-190  TRAKEA

TRAKEAL STENOZA NEDEN OLMUŞ ÖN MEDIASTEN 
KITLESI
Figen Türk1, Ayşegül Erçevik2, Rahmi Akyol3, Soner Gürsoy1

1SBÜ. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi 
Anabilim Dalı. İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı. İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı. İzmir

Giriş: Hangi nedenle olursa olsun trakea stenozu olgular için hayati önem taşır.
Ön mediasten kitleleri ayırıcı tanı ve tanı sonrası tedavi yaklaşımı açısından ilgili literatür 

eşliğinde sunulmuştur.
Olgu: 18 yaşında erkek olgu. Yaklaşık 2 ay önce servikal bölgede gelişen ve hızla bü-

yüyen şişlik nedeniyle dış merkezden sevkle, Göğüs Cerrahi polikliniğine başvurdu. Ağrı ve 
nefes darlığı şikayeti vardı. Eforla stridor mevcuttu. Doppler Usg’de retrosternal alana uzanan 
8*4*8 cm boyutlarında lobule konturlu hipoekoik inhomojen solid kitle ve etrafında çok sayı-
da lenfadenopati saptandı. Toraks BT’de tiroid sağ lobu anterior kesiminden başlayan, toraks 
girişine doğru sola da yayılan, tiroid sağ lobu lateral konturu ile invaziv tarzda sınırları olan, 
komşu karotis ve juguler arterleri posterıor ve laterale doğru displase eden, sol paratrakeal 
komşulukta mediastene doğru uzanarak sol brokioosefalik vasküler yapıların aortadan çıkışın-
da küçülerek sonlanan yumuşak doku dansitesinde kitle lezyonu saptandı Kitleye bağlı trakeal 
daralma en belirgin kesimde transvers çapta 2,1 mm, ön arka çapta 11,2 mm dir. (Resim 1) 
Her iki supraklavikuler alanda büyümüş lenf nodları saptandı. Hastaya bu bulgularla biyopsi 
planlandı. Biyopsi sonucuna kadar hastaya medikal tedavi verildi. Biyopsi sonucu lenfoma ile 
uyumlu olarak rapor edildi. Hematoloji kliniğine tedavi için yönlendirildi.

Sonuç: Büyümüş tiroid bezi, teratom, tiroid maligniteleri, lenfoma ön mediasten kitleleri 
arasında yer almakla birlikte tedavi seçenekleri birbirinden farklılık göstermektedir. Ciddi tra-
kea stenozu yapmış vakalarda, trakea cerrahisine gidilecek olursa kalan kıkırdak dokusunun 
malazik olabileceği bilinmeli, gereğinde stent uygulaması düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Trakea stenozu, stent, lenfoma
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Resim 1. Kırmızı ok: Stenotik trakea segmenti Mavi ok: Servikal kitle
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P-191  TRAKEA

TRAKEOÖZEFAGIAL FISTÜL OLGUSU
Mehmet Kılıç, Altan Ceritoğlu, Mustafa Vedat Doğru, Çiğdem Obuz, Ernur Ay, 
Hasan Akın
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trakeaözofagial fistüller (TÖF) solunum sistemi ve gastrointestinal sistem arasında pato-
lojik bir bağlantı olmasıdır. Konjenital veya edinsel olarak görülebilirler. Konjenital TÖF daha 
sık görülmektedir.

Edinsel trakeaözofageal fistül daha az sıklıkta görülür. Klinikte uzamış trakeal entübas-
yon, malignite, granülomatöz mediastinal infeksiyonlar, immün yetmezlik sendromları, açık 
ve kapalı göğüs travması ile iatrojenik travmalar edinsel TÖF sebepleri arasındadır. Edinsel 
TÖF’lerin %50–70’i primer özofagus veya akciğer kanserlerine veya lenfoma gibi mediyasti-
nal tümörlerin tedavisine bağlı olarak malign sebeplerle oluşur.

Bizim olgumuz 54 yaşında bİr erkek hasta; kranial emboli nedeniyle 60 gün YBÜ ya-
tışı sonrası uzun süren entübasyon nedeniyle trakeoözefagial fistül gelişmiş. Dış merkezde 
özefagus fistülü tamir operasyonu ve endobronşial tedavi sonrası fistül kapanmamış. Genel 
cerrahi ekibiyle birlikte hasta operaysona alındı. Özefagus primer tamiri ve trakea rezeksiyonu 
uygulandı ve fistül tamiri sağlandı. Hastanın takiplerinde fistülün tamamen kapandığı izlendi.

Trakeoözefagial fistül tedavisinde primer tedavi cerrahidir. Biz de opere ettiğimiz olgumu-
zu sizlerle paylaşmak istedik
Anahtar Kelimeler: trakeoözefagial fistül, trakea rezeksiyonu, uzamış entübasyon
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P-192  TRAKEA

AKCIĞER APSESINE SEBEP OLAN UZUN SÜRELI 
TRAKEAL STENT: OLGU SUNUMU
Bayram Metin, Şener Yıldırım
Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.

Giriş: Trakea stenozlarında rezeksiyon ve uç-uca anastomoz yüksek başarı oranları ile 
uygulanmakla birlikte, bazı kliniklerde kolay uygulanabilmeleri nedeni ile stent uygulaması 
daha ön planda tutulmaktadır. Trakeal stentlerin yer değiştirmesi, sekresyonların iyi atılama-
ması, stentin proksimali ve/veya distalinde granulasyon dokusu gelişmesi ve kötü koku en sık 
karşılaşılan komplikasyonları olmakla birlikte, bu stentlerin büyük çoğunluğunun sonradan çı-
karılabilmeleri büyük bir avantajdır. Stentlerin büyük çoğunluğu özellikle benign darlıklarda 6 
ay ile en geç 2 yıl içinde çıkarılmaktadır. Bu bilgiler ışığında biz burada 7 yıllık bir stent sonrası 
değişik komplikasyonlar ile karşılaşılan bir olgumuzu sunuyoruz.

Olgu: 7 yıl öncesinde suisit amaçlı tarım ilacı içme sonrası gelişen 46 yaşında erkek hasta 
trakea-özefagial fistül nedeni ile opere edilerek fistül traktı diseke edildikten sonra araya çevre 
kaslarla destek konularak onarım gerçekleştirilmişti. Operasyon sonrası takiplerinde trakeal 
stenoz gelişmesi üzerine silikon kaplı metal ekspandabl stent yerleştirilen hasta takibe alındı. 
Takiplerinde 2 defa granulasyon dokusu nedeni ile semptomları olan hastaya bronkoskopik 
tedaviler uygulanmış. En son 3 ay önce kliniğimize kötü kokulu balgam çıkarma ve hışırtılı so-
lunum şikayeti ile gelen hastaya toraks BT çekildi. BT’de trakeal stentin uçlarında granulasyon 
dokusu oluştuğu ve üst lob anterior segmentte akciğer apsesi geliştiği görüldü. Hastaya rijit 
bronkoskopik yapılarak granulasyon dokuları temizlendikten sonra forseps yardımı ile stent 
çıkarıldı. Postoperatif problem gelişmeyen hastaya 1 ay boyunca yoğun antibiyotik tedavisi 
uygulandı. Birinci ayın sonunda çekilen Kontrol BT’de akciğerdeki kavitasyonun kaybolduğu 
ve fibrotik sekelle abse alanının belirgin şekilde iyileştiği görüldü. Trakea lümenininde normal 
olduğu gözlemlenen hasta Postoperatif 3. ayında sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Sonuç: Trakea özefagial fistül ve trakeal darlıkların öncelikli tedavisi cerrahidir. Fakat 
stent uygulamaları da cerrahi tedaviye alternatif olarak bütün dünyada uygulanmaya devam 
eden pratik bir uygulamadır. Bununla birlikte stent uygulamasının da migrasyon, granulasyon 
dokusu ve kötü ağız kokusu gibi değişik komplikasyonları vardır. Özellikle uzun dönem stentin 
takılı kalmasına bağlı gelişen granulasyon ve sekresyonların atılmasında güçlük çekilmesine 
bağlı sık sık pnömoni atakları ile de karşılaşılınabilir. Bizim olgumuzda da 7 yıllık bir trakeal 
stent serüveninin sonunda akciğer apsesi ile sonuçlanan bir sürecin olması, nadir karşılaşılan 
bir durum olduğu için sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Trakeal Stenoz, Trakea-özefagial fistül, Stent, Akciğer Apsesi
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Resim 1. Sağ üst lob anterior segmentte abse alanı, trakeadaki stentin distalindeki granüslasyon dokusunun görünümü
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P-193  TRAKEA

MEDIASTINAL SHIFTE NEDEN OLAN YABANCI CISIM 
ASPIRASYONU
Gün Murat Eyüboğlu, Adalet Demir
istinye Üniversitesi Liv Hastanesi

Yabancı cisim (YC) aspirasyonlarının %75’i 3 yaş altı çocuklarda olur ve potansiyel hayati 
tehlike. YC aspirasyonunda yaş ortalaması 48 aydır. Klasik semptom triadı öksürük, dispne ve 
siyanozdur. Organik YC aspirasyonlarının %47’sini fındık, şam fıstığı, baklagiller, üzüm, sakız 
gibi organik yabancı cisimler oluşturur. Yabancı cisim aspirasyonlarında akla gelen en korku-
tucu komplikasyon boğulma olmakla beraber hemoptizi, atelektazi, postobstrüktif pnömoni, 
obstriktif amfizem, bronşial fistül, abse, mediastinal shift, astım benzeri tablo bilinen diğer 
komplikasyonlardır. Şam fıstığı yabanci cisim aspirasyonu sonrası mediastinal şift gelişen bir 
olgu sunulmuştur.

Olgu: İki yaşında erkek hasta 16 saat önce şam fıstığı yerken ani gelişen öksürük sonra-
sında hırıltılı soluma nedeniyle polikliniğimize getirildi. Dispne ve siyanozu olmayan hastanın 
oskültasyonda bilateral wheezingi mevcut idi. Hemodinamisi stabil olan hastanın posteroan-
terior akciğer grafisinde sağ alt ve orta lob hiperinflasyonunun üst lobu yukarı ittiği ve kalbi 
tamamen sola iterek sol akciğeri sıkıştırdığı ve transmediastinal shifte neden olduğu gözlendi 
(Resim 1A). Maske anestezisi uygulanan olguya 20G rijid bronkoskopi yapıldı. Sağ interme-
dier bronşun mukus ile şişmiş şam fıstığı parçası ile tama yakın tıkalı olduğu gözlendi. Forseps 
yardımıyla ile çıkarıldı. Alt ve orta lob bronşuna serum fizyolojik irrigasyonu ve aspirasyonu 
yapıldı. Kontrol anteroposterior grafisinde sağ alt ve orta lobun normal ekspansiyonda olduğu 
ve transmediastinal shiftin düzeldiği gözlendi (Resim 1B). Hasta herhangi başka bir problemle 
karşılaşılmadan ertesi gün taburcu edildi.
Anahtar Kelimeler: amfizem, aspirasyon, mediastinal, shift

Resim 1. A: Yabancı cisim aspirasyonu sonrası alt-orta lobda gelişen obstrüktif amfizeme sekonder mediastinal shif ve horizontal fissürün 
superiora itilmesi B: Bronkoskopi sonrası normal ventile olan akciğerler.
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P-194  TRAKEA

NADIR TRAKEA TÜMÖRÜ: MUSINÖZ EPITELYAL TÜMÖR
Galbinur Abdullayev, Aykut Eliçora, Adil Avcı, Salih Topçu
Kocaeli Üniversitesi, Goğüs Cerrahisi Anabilim dalı

Giriş: Trakeanın primer tümörleri epitelyuminal, mezenkimal ve çok nadiren lenfoid kö-
kenli olabilir. Sküamoz hücreli karsinom ve adenoid kistik karsinom tüm trakeal tümörlerin 
büyük çoğünlüğünü oluşturur. Biz burada trakeanın oldukca nadir görülen bir tümörü müsi-
nöz epitelyal tümör olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu: 51 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve wheezing şikayeti ile tarafımıza baş vurdu. 
Hastanın çekile lateral grafisinde trakea orta kısmda endotrakeal lezyon izlenmesi üzerine 
hastaya toraks BT çekildi. Toraks BT de trakeayı totale yakın tıkayan düzgün kontorlu en-
dotrakeal lezyon izlendi. Hastaya PET CT çekildi ve hafif düzeyde metobolizma artışı izlendi. 
Hastaya operasyon planlandı, trakea rezeksyonu yapıldı.

Post-op tanı: müsinoz epitelyal tümör
Sonuç: Trakea karsinomalı olgularda bronkoskopik incelemede lezyonun direkt görüle-

bilmesi ve patoloji için öreneklerin alınabilmesinin yanısıra obstrüksyonun giderilmesi ama-
cıyla lazer ve kriyoterapi uygulanabilir. Trake tümörlerinin tedavisinde cerrahi uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: endotrakeal, müsinöz, trakea, 
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P-195  TRAKEA

BRONŞ DILATASYONUN NADIR BIR NEDENI: MUNIER 
KUHN SENDROMU IKI OLGU NEDENIYLE
Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Fazlı Yanık, Yener Yörük, Cenk Balta
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

Munier Kuhn Sendromu (MKS) diğer adı ile trakeobronkomegali, bronş duvarındaki elas-
tik liflerin ve düz kas hücrelerinin yokluğu ya da atrofisi nedeni ile oluştuğu düşünülen trakea 
ve ana bronşların anormal dilatasyonudur. Klinik şekillerinde farklılıklar olmakla birlikte bron-
şektazi ve rekürren solunum yolu enfeksiyonu ile karekterize nadir bir konjenital anomalidir. 
Çalışmamızda MKS ile başvuran iki olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu 1: Ellidört yaşında erkek olgu kronik öksürük ve balgam şikayetiyle kliniğimize baş-
vurdu. Onbeş yıl/paket sigara anamnezi olan olgu 16 yıldır sigara kullanmıyordu. Dört yıl 
önce ağır bir pnömoni nedeni ile yoğun bakımda yatmış o zamandan beri dönemsel olarak 
antibiyoterapi almasına rağmen öksürük ve sarı-yeşil mukotik sekresyon çıkarma şikayeti dü-
zelmemiş. Fizik muayenesinde bir özellik yoktu. Rijid bronkoskopide trakeanın normalden 
geniş olduğu ve membranöz kısmın öksürükle prolabe olduğu, trakea ve sol ana bronşta 
multiple divertiküller olduğu görüldü. 1993 yılında yapılan bronkografide anormal trakea ve 
bronş dilatasyonu gözlendi (Resim 1A). Trakea ön arka çapı 5,2 cm ölçüldü. Olguya bronşek-
taziye yönelik konservatif tedavi başlanarak taburcu edildi.

Olgu 2: Elli yaşında bayan olgu uzun süredir, inatçı öksürük ve balgam nedeni ile çeşitli 
tedaviler almış. Ancak şikayetlerinde son bir aydır artış görülmesi üzerine kliniğimize başvur-
du. Sigara anamnezi olmayan olgunun fizik muayenesinde bir özellik yoktu. Dış merkezde 
çekilen Toraks Bilgisayarlı tomografide (BT) trakea ön arka çapı, sağ ana bronş ve sol ana 
bronş çapı sırasıyla 37 mm, 20,2 mm ve 22,5 mm olarak ölçüldü. Olguya yapılan fiberoptik 
bronkoskopide, trakea ve her iki ana bronşun dilate olduğu ve yer yer divertiküller olduğu 
gözlendi (Resim 1 B, C). Olguya non-spesifik tedavi düzenlenerek kontrollere gelmek üzere 
taburcu edildi.

Tartışma ve Sonuç: Munier Kuhn sendromu’nun nadir görülmesine rağmen, rekürren 
alt solunum yolu enfeksiyonları ve kronik prodüktif öksürüğü olan olgularda, ayırıcı tanıda 
akılda tutulması gereken bir patoloji olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Trakea, dilatasyon, trakeobronkomegali
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Resim 1. A: Birinci olguda bronkografide dilate trakea ve bronşların görünümü B: İkinci olguda koronal kesit toraks tomografisinde dilate 
trakea ve bronşlar C: Aynı olguda fiberoptik bronkoskopide dilate trakeanın ve divertiküllerin görünüşü
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P-196  TRAKEA

ŞIZOFREN BIR HASTADA INTIHAR GIRIŞIMI SONRASI 
MEYDANA GELEN TRAKEAL KESI
Argün Kış, Ümit Aydoğmuş
Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli

Giriş:  Laringotrakeal yaralanmalar genellikle künt travmalar sonrası görülmektedir. Çe-
şitli serilerde trakea ve/veya bronş yaralanma insidansı %0,2–8 arasında olduğu bildirilmek-
tedir. Penetran travma sonrası yaralanma insidansı ise %0,5–2 iken %75 oranında servikal 
trakea etkilenmektedir. Trakeanın majör vasküler yapılara komşuluğu nedeniyle eşlik eden 
yaralanmalar; hava yolu devamlılığının sağlanamaması, trakeal travmaların genelde mortal 
seyretmesiyle sonuçlanır.

Trafik kazaları, kesici-delici alet yaralanmaları, iatrojenik nedenlerle penetran travmaya 
bağlı trakeal rüptürler görülebilir. Suisid amaçlı boyun-trakea kesiler ise penetran travmaların 
oldukça nadir bir şeklidir. Bu grup hastalarda psikiyatrik hastalık hikayesi genellikle bulun-
maktadır.

Olgu: 36 yaşında şizofreni nedeniyle tedavi gören ve daha önce intihar girişimi hikayesi 
olan hasta, kendisine boyun kesisi uyguladıktan sonra ailesi tarafından acil servise getirilmiş. 
Fizik muayenede boyunda cilt altı yağ dokuyu geçmiş, trakeade kriotiroid düzeyde kıkırdakları 
da kısmen içine alan yaklaşık 15 cm parçalı kesi izlendi. Majör vasküler yapılar intakt idi, aktif 
kanama gözlenmedi. Schaefer sınıflamasına göre tip4 larinks yaralanmasına uyan hastanın, 
operasyonda trakeal defekti debride edildi, uçlar yaklaştırııp primer sütüre edildi. Bronkosko-
pik değerlendirmede vokal kordlar ve subglottik alan ödemli izlendi. T-tüp kanül yerleştirildi, 
çenesi göğsüne sütüre edilerek sabitlendi

Postoperatif 2. hafta bronkoskopi kontrolünde oluşan granülasyon dokusu debride edildi. 
Vokal kordların hareketli olduğu, subglottik alanda ödemin devam ettiği izlendi. Postop birinci 
ay T-tüp çıkartıldı. 6. ayında hastanın takipleri sorunsuz devam etmekte.

Tartışma: Trakeanın kesici yaralanmaları genelde cinayet amaçlı saldırılar ve kazalar 
sonrası görülmektedir, çoğunlukla yandaş majör vasküler yaralanmalar sonucu ölümle sonuç-
lanır. İntihar veya self mutilasyon gibi kişinin kendini yaralamaya yönelik girişimler ise nadir 
trakea yaralanma sebepleridir. Hastaların çoğunda psikiyatrik patolojiler mevcuttur.

Şizofrenik hastalar postoperatif takip süresinde diğer hastalara göre daha çok delirium ve 
uyumsuzluk riski göstermektedirler. Trakeal cerrahi gibi operasyon süreci ve özellikle postope-
ratif izlem ve nekahat dönemi zorlu olan prosedürlerde, hastanın ruhsal durumunun tedavisi 
ve takibi için multidisipliner yaklaşım önemlidir. Bu süreçte psikiyatri kliniği ile irtibat halinde 
olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Trakea kesisi, Şizofreni, İntihar
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Resim 1. Acil serviste hastanın ilk değerlendirmesi
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P-197  TRAKEA

KRIKOID KONDROSARKOM OLGUSU
Anar Süleymanov1, Anıl Gökçe1, Aynur Baş1, Merve Şatır1, Leyla Memiş2, Abdullah 
İrfan Taştepe1

1Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Kondrosarkom, nadir görülen bir laringeal neoplazmı olup, krikoid kıkırdakta en sık karşı-
laşılan ve cerrahi eksizyonla optimal olarak tedavi edilen bir durumdur. Genellikle iyi tanım-
lanmış kenarlar ve minimum metastaz riski olan, yavaş büyüyen bir malignitedir. Bununla 
birlikte, klinisyen bu bulguları epitel kanserinin biyolojik davranışıyla ilişkilendiriyorsa radyog-
rafik görüntüleme çalışmaları sıklıkla uğursuz görünür. Larinks kondrosarkomları, tüm larinks 
neoplazmalarının %0,07–2’sini ve tüm sarkomların %1’inden daha azını oluşturmaktadır. La-
ringeal kondrosarkomların %95’i düşük derecelidir ve çoğu zaman iyi huylu kondroma tanısı 
koyulur. En net tanı yöntemi biyopsidir. Kesin tedavi için konservatif cerrahinin en uygun 
yöntem olduğu yönünde genel bir görüş birliği vardır.
Anahtar Kelimeler: larinks, krikoid kondrosarkom, rezeksiyon

 
Resim 1. BT görüntüsü
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P-198  TRAKEA

ILGINÇ BRONŞIYAL YABANCI CISIM ASPIRASYONU
Onur Bayrakçı, A. Ferudun Işık, Maruf Şanlı, Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep

Yabancı cisim aspirasyonu nefes alma esnasında ağız yada burun yolu ile alınan bircismin 
trakeobronşial sisteme kaçmasıdır Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyon (YCA) ani gelişen 
üst solunum yolu tıkanıklıklarının en sık nedenidir (1, 2). Olguların %75’inden fazlası 1–3 
yaş arası çocuklarda görülür ve bu yaş grubu ölümlerin %7’sinden sorumludur (3). Yabancı 
cisimler en sık sağ ana bronşa kaçarken, %5–7’si her iki bronş, %1–2’si ise subglottik bölgeye 
yerleşir. Erken dönemde en sık şikayetler; yabancı cismin aspirasyonu ile ani başlayan pa-
roksismal öksürük, hırıltılı solunum, solunum sıkıntısı, ateş, bazende afoni, ajitasyon, siyanoz, 
bilinçkaybı ve ölümdür (4). Yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle dış merkezden yönlendirilen 
hasta değerlendirilerek olgu sunumu yapılması anlamlı bulunmuştur.

5 yaşında erkek hasta; çerez yedikten hemen sonra ani nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı 
solunum şikayetleri ile dış merkeze başvurmuş ve ambulans ile kliniğimize yönlendirilmiş-
ti. Yapılan fizik muayenede baş ve boyunda krepitasyon saptanmadı, interkostal retraksiyon 
mevcuttu, burun kanatları solunuma katılıyordu ve sağda solunum sesleri alınamadı. Oksijenli 
satürasyonu 81 olarak ölçülen hastanın kliniği sıkıntılı olması nedeniyle radyolojik görüntüle-
me yapılmadı ve acil bronkoskopiye alındı. Preoperatif anestezi uygulama esnasında dış mer-
kezden telefon aracılığıyla gönderilen BT kesitleri incelendi ve sağ ana bronş girişinde yabancı 
cisim olduğu görüldü. Hastaya yapılan Rijit Bronkoskopide sağ ana bronş girişini total kapa-
tan yabancı cisim (bütün fıstık) görülerek forceps yardımıyla çıkartıldı. Kontrol bronkoskopide 
bilateral bronşial sistem açık olarak izlendi ve başka yabancı cisim görülmedi. Postoperatif 
ekstübe olarak çıkartılan hastanın kontrol akciğer grafisi doğal olarak izlendi ve postop 6. 
saatte şifa ile taburcu edildi.

Yabancı Cisim Aspirasonu gelişen hastalar ani gelişen bulgularla acil olarak hekime baş-
vurduğu gibi, bazen hafif ve tekrarlayan şikayetlerle oldukça geç olarakta hekime başvura-
bilirler. Olguların yarıdan fazlasının ani gelişen solunum sıkıntısı nedeni ile ilk 24 saat içinde 
hekime başvurdukları tesbit edilmiştir. Katı maddelerin aspirasyonu ile ilgili semptomlar, as-
pire edilen cismin büyüklük ve yerleştiği bronş seviyesine göre değişmektedir. Büyük cisimler 
genellikle larinks ve trakeaya yerleşir ve çıkarılmaz ise afoni, ajitasyon, siyanoz, bilinç kaybı ve 
ölümle sonuçlanır (3). Tanıda en önemli kriterlerden biri aile yada çocuktan alınan öyküdür. 
Olgumuzun anamnezinde yabancı cisim aspirasyon öyküsü olması müdahalenin çok daha 
erken olmasına katkı sağlamıştır. Ancak %10–20 olguda öykü olmamasına rağmen klinik bul-
gulara dayanarak yapılan bronkoskopide yabancı cisim saptanmıştır (5). Şüpheli hikayesi 
olan olgularda bile kesin tanı ve tedavi için bronkoskopi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: yabancı cisim aspirasyonu, çocuk, solunum sıkıntısı, ani öksürük, asfiksi
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Resim 1. Preop BT Görüntüsü
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P-199  TRAKEA

TRAKEADA PRIMER ADENOID KISTIK KARSINOM: 
DISTAL TRAKEAL, KARINAL REZEKSIYON, SAĞ ÜST 
LOBEKTOMI VE KARINAL REKONSTRÜKSIYONDAN 
OLUŞAN KOMPLEKS CERRAHI YAKLAŞIM
Mahmut Subaşı1, Alkın Yazıcıoğlu1, Ahmet Güngör1, Alev Saylan2, Sinan Türkkan1, 
Fatmanur Başaran Çelik1, Erdal Yekeler1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara. 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Kliniği, Ankara.

Amaç: Trakeanın nadir görülen ve düşük gradeli primer tümörü olan adenoid kistik kar-
sinomanın kompleks bir cerrahi yöntem olan distal trakeal, karinal rezeksiyon, sağ üst lobek-
tomi ve karinal rekonstrüksiyon ile tedavisinin sunulması amaçlandı.

Gereç-yöntem: 67 yaşında, kadın olgu yaklaşık 2 aydır olan dispne, kuru öksürük ve gö-
ğüs ağrısı ile başvurduğu başka bir merkezde bronkoskopi ile değerlendirilmiş. Rijid bronkoskopi 
yapılarak distal ventilasyonu sağlamak amacı ile trakeal tumör subtotal eksize edilmişti. Histo-
patolojik inceleme sonucu adenoid kistik karsinoma olarak bildirilen olgu kliniğimize başvurdu.

Bulgular:Bilgisayarlı tomografide distal trakea, karina, sağ ana bronş ve sağ üst lob bron-
şuna uzayan vejetan kitle izlenmekteydi. Bu bulgularla distal trakeal (4 cm), karinal rezeksiyon 
ve sağ üst lobektomi yapıldı. Sağ ana bronş ile beraber rezeke edilen üst lobektomi sonrası, 
toplam rezeke edilen uzunluğun 6 cm olduğu görüldü. Cerrahi işlem sırasında bilateral çap-
raz görüşlü ventilasyon kullanıldı. Sağ inferior ve orta lob venini mobilize etmek ve anas-
tomoz gerginliğini azaltmak için, perikardiyal serbestleştirme yapıldı. Öncelikle sol ana broş 
ve sağdaki intermedier bronş yan-yana yaklaştırılarak neocarina oluşturuldu; distal trakea 
neocarina’ya anastomoz edildi. Sonuç olarak karinal rekonstrüksiyon intermediyer bronş, sol 
ana bronş ve trakea arasında oluşturulmuş oldu. Uzun bir hava yolu rezeksiyonu yapıldığı için 
boyun fleksiyona getirilerek çene göğse suture edildi. Cerrahi sonrası yapılan bronkoskopide 
intakt anastomoz görüldü. Olgu postoperatif onuncu günde sorunsuz taburcu edildi.

Sonuç: Trakeanın malign tümörleri nadirdir ve çoğunu adenoid kistik karsinom ve skua-
möz hücreli karsinom oluşturur. Semptomlar yanlış yorumlanır ve trakeal tümör olma ihtimali 
gözden kaçarsa tanı koymak aylar hatta yıllar sürebilir. Bu yüzden klinik şüphe hayati rol oy-
nar. Trakeal tümörlü hastaların tam ve doğru olarak evrelenmesi ve optimal cerrahi adayların 
dikkatli bir şekilde tanımlanması gerekir. Uygun cerrahi rezeksiyon ve rekonstrüksiyon yaşam 
kalitesinde iyileşme ve uzun sağ kalıma ulaşmak için halen en iyi seçenektir. Fakat bu şekildeki 
cerrahi işlemler zor ve komplikedir. Hasta seçiminde rekonstrüksiyon için uygun cerrahi yakla-
şım kadar her teknik aşamanın dikkatli ve doğru bir şekilde yapılması gerekir. Böyle bir nadir 
ve düşük gradeli tümör söz konusu olduğunda, nispeten yüksek morbidite ve mortalite riskine 
rağmen, distal trakeal ve karinal rezeksiyon, sağ üst lobektomi ve karinal rekonstrüksiyondan 
oluşan kompleks bir cerrahi yaklaşımın, hava yolu devamlılığını sağlamak ve tam rezeksiyon 
amacı ile yapılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: adenoid kistik karsinom, trakeal rezeksiyon, karinal rezeksiyon, karinal rekonstrüksiyon
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Resim 1. Trakeal adenoid kistik karsinom olgusuna ait preoperatif akciğer filmi ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri, intraoperatif görüntüsü, 
postoperatif spesmen ve bronkoskopi görüntüsü.
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P-200  TRAKEA

TRAKEANIN YASSI EPITEL HÜCRELI KARSINOMU VE 
CERRAHI TEDAVISI
Alkın Yazıcıoğlu, Mahmut Subaşı, Ahmet Güngör, Fatmanur Çelik Başaran, Erdal 
Yekeler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara

Amaç: Primer trakea tümörleri oldukça nadir görülen tümörler olup solunum sistemi ma-
lign tümörlerinin %0,2’sini oluştururlar. En sık skuamöz hücreli karsinoma (SCC) ve adenoid 
kistik karsinoma (ACC) olarak tanı alırlar.

Olgu: Öksürük şikâyeti ile başvuran 69 yaşında erkek hastaya yapılan fiberoptik bron-
koskopide, cord vokallerden 7 cm distalde, karinadan 5 cm proksimalde, trakeal membranöz 
bölgede yaklaşık 1 cm çapında polipoid kitle lezyonu izlendi. Biyopsi sonucu skuamöz hücreli 
karsinom olarak raporlandı. Bilgisayarlı toraks tomografisi ve özofagoskopide, özofagus pato-
lojisine rastlanmadı. Cerrahi planlanan hastaya sağ torakotomi ile trakeal segment eksizyonu 
(2,1 cm) ve uç uca anastomoz işlemi gerçekleştirildi. Patolojik değerlendirmede; cerrahi sı-
nırların negatif olduğu, mukoza ve submukoza ile sınırlı, 0,6 cm çapında iyi diferansiye yassı 
epitel hücreli karsinoma raporlandı. Post-op dönemde sıkıntı yaşanmayan hastanın dreni 2. 
gün alındı; 6. gün taburcu edildi.

Sonuç: Trakeanın skuamöz hücreli karsinomu genellikle trakeal membranöz yüzden kö-
ken alır, polipoid veya ülseratif morfoloji gösterir, altıncı ve yedinci dekatlarda görülme sıklığı 
pik yapar ve sigara ile yakın ilişkilidir. Gaissert ve ark.’nın çalışmasında trakeal SCC olguları, 
trakeal ACC olguları ile karşılaştırılmış ve SCC olgularının daha sıklıkla erkek olduğu, sigara 
ve alkol kullanım hikâyesinin daha sık olduğu, genellikle hemoptizi ile tanı aldığı ve daha 
önceden kanser tanısı almış olma olasılığının daha yüksek olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. 
Olgumuzun hemoptizi şikâyeti ve daha önceden kanser tanısı yoktu ancak 60 paket/yıl sigara 
hikâyesi mevcuttu. Aynı çalışmada komplet cerrahi eksizyon ve negatif cerrahi sınırların sağ-
kalımda en etkili parametreler olduğu anlaşılmıştır. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve uzun 
dönem sağ kalım sağlanabilmesi için cerrahi rezeksiyon önerilmektedir. Cerrahi uygulanan 
trakeal primer SCC olgularında 5 ve 10 yıllık sağkalımlar %40–50 ve %20–30 olarak bildiril-
mektedir. Olgumuzda 6. ayında olup herhangi bir şikâyeti bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Skuamöz hücreli karsinom, Trakea, Trakeal tümör, Yassı epitel hücreli karsinom
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Resim 1. Trakeal skuamöz hücreli karsinomun (a): bronkoskopik, (b): radyolojik ve (c): rezeksiyon sonrası görünümleri.
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P-201  TRAKEA

POST ENTÜBASYON TRAKEAL STENOZDA CERRAHI 
SONUÇLAR
Mehmet Bilgin, Nilay Çavuşoğlu, Muharrem Özkaya
Sağlık Bilimnleri Üniversitesi Antalya EAH Göğüs Cerrahisi

Amaç: Bir yıl içinde postentübasyon trakeal stenoz ile gelen hastalardaki cerrahi sonuç-
larımızı sunduk

Metod: mayıs 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında postentübasyon trakeal stenoz nedeni 
ile cerrahi r olarak 8 hastaya Trakeal rezeksiyon ve rekonstriksiyon yapıldı.

Bulgular:hastalardan 5’i erkek 3’ü kadın yaş ortalaması 36 idi. Bunlardan 3 Ünde stenoz 
krikoit kartilajı da içine alıyordu. Subglttik darlıklarda krikoid rezeksiyonu da cerrahiye eklen-
di. Bu hastalrdan ikisine cerrahi esnasında silikon “T” stent kondu (Resim 1)

Tüm hastalarda hikayede Yoğun bakım yatışı ve Entübasyon hikayesi vardı. bir hastada 
trakeostomi bir hastada ise lazerle darlığın açılması öyküsü vardı Öncelikle hastalara Sanal 
bronkoskopi sonrası dilatasyon ve rezeksiyon sınırlarının belirlenmesi için Rijit bronkoskopi 
yapıldı.

Hastaların tamamına kollar insizyonu ile servikal yaklaşım uygulandı. Yapılan rezeksiyon 
uzunluğu 1–5 santimetre arasında idi. Ameliyat bitiminde cene fleksiyonda tesbit edidi. Bütün 
hastalar ekstübe çıkarıldı.

Sonuçlar: İki hastaya slikon “T” Stent operasyon esnasında kondu. Postoperatif mor-
talite olmadı hastalar cerrahinin 5–7. Gününde taburcu edildiler. Bir hastada postoperatif 3. 
Haftada resteno bulguları ile geldi bronkoskpi sonrası taki lerde problem olmadı.

Yorum: Günümüzde postentübasyon trakeal stenozlar hala problemdir. Önemli olan 
bunların düşük basınçlı hava yolu arcları ile önlenmesidir. Ancak trakeal stenoz geliştiğinde 
cerrahi gold standarttır titi, z ve uygun yapılan cerrahi sonuçlar mükemmeldir.
Anahtar Kelimeler: Trakeal Stenoz, Postentübasyon, Rezeksiyon, ” T”Stent
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Resim 1. Sanal Bronkoskopi
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P-202  TRAKEA

SENTETIK DURA GREFTI ILE IATROJENIK 
TRAKEOBRONŞIAL YARALANMASININ TAMIRI
Miktat Arif Haberal1, Özlem Şengören Dikiş2, Tekin Yıldız2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Bursa 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Kliniği, Bursa

Özefagus Epidermoid kanserİ tanısı konulan 62 yaşında erkek hastanın intraoperatif 
özefagusun serbestleştirilmesi esnasında trakeanın sol distal kısmı, karina ve sol ana bronş 
proksimalinide içine alan takriben 2–3 cm uzunluğunda, genişliği karina seviyesinde 1 cm’yi 
bulan bir segmentin parçalı rüptürü gelişti. Masif hava kaçağı sonrası hastanın oksijenizas-
yonunun bozulması neticesinde intraoperatif olarak vakaya dahil olundu. Rüptüre bölgenin 
primer onarımı planladı. Fakat lümenin ileri derecede daraldığı görüldü. Oksijenizasyonunun 
ileri derecede bozulması nedeni ile bir an önce hava yolunun sağlanması gerekiyordu. Olgu-
ya sağ posterolateral torakotomi ile sentetik dura grefti kullanılarak defekt bölgesi onarıldı. 
Hastanın oksijenizasyonu düzeldi. Operasyon tamamlandıktan sonra hasta yoğun bakıma 
alındı. Bir haftalık entübasyon sonrası ekstübe edildi. İkinci ve üçüncü ayda yapılan fiberoptik 
bronkoskopi (FOB) de grefttein sağlam olduğu, hava kaçağının görülmediği ve trakeobronşial 
lümenin daralmadığı tesbit edildi. Olgu sorunsuz bir şekilde yaşamına devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İatrojenik, Trakea, Rüptür.

 
Resim 1. Üçüncü ayda yapılan fiberoptik bronkoskopik görüntü
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P-203  TRAKEA

BENIGN TRAKEA CERRAHISI UYGULANAN 21 OLGUNUN 
ANALIZI
Aynur Baş1, Anar Süleymanov1, Anıl Gökçe1, Merve Şatır1, Ali Çelik1, Yusuf Ünal2, 
Abdullah İrfan Taştepe1

1Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Giriş: Multidisipliner yaklaşım gerektiren trakea cerrahisi, özellikle anestezi desteği ile geç-
tiğimiz yüzyıl ortasından itibaren gelişmeye başlamıştır. Trakeanın anatomik yapısı ve komşu-
lukları, komorbit hastalıklar cerrahide zorluklara neden olmasına karşın düşük morbidite ve 
mortaliteye sahiptir. Bu çalışmada benign trakea cerrahisi ile ilgili tecrübelerimiz sunulmuştur.

Metodlar: Kliniğimizde 2010 yılından itibaren trakea cerrahisi yapılan 26 olgudan (15 
erkek, 11 kadın), bening sebeplere sahip 21 olgu (9 kadın 12, erkek) retrospektif olarak ince-
lendi. Hastalar, yaş, cinsiyet, rezeksiyon nedeni, cerrahi yaklaşım, rezeksiyon uzunluğu, ko-
morbit hastalıklar, postoperatif komplikasyonlar, hospitalizasyon süresi ve restenoz gelişimi 
açısından analiz edildi.

Bulgular: 21 hastaya (9 kadın, 12 erkek) benign, 5 (2 kadın, 3 erkek) hastaya ise malign 
sebeplerden dolayı trakea cerrahisi uygulandı. Trakeal stenoz ile başvuran hastaların büyük 
çoğunluğu postentübasyon trakeal stenoz idi. Ortalama yaş 39,6 olarak bulundu. (K: 9, E: 12 
dağılım 10–83) Rezeksiyon uzunluğu ortalama 3,37 cm idi. 16 hastaya collar kesi, 3 hastaya 
collar ve sternotomi kombinasyonu ve 2 hastaya da sternotomi kesisi ile trakea rezeksiyonu 
ve uç uça anastomoz, karinoplasti, fistül onarımı ve primer onarım uygulandı. En sık görü-
len komplikasyon restenoz idi. Komorbit hastalığa sahip olgularda komplikasyon oranı daha 
yüksek bulundu.

Tartışma: Bening trakeal stenozun en sık sebebi olan postentübasyon trakeal stenozdur. 
Stenoz için varsayılan faktör, endotrakeal tüp veya trakeostomi tüpünün kaf basıncı nedeniyle 
bölgesel kan akışının azalması veya kaybolmasıdır. Trakeal stenoz gelişiminde hipertansiyon, 
diyabetes mellitus, obezite, sigara ve kadın cinsiyet predispozan faktör olarak kabul edilmiştir. 
Trakeal stenoz gelişiminde komorbit hastalıklar predispozan olabileceği gibi operasyon sonrası 
süreçte gerek postoperatif komplikasyonlar gerekse mortalite açısından önemli etkenlerdir. 
Çalışmamızda komorbid hastalığa sahip olan olgular incelendiğinde, postoperatif komplikas-
yonlar açısından da anlamlı ilişki bulunmuştur. Cerrahi komplikasyonlardan biri postoperatif 
granülasyon dokusuna bağlı striktür gelişimidir. Çalışmamızda, en sık görülen uzun dönem 
komplikasyon restenoz gelişimi idi (%9,5). hospitalizasyon süresi 16,05 gün olarak bulundu. 
Trakeal stenozda alternatif tedavi yöntemleri denenmesine karşın, literatürde, postentübasyon 
trakeal stenozun tedavisinde, trakea rezeksiyonunun, uzun dönem sonuçları açısından en iyi 
mevcut yöntem olduğunu düşündüren çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda 
seçilmiş hastalarda yüksek başarı oranları (%71–97) bildirilmiştir. Uzun dönem sonuçlar de-
ğerlendirildiğinde kliniğimizin başarı oranı %77,7 olarak tespit edildi.

Sonuç: Trakea cerrahisi, genellikle düşük mortalite ve morbidite ile yapılmaktadır. Anas-
tomotik komplikasyonlar ve hasta profilinde predispozan faktörlerin varlığı süreci zorlaştırsa 
da, genelllikle başarılıdır ve iyi sonuçlar alınır.
Anahtar Kelimeler: benign trakea cerahisi, postentübasyon stenoz, restenoz, 
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Yaş Ort 37,7 (dağılım 10–83)
Cinsiyet
K
E

 %42,8 (n: 9)
 %57,1 (n: 12)

Rezeksiyon nedeni
Postentübasyon trakeal stenoz
Diğer (Travma, TÖF, trakeostomi ile nekroz)

 %71,4 (n: 15)
 %28,5 (n: 6)

Stenoz seviyesi
1/3 üst trakea
1/3 orta trakea
1/3 alt trakea

 %90,4 (n: 19)
 %4,7 (n: 1)
 %4,7 (n: 1)

Insizyon
Collar
Collar+Sternotomi
Sternotomi

 %76,1 (n: 16)
 %14,2 (n: 3)
 %9,5 (n: 2)

Rezeksiyon Uzunluğu
K
E

3,34 cm (SD 0,90)
3,15 cm (SD 0,76)
3,51 cm (SD 1,01)

Komorbidite  %47,6 (n: 10)
Postoperatif Komplikasyon Varlığı  %38 (n: 8)
Restenoz Gelişimi  %9,5 (n: 2)
Postoperatif Hospitalizasyon Süresi
K
E

16,05 gün (SD 12,87)
17,83 gün (SD 13,71)
9,53 gün (SD 12,37)
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TRAKEAL REZEKSIYON OLGULARIMIZ
Mahmut Subaşı, Alkın Yazıcıoğlu, Ahmet Güngör, Hacer Boztepe Yeşilçay, Erdal 
Yekeler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara.

Amaç: Kliniğimizde trakeal rezeksiyon (TR) yapılan olgulara ait klinik bulgular sunularak 
trakea rezeksiyonun tartışılması amaçlandı.

Gereç-yöntem: Ekim 2012-Mart 2017 arasında kliniğimizde TR olgularına ait kayıtlar 
retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, endikasyonlar, cerrahi işlem, rezeksiyon uzunluğu 
ve komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular:12 olguya (6 E, 6 K, ortalama yaş 43) servikal insizyon (n=10) veya sağ torako-
tomi (n=2) ile 13 TR yapıldı (Tablo 1). Endikasyonlar post-entübasyon trakeal darlık (PETD) 
(8 olgu, %64), malign trakeal tümör (2 olgu, %18), PETD ve trakeoözofageal fistül (TÖF) (1 
olgu, %9) ve trakeobronkopati osteokondroplastika (1 olgu, %9) idi. PETD olgularına, kli-
niğimize başvurmadan önce, ortalama 4 kez (2–8) dilatasyon (dış merkez veya kliniğimizce) 
uygulandı. Bu olgular servikal collar insizyon ile TR (2–6 cm, ortalama 3,3 cm) ve uç uca 
anastomoz yapıldı, sağ torakotomi ile; distal trakea, karina, sağ ana bronş ve üst lobektomi 
yapılan olguda 6 cm’lik rezeksiyon yapıldı. Bir olguda postoperatif 3. ayda re-stenoz gelişti, 
3 kez dilatasyon sonrası silikon stent konuldu ve 6 ay sonra çıkarıldı, sonrasında problem 
yaşanmadı. Malign trakeal tümör tanısı ile rezeksiyon yapılan olgulardan birinde orta take-
ada membranöz yüzde yassı epitel hücreli karsinom; diğerinde ise distal trakeadan sağ ana 
bronşa uzanan adenoid kistik karsinom saptanmıştı. Yassı epitel hücreli karsinom olgusuna 
sağ torakotomi ile 2,1 cm TR yapıldı. Adenoid kistik karsinom olgusuna sağ torakotomi ile 
distal trakea, karinal rezeksiyon, sağ ana bronş, sağ sleeve üst lobektomi sonrası trakeo-ne-
okarinal anastomoz yapıldı. 18 yaşındaki PETD olgusuna dış merkezde metalik trakeal stent 
uygulaması sonrası TÖF gelişmişti. Bu olguya ise TR (2 cm) ve TÖF primer tamiri yapıldı, bu 
olguda bir ay sonra nüks olduğu için ikinci kez aynı cerrahi işlem tekrar edilerek yeniden 2 
cm’lik rezeksiyon TÖF primer tamiri yapıldı, 1 yıllık takibinde problemsizdi. Trakeobronkopati 
osteokondroplastika olgusuna servikal collar insizyon ile TR (4 cm) ve uç uca anastomoz 
yapıldı. Tüm hastalar postoperatif 7–28. günde (ortalama 10 gün) sorunsuz şekilde taburcu 
edildi. Mortalite olmadı. Restestenoz gelişen bir olgu dışında anastomoz ayrılması, larinjiyal 
disfonksiyon, trakeomalazi, hemoraji, anastomoz sahasında ödem, enfeksiyon, trakeo-özofa-
jiyal fistül gibi komplikasyonlar saptanmadı.

Sonuç: Trakea patolojileri rezeksiyon ve rekonstrüktif yöntemler ile tedavi edilir. İnfla-
matuar stenoz, travmatik patolojiler ve benign ya da malign primer tümörler temel endikas-
yonları oluşturur. TR işleminin kendisine ait, anestezi ve postoperatif bakım ile ilgili güçlükleri 
bulunmaktadır. Bununla birlikte yeterli serbestleştirme ile 6 cm’ye kadar rezeksiyon yapılması 
mümkündür. Benign hastalıkların başarılı şekilde kür edilmesi ve malign hastalıklardaki yaşam 
kalitesi ve süresindeki; artış işlemlerin özellikle deneyimli merkezlerde giderek artan oranda 
kullanımını sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: trakeal darlık, trakeoözofageal fistül, trakeal rezeksiyon, trakeal tümör
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Sıra Olgu Yaş Cinsiyet Tanı

Rezeksiyon 
sonrası YB Kalış 

Süresi (gün)
Dilatasyon 

Sayısı

Rezeksiyon 
Uzunluğu

 (cm) İnsizyon Komplikasyon
1 EA 25 K Kalp Transplantasyonu, 

PETD
21 8 4 Servikal Collar -

2 GR 41 E KABG, PETD 12 4 3,5 Servikal Collar Restenoz, stent
3 EM 55 E Trakeobronkopati 

osteokondroplastika
1 0 4,5 Servikal Collar -

4 HU 64 K KABG, PETD 1 3 2 Servikal Collar -
5 MÖ 28 E Epilepsi, PETD 1 3 2,5 Servikal Collar -
6 FP 63 K KABG, PETD 2 3 3,5 Servikal Collar -

7 (1) HS 18 K Epilepsi, Stent sonrası 
PETD+TÖF

3 2 2 Servikal Collar Restenoz, TÖF 
nüksü

7 (2) HS 18 K Epilepsi, Stent sonrası 
PETD+TÖF

3 0 2 Servikal Collar -

8 HA 67 K Trakeal adenoid kistik 
karsinom

2 0 6 Torakotomi -

9 AT 69 E Trakeal skuamoz hücreli 
karsinom

1 0 2,1 Torakotomi -

10 SV 64 K Kalp yetmezliği, 
pnömoni, PETD

1 4 2 Servikal Collar -

11 SA 18 E Trafik kazası, PETD 1 3 3,5 Servikal Collar -
12 ŞE 32 E Trafik kazası, PETD 1 4 2,2 Servikal Collar -
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PEDIATRIK VE ERIŞKIN HAVA YOLU HASTALIKLARINA 
MULTIDISIPLINER YAKLAŞIM
Suat Erus1, Ozan Gökler2, Murat Kapdağlı3, Tolga Evrim Sevinç1, Serhan Tanju1, 
Ömer Faruk Ünal2, Şükrü Dilege1

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği 
3VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Bu çalışmanın amacı pediatrik ve erişkin havayolu hastalıklarına multidisipliner 
yaklaşımın önemini vurgulamak.

Metod: Ocak 2015-Nisan 2017 tarihleri arasında hastanemizde erişkin ve pediatrik hava 
yoluna müdahale uygulanmış tüm hastalar incelendi, operatif verileri analiz edildi.

Bulgular: Yüz otuz sekiz hastaya müdahale uygulanmış. Hastaların 97’sine laringoskopi, 
30’una trakeostomi ve 11’ine trakea rezeksiyonu ve anastomozu uygulanmış. Laringosko-
pilerin 90’ında (%92,7) trakeolaringeal stenoz nedeniyle balon dilatasyon, laser, steroid en-
jeksiyonu gibi manipülasyonlar uygulanmış. Trakeostomi hastalarının 21 tanesi (%70) çocuk 
hasta olmakla birlikte en genç hasta 13 günlüktü. Trakea rezeksiyon ve anastomoz uygulanmış 
hastaların 7 tanesi (%63,6) çocuk hastaydı. Hastaların hiç birinde hava yolu müdahalesine 
bağlı bir komplikasyon veya mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Hava yolu cerrahisi, korkulanın aksine; kulak burun boğaz, göğüs cerrahisi, eriş-
kin ve çocuk yoğun bakım bölümlerinin işbirliği içinde multidisipliner yaklaşımla 3. basamak 
bir hastanede düşük morbidite ve mortaliteyle uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: trakeomalazi, trakeostomi, trakea stenozu, havayolu
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TRAKEAL ANASTOMOZ HATTINI KORUMADA 
KONFORLU BIR ÇÖZÜM: TRAKEAL RETANSIYON 
SÜTÜRLERI
Sami Karapolat, Atila Türkyılmaz, Kubra Nur Seyis, Alaaddin Buran, Ömer 
Topaloğlu, Celal Tekinbaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon

Giriş:  Trakeanın segmental rezeksiyonu ve primer anastomoz ile rekonstrüksiyonu son-
rasında anastomoz gerginliğini azaltmak için en sık uygulanan yöntem çene ucunun göğüs ön 
duvarına fiksasyonudur. Ancak bu sütürler oral alımda zorluk, aspirasyon, kas-eklem ağrıları 
ve mobilizasyon sorunları gibi organik ve psikolojik sorunlara yol açabilmektedir.

Materyal-metod: Çalışmamıza yaşları 24–41 arasında değişen 3 erkek 2 kadın olgu 
dâhil edildi. Tüm olgular tomografi ve fiberoptik bronkoskopi ile değerlendirildi. Olgulardan 
üçünde post entübasyon trakeal stenoz, birinde intratrakeal paratiroid adenom ve birinde de 
trakeoözofageal fistül mevcuttu. Stenoz uzunlukları 2–4 cm. arasında idi. Trakeoözofageal 
fistül tespit edilen olguda ise yaklaşık 2,5 cm.’lik fistül bölgesi görüldü. Operasyon öncesi post 
entübasyon trakeal stenozu olan olgulara birer hafta arayla 3 kez rijit bronkoskopi ile dilatas-
yon uygulanmasına rağmen nüks oluşmuştur.

Cerrahi prosedür: Tüm olgulara servikal collar insizyon ile trakeal darlık bölgesini içeren 
segmental rezeksiyon ve uç uca anastomoz tekniği kullanılarak rekonstrüksiyon uygulandı. 
Anastomozlar posterior membran 3,0 polydioxanone, lateral-anterior duvarlar ise 3,0 poly-
glactin sütür materyali kullanılarak kontinü sütür tekniği ile yapıldı. Anastomoz bölgelerinin 
üst ve altından, sağ ve sol lateral trakeal duvarlara absorbabl sütür materyalleri ile U şeklinde 
retansiyon sütürleri atıldı (Resim 1). Anastomoz gerginliği inspeksiyon ve palpasyon ile pero-
peratif hiperekstansiyon dâhil çeşitli boyun hareketleri yaptırılarak kontrol edildi. Hiçbir olgu-
da anastomoz hattında gerginlik oluşmadığı görüldü. Olgulara operasyon bitiminde Gardiyan 
çene sütürü konulmamıştır.

Postoperatif dönem: Tüm olgular operasyon bittikten hemen sonra ekstübe edildi. Ol-
gular postoperatif erken dönemde mobilize olmuş ve günlük tüm normal aktivitelerini her 
hangi bir kısıtlama olmaksızın yapabilmişlerdir.

Bulgular:Ortalama 14,4 aylık takip sürelerinde olgularda klinik, radyolojik ve bronkos-
kopik değerlendirme ile anastomoz hattında herhangi bir komplikasyon tespit edilmemiştir.

Sonuçlar: Trakea rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu sonrası anastomoz gerginliğini azalt-
mak için konulan trakeal retansiyon sütürleri ek cerrahi yük oluşturmayan, ucuz, güvenilir ve 
hasta konforu açısından oldukça etkili bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Trakea, Cerrahi, Anastomoz, Anastomoz kaçağı, Sütürler
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Resim 1. Trakeal retansiyon sütürlerinin peroperatif görünümü
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P-207  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

POSTERIOR MEDIASTENIN NADIR TÜMÖRÜ: 
HEMANJIOM
Hakan Keskin, Makbule Ergin, Sermin Tayfun, Abdullah Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Giriş:  hemanjiomlar bütün vücutta görülebilen benign bir tümör olmasına karşı medias-
tinal hemanjiom ilk defa 1914 yılında Shannon tarafından raporlanmıştır. Mediastinal heman-
jiomlar, bütün mediastinal tümörlerin sadece %0,5 oluştururlar. Hemanjiomlar daha ziyade 
anterior mediastende daha sık gözlenirken posterior mediastende son derece nadir izlenirler. 
Posterior mediastende İngilizce literatürde sadece 20 adet raporlanmıştır.

Vaka: 51yaşında kadın hasta 12 yıldır arasıra olan nefes darlığı şikâyeti ve yaklaşık 1 se-
nedir olan ve giderek artan sırt ağrısı şikâyeti ile bize başvurdu. 7 ay öncesinde torasentez ile 
yaklaşık 800 cc seröz vasıfta mayi alınmış. Bu sıvıdan çalışılan sitolojisinde patolojik bir bulgu-
ya saptanmamış. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sağ hemitoraksata solunum seslerinde 
azalma mevcuttu. Çekilen akciğer grafisinde sağ hemitoraksta plevral mayisi mevcuttu. Hasta 
göğüs tüpü takılarak yatırıldı. Plevral efüzyonun etyolojisinin araştırılması açısından drenajı-
nın azalmasıyla birlikte toraks tomografisi çektirildi. Toraks tomografisinde sağ paravertebral 
bölgede yaklaşık 3x3 cmlik kitle izlenmesi üzerine nörojenik tümör (nörofibrom) öntanısı ile 
torakotomi yapılmasına karar verildi. (Resim1) Torakotomi ile komplet rezeksiyon sırasında 
kitlenin aşırı kanamalı olduğu izlendi. Kitle total olarak çıkartıldı kanama bölgeleri prolen di-
kişler ile dikilerek kanama durduruldu. Patoloji sonucunda dış yüzü plevra ile kaplı, kesit yüzü 
yer yer kirli beyaz renkli bazı alanlarda kanamalı odakların olduğu belirtildi. Hemanjiom tanısı 
konuldu. Postoperatif 7. ayında takip edilen hastada herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Tartışma: Mediastenden köken alan her tümörlerin mediastende bir başlangıç yeri vardır. 
Lezyonların %54–57’sinin anterior, %9,5–20’sinin orta ve %26–33,4’ünün posterior medi-
asten yerleşimli olduğu bildirilmiştir. Aynı zamanda tümörlerin tipi ve sıklığı lokalizasyon ile 
yakından ilişkilidir. Anterior mediasten kitleleri genellikle timoma, lenfoma, teratom ve germ 
hücreli tümörlerdir. Orta mediastende lenfomalar var iken posterior mediastende ise nöroje-
nik kökenli tümörler daha sıktır.

Mediastinal hemanjiomlar genellikle orta yaşlı kadın hastalarda sık izlenir.
Posterior mediastende daha önce literatürde sunulan hiçbir hastada preoperatif hemanji-

om tanısı konulamamıştır. Bizim vakamızda olduğu gibi bütün tanılar patoloji tarafından ko-
nulmuştur. Hastaların çoğunluğu bizim vakamızda olduğu gibi nörofibrom ön tanısı ile opere 
edilmiştir. Cerrahi genellikle hem tanı hem de tedavi olarak planlanmıştır.

Mediastinal hemanjiomların preoperatif doğru olarak tanı konulabilirse preoperatif ya-
pılacak embolizasyon ile intraoperatif kitleden oluşabilecek masif kanamaların engellenmesi 
mümkündür.

Sonuç olarak, hemanjiyom ve vasküler tümörler vücudun her yerinde görülebilir, bu ne-
denle posterior mediastinal kitlelerin ayırıcı tanısında olmalıdır, çünkü operasyon sırasında 
kanama gibi cerrahi komplikasyonlara neden olabilir.
Anahtar Kelimeler: hemanjiom, mediasten, posterior
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Resim 1. Sağ paravertebral bölgedeki kitlenin toraks tomografisindeki görüntüsü
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P-208  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

DISTAL ÖZOFAJEKTOMI ILE REZEKE EDILEN ÖZEFAGUS 
LEIOMYOM OLGUSU
Hakan Keskin, Makbule Ergin, Sermin Tayfun, Abdullah Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Giriş: Leiomyom, özofagusun muskularis propria tabakasından köken alan, düz kas 
hücrelerinin benign tümörüdür. Leiomyom, nadir görülmesine karşı özofagusun en sık kar-
şılaşılan benign tümörüdür. Yavaş büyüyen ve lümeni tıkayacak boyutlara gelmedikçe bulgu 
vermeyen özefagus leiomyomlarının en yaygın semptomları, disfaji, non spesifik retrosternal 
ağrı ve kilo kaybı olarak bildirilmektedir. Leiomyom tanı konulduğunda asemptomatik olsa 
bile mutlaka çıkarılmalıdır. Çünkü malignite ekarte edilemez. Ayrıca tedavi geciktiğinde veya 
yapılmadığında semptomlar ortaya çıkar.

Vaka: 29 yaşında erkek hasta yaklaşık 2 yıldır olan son 5 ayda artan yutma güçlüğü 
şikâyeti mevcuttu. Bu şikâyetler nedeniyle çekilen toraks tomografisinde “özofagus alt kesim-
de en geniş çapı 5 cm olan kitlesel lezyon midede kardiaya kadar uzanım göstermektedir” 
olarak raporlanmıştır. Preoperatif çalışılan hemogram ve biyokimyasal parametrelerinde anor-
mallik saptanmadı. Kitlenin özofagus alt kesimde olması ve kardiaya doğru uzanım gösterme-
sinden dolayı distal özofajektomi + gastrik pull-up yapılmasına karar verildi. Peroperatif bir 
komplikasyon yaşanmayan hasta postoperatif 7. gününde taburcu edildi. Patoloji raporunda 
“tümör çapı 9 cm olup, kardiyoözofajial alanda mide lokalizadir. Tümör kardiyada submuko-
za ve seroza arasında özofagusta ise submukoza ve adventisya arasında yerleşmiştir” olarak 
raporlandı.

Tartışma: Nadir görülen düz kas orijinli benign bir tümör olarak tanımlanan özefagus 
leiomyomu, genellikle erkeklerde ve 2–5. dekatlar arasında sık görülür. En sık karşılaşılan 
semptomlar; disfaji, nonspesifik göğüs ağrısı ve retrosternal ağrı ve kilo kaybı olarak bildiril-
mektedir. Tanısal yöntemler arasında akciğer grafisi, baryumlu özefagus grafileri, bilgisayarlı 
tomografi, manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Radyolojik tetkiklerde 
genellikle posterior mediastinal kitle olarak izlenirler. Kesin tanı dokunun histopatolojik incele-
mesi ile konulur ve opere edilmeden malignite riskinin ekarte edilmesi zordur. Önerilen primer 
tedavi enükleasyon olmasına rağmen nadir de olsa rezeksiyon gerekebilir.

Bu yöntemin seçimi çeşitli faktörlere bağlıdır: 
1) Özofageal leiomyom, mukozaya zarar vermeden rezeksiyona izin vermek için çok bü-

yüktür
2) Büyük leiomyomalar distal özofagusta bulunur ve kardiyanın aşağı doğru uzanır
3) Dev özofageal leiomyoma için, leiomyosarkoma benzeri bir transformasyona ya da 

küçük leiomyosarkoma benzeri lezyonlara sahip olabilir
4) Yemek borusunun kısa bir bölümünde multipl leiomyomalar vardır.
Sonuç olarak, posterior mediastinal patolojilerin ayırıcı tanısında özofageal leiomyom 

akılda tutulmalıdır. Leiomyomlar multipl ve çok büyük olmalarına rağmen asemptomatik ka-
labilirler. Asemptomik olduklarında bile cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Enükleasyon, özofageal 
leiomyom tedavisinde tercih edilmesi gereken cerrahi yöntem olmasına rağmen bazı vakalar-
da rezeksiyon yapılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: cerrahi, leiomyom, özefagus, rezeksiyon
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Toraks tomografisinde kitlenin görünümü

Resim 1. Toraks tomografisnde distal özefagustaki kitle.
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P-209  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

UZUN SÜRE KRONIK OBSTRUKTIF AKCIĞER HASTALIĞI 
TEDAVISI KULLANIMINA SEBEP OLAN DEV ÖZOFAGUS 
DUPLIKASYON KISTI
Rasih Yazkan1, Dinçer Uysal2, Hasan Ekrem Çamaş1

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Özofagus duplikasyon kisti embriyolojik yaşamın başlangıcında vakuollerin tam 
olmayan birleşmeleri sonucunda meydana gelir ve sıklıkla posteriyor mediastende yerleşir-
ler. Özofagus duplikasyon kistlerinin küçük çaplı olanları asemptomatik kalabilirler ve başka 
amaçla çekilen akciğer grafilerinde tesadüfen tespit edilirler. Daha büyük çaplı kistler ise hava 
yollarına bası yaparak öksürük, solunum sıkıntısı ve tekrarlayan pnömonilere neden olabilir-
ler. Biz bu olgu sunumu ile uzun süre kronik obstruktif akciğer hastalığı tanısı ile medikal tedavi 
kullanan dev özofagus duplikasyon kisti olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu: Kırkdört yaşında erkek hasta öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile kliniğimize baş-
vurdu. Hikayesinde uzun zamandır kronik obstruktif akciğer hastalığı tanısı ile medikal tedavi 
kullanma ancak şikayetlerinde gerilememe, fizik muayenesinde sağ hemitoraks alt zonda so-
lunum seslerinde belirgin azalma tespit edildi. Posteroanterior akciğer grafisinde mediastende 
sağ hemitoraksa doğru genişleme ve lineer atelektazi alanları tespit edildi. Bilgisayarlı toraks 
tomografisinde “sağda paravertebral alanda yerleşimli trakea karina düzeyinden başlayıp in-
feriorda diyafram seviyesine kadar izlenen en geniş transvers çapları 10,3 x 9,7 cm olarak 
ölçülen ortalama dansite değeri 20 HU olarak ölçülen hipodens lezyon dikkati çekmiştir (öze-
fagus duplikasyon kisti?, nöroenterik kistler gibi benign natürlü lezyonlar?). Tanımlı lezyon 
komşuluğundaki sağ akciğerde kompresyon atelektazisine neden olmuştur. Tanımlı lezyon 
tarafında sol atrium hafif basılı görünümdedir” şeklinde rapor edildi. Bunu üzerine sağ pos-
terolateral torakotomi uygulandı, kistik kitlenin sağ akciğer alt lobda total atelektaziye neden 
olduğu, karina seviyesinden itibaren sağ bronşial sisteme bası yaptığı tespit edildi, kistik kitle 
rezeke edildi, patolojik değerlendirme duplikasyon kisti ile uyumlu bulgular olarak rapor edil-
di. Cerrahi sonrası solunum sıkıntısı gerileyen hasta yıllardır kullanmış olduğu bütün ilaçlarını 
kesti, postoperatif ikinci yılında sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Sonuç: İntratorasik duplikasyon kistleri akciğer ya da özofagusa yaptıkları bası sonucu 
semptomların belirgin hale geldiği dönemde tanı alabilirler. Kesin tedavi cerrahi eksizyon ile 
sağlanır. Komplikasyon gelişmeden önce yapılan cerrahi girişimlerin sonuçları çok iyidir. Cer-
rahi tedavinin şekli ise kist veya duplikasyonların boyutlarına, yapısına ve çevre dokularla 
olan ilişkisine bağlıdır. Yetişkinlerdeki lezyonların çoğu mukozaya zarar vermeden enükleas-
yon ile çıkarılabilir. Torakotomi/torakoskopi ile özofagusun devamlılığı bozulmadan kist total 
olarak eksize edilir. Kronik obstruktif akciğer hastalığı nedeniyle uzun süre medikal tedavi 
kullanan olgularda özellikle direk akciğer grafilerinin dikkatli değerlendirilmesi ve ileri tetkikler 
ile mediasten kaynaklı lezyonların bronş ve akciğere kronik basısının olabileceği her zaman 
düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: özofagus, dupliakyon kisti, nefes darlığı
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P-210  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

PEDIATRIK HASTADA DEV MEDIASTINAL KITLE: MIKST 
GERM HÜCRELI TÜMÖR
Şevki Mustafa Demiröz, Zeynep Cesur, Sadi Kaya, Göktürk Fındık
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş:  Çocuklarda mediastinal malign tümör görülme olasılığı tüm tümörler içinde 
%0,1’den daha azdır. Buna karşılık mediasten, primer ekstragonadal germ hücreli tümörler 
(GHT)’nin en yaygın lokalizasyonudur. GHT’in yalnız %2–5 ‘i mediastende lokalizedir fakat, 
bu oran tüm ekstragonadal tümörlerin %50–70 ‘ini oluşturur. Çocuklarda GHT’ler mediasti-
nal tümörlerin ortalama %19–25 inden sorumludur.

Biz de kliniğimize göğüs ve omuz ağrısı şikayetiyle başvurmuş pediatrik yaş grubunda olan 
mikst germ hücreli tümör saptanmış olguya yaklaşımı paylaşmak istedik.

Olgu: On beş yaşında erkek hasta yaklaşık bir aydır baş dönmesi, eforla ilişkisiz sol göğüs 
ve omuz ağrısı şikayetiyle dış merkez pediatri polikliniğine başvurmuştu. Akciğer grafisinde sol 
hiler dolgunluk izlenmesi üzerine çekilen toraks bilgisayarlı tomografide; sol hemitoraksta üst 
mediastenden inferolaterale uzanım gösteren, yaklaşık 140x95x90 mm boyutlarında lobule 
kontorlü, kistik, yağ ve kemik dansitesinde alanlar içeren, sol ana pulmoner arteri ve sol ana 
bronşu basılayan orta lob yapılarını ve kalbi sağa deplase eden solid kitle lezyonu izlenmişti. 
Tarafımıza yönlendirilen hastanın testis ultrasonografisi doğal değerlendirildi, ve çalışılan on-
kolojik markırlardan AFP: 274 ıu/ml, B-HCG 25,2 mlu/ml olarak çıkmıştı. Ön planda germ 
hücreli tümör düşünülerek operasyon kararı alındı. Sol anterolateral torakotomi insizyonu ile 
toraksa girildi. Gözlemde kistik kapsüllü özellikle mediasten plevraya yaygın yapışıklıkları olan 
kitle izlendi. Künt diseksiyonlarla çevre yapılardan diseke edilerek kitle eksize edildi. Takiple-
rinde problemi olmayan hasta postoperatif 5. gün taburcu edildi.

Postoperatif patoloji sonucu büyük oranda matür teratomdan oluşan, daha düşük yüzde-
ler ile immatür teratom ve yolk-sac tümör komponenti içeren mikst germ hücreli tümör olarak 
raporlandı. Pozitron Emisyon Tomografisinde metastatik hastalık lehine değerlendirilebilecek 
patolojik tutulum odağı saptanmayan hastamıza, onkoloji konseyinde içerdiği yolk sac kom-
ponentinden dolayı kemoterapi kararı alındı. Dış merkezde 3. kür kemoterapisini alan hasta-
nın takiplerinde problemi olmadı.

Sonuç: Mediastinal GHT oluşumunda embriyonik gelişimde gonadlara göçünü tamam-
lamayan primordial germ hücreleri sorumludur. Büyük çoğunluğu ön mediastende yerleşir. 
Klinik ve tedavi seyri alt tipe göre değişir. Teratomlar genelde asemptomatiktir ve ya boyut 
büyüdükçe dispne, öksürük, göğüs ağrısı, vena cava superior sendromu gibi semptomlar 
verebilir. Tedavide kitlenin total olarak çıkarılması esastır. Yolk sac gibi nonseminomatöz 
GHT’ler hızlı büyüyen, bası bulguları ve invazyona bağlı semptomlara ilave jinekomasti, testis 
atrofisi, puberte prekoks gibi paraneoplastik semptomlar ile de ortaya çıkabilir. Teratom dışı 
GHT’lerde tedavi kemoterapi ve cerrahi kombinasyonudur fakat bu hastalarda tedavide tam 
yanıt alınsada ortalama %20’sinde nüks olmaktadır. Relapsların neredeyse tümü ilk 2 yıl için-
dedir. Bu nedenle uzun süre yakın takibi uygundur.
Anahtar Kelimeler: germ hücreli tümör, mediastinal kitle, pediatri
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Resim 1. eksizyon sonrası kitlenin görünümü
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P-211  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

NEDENI TESPIT EDILEMEYEN SPONTAN ÖZOFAGUS 
RÜPTÜR OLGUSU
Türkan Dübüş1, Hasan Bektaş2, Önder Akkuş2

1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul 
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Giriş: Özofagus rüptürü, yüksek morbidite ve mortaliteye sahip, erken teşhis ve müdaha-
le gerektiren acil bir durumdur. Nefes darlığı şikayeti ile kliniğimize başvuran bir kadın hastayı 
sunduk.

Olgu: 52 yaşında, kadın hasta, nefes darlığı, sağ yan ağrısı, şikayetleri ile kliniğimize 
başvurdu. 2 gün önce uçak yolculuğunda baş dönmesi, kusma öyküsü mevcuttu. Yüz, bo-
yunda ciltaltı amfizemi, sağ akciğerde solunum sesleri azdı. Özgeçmişinde hastalık, travma 
öyküsü yoktu. Akciğer grafi-toraks BT’de cilt altı amfizemi, pnömomediastinum, sağ plevral 
mayi izlendi. Sağ torasentezle pürülan plevral mayi gelmesi üzerine sağ tüp torakostomi uy-
gulandı. Toplam 1200 cc drenaj sağlandı. Hastada ön tanı olarak özofagus/trakea rüptürü?, 
düşünülerek endoskopik eksplorasyon uygulandı. Özafagusta 25. cm de 3 cm kadar rüptür, 
mediastende içi gıda artıkları ile dolu poş izlendi. Hasta operasyona alındı. Göğüs Cerrahisi-
Genel Cerrahi ortak yapılan operasyonda sağ torakotomi sonrası toraksta yaygın pürülan 
mayi aspire edildi. Nazogastrik sonda takıldıktan sonra sağ mediasten nekrotize poş sahası 
debride edildi. Özofagus rüptürü 3/0 vicryl ile tamir edildi. Mediastene jacson bret hemovac 
dren, apikal ve bazale toraks tüpü yerleştirildi. Torakotomi kapatılarak hasta ekstübe yoğun 
bakıma, postoperatif (p. o. ) 5. gün ise servise alındı. Plevral mayi kültür incelemede üreme 
olmadı. Po. 21. gün özofagoskopide özofagus 25. cm de belirgin küçülme gösteren rüptür 
ağzı görüldü. Özofagusa 120 x 20 mm full covered özefagus stenti takıldı ve üst ve alt ucuna 
endoklip uygulandı. Po. 36. gün özofagoskopide özafagusta kaplı stentin bir yerinde örtücü 
tabakası 3–4 mm kadar açılmıştı. İkinci bir stent önceki stentin üzerine yerleştirildi. Hastaya 
PEG açılarak enteral beslenmesi düzenlendi. Po 43. gün özafagustaki stentler usulüne uygun 
çıkarıldı. Po. 46. gün özofagus rüptürünün kapandığı gözlendi. Oral sıvı gıdaya başlandı. Po. 
47. gün özofagoskopide özafagus mukozası ve lümeni normaldi. Toraks tüpleri sonlandırıldı. 
Mediasten dreni de çekildi. Genel durumu stabilleşen hasta genel cerrahi ve göğüs cerrahisi 
poliklinik kontrolüne gelmek üzere po. 59. gün taburcu edildi. Po. 66. gün PEG tüpü çıkartıldı. 
Hastanın genel durumu stabil olup normal standart yaşamına devam etmektedir.

Sonuç: Özofagus rüptürlerinin birçok nedeni olmakla birlikte spontan da olabileceği göz-
lemlenmiştir. Erken tanı çok önemli olup tedavide endoskopik, cerrahi uygulama gibi kombi-
ne yaklaşımlar gerekebilmektedir. Cerrahi tedavide özellikle özofagus rüptür yeri tespit edile-
rek etraftaki nekrotik dokular temizlendikten sonra drenaj sistemi ile desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Özofagus rüptürü, spontan, cerrahi, stent
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Resim 1. Preop. Toraks BT: Spontan torakal özofagus rüptürüne sekonder gelişen sağ plevral efüzyon,  
pnömomediastinum, ciltaltı amfizemi
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P-212  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

DEV MATÜR KISTIK TERATOM OLGULARI
Cumhur Murat Tulay, Sadık Yaldız
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı

Teratomlar multipotansiyel embriyolojik hücrelerden köken alan ve genellikle ön medias-
tende görülen benign germ hücreli tümörlerdir. Benign teratomlar parankim içinde ya da pa-
ravertebral alanda da yerleşebilirler. Sıklıkla asemptomatik olup lezyonun büyüklüğüne göre 
bası bulguları gösterirler. Genellikle çekilen grafilerde rastlantısal olarak karşılaşılırlar. Düzgün 
kontürlü bir kitle şeklinde görülür. Bilgisayarlı tomografi lezyonun büyüklüğünün belirlenmesi 
ve çevre dokularla olan ilişkisinin değerlendirmesi için gereklidir. Tedavide benign kitlenin 
total eksizyonu uygulanırken, malign özellik gösteren teratokarsinomalar için cerrahiden sonra 
kemoterapi gerekir. Kliniğimizde opere iki benign kistik teratom olgusunun biri yaklaşık bir 
senedir çeşitli yerlerde astım olarak değerlendirilerek astıma yönelik tedavi alan bir hasta iken, 
ikinci hasta ise son bir aydır dış merkezde hemoptizi ile takip ediliyordu. Her iki vakada da 
mediasten orijinli kitleler sağ hemitoraksa uzanıyor ve ciddi atelektaziye yol açıyordu. Her iki 
vakaya da kitle eksizyonları sağ torakotomi ile uygulandı ve patoloji sonuçları benign kistik 
teratom olarak rapor edildi.
Anahtar Kelimeler: teratom, mediastinal kitle, intratorasik kitle

Resim 1. Teratom akciğer grafisi ve tomografik görünüm
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P-213  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

ANTERIOR INTRATORASIK MENINGOSELIN EŞLIK 
ETTIĞI POSTERIOR MEDIASTENDEN KAYNAKLANAN 
MATUR KISTIK TERATOM
Hıdır Esme1, Ercan Kurtipek2, İsmet Tolu3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya SUAM, Göğüs Hastalıkları Kliniği 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya SUAM, Radyoloji Kliniği

Mediastinal teratomların sadece %3’ü posterior mediastende yerleşir. Mediastinal tera-
tomlar genellikle raslantısal olarak rutin çekilen akciğer grafisinde saptanır. Kırkdört yaşında 
erkek hasta 2 metre yüksekten düştükten sonra sağ göğüs ağrısı ile başvurdu. Olguyu nadir 
olması, matur kistik teratomun posterior mediastende yerleşmesi ve anterior intratorasik me-
ningoselin eşlik etmesinden dolayı sunduk. Bildiğimiz kadar Türkiye Tıp literatüründe anterior 
intratorasik meningoselin eşlik ettiği posterior mediastinal teratom olgusu yoktur.
Anahtar Kelimeler: Matür teratom, posterior mediasten, meningosel

Resim 1 ve 2. Sağ posterior mediastende matür kistik teratom
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P-214  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

SOLUNUM ARRESTINE NEDEN OLAN SPONTAN 
SERVIKAL-MEDIASTINAL HEMORAJI
Gökçen Sevilgen1, Kerim Tülüce2, Hasan Türüt1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Rize 
2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Rize Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Rize

Giriş:  Spontan atravmatik servikal mediastinal hematom ve buna bağlı hemotoraks na-
dir bir durumdur. Literatür incelendiğinde nedenlerin büyük bir kısmını hayati tehdit edici 
nedenler oluşturmaktadır. Major toraks travmaları, büyük damar anevrizmaları, iyatrojenik in-
vazif girişimler, ve valsalva manevrası nedenler arasında bulunur. Standart tedavisi bulunma-
makla birlikte, hemoraji nedenine yönelik palyatif veya agresif girişim mortalite ve morbiditeyi 
önleme amacıyla uygulanmaktadır. Bu çalışmada, solunum yolu kollapsına bağlı ani solunum 
arrestine neden olan spontan servikal hemoraji tanısı alan hasta sunulmuştur.

Olgu: 47 yaşında erkek hasta, bir sağlık merkezinin önünden geçtiği sırada, aniden geli-
şen boyun ağrısı ve boyunda şişlik ile birlikte ortaya çıkan nefes darlığı ve solunum durması 
nedeni ile acil şartlarda entube edilmiş. Yapılan ilk değerlendirme sonrasında, kulak burun 
boğaz hastalıkları kliniği tarafından konsülte edilen hastanın endoskopik muayenesinde ret-
rofarengeal hematom tespit edilmiş. Bu haliyle hastanemize refere edilen hastada, kontrastlı 
boyun ve toraks bilgisayarlı tomografide (BT) larenksi posteriordan iten, retrofarengeal alanda 
mediastinuma uzanan hematom tespit edildi. Tam kan sayımında hematokrit düşüklüğü dışın-
da, biyokimyasal ve koagulometrik incelemelerinde bir anormallik saptanmadı. Düzenli ilaç 
kullanımı öyküsü yoktu. Hasta, mekanik ventilasyona bağlı olarak yoğun bakım ünitesinde 
takip edildi. Takiplerde, hastanın akciğer grafilerinde (PA) sağ hemitoraksda plevral effüzyon 
gelişti, torasentezde hemorajik defibrine plevral mayi alınması üzerine tüp torakostomi ve 
kapalı sualtı drenajı uygulandı ve yaklaşık 700 cc plevral mayi drene oldu. Takiplerde, bilinci 
açık, koopere, oryante ve spontan solunumu gelen hasta ekstube edilerek klinikte takip altına 
alındı Kontrol PA akciğer grafilerinde mediastinal genişlemenin gerilediği hematokrit değer-
lerinde düşme olmadığı görüldü. 1 hafta sonra direni çekildi kontrole gelmek üzere taburcu 
edildi. Hasta 4. Ay kontrolünde sorunsuz olarak takip altındadır.

Sonuç: Akut mediastinal hemoraji hayati tehdit eden bir durumdur ancak spontan olarak 
ortaya çıkması oldukça nadir görülen bir durumdur. Bu hastalarda tanıda gecikmeler yaşa-
nabilir ve radyolojik incelemeye rağmen hemoraji kaynağı bulunamayabilir. Yüksek mortalite 
potansiyeline sahip bu hasta grubunda hızlı ve multidisipliner yaklaşım hayat kurtarıcıdır.
Anahtar Kelimeler: Spontan servikal mediastinal hemoraji, Multıdisipliner yaklaşım, İyatrojenik
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Resim 1. Boyun ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi
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P-215  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

GEÇIKMIŞ ÖZOFAGUS PERFORASYONUN YÖNETIMI
Salih Çokpinar, Serdar Şen, Nilgün Kanlıoğlu Kuman
Adnan Menderes Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

2016 yılında spontan özofagus perforasyonu olan 2 olgu, geç dönemde acil servis başvu-
rusu sonrasında Kliniğimize yatırıldı. Nefes darlığı, şiddetli göğüs ağrısı, ateş şikayetleriyle baş-
vurdular. İlk olgu 45 yaşında erkek, 2 yaşında koroziv madde içimi sonrasında özofajit gelişmiş. 
Yutma güçlüğü şikayeti çocukluk döneminden bu yana varmış ve özofagus 25 cm de darlık 
gelişmiş. Operasyon önerilmiş ancak operasyonu kabul etmemiş. Yemek yerken bir manevra 
yaparak yemek yediğini ifade etmekte, şikayetleri başlamadan önce yaptığı manevra sonrasında 
kusma öyküsü olmuş. Çeşitli dış merkez başvurularında farklı tanılarla takip edilmiş. Ancak 6. 
gün cilt altı amfizeminde artış olması üzerine Üniversitemiz acil servisine başvurdu. Çekilen to-
raks tomografisinde sağ hemitoraksta hidropnömotoraks olması üzerine Özofagus Perforasyonu 
tanısı ile Kliniğimize interne edildi. Yapılan özofagografide karina seviyesinin altında sağ hemi-
toraksa opak madde akumüle oldu. İkinci olgumuz 60 yaşında erkek, ishal, bulantı ve şiddetli 
kusma sonrasında şikayetleri başlamış. Dış merkezde izlenmiş, 5. gün göğüs ağrısı ve nefes dar-
lığı şikayetlerinde artış olması üzerine acil servise başvurmuş. Çekilen toraks tomografisinde sol 
hemitoraksta hidropnömotoraks izlendi. Olguya Boorhave Sendromu tanısı konularak interne 
edilmiştir. Özofagografide sol hemitoraksa özofagus alt uçtan opak madde geçisi izlenmiştir. Ol-
gular ampiyem izlenmesi üzerine opere edilememişlerdir. Her iki olguya tüp torakostomi uygula-
narak, drenajları sağlanmıştır. Günlük olarak plevral lavaj uygulanmış, asepsi sağlandıktan sonra 
her iki olguya özofagus stenti uygulanarak oralleri açılmıştır. İlk olgu 35. Gün taburcu edilmiş, 6 
ay sonra stenti çıkarılmış, ikinci olgumuz 63 gün entübe olmak üzere 106. Gün taburcu edilmiş, 
stenti 4 ay mideye migrate olmuştur. Her iki olguda Polikliniğimizde izlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özofagus Perforasyonu, Boorhave Sendromu, Özofagial stent

Resim 1. Başvuru sırasında ve tedavi sonrası görüntüleme
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P-216  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

POSTERIOR MEDIASTENIN NADIR BIR HASTALIĞI: 
DUKTUS TORASIKUS KISTI
Bekir Elma
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Duktus torasikus, lenfatik sistemin en büyük lenf damarıdır. Karında sisterna şiliden kay-
naklanır, diyafragmayı aortik açıklıktan geçer, vertebral kolonun ön yüzünde olmak üzere 
posterior ve superior mediastende seyrederek sol brakiyosefalik vene açılarak sonlanır. Konje-
nital veya dejeneratif orijinli olabilen duktus torasikus kistleri, genellikle boyun bölgesinde ve 
daha az oranda mediastende olmak üzere oldukça nadir görülen lezyonlardır. Kostovertebral 
sulkusta veya visseral kompartmanda yerleşebilen bu kistlerin otopsi serilerinde genellikle 10. 
ve 11. vertebra seviyesinde oldukları bildirilmiştir. Radyolojik olarak genelde visseral kom-
partmanda yer alan, ancak aynı taraf kostovertebral sulkusa doğru uzanım gösteren yuvarlak 
veya oval, keskin sınırlı kitle olarak görülürler. Göğüs ağrısı, dispne, öksürük ve sırt ağrısı 
bulunabilir. Duktus torasikus kistlerinde tedavi cerrahi eksizyondur. Şilotoraks en önemli ame-
liyat sonrası komplikasyondur ve hastanede laış süresini oldukça uzatmaktadır. Bu çalışmada 
polikliniğimize şiddetli sırt ağrısı ile başvuran ve posterior mediastinal kistik lezyon saptanarak 
opere edilen bir duktus torasikus olgusunu, nadir görülmesi sebebiyle paylaştık. Hasta genç 
bir kadın hasta idi ve sırt ağrısı dışında duktus torasikus kistinde görülebilecek diğer semptom-
lara sahip değildi. Cerrahi eksizyonla çıkarılan kistik lezyon şilöz içerikli idi ve lezyon çıkarıldık-
tan sonra duktusa kütle ligasyonu yapıldı. Ameliyat sonrası oral beslenmeyle şilotoraksı oldu 
ve oral alım kapatılarak beklendi. Hastanın tekrar opere edilmesi gerekmeden drenaj kontrol 
altına alınabildi ve hasta şifa ile taburcu edildi. Şilotoraks komplikasyonu olması, posterior 
mediastinal kistlerin duktus torasikus kistinin ayırıcı tanıda düşünülmesinin ne kadar önemli 
olduğunu ve ameliyatta bu nedenle daha dikkatli olunması gerektiğini düşündürdü.
Anahtar Kelimeler: Duktus torasikus kisti, Posterior mediastinal kist, Şilotoraks, 
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Resim 1. Olgunun preoperatif radyolojik görüntüsü
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P-217  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

VIDEO-YARDIMLI MEDIASTINOSKOPI VE STANDART 
SERVIKAL MEDIASTINOSKOPI YAPILAN OLGULARIN 
KARŞILAŞTIRILMASI
Hatice Eryiğit Ünaldı1, Ekin Ezgi Cesur1, Attila Özdemir1, Kadir Burak Özer1, Fatma 
Tuğba Özlü1, Recep Demirhan1, Şermin Çoban Kökten2

1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul

Giriş:  Günümüzde konvansiyonel mediastinoskopinin yerini video-mediastinoskopi al-
maya başlamıştır. Kliniğimizdeki mediastinoskopi uygulamalarını geriye yönelik olarak ince-
ledik.

Materyal-metod: Lenf nodu örneklemesi 2010 ile 2015 yılları arasında konvansiyonel 
(grup 1), 2015–2017 arasında video-yardımlı mediastinoskopi (grup 2) ile yapıldı. İki grup 
komplikasyonlar ve lenf nodu biyopsi sayısı açısından karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Kliniğimizde 322 hastaya mediastinoskopi yapıldı. Bu hastaların 259’una 
konvansiyonel, 63’üne video-yardımlı mediastinoskopi ile lenf nodu örneklendi. Hastaların 
ortalama yaşı 57,6 (yaş aralığı 27–85), erkek/kadın oranı 193/129 idi. Grup 1 ve 2 deki işlem 
endikasyonları sırasıyla 186/27 tanısal, 73/38 evrelendirme amaçlıydı. Grup 1’de lenf nodu 
biyopsi sayısı ortalama 6,3 iken grup 2’de 8,2 idi. Her iki grupta da intraoperatif ve postope-
ratif mortalite yoktu. Komplikasyon oranı grup 1’de %1,5 (1-intraoperatif hemoraji, 3-geçici 
ses kısıklığı) iken grup 2’de herhangi bir komplikasyon gerçekleşmedi.

Tartışma: Video-yardımlı mediastinoskopide vasküler yapılar ve rekürren laringeal sinir 
net olarak ayırt edilmesi komplikasyon oranını azaltmakta ve biyopsi sayısını arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: lenfadenopati, mediastinoskopi, rekürren laringeal sinir
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P-218  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

INTRATORASIK EKSTRAPARENKIMAL KISTLER
Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Ayşen Taslak Şengül, Burçin Çelik, Necmiye Gül 
Temel, Ahmet Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun

İntratorasik ekstraparenkimal kistler, nadir olarak görülen, konjenital yada akkiz lezyon-
lardır. Bronkojenık kıst, özefageal kist, perikardial kist konjenital; kist hidatik, timik kistler ise 
akkizdir. Tedavileri kistlerin total eksizyonudur.

Ocak 2006-Şubat 2017 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Cerrahi Kliniği’nde 63 intratorasik ekstraparenkimal kist olgusuna cerrahi yapıldı. 25’i kadın, 
38’i erkek idi. Yaş ortalaması 39,6 (5–80y). Hastaların 43’ü kist hidatik, 5’i parakardiak kist, 
2’si paraözefageal kist, 5’i posterior mediatinal kist, 2’si bronkojenik kist, 5’i timik kist, 1’i 
konjenital adenoid kistik malformasyon idi. Hastaların 13’üne VATS, 50’sine torakotomi ile 
cerrahi yapıldı. VATS yapılan hastalarda GT ortalama kalış süresi 2,4, torakotomi yapılan has-
talarda GT ortalama kalış süresi ise 4,3 gündür. VATS yapılan hastaların hastanede ortalama 
kalış süresi 3,1, torakotomi yapılan hastaların hastanede kalış süresi ise 5,7 gündür. Analjezik 
ihtiyacı torakotomi yapılan hastalarda daha fazla olmuştur.

İntratorasik ekstraparenkimal kistlerin tedavisi cerrahi eksizyondur. Kist hidatik dışında 
tüm intratorasik ekstraparenkimal kistlerin torakoskopi ile rezeksiyonu ilk tercih tedavi şekli 
olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kist, toraks, VATS, torakoskopi
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P-219  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

NADIR GÖRÜLEN CASTLEMAN HASTALIĞI
Ayşen Taslak Şengül, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Necmiye Gül Temel, Ahmet 
Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun

Castleman hastalığı, ilk olarak Benjamin Castleman ve ark. tarafından 1956 yılında yayın-
lanmış dev lenf nodu hiperplazisidir. Mediastinal bening lezyonların bir çoğu tesadüfen tespit 
edilir. Tespit edildiğinde cerrahi total eksizyon esastır.

Myoma uteri nedeni ile dış merkezde cerrahi planlanan 44 yaşında hastaya preop tetkik 
için çekilen akciğer grafisinde anterior mediastende düzgün sınırlı opasite tespit edilmiş. Fizik 
muayenesinde ve özgeçmişinde özellik olmayan hastanın, Toraks BT’sinde sağ orta lobda 
torasik girişten 23. mm’den itibaren başlangıç gösteren, prekarinal mesafeye kadar uzanan, 
VCS’yi anteriora, arkus aortayı kısmen sola, trakeayı sola posteriora yaylandıran, düzgün 
sınırlı ve çevre yapılara invazyon bulgusu göstermeyen, yaklaşık 45X53 mm boyutlarında, 
homonjen, kontrastlanan, solid dansiteli, noktasal kalsifikasyonlar içeren nodüler lezyon tespit 
edildi. Timik kitle, teratojenik tümör, konglomere LAP ön tanıları hastaya eksplorasyon plan-
landı. Aksiller torakotomi ile 6,5x5,3x4,5 cm 76 g ağırlığında kitle çıkarıldı. Hastanın patolojisi 
hiyalin vasküler tip Castleman Hastalığı olarak raporlandı.

Castleman hastalığı, mediasten veya hilusta lokalize nadir görülen lenfoproliferatif bir has-
talıktır. Bu hastaların klasik tedavisi cerrahi eksizyon ve takiptir. Mediasten ve hiler kitlelerin 
ayırıcı tanısında Castleman Hastalığı akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: castleman, nadir, mediasten
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P-220  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

TESADÜFEN SAPTANAN MEDIYASTINAL TERATOM 
OLGUSU
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran
Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

Mediastenin germ hücreli tümörleri, kök hücrelerin göçü sırasında embriyonik hata ile 
oluştuğu düşünülmektedir. Mediastinal tümörlerin %10–15’ini oluştururlar.

23 yaşında kadın hasta çekilen akciğer grafisinde tesadüfen görülen kitle nedeniyle kli-
niğimize yönlendirilmiş. Hastanın klinik başvurusunda anamnezinde ve fizik muayenesinde 
bir özellik yoktu. Radyolojik tetkikleri yapıldığında toraks MR’da ön mediastende 62x55 mm 
çapında heterojen içeriği olan düzgün sınırlı kitle lezyonu tespit edildi. Hastaya cerrahi plan-
landı, kitle rezeke edildiğinde yağ, kıkırdak dokusu ve saç içeriği olduğu görüldü. Patolojisi 
matür kistik teratom olarak alındı.

Matür teratomlar sıklıkla prepubertal ve postpubertal dönemde görülür. İçeriğinde 
%50’den az immatür yapı varsa matür teratom olarak adlandırılmaktadır. Cerrahi rezeksiyo-
nu tam tedavi sağlar.
Anahtar Kelimeler: cerrahi, mediasten, teratom

Resim 1. Mediastinal tümörün MR’da görünümü ve lokalizasyonu
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P-221  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

OPERE OVER KARSINOMUNUN POSTOPERATIF IKINCI 
YILDA YAPTIĞI MEDIASTINAL LENF BEZI METASTAZI
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran
Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

Ekstrapulmoner karsinomların metastazları sıklıkla akciğer parankimine olmaktadır. Me-
tastatik yayılım lenfojen ve hematojen olabilmektedir.

46 yaşında kadın hasta yaklaşık 2 yıl önce over seröz karsinomu nedeniyle kadın has-
talıkları ve doğum kliniğinde opere edilmiş ve onkoloji kliniğinde kemoterapi tedavisini al-
mış. Takiplerinde timus lojunda ve mediastinal lenf bezlerinde progresyon görülmesi üzerine 
biyopsi amacıyla kliniğimize yönlendirilmiş. Hastanın toraks tomografisinde sağ paratrakeal 
lenf bezlerinde progresyon olduğu, parankimal lezyonun olmadığı görüldü. Mediastinoskopi 
ile biyopsileri alındı, patolojisi over seröz kist adenokarsinom metastazı olarak alındı. Hasta 
onkoloji kliniğine yönlendirildi.

Over karsinomunun pulmoner metastazı olmadan mediastinal paratrakeal lenf bezlerine 
metastaz yapması oldukça nadir bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: mediasten, metastaz, over karsinomu

Resim 1. Progresyon gösteren sağ paratrakeal lenf nodları
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P-222  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

MEDIASTENIN PRIMER TIMIK SEMINOM OLGUSU
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran
Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

Germ hücreli tümörler en sık gonadlarda yerleşim gösteren malignitelerdir. Ekstragonadal 
olarak en sık mediastinal yerleşimli görülür. Mediastenin germ hücreli tümörleri içinde semi-
nomlar mediastinal malignitelerin %0,4’ünü oluşturmaktadır.

46 yaşında erkek hasta primer biliyer siroz ve Raynaud sendromu tanısıyla romatoloji 
kliniğinde takiplerinde çekilen toraks tomografisinde ön mediastende progrese nodüler lezyon 
olması nedeniyle kliniğimize konsülte edildi. Hastanın aktif yakınması yoktu. Malignite tara-
ması açısından PET/BT çekildi. PET/BT’de ön mediastendeki lezyon FDG tutulumu SUVmax: 
8,54 olan yumuşak doku olarak raporlandı. AFP, β hCG değerleri normaldi. Hastaya total 
timektomi yapıldı. Kitlenin timus sol hornu içinde yerleşimli olduğu görüldü. Patolojisi primer 
mediastinal (timik) seminom olarak raporlandı.

Seminomlar iyi prognozlu germ hücreli tümörlerdir. Hastaların 3’te birinde kanda β hCG 
değerlerinde yükselmeye neden olabilir, AFP değişmez. Kemoterapi ve radyoterapiye iyi yanıt 
verir. Primer timik seminomlar oldukça nadir görülmesi nedeniyle olgumuz ilginçtir.
Anahtar Kelimeler: mediasten, seminom, timus

Resim 1. Ön mediastende progresyon gösteren kitle lezyonu
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P-223  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

TESADÜFEN SAPTANAN INTRAMURAL ÖZOFAGEAL 
DUPLIKASYON KISTI
Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Ayşen Taslak Şengül, Volkan Yılmaz, Ahmet Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, göğüs cerrahisi Anabilim dalı, Samsun

Giriş: Özofagus duplikasyon kistleri nadir görülen konjenital lezyonlardır. Genellikle özo-
fagus çevresinde lokalizedir, ancak intramural lokalizasyonda da olabilir.

Olgu: 20 yaşında erkek hasta tesadüfen saptanan posterior mediastinal kitle nedeniyle 
polkliniğimize başvurdu. Toraks Tomografisinde; arka mediasten sağ inferior, kalp posterio-
runda, ince duvarlı, homojen sıvı dansiteli, 43X70 mm boyutunda, heybe görünümlü kistik 
lezyon izlendi. Eksplorasyonda azygos ven inferiorunda özofagus muskuler tabakası içine yer-
leşik totalde 7x8 cm, paravertabral lokalizasyonda 3x2 cm konglomere multiple kistik lezyon-
lar ve paraözofageal-paravertebral multipl lenf nodları tespit edildi. Kistler içerisinden yaklaşık 
300 ve 20 cc pürülan mai aspire edildi. Özofagus lokalizasyonundaki kist duvarı açıldığında 
kistin özofagus kas tabakası arasına yerleşik olduğu inferior yüzde özofagus mukozasının in-
takt olduğu görüldü. Kist total eksize edildi. Özofagus kas tabakası primer onarıldı. Cerrahi 
spesmenin patolojik incelemesi, cidarında kalsifikasyon içeren enfekte özofagus duplikasyon 
kisti, olarak rapor edildi. Hasta postoperatif 4. günde ek sorun olmadan taburcu edildi.

Tartışma: Özofagus duplikasyon kistelerinde, komplikasyon gelişmeden önce yapılan 
total cerrahi eksizyon tedavide esastır.
Anahtar Kelimeler: duplikasyon, intramural, pürülan
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P-224  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

ÖSOFAGIAL YABANCI CISIM
Onur Bayrakçı, Maruf Şanlı, A. Ferudun Işık, Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep

Gastrointestinal yabancı cisimlerin %28–68’i özofagusta yerleşmektedir. Özofagus yaban-
cı cisimleri ülkemizde ve dünyada ciddi morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Oldukça bü-
yük ösofagial yabancı cisim saptanan hastanın olgu sunumu yapılması anlamlı bulunmuştur.

71 yaşında erkek hasta çiğ yada az pişmiş et yemeyi sevdiğini belirten hasta büyükçe bir et 
parçasını yedikten sonra şiddetli göğüs ağrısı ile acil servise başvurmuştu. Fizik muayenesinde 
cilt altı amfizem yoktu ve hipersalivasyon mevcuttu. Öyküde kemiksiz et olduğunu belirten 
hastaya rijit ösofagoskopi yapıldı. Ösofagus 1. darlığın 2 cm distalinde lümeni total olarak 
kapatan yabancı cisim et parçası (yaklaşık 3x4x5 cm) forceps ile çıkartıldı. Postoperatif komp-
likasyon gelişmeyen hastanın oral rejimi açılarak 1. gün şifa ile taburcu edildi.

Özofagus yabancı cisimlerinin çoğu krikofaringeus kası seviyesinde yerleşir. Hastaların 
şikayetleri değişken olmasına rağmen en sık görülen semptomlar disfaji ve odinofajidir (1). 
Yabancı cisim tespit edildiğinde müdahale gerekip gerekmediğine, aciliyetine ve en uygun 
müdahale yoluna karar verilmelidir. Endoskopi günümüzde en sık kullanılan metottur (2). 
Özellikle yaşlı hastalarda özofagusta yabancı cismin takılmasına neden olabilecek altta yatan 
hastalık araştırılmalıdır. Özofagus yaralanmaları acil tedavi gerektiren ve ölümcül olabilen du-
rumlardır. Gecikmiş tedavi, torasik veya abdominal rüptür, altta yatan özofagus hastalığının 
olması kötü prognostik faktörlerdir (3). Yabancı cisim tanı ve tedavisinde rijit özofagoskopi en 
sık kullanılan, etkili ve güvenli bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Özofagus, yabancı cisim, tedavi

 
Resim 1. Ösofagial Yabancı Cisim
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P-225  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

15 MM’LIK TEK PORT ILE TORAKOSKOPIK TIMIK KIST 
EKSIZYONU
Yener Aydın, Coşkun Daharlı, Atilla Eroğlu
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

Yetmiş üç yaşında bir erkek olgu iki aydır olan göğüs ağrısı şikayeti ile kliniğimize baş-
vurdu. Toraks BT’de anterior mediastende yaklaşık 4 cm çapında kistik-kitlesel lezyon tespit 
edildi. Sol yedinci interkostal aralık ile midaksiller hattın kesiştiği noktadan 15 mm’lik tek port 
insizyonu ile lezyon eksize edildi. Histopatolojik tanı timik kist olarak bildirildi. Hasta posto-
peratif 3. gün komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Timik kistler konjenital veya edinsel 
olarak gelişebilmekte olup mediastinal kistlerin %1–2’sini oluşturur. Genellikle asemptomatik 
olup sunduğumuz olguda olduğu gibi geç yaşlara kadar bulgu vermeyebilir. Mediastenin ma-
lign lezyonlarından ayırımının tam olarak yapılamaması nedeniyle lezyon total olarak eksize 
edilmelidir. Bu lezyonların rezeksiyonunda öncelikle torakoskopik yaklaşım düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Mediasten, Timik Kist, Torakoskopi
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P-226  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

OPERE ÖZOFAGUS KANSERLI BIR OLGUDA GEÇ 
DÖNEMDE GELIŞEN HIATAL HERNININ LAPAROSKOPIK 
ONARIMI
Atilla Eroğlu, Yener Aydın, Coşkun Daharlı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

Üç yıl önce özofagus distalinde yassı hücreli karsinom nedeniyle minimal invaziv Ivor Le-
wis Özofajektomi uygulanan ve rutin takiplerinde problemsiz olan 52 yaşındaki bir erkek olgu 
bir aydır olan dispeptik şikayetlerle kliniğimize başvurdu. Baryum içirilerek çekilen grafide 
barsak anslarının sol hemitoraksta olduğu görüldü. Hiatal herni tanısı ile hastaya laparoskopi 
uygulandı. Omentum ve kolonun hiatustan toraksa herniye olduğu görüldü. Omentum ve ko-
lon batına indirilerek hiatustaki defekt nonabsorbabl sütürlerle primer olarak kapatıldı. Hasta 
postoperatif 4. gün taburcu edildi. Minimal invaziv özofajektomi sonrası hiatal herni komp-
likasyonu açık cerrahiye oranla daha fazla görülmektedir. Herni tespit edildiğinde mutlaka 
cerrahi olarak onarım yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hiatal herni, Özofagus kanseri, Özofajektomi
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P-227  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

ÖZOFAGIAL LIPOMUN TORAKOSKOPIK REZEKSIYONU
Atilla Eroğlu, Yener Aydın, Coşkun Daharlı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

Elli yedi yaşında bir kadın olgu beş yıldır olan ve son altı aydır artan disfaji şikayeti ile 
başvurdu. Toraks BT’de torasik özofagusta yaklaşık 3 cm çapında yağ dokusu dansitesin-
de lezyon tespit edildi. Endoskopide özofagial lümen açık olup dışarıdan bası tespit edildi. 
Sağdan 7. interkostal aralıktan tek port ile torakoskopik olarak olguya yaklaşıldı. Özofagus 
kas tabakası açılarak submukozal kaynaklı lipomatöz dokuya ulaşıldı. Lezyon eksize edilip 
mukoza ve kas tabakaları ayrı ayrı absorbabl sütür ile kapatıldı. Histopatolojik tanı lipom ola-
rak bildirildi. Hasta postoperatif 7. gün taburcu edildi. Özofagusta lipom çok nadir olup tüm 
gastrointestinal lipomların %0,5’inden azını oluşturur. Asemptomatik olgular takip edilebilir. 
Ancak sunduğumuz olguda olduğu gibi histopatolojik tanısı olmayan ve semptomatik olan 
olgular minimal invaziv yöntemle total olarak eksize edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Eksizyon, Lipom, Özofagus
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P-228  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

ÖZOFAGUSTA TRIKOBEZOAR: OLGU SUNUMU
Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş, Mehmet Ağar
İnönü Üniversitesi Göğüs Gerrahi Anabilim Dalı, Malatya

Bezoar, sindirilemeyen bir maddenin gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde birik-
mesiyle oluşan kitlelere verilen isimdir. Bezoarlar içerdikleri maddelere göre dört gruba ayrı-
lırlar; fitobezoar (sebze veya meyve lifleri), laktobezoar (süt ve ürünleri), trikobezoar (saç) ve 
diğerleri (ilaçlar, kum, sakız, mantar, vb). Trikobezoar, bezoarın nadir bir formu olup, özellikle 
saç çekme (trikotillomani) ve saç yeme alışkanlığı (trikofaji) olan bireylerde görülür.

Son bir yıldır karın ağrısı ve geçmeyen ishal şikayeti ile gastroenteroloji kliniğine başvu-
ran 37 yaşında bayan hastanın yapılan özofagoskopisinde; özofagusu tama yakın tıkayan ve 
distal geçişe izin veren trikobezoar saptanmış. Tekrarlayan 3. özofagoskopisinde; özofagusu 
perfore olan ve sağ ampiyem gelişen hastaya acil şartlarda tüp torakostomi uygulandı. Rijid 
özofagoskopide bezoarın lümeni tam tıkadığının ve fikse olduğunun, tıkanıklığın üstünde özo-
fagusun perfore olduğunun görülmesi üzerine hasta ameliyata alındı. Laparotomi ile mide 
iskeletizasyonu, sağ torakotomi ile parsiyel alt uç özofagus rezeksiyonu ve uç yan özofago-
gastrostomi yapıldı. Postoperatif takiplerinde komplikasyon gelişmeyen hasta taburcu edildi.

İngilizce literatürde, trikobezoar midede sık rastlanan bir durum olmasına rağmen, bilindi-
ği kadarı ile özofagusta görülmemektedir. Özofagus lümenini tıkayan diğer yabancı cisimlerde 
de olduğu gibi, trikobezoarın endoskopik tedavisi perforasyon ve ampiyem ile sonuçlanabilir. 
Bu olgularda, morbidite ve mortalite riski yüksek olduğu için erken cerrahi müdahale gerek-
liliği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler:, bezoar, trikobezoar, özofagus, perforasyon, özofajektomi
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P-229  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

YENI DOĞANDA INTRATORASIK YERLEŞIMLI ENTERIK 
KISTLER
Barış Sarıçoban1, Tamer Altınok1, Gürcan Koşal1, Sıddıka Fındık2, Necdet Poyraz3

1NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya 
2NEÜ Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Konya 
3NEÜ Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

Enterik kistler, foregutun anormal gelişimi veya bölünmesinden kaynaklanan konjenital 
lezyonlardır. Genellikle diğer anomalilerle birliktedirler. Tüm mediastinal kistlerin %1–2 sini 
oluştururlar, tüm enterik kistlerin de %7–10’u torakaldir.

‘Pulmoner kist/Adenoid kistik malformasyon?’ön tanısı olan ve solunum sıkıntısı ile 
ybü’de takip edilen yenidoğan hastaya vertebra anomalisi ön tanısıyla Vertebral MR çekildi 
ve ‘Torakal bölgede kifoskolyoz, T6 vertebrada hemivertebra, üst mediastende yaklaşık 3 cm 
ve sağ akciğer alt lob posteriorunda yaklaşık 2,5 cm kistik lezyon’dendi. Postnatal 6. günün-
de solunum sıkıntısı artan ve genel durumu bozulan hasta entübe edildi. Toraks MR çekildi 
‘Mediasten arkasında, üst torakal bölgede (T1-T4 arasında) 33x20 mm, lobule konturlu ve 
heterojen, kistik kitle ile sağ alt paravertebral bölgede diafragmaya komşu 22x23 mm, kapsül-
lü, hipointens kistik kitle, üst torakal bölgedeki kistik kitlenin trakeaya ve çevredeki organlara 
belirgin basısı mevcut.’dendi. Ayrıca kontrastlı özefagografi çekilerek kist ile özefagus arasın-
da bağlantı olmadığı kanıtlandı. Entübe olarak operasyona alındı; ‘Toraks apeksine oturan 
posterior mediasten yerleşimli, aort kavsinin yaklaşık 1 cm süperioruna kadar uzanan, sol 
subkalvian arteri posteriordan iten, yaklaşık 3 cm kistik lezyon görüldü.’Operasyonda kist 
çevre dokulardan diseke edildi, kistin özefagus, trakea ve spinal kanalla bağlantısı olmadığı 
görüldü. Kist içeriği aspire edildikten ve kist çevre dokulardan diseke edildikten sonra total ek-
size edildi.’Patolojisi; Enterik kist olarak raporlandı. Hasta, postop takibinde 12. gün ekstübe, 
53. günde taburcu edildi. Hasta, 2 yaşını tamamladığında tekrar yatırıldı. Toraks MR’da; ‘Sağ 
hemitoraks posterobazalde 63x49 mm boyutlarında biloküle kistik görünüm ile T6 vertebra 
korpusunda hemivertebral görünüm ve torakal vertebral aksda skolyoz’dendi. Hasta sağ he-
mitoraks altparavetbral kisti için opere edildi; alt lobun içinde izlenimi veren, kitlenin üzerinde 
geniş çaplı bir damarın olduğu görüldü. Büyük çaplı damarın diyafragmanın hemen önünden 
çıktığı ve alt loba girdiği gözlendi. Kistik lezyon ve sekestre alan çıkartıldı, aberran damar di-
vizyonu yapıldı. Kitlenin patolojisi; ‘Enterik kist’olarak raporlandı.

Bu olguyu nadir görülen enterik kistin aynı anda birden fazla olması ve bunlardan birini 
tipik lokalizasyonda olmasına rağmen diğerinin atipik lokalizasyonda olması açısından seçtik.
Anahtar Kelimeler: Multipl enterokist, Pediatrik olgu, Sekestrayon, Aberran damar
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Toraks MR

Resim 1. Toraks MR Koronal Kesit
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P-230  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

ERCP SONRASI BILATERAL PNÖMOTORAKS VE 
PNÖMOMEDIASTINUM OLGUSU
Ömer Yavuz1, Elçin Ersöz Köse1, Özlem Uzun1, Mustafa Demir2, Nurettin Yiyit1, 
Eyüp Turgut Işıtmangil1

1İstanbul Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, İstanbul 
2İstanbul Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İstanbul

Giriş: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP), pankreatik ve biliyer hasta-
lıkların tanı ve tedavisinde sık kullanılan bir yöntemdir. ERCP’nin ciddiyet taşıyan bir komp-
likasyonu olan perforasyon sonrası pnömotoraks ve pnömediastinum özellikle acil girişim 
gerektirmesi sebebiyle önem arz etmektedir.

Olgu: 87 yaşında bir kadın hastada koledokolitiyazis sebebiyle yapılan ERCP sonrası ani 
solunum sıkıntısı gelişti. Acil şartlarda çekilen Toraks BT’de bilateral pnömotoraks, pnömome-
diastinum ve yaygın cilt altı amfizem saptanması (Resim-1/A) üzerine yoğun bakım ünitesine 
alınarak bilateral tüp torakostomi uygulandı. Sonrasında çekilen oral-iv kontrastlı serviko-
torako-abdominal BT’de duodenum seviyesinde perforasyon (Resim-1/B) tespit edilen hasta 
acil şartlarda genel cerrahi servisi tarafından operasyona alındı. Operasyon sonrası takiplerin-
de hastanın cilt altı amfizeminin azalması ve pnömotoraksı ile pnömomediastinumunun geri-
lemesi üzerine toraks drenleri sırasıyla sonlandırıldı. Entübe takip edilen hastaya sonrasında 
trakeotomi açıldı. Hasta halen yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir.

Tartışma: ERCP sonrası görülen komplikasyonlar pankreatit, hemoraji, kolanjit ve perfo-
rasyondur. Pnömotoraks, pnömomediastum ve cilt altı amfizem; ERCP sonrası nadir görülen 
fakat acil müdahale gerektiren, yüksek morbidite ve mortalite riskine sahip komplikasyon-
lardır. İntraluminal hava kaçağı; sonrasında retroperitoneal ilerlemeye bağlı sırasıyla plevral 
boşluk, mediasten ve subkütan dokulara yayılır. Pnömotoraks genellikle sağda görülür. ERCP 
sonrası bu saydığımız komplikasyonların en sık sebebi bizim olgumuzda da olduğu gibi sfink-
terotomiye bağlı duodenal perforasyondur.

Sonuç: Sonuç olarak yaygın kullanım alanı olan ERCP’nin, nadir de olsa hayatı tehdit 
eden komplikasyonlarının görülmesi sebebiyle; tecrübeli eller tarafından manipülasyonu ile 
acil müdahale yapılabilecek ve yoğun bakım şartlarına ulaşımın kolay olduğu merkezlerde 
yapılması uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: ERCP, bilateral pnömotoraks, pnömomediastinum, cilt altı amfizem
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PA Akciğer Grafisi ve Kontrastlı BT

Resim 1. A) Bilateral Pnömotoraks sebepli yerleştirilmiş bilateral tüp torakostomi izlenmektedir. Cilt altı amfizem yaygın şekilde görülmektedir. 
B) Oral-iv kontrastlı BT’de duodenal kaçak izlenmektedir.
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ÖZOFAGUSTA ÜÇLÜ PARA: IKI OLGU SUNUMU
Murat Kuru1, Burhan Apilioğulları2, Sami Ceran2

1Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Niğde 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya

Özofagusta yabancı cisim yutma erken çocukluk döneminde sık görülür. Çocuklar tarafın-
dan en sık yutulan yabancı cisim bozuk para olmasına rağmen multipl para yutma nadirdir. 
Multipl bozuk paralar grafide tek bir opasite olarak görülebileceği için işlem esnasında dikkatli 
olunmalıdır. Yabancı cisim yutma sonrası oral sekresyon artışı ile hastanemize yönlendirilen 
iki hastanın takdimini yapmak istiyoruz. .

Olgu 1: 2 yaşında kız hasta sabah saatlerinde bozuk para yutma şikayeti ile hastanemize 
başvurdu. Fizik muayenesi oral hipersalivasyon dışında normaldi. İki yönlü akciğer grafisinde 
üst özofagusta kalın, çentikli radyo-opak yabancı cisim birden fazla para olarak düşünüldü. 
Genel anestezi altında yapılan rijit özofagoskopide ilk darlığın 2 cm altında sıkışmış 3 bozuk 
para görüldü ve bir tanesi forceps yardımı ile çıkarıldı. Özofagoskop ile tekrar bakıldığında 
başka yabancı cisme rastlanılmadı. Postoperatif çekilen grafide midede 2 adet bozuk para 
gözlendi. 6 saat sonra oral beslenmesi başlanan hastanın çekilen batın grafisinde kolon sevi-
yesinde bozuk paralar gözlendi. (Resim 1) Dışkı takibi önerilerek taburcu edildi.

Olgu 2: Yine 2 yaşında bir kız hasta sabah saatlerinde para yutma öyküsü ile hastanemize 
başvurdu. Fizik muayene diğer hasta ile benzer şekilde oral hipersalivasyon dışında normal-
di. İki yönlü akciğer grafisinde görülen çentikli radyo-opak yabancı cisim birden fazla bozuk 
para olarak düşünüldü. Genel anestezi altında farinks laringoskoskopla incelendiğinde 3 adet 
bozuk paranın özofagus ilk darlığında şıkışmış olduğu görüldü ve Magill forceps yardımı ile çı-
kartıldı. Kontrol özofagoskopi ve grafilerinde başka yabancı cisme rastlanılmadı. 6 saat sonra 
oral beslenmesine başlanıldı ve sorunsuz şekilde taburcu edildi.
Anahtar Kelimeler: Bozuk para, özofagus, yabancı cisim, yutma

Resim 1. Üst özofagusta çentikli kalın radyoopak yuvarlak cisim olarak görülen multipl bozuk para ve  
mide-kolonda iki yapışık para
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INFANTIL MEDIYASTINAL DESMOID FIBROMATOZIS
Alkın Yazıcıoğlu1, Mahmut Subaşı1, Nesrin Turhan2, Ahmet Güngör1, Erdal Yekeler1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Amaç: Desmoid fibromatozis nadir görülen, lokal agresif seyirli, ancak iyi huylu bir tümör 
olup mediyastinal lokalizasyonu nadirdir. Hem infantil yaş grubunda hem de mediyastene 
yerleşim göstermesi oldukça ender olup literatürde az sayıda pediatrik vakada görüldüğü bil-
dirilmiştir.

Olgu: 19 aylık erkek bebek, halsizlik ve hırıltılı solunum nedeniyle başvurdu. Bilgisayarlı 
toraks tomografisinde, ön mediyastende, 14x10x8 cm boyutlarında, kalbi sola doğru bası 
altına almış, heterojen dansiteler içeren, sınırları düzgün, solid tümoral kitle izlendi. Ürolojik 
değerlendirmesi normal olan hastaya transtorasik biyopsi gerçekleştirildi; ancak diagnostik 
değildi. Takiben sternotomi ve clamshell insizyonları ile mediyastinal kitle en-blok eksize edil-
di. Makroskopik incelemede, sert, gri-beyaz renkte, kesit yüzeyi parlak kitle izlendi. Mikros-
kobik incelemede, birbiriyle çaprazlaşan demetler ve dens kollajenöz stromadan oluşan iyi 
sınırlı tümör izlenmiş olup veziküler kromatinli ve elonge nükleuslu, eozinofilik sitoplazmalı 
iğsi hücrelerden meydana geldiği izlendi. İmmünohistokimyasal boyamalarda, vimentin ve 
β-katenin ile diffüz; düz kas aktini ile fokal boyanma gerçekleşti. CD34, S-100 ve desmin ile 
boyanma izlenmedi. Ki-67 proliferasyon indeksi düşük (%3), mitoz sayısı ise bir olarak izlendi. 
Bu bulgulara göre kitlenin desmoid tip fibromatozis olduğu anlaşıldı.

Sonuç: Desmoid fibromatozis vücutta herhangi bir lokalizasyonda görülebilmesine rağ-
men en sık cilt-altı, ekstremiteler ve abdomende ortaya çıkar. Genellikle erişkinlerde görülen 
bu tümörün çocuklarda ve mediyastende görülmesi oldukça nadirdir. Hem pediatrik çağda 
hem de mediyasten yerleşimli olgu sayısı literatürde ondan az olarak bildirilmiştir. Pediatrik 
çağda, anterior mediyastene yerleşim gösteren kitle olduğu için lenfoma, germ hücreli tümör-
ler ve timik patolojiler ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Asemptomatik olarak büyük boyutlara 
ulaşabilen, nadir, lokal invazif özellikte, metastaz potansiyeli düşük, fibroblastik proliferasyon 
olarak karşımıza çıkar. Tedavisinde komplet cerrahi eksizyon önerilmektedir; ancak komplet 
eksizyondan sonra bile rekürrens görülebilmektedir. Rekürrens olasılığı nedeniyle yakın takip 
önerilmektedir. Kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları lokal rekürrens olasılığını azaltması 
açısından faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Clamshell, Desmoid fibromatozis, İnfantil, Mediyasten
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Resim 1. Desmoid fibromatozis olgusunun radyolojik, intraoperatif ve patolojik görüntüleri.
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P-233  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

PERIKARDIYAL BENIGN KISTIK MEZOTELYOMA
Alkın Yazıcıoğlu1, Mahmut Subaşı1, Neslihan İnci Zengin2, Ahmet Güngör1, Sinan 
Türkkan1, Erdal Yekeler1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Amaç: Benign kistik mezotelyoma, multiloküler mezotelyal inklüzyon kistleri olarak da 
adlandırılır ve sıklıkla bayanlarda, pelvik peritonda görülür. Torasik ve mediastinal bölgelerde 
bulunması oldukça nadir olup literatürde birkaç olguda bildirilmiştir.

Olgu: 28 yaşında bayan hasta, öksürük şikâyetiyle başvurdu; ön-arka akciğer grafisinde 
sol hemitoraksta sınırları düzgün kitle tespit edilmesi üzerine ileri tetkik edildi. Bilgisayarlı to-
raks tomografisinde sol hemitoraksta, perikard komşuluğunda, 8x6x6 cm ebatlarında kistik 
lezyon saptandı. Perikardiyal kist ön tanısı düşünülen hastaya VATS ile eksizyon planlandı. 
Videotorakoskopi ile girildiğinde ince duvarlı, şeffaf kist ile karşılaşıldı. Yapılan ponksiyonda 
kist mayisinin berrak olduğu görüldü. Bu haliyle perikardiyal kist düşünülen olguda kist duvarı 
tamamen eksize edilerek cerrahi süreç komplikasyonsuz tamamlandı. Ameliyat sonrası 2. gün 
dreni alınan hasta 4. gün taburcu edildi.

Spesmenin patolojik incelemesinde; makroskopik olarak, fibroadipöz dokunun bir ucuna 
bitişik, en büyüğü 1,2 cm çapında, içlerinde berrak sıvı bulunan, seçilecek nitelikte beyazımsı 
zarla kaplı, sırt sırta vermiş baloncuklara benzeyen, 4–5 adet kist dikkati çekti. Ayrıca, yaklaşık 
8 cm çapında, tek odacıktan oluşan daha büyük bir kist daha vardı. Hem büyük kistin, hem 
de sırt sırta vermiş küçük baloncuklar içeren kistlerin yüzeyleri tek katlı, çoğunlukla yassılaşmış 
mezotelyal hücreler ile döşeliydi. İmmünohistokimyasal çalışmalarda, kist içini döşeyen epi-
telin mezotelyal hücreleri calretinin (+)/CD 31 (-); damar duvarının endotelyal hücreleri ise 
calretinin (-)/CD 31 (+) reaksiyon verdi.

Sonuç: Benign kistik mezotelyoma, sıklıkla peritondan köken alan iyi huylu bir patoloji 
olup mediyasten veya toraksta görülmesi nadirdir. Literatürde üç olguda plevradan, iki olgu-
da ise perikarddan köken aldığı bildirilmiştir. Oldukça yavaş büyüme özelliğine sahip olup 
malign transformasyon potansiyelleri düşüktür. Metastaz yaptıkları da bildirilmemiştir, ancak 
lokal rekürrens potansiyelleri olduğu için hastaların yakın takibi önerilmektedir. Ayırıcı tanıda 
gastroenterik kist, bronkojenik kist, özofageal kist, kistik lenfanjioma ve malign kistik mezotel-
yoma akla gelmelidir. Bu kistik neoplazinin standart bir tedavi protokolü olmadığı gibi WHO 
sınıflandırmasında nerede olması gerektiği de tartışmalıdır. Nadir görülen bu kistik lezyonun 
tedavisi olarak cerrahi eksizyonu ve olguların yakın takibini öneriyoruz. Olgumuzda ameliyat 
sonrası birinci yılında olup rekürrens bulgusu mevcut değildir.
Anahtar Kelimeler: Benign, İnklüzyon kisti, Mezotelyoma, Perikardiyal kist, 
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Resim 1. Benign kistik mezotelyomanın (a): bilgisayarlı tomografi görüntüsü,  
(b, c, d): kistin içini döşeyen mezotel hücrelerin histopatolojik görüntüsü.
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P-234  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

KAPLI METALIK STENT ILE TEDAVI EDILEN GECIKMIŞ 
BOERHAAVE SENDROMU OLGUSU
Mahmut Subaşı, Alkın Yazıcıoğlu, Ahmet Güngör, Hacer Boztepe Yeşilçay, Erdal 
Yekeler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Ankara.

Amaç: Geç başvuran Boerhaave Sendromu olgusunun self ekspandable kaplı metalik 
stent ile tedavisinin sunulması amaçlanmaktadır.

Gereç-yöntem: 30 yaşında erkek hasta, alkol alımı sonrası şiddetli kusma, göğüs ağrısı, 
nefes darlığı şikâyetleri ile dış merkeze müracaat etmiş ve bilateral hidro-pnömotoraks tanısı 
ile bilateral tüp torakostomi uygulanarak takibe alınmış. Takibinde ikinci günden itibaren ateş 
ve sepsis bulguları gelişen, dördüncü günde de sol tüp torakostomiden pürülan drenaj ve gıda 
artıkları gelmesi üzerine özofagus perforasyonundan şüphelenilmiş ve oral metilen mavisi içi-
rilerek özofageal kaçak teyit edilen olgu kliniğimize refere edilmişti.

Bulgular:Şikâyetlerinin başlangıcından itibaren 4. günde bölümümüze kabul edilen olgu-
nun değerlendirilmesinde ateş, lökositoz, sedimentasyon yüksekliği, akciğer grafisinde bilate-
ral uygulanmış tüp torakostomi, pnömonik infiltre alanlar, mediastinal amfizem, solda plevral 
kalınlaşma ve mayii saptandı. Hastanın yapılan üst endoskopisinde distal özofagusta hemen 
kardiya üzerinde, sol lateral duvarda kısmen yiyecek artıklarıyla örtülü, sirküler tarzda, yakla-
şık 3 cm boyutunda, tam kat perforasyon tespit edildi. Mevcut buğular ile cerrahi için uygun 
bulunmayan hastada, konservatif tedavi planlandı. Distal özofagusa 15 cm uzunluğunda self 
ekspandable kaplı metalik stent yerleştirildi. Migrasyonu önlemek amacı ile stent üst ucundan 
metalik klipslerle özofagusa tespit edildi. Takiplerinde oral alımı kesilerek total parenteral nut-
risyon ile beslenmeye geçildi. Kültür sonuçları çıkıncaya kadar geniş spektrumlu antibiyotik 
başlandı. Sol tüp torakostomiden intraplevral lavaj yapıldı. İşlemden sonraki üçüncü gün, 
metilen mavisi ile kaçak kontrolü yapıldı. Kaçak olmayan sağ tüp torakostomi sonlandırıldı. 
Kültür sonuçlarına göre antibiyotik tedavisi güncellenen olguya haftalık kaçak kontrolü yapıl-
dı. Yirmi beşinci gününde kaçak olmadığı görülen hastaya endoskopi yapılarak stent çıkartıldı. 
Perforasyon alanının skar dokusu ile tamamen kapandığı görüldü (Resim 1). Kültür negatifliği 
sağlanan olgunun sol tüp torakostomisi sonlandırılarak işlem sonrası 28. günde eksterne edil-
di. İki ay sonraki kontrolünde sol plevrada izlenen kalınlaşmanın tama yakın regrese olduğu 
izlendi.

Sonuç: Boerhaave sendromu yüksek mortalite ve morbiditeye sahip acil bir patolojidir. 
Geç tanı konması durumunda mortalitenin %80’i aşacağı bildirilmektedir. Bu nedenle erken 
tanı önem taşır. Geç tanı alan, septik kliniğe sahip ve cerrahiye uygun olamayan olgularda 
genel kabul edilmiş kesin bir tedavi yaklaşımı bulunmamaktadır. Bunlar arasında endosko-
pik yöntemler, dekortikasyon ve T-tüp özofagostomi bulunmaktadır. Ayrıca endoskopik yön-
temlerin de önemli komplikasyonları bulunmaktadır. Bu çalışmada geç tanı almış Boerhave 
Sendromu olgularında “endoskopik kaplı metalik stentin” seçilmiş olgularda başarılı sonuçlar 
alınabileceğini göstermek amacıyla sunduk.
Anahtar Kelimeler: Boerhaave Sendromu, Stent, Endoskopi.
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Resim 1. Özofagus perforasyonu olgusuna ait akciğer grafisi (üst), bilgisayarlı tomografi görüntüleri (orta). 
 Tedavi sonrası akciğer grafisi (sol alt) ve endoskopi görüntüsü (sağ alt).
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P-235  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

ÖZOFAGUSUN INTRAMURAL DUBLIKASYON KISTI: 
OLGU SUNUMU
Mahmut Subaşı, Alkın Yazıcıoğlu, Ahmet Güngör, Erdal Yekeler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Ankara.

Amaç: Özofagusun intramural duplikasyon kistleri (ÖİDK) nadir görülen ve sindirim sis-
teminde incebağırsaktan sonra ikinci sıklıkta görülen bölgesidir. İnsidansı tam olarak bilinme-
mektedir. ÖİDK saptanan olgunun klinik, radyolojik ve cerrahi bulgularını sunmayı amaçladık.

Gereç-yöntem: 35 yaşında kadın olgu disfaji ve göğüs ağrısı şikayetleri ile kliniğimize 
başvurdu. Fizik muayene, akciğer radyografisi, endoskopi ve bilgisayarlı tomografi ile hasta-
mız değerlendirildi.

Bulgular:Fizik muayene ve akciğer radyografisinde anormal bulgu saptanmadı. Özofa-
gusun endoskopik incelemesinde mukoza intakt olup dıştan bası bulguları mevcuttu. Bilgisa-
yarlı tomografide distal özofagusta yaklaşık 4,5 cm çapında sıvı dansitesinde bir kistik lezyon 
izlendi. Sağ kas koruyucu mini torakotomi yapıldı, sınırları düzgün mediastinal lezyon tespit 
edildi. Ponksiyon yapıldığında yoğun kıvamda püy aspire edildi, kist duvarı açıldı ve içerik 
temizlendikten sonra kist duvarı tamamen rezeke edildi. Kistin özofagus ile iştiraki tespit edil-
medi. Yapılan histo-patolojik inceleme sonucu ÖİDK olarak raporlandı.

Sonuç: ÖİDK nadirdir ve gebeliğin 4–8. haftaları arasında primitif özofagustan gelişirler. 
Etiyoloji tam olarak anlaşılamamıştır. Lezyonlar tesadüfen bulunabilir veya kanama, perfo-
rasyon veya bası belirtilerine neden olan komplikasyonlarla ortaya çıkabilir. Lezyonun de-
ğerlendirilmesi ve cerrahi planlamada bilgisayarlı tomografi gereklidir. Bilgisayarlı tomografi 
posterior mediastinal lezyonları tanımlayabilir ve kistin özofageal veya bronkojenik orijinini 
ayırt edebilir. Buna ek olarak, foregut lezyonlarını, hidatik kistler, Müllerian kistler, bronkoje-
nik kistler, perikard kistleri veya kistik dejenerasyon gösteren leiomyom gibi diğer mediastinal 
tümörlerden ayırt etmeye yarar. Tedavisi cerrahidir, torakotomi veya video-assisted thoracos-
copic surgery tercih edilen cerrahi yöntemlerdir. Komplike olmuş olgularda ayrıca komplikas-
yonun tedavisi gerekmektedir. ÖİDK kesin tanısı patolojik değerlendirme ile yapılabilmektedir. 
Nüks durumunda semptomatik olup olmamasına bakılmaksızın cerrahi eksizyon yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografi, cerrahi eksizyon, intramural duplikasyon kisti, özofagus.
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Resim 1. Özofagus dublikasyon kisti olgusuna ait preoperatif akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri (üst).  
İntraoperatif görüntüler (alt).
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P-236  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

MEDIASTINOSKOPI ILE EKSIZE EDILEN PERIKARDIYAL 
KIST OLGUSU
Mahmut Subaşı, Alkın Yazıcıoğlu, Ahmet Güngör, Hacer Boztepe, Erdal Yekeler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara.

Amaç: Mediastinoskopik eksizyon ile tedavi edilen perikardiyal kist olgusunu sunmayı 
amaçladık.

Gereç-yöntem: 46 yaşında kadın olgu göğüs ağrısı şikayeti ile araştırılırken akciğer grafi-
sinde mediastinal kitle şüphesi oluşması üzerine bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmiş. Bil-
gisayarlı tomografide sağ alt paratrakeal alanda kitle saptanan olgu kliniğimize refere edilmişti.

Bulgular:Fizik muayenede ve özgeçmişinde pozitif bulgu saptanmadı. Göğüs ağrısı dı-
şında öksürük, balgam veya kilo kaybı gibi bulgulara rastlanmadı. Tüberküloz teması dü-
şünülmedi ve eklem şikayeti veya döküntü saptanmadı. Akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı 
tomografisi retrospektif olarak değerlendirildi. Akciğer grafisinde aort kökü sağ kesimi üzerine 
süperpoze belirsiz opasite izlendi. Bilgisayarlı tomografide sağ alt paratrakeal alanda trakea, 
superior vena kava ve sağ atrium arasında, belirgin kontrast tutmayan, ince duvarlı, keskin 
sınırlı, semisolid dansitede (28 HU), soliter kitle saptandı (Resim 1). Plevral veya perikardiyal 
efüzyon izlenmedi. Kan kültürü ve viral antikorlarda özellik yoktu, balgamda tüberküloz basili 
saptanmadı. Kollajen vasküler hastalık markerları ve PPD negatifti. Bu bulgularla diagnostik 
amaçlı mediastinoskopi planlandı. Mediastinoskopide sağ alt paratrakeal alanda saptanan 
lezyona ponksiyon yapıldı. Berrak sıvı aspire edildi. Perikardiyal kist düşünülerek tamamen 
aspire edildikten sonra duvarı eksize edildi. Patolojik inceleme sonucu perikardiyal kist olarak 
raporlandı.

Sonuç: Hayatın en sık 4–5. dekadında rastlanan ve “spring water cyst” olarak da bili-
nen perikardiyal kistler, perikardiyak persistan ventral parietal resesten kaynaklanır. Sıklıkla 
asemptomatiktirler ve nadiren perikardiyal kavite ile iştiraklidir. Ayırıcı tanıda foregut kistleri 
(bronkojenik, özofageal ve gastroenterik kistler), timik kistler, dermoid kistler ve diğer nadir 
kistler (kistik mediastinal tüberküloz ve kistik schwannom) düşünülmelidir. Semptomatik olgu-
larda ve ayırıcı tanı amacı ile torakotomi, veya video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) 
ile cerrahi rezeksiyon gerekir. Mediastinoskopi; VATS ve torakotomiye göre daha düşük mor-
biditesi, daha kısa iyileşme ve hastanede kalış süresine sahip bir işlemdir. Bu olguda başarılı 
bir mediastinoskopik cerrahi eksizyon sağlamıştır. Uygun lokalizasyonlu perikardiyal kist olgu-
larında mediastinoskopi de düşünülmesi gereken cerrahi yöntemlerden biridir.
Anahtar Kelimeler: eksizyon, mediastinoskopi, perikardiyal kist.
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Resim 1. Perikardiyal kist olgusunun PA akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi görüntüsü.
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P-237  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

PNÖMOMEDIASTINUMUN NADIR BIR SEBEBI; TANISAL 
KOLONOSKOPI
Selçuk Gürz, Hasan Gündoğdu, Mustafa Serkan Vurucu
Artvin Devlet hastanesi, Artvin

Amaç: Pnömomediastinum (PM), mediastinal alanda serbest hava bulunması halidir. 
Spontan veya toraks travmasına bağlı oluşabildiği gibi, nadirde olsa toraks dışı girişimsel iş-
lemler sonucunda da karşımıza çıkabilir. Bu çalışmada tanısal kolonoskopi sonrası PM gelişen 
olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu: Göğüs ağrısı şikayeti ile acil servisimize başvuran 51 yaşında kadın hastanın fizik 
muayenede boyun bölgesinde cilt altı amfizem tespit edildi. Çekilen akciğer grafisinde (Resim. 
1) paratrakeal, parakardiak ve cilt-altı yerleşimli serbest hava izlenmesi üzerine bilgisayarlı 
toraks tomografisi (BTT) çekildi. (Resim. 2) Servikal bölgede cilt-altından başlayarak, me-
diastende paratrakeal, perikardial ve batında retroperitoneal alana kadar ilerleyen serbest 
hava dansiteleri gözlendi. Ayrıntılı anamnezde; hastaya 12 saat önce kolonoskopi yapıldığı, 
sonrasında herhangi bir şikayeti olmadığı ancak son bir saattir devam eden rahatsız edici gö-
ğüs ağrısı olması üzerine başvurduğu öğrenildi. Kolon perforasyonu açısından yatarak tedavi 
gören hasta konservatif olarak takip edildi. Morbidite ve mortalite gelişmedi.

Sonuç: PM, subkutan amfizem ve nefes darlığı ile başvuran hastalarda, özellikle girişimsel 
işlemler yapılmış olanlarda, düşünülmesi gereken bir durumdur. Görüntüleme yöntemleri ile 
tanısı konularak, altta yatan sebebe yönelik uygun yaklaşımla tedavisi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: amfizem, kolonoskopi, pnömomediastinum

 
Resim 1. Olgumuzun Başvuru BTT Görüntüsü
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P-238  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

ÖZOFAGEAL LEIOMYOM ENÜKLEASYONU
Recep Ustaalioğlu1, Metin Tilki2, Özgür Güzey1, Ömer Giray İntepe1, Eyüp Halit 
Yardımcı1, Mehmet Yıldırım1

1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 
2Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

Sıklıkla özofagusun alt 1/3 kısmında yerleşmiş, tek ve sınırları düzgün submukozal kitle-
ler olarak karşımıza çıkan leiomyomlar, en sık görülenbenignözofagus tümörüdür. İntramural 
çevre dokulara bası yapacak ya da lümeni tıkayacak boyutlara gelmedikçe asemptomatiktir. 
Kabul edilen tedavisienükleasyondur. Yaklaşık bir yıldır devam eden yemek yerken ağrı şika-
yeti olan kırk yaşındaki kadın hastada klinik ve radyolojik tetkikleri sonrasında orta 1/3özofa-
gustasubmukozal lezyon izlendi. Enükleasyonu yapılan iyi sınırlı 6 cmlik tümörün kati patoloji-
si leiomyom olarak raporlandı. Lezyon, nadir görülmesi nedeniyle tetkik ve tedavi basmakları 
irdelenerek, literatür eşliğinde sunulmuştur.

Giriş: En yaygın semptomlar; disfaji, non spesifik retrosternal ağrı ve kilo kaybıdır. Tanıda 
akciğer grafisi, baryumlu özofagusgrafileri, bilgisayarlı tomografi, EUS, manyetik rezonans 
görüntüleme kullanılabilir. Görüntülemelerde genellikle posteriormediastinal kitle olarak izle-
nirler. Kesin tanı dokunun histopatolojik incelemesi ile konulur. Önerilen primer tedavi enük-
leasyon olmasına rağmen nadiren rezeksiyon gerekebilir. Tümörün boyut ve sayısına göre 
minimal invaziv cerrahi veya torakotomi yapılabilir.

Olgu: Bir yıldır yemek yeme ile oluşan ağrı ve yutma güçlüğü ile polikliniğimize başvu-
ran, görüntüleme tetkikleri ile özofagusta kitle saptanan ve bu kitle nedeniyle opere edilen 
hastanın kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Kırk yaşında kadın hastada, yaklaşık bir 
yıldır devam eden yemek yerken ağrı ve yutma güçlüğü şikayetleri mevcuttu. Hastanın bilinen 
diabetesmellitus, hipotiroidi ve safra taşı bulunmakta. Laboratuar testleri tsh yüksekliği (5,6) 
dışında olağandı. Hastanınposteroanterior (PA) akciğer grafisinde patoloji izlenmedi. Bilgi-
sayarlı toraks tomografisinde, subkarinal kesitlerde posteriormediastende orta hat yerleşimli, 
özofagusuposteriora deplase eden, homojen yapıda ve yaklaşık 6,5x4 cm boyutta düzgün 
sınırlı hipodenssolid bir lezyon izlendi. İleri inceleme olarak EUS yapıldı. Bu verilerle hastaya 
sağ torakotomi uygulandı. Eksplorasyondaözofagustaazigosveninin altından başlayan dışa 
doğru uzanım gösteren kitle saptandı. Lezyonun proksimal ve distaline doğru longitudinal 
kaslara paralel özofagomyotomiyapıldı. Kitleye ulaşıldı, enüklee edildi. Longitudinal kas taba-
kası sepere kapatıldı. Üzerine mediastinal plevra sepere kapatıldı. Herhangi bir morbidite ile 
karşılaşılmayan hastanın apikal dreni postoperatif 2, bazal dreni postoperatif 7. gün çekildi, 
postoperatif 5. gün pasaj grafisi çekilen ve ekstravazasyon izlenmeyen hastanın oral alımı gün 
gün kademeli artırılarak postoperatif 8. gün taburcu edildi.
Anahtar Kelimeler: özofagus, leiomyom, enükleasyon, benign
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Resim 1. Olgunun BT tetkiki



467
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-239  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

MEDIASTEN BENIGN LEZYONU: MATÜR KISTIK 
TERATOM
Anıl Gökçe1, Anar Süleymanov1, Aynur Baş1, Merve Şatır1, Ali Çelik1, Leyla Memiş2

1Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Teratomlar ve mediastinal ekstragonadal germ hücreli tümörler (seminoma, embrionel 
hücreli karsinom, koryokarsinom, endodermal sinüs tümörü) genel olarak germ hücreli tü-
mörler olarak adlandırılırlar. İçlerinde en sık görüleni teratomlardır. Teratomlar benign veya 
malign olabilirler ve kadın ve erkekte eşit sıklıkta görülürler. Benign teratomlar; kapsüllü, 
kısmen solid, kısmen kistik tümörlerdir. Teratomlarda ektodermal komponentler yoğun ise 
dermoid kist veya teratodermoid deyimleri de kullanılabilir. Teratomlar malign potansiyele 
sahiptirler ve sarkom veya karsinoma dönüşebilirler. Bizim olgumuzda yaşında erkek hasta 
uzayan göğüs ağrısı nedeniyle yapılan tetkiklerde anterıor mediastende 4x3 cm lik lezyon 
görülmesi üzerine, hasta VATS tekniği ile opere edildi, lezyon mediastenden en blok olarak 
çıkarıldı. Hasta postoperatif 2. günde taburcu edildi. Patolojiye gönderilen materyalin doku 
tanısı teratom olarak raporlandı. Mediastinal kitlelerin ameliyat öncesi dönemde tanı alması 
çok güçtür. Bu nedenle, mediastinal kitle tespit edilen her hastanın cerrahi şansı zorlanmalıdır. 
Mediastinal kitlenin lokalizasyonuna göre uygun cerrahi yaklaşımla hem kesin tanı hem de 
rezeksiyon yapılabilmektedir. Mediastinel matür teratomların kü-ratif tedavisi cerrahi rezeksi-
yondur. Ancak, kitleye komşu mediastinal yapıların (perikard, ana vasküler yapılar, hiler yapı-
lar, özofagus gibi) yoğun yapışıklık nedeniyle total rezeksiyona imkan vermediği durumlarda 
subtotal rezeksiyon yapılabilir. Bununla birlikte, matür teratomlarda subtotal rezeksiyonlarda 
bile prognoz mükemmeldir.
Anahtar Kelimeler: Mediasten, Benign, Teratom

 
Resim 1
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P-240  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

VIDEO YARDIMLI TORASIK CERRAHI ILE TEDAVI EDILEN 
MEDIASTINAL BRONKOJENIK KIST OLGUSU
Hüseyin Ulaş Çınar1, Burçin Çelik2

1Özel İnternational Medicana Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Samsun 
2On Dokuz Mayıs Üniversitesi; Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Giriş:  Trakeo-bronşiyal ağacın anormal tomucuklanması ile oluşan bronkojenik kistler 
nadir olmalarına rağmen en sık mediasten ve akciğer parankiminde görülmektedirler. Tanı 
sırasında asemptomatik olabilirler. Bronkojenik kistlerin standart tedavisi kistin total eksizyo-
nudur.

Olgu: Otuz bir yaşında erkek hasta böbrek taşı nedeniyle tetkik edilmekteyken çekilen 
üst batın BT’de inceleme alanına giren torakal kesitlerde, özofagus komşuluğunda ~8,5 cm 
çapa ulaşan lezyon tespit edildi. Mediasten MR incelemesinde, posterior mediasten yerleşimli, 
özofagusu posterior ve sola doğru iten, pulmoner venlerde ve sağ ana pulmoner arterde yay-
lanma oluşturarak basıya neden olan, düzgün lobüle konturlu, kontrastlanma saptanmayan 
kistik lezyon olarak rapor edildi. Hastada klinik ve radyolojik olarak bronkojenik kist olduğu 
düşünüldü. VATS eksplorasyonda; subkarinal alanda çevre dokulara oldukça sıkı yapışık ve 
yaklaşık 100 mL enfekte bir içeriğie sahip olan kist total olarak eksize edildi. Patoloji sonucu 
enfekte bronkojenik kist olarak raporlanan hastanın postoperatif 3. ay kontrol P-A akciğer 
grafisinde kiste ait bulgu izlenmedi.

Tartışma: Minimal invaziv cerrahi mediastinal kistler için genellikle ideal tedavi yönte-
midir. Ancak ebadı büyük olduğunda ve bronkojenik kist gibi cidarı daha kalın ve konjenital 
lezyonlarda çevre dokulara yapışıklık cerrahiyi zorlaştırabilir.
Anahtar Kelimeler: Bronkojenik kist, Mediasten, VATS

 
Resim 1. Posterior mediastende atenüasyon değeri ~17 HU olarak ölçülen kistik lezyon
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P-241  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

NADIR BIR OLGU: BOERHAAVE SENDROMU
Recep Ustaalioğlu1, Metin Tilki2, Mehmet Yıldırım1, Özgür Güzey1, Bülent 
Aydemir1, Mehmet Sait Ersöz1, Miray Ersöz1, Tamer Okay1

1Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
İstanbul 
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Boerhaave sendromu, şiddetli öğürme ve kusma sonrası özofagusun tam kat yırtılmasıdır. 
En sık neden kusmadır. Klasik bulgusu “Mackler Triadı” olup kusma, göğüs ağrısı ve subkuta-
nöz amfizemidir. Erken tanı ve tedavisi ölümcül komplikasyonların önlenmesi için önemlidir. 
Yazımızda nadir görülen, dış merkeze “kusma sonrası geçmeyen sol göğüs ağrısı” şikayeti ile 
gelen otuz üç yaşında erkek hastada klinik ve radyolojik tetkikler sonrasında tarafımızca tüp 
torakostomi uygulanmış ve gastrik mayii drene olması üzerine Boerhaave sendromu tanısını 
koyduğumuz olgu tetkik ve tedavi basamakları irdelenerek, literatür eşliğinde sunulmuştur.

Giriş: Boerhaave sendromu; spontan özofagus perforasyonunun nadir görülen bir du-
rumudur. Hayatı tehdit eden bir durum olup erken tanı ve acil tedavi gerektirir. Boerhaave 
sendromu kusma ve öğürmeleri takiben özefagusun kardiyoözofageal bileşkede vertikal ve 
tam kat yırtılması halidir ve distal özofagusta intraluminal basıncın ani artışı sonucu oluşur. 
Yanlış tanı oranı sık olduğundan genelde geç tanı alır.

Olgu: Otuz üç yaşında erkek hastada, kusma sonrası başlayan ve hafiflemeyen sol gö-
ğüs ağrısı şikayeti mevcuttu. Bilinen ek hastalığı yoktu. Laboratuar testlerinde lökopeni ve 
CRP yüksekliği (31,4) olan hastanın ateş yüksekliği bulunmamaktaydı. Sol akciğerde solunum 
sesi azalmış ve bazalde raller mevcuttu. Hastanın bilgisayarlı toraks tomografisinde (BT) sol 
hidropnömotoraks izlendi. Bu verilerle hastaya sol tüp torakostomi ve kapalı sualtı drenajı 
(KSAD) uygulandı. Koyu sarı, kahverengi, yağlı ve sindirilmemiş yemek parçaları içeren mayii 
gastrik mayii olarak değerlendirildi. Yeterli drenaj olmaması üzerine ek olarak bazalden tüp 
torakostomi ve KSAD uygulandı ve hastada özofagus rüptürü düşünülerek oral alımı kesil-
di, parenteral nütrisyon başlandı. Genel Cerrahi konsültasyonu istendi. Oral kontrastlı toraks 
BT’sinde distal özofageal kontur düzensizliği yanında özofagus bütünlüğünün bozulmadığı 
izlenen hasta klinik bulgular ışığında Boerhaave Sendromu olarak değerlendirildi ve daha 
sonraki takiplerinde hastaya oral Metilen mavisi içirildi ve toraks içine kaçak gözlendi. Gastro-
enteroloji konsultasyonu yapılan hastaya özofageal klips implantasyonu planlandı. İmplantas-
yon sonrası oral kontrastlı özofagografide toraks içine kaçak olmadığı görüldü. Oral alımı gün 
gün kademeli artırılan hasta 34 günlük takip ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Taburcu-
luk sonrası kontrol kontrastlı toraks BT’sinde özofagusun intakt olduğu gözlendi. Hasta halen 
kontrollerine gelmeye devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: özofagus, perforasyon, Boerhaave Sendromu
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Resim 1. Olgunun BT kesiti
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P-242  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

DEV ÖZOFAGUS LEIYOMYOM OLGUSU
Ali Cevat Kutluk, Salih Bilen, Ernur Ay, Celalettin İbrahim Kocatürk
S. B. Ü Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul

Leiomyom, benign özofagus tümörleri arasında en sık görülenidir. Sıklıkla özofagusun alt 
1/3 kısmında, tek ve sınırları düzgün submukozal kitle olarak görülür. Çevre dokulara bası ya-
pacak ya da lümeni tıkayacak boyutlara gelmedikçe asemptomatiktir. Yavaş büyür, tümörün 
kabul edilen tedavisi cerrahi enükleasyondur. Bizim olgumuz kadar büyük boyutlu leiyomyon 
oldukça ender olduğundan sunulmaya değer bulunmuştur.

Elli beş yaşındaki erkek hasta, 2 yıldır solunum sıkıntısı ve katı yiyecekleri yerken ağrı 
şikayeti ile başvurdu. Radyolojik tetkiklerde, alt özefagusda kalsifikasyonlar içeren, kistik ve 
solid alanların olduğu kitle lezyonu izlendi. PET-CT’si “posterior mediastende T7 vertebra alt 
düzeyinden T11 vertebra orta kesime kadar uzun aksı 8,5 cm, AP çapı 7 cm ölçülen; distal 
özofagusun 3/4’ünü saran, yer yer amorf kalsifikasyonlar içeren, içinde hava imajı içeren kavi-
tasyon bulunan kitlesel lezyonda FDG (SUVmax: 5,5) izlenmektedir. “olarak raporlandı. Has-
taya 2 kez Endoskopik ultrasonografi (EUS) eşliğinde alınan biyopside malignite saptanmadı.

Cerrahi tedavi kararı alındı. Sağ Posterolateral insizyonla 7. İKA’dan torakotomi yapıldı, 
kitle çevre dokulardan diseke edildi. Perikard, İnen aort ve Vena Kava İnferior komşulukla-
rı ayrıldı. Duktus torasikus ligate edildi. Özofagusun muskuler tabakası açıldı, tümör diseke 
edilerek enblok çıkarıldı. Bu sırada oluşan 3 cm’lik vertikal mukozal yırtık tek tek sütürler ile 
onarıldı. Postoperatif 7. gün metilen mavisi verildi ve oral alımı açıldı, 9. gün sorunsuz olarak 
taburcu edildi.

Tümörün patolojik incelemesi 21x6x5 cm ölçülerinde, 295 gram ağırlığında, mitoz ve 
nekroz alanı içermeyen “leiomiyom” olarak raporlandı.
Anahtar Kelimeler: cerrahi, leiyomyom, özofagus

 
Resim 1. leiyomyom
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P-243  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

ROBOT DESTEKLI TORAKOSKOPIK CERRAHI ILE 
TORASIK INLET YERLEŞIMLI NÖROJENIK TÜMÖR 
REZEKSIYONU
Gökhan Yuncu1, Özkan Demirhan2, Yeşim Sağlıcan3

1İstinye Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Bilim Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
3Acıbadem Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Torasik inlet yerleşimli ganglionöroma olgusunun, robot destekli torakoskopik cer-
rahi (RATS) ile hassas ve güvenli bir şekilde yapılan rezeksiyonunu sunmak.

Olgu (Gereç, yöntem ve Bulgular): 15 yaşında, erkek olgu, gıcık şeklinde irritatif ök-
sürük yakınması ile başvurdu. Fizik muayene normaldi. Akciğer grafisinde, trakea lateralinde, 
sol apeksden başlayıp, 4. arka kot seviyesine uzanan homojen opasite saptandı. Toraks BT 
ve Toraks MR, süperior mediasten sol yarısında yerleşimli, kolumna vertebralise komşuluk 
gösteren, çevre vasküler yapılara kısmen bası yapan, yaklaşık 6x4 mm boyutlarında düzgün 
kenarlı kitle şeklinde rapor edildi.

Robot yardımlı torakoskopik eksplorasyon ve diseksiyonda; toraks apeksinde, süperior 
mediasten yerleşimli, torasik inlete uzanan tümöral kitle, sempatik zincir, stellate ganglion, 
özofagus ve önde subklavyen arter ile yakın komşulukta idi. Kitlenin T1 ganglion seviyesinde 
sempatik zincirden köken aldığı düşünüldü. Eksize edilen tümöral kitlenin patoloji sonucu 
“ganglionöroma” olarak rapor edildi. Postoperatif dönemde hafif derecede Horner sendromu 
gözlendi.

Ganglionöroma’lar benign nörojenik tümörler olmalarına rağmen mediastinal yapıları in-
vaze edebilir veya güçlü şekilde yapışıklık gösterebilirler. Toraksın apeksinde yerleşimli veya 
torasik inlete uzanan tümörlerde torakotomi yolu ile erişim ve diseksiyon teknik zorluklara 
sahiptir. VATS da, enstrümanlarının fleksibilitesinin kısıtlı olması nedeni ile benzer zorluklara 
sahiptir. RATS ise, yüksek çözünürlüklü, büyütülmüş, 3 boyutlu görüntü ve aletlerin hareket 
esnekliği nedeni ile düşük bir morbidite öngörüsü ile daha hassas ve güvenli bir cerrahi sağ-
layabilir.

Sonuç: Robot destekli torakoskopik cerrahi, manipülasyon ve görselleştirme desteğinin 
daha hassas ve güvenli cerrahi sağlayabileceği, torasik inlet yerleşimli, ganglionöroma gibi 
tümörlerde tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: RATS, Robot Yardımlı Mediastinal tümör rezeksiyonu, Ganglionöroma
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P-244  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

MEDIASTINAL HIDATIK KIST OLGULARIMIZ
Fuat Sayır1, Ufuk Çobanoğlu1, Abidin Şehitoğulları2

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Hidatik Kist paraziter zoonotik bir hastalık olup, bölgemizde endemik olarak gö-
rülmektedir. Hidatik Kist hastalığı, vücuttaki tüm doku ve organları tutabilir. Toraksta en sık 
akciğerlerde gördüğümüz bu hastalık nadiren mediastende lokalize olabilir. Bu kistlerde tedavi 
yaklaşımları ile ilgili tartışmalar bulunmaktadır. Ancak söz gelişi, lezyon trakeaya yakın yerle-
şimde ve bası yaparak solunumu etkiliyorsa cerrahi müdahale elzem olmaktadır. Bu çalışma-
da primer mediastinal hidatik kistlerde farklı cerrahi tekniklerin sonuçlarını değerlendirmeyi 
amaçladık. 

Materyal ve yöntem: Kliniğimizde2006–2017 yılları arasında mediastinal hidatik kist 
nedeniyle 13 olguya cerrahi tedavi uygulandı. Olguların 8’i erkek 5’i kadın idi. Yaşları 23 ile 
68 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 34 idi. 

Bulgular: En sık semptomlar dispne (%58,3), öksürük (%50) ve göğüs ağrısı (%20,8) 
idi. Hidatik kist, olguların 7’sinde (%53,8) arka mediasten, 4’ünde (%30,7) ön mediasten-
de, 2’sinde orta mediastinumda (%15,3) idi. Olguların 8’ine (%61,5) sağ torakotomi, 5’ine 
(%29,2) sol torakototomi ile yaklaşıldı. Olgulardan tümüne total perikistektomi uygulandı. 
Postoperatif morbidite, mortalite ve nüks görülmedi. 

Sonuç: Mediastinal hidatik kistler nadir görülmesine rağmen endemik bölgelerde medi-
astinal kistlerin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hidatik kist, mediasten, torakotomi

Resim 1. Mediastinal Kist Hidatik
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P-245  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

ÖZOFAGIAL YABANCI CISIM AÇIK CERRAHISI VE 
FISTÜLIZASYONU
Onur Bayrakçı1, Mehmet Yunus Benli2, Ahmet Ferudun Işık2, Maruf Şanlı2, Levent 
Elbeyli2

1Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep

Özofagus yabancı cisimleri en sık çocuklarda ve bilerek veya kaza ile yutma sonucu gö-
rülür. Yutulan nesnenin şekline, yapısına, yerleşim yerine, hastanın yaşı ve yabancı cismin 
yol açtığı komplikasyonlara bağlı olarak değişik semptomlar görülebilir. İleri yaşlarda görülen 
yabancı cisimlerde morbidite ve mortalite riski daha fazladır. Olgumuz psikiyatrik tedavi ile 
takip edilen hastanın hezeyanı sonrası yuttuğu irice bir taşın açık cerrahisi ve komplikasyonları 
nedeniyle olgu sunumu yapılması anlamlı bulunmuştur.

43 yaşında erkek hasta şizofreni nedeniyle psikiyatrik tedavilerle takip edilmekte olup düş-
manından silahını saklama hezeyanıyle irice ve keskin kenarlı bir taşı yutmuş ve sonrasında 
su dahi yutamadığını fark eden ailesi tarafından acil servise getirilmiş. Fizik muayenesinde hi-
persalivasyon saptanan hastanın cilt altı amfizemi yoktu. Çekilen direk grafide yabancı cisimin 
lokalizasyonu izlenen hastaya yapılan rijit özofagoskopide 1. darlıktan hemen sonra özofagus 
lümenine transvers yerleşmiş ve lümeni total olarak kapatmış yabancı cisim (taş) görüldü 
ancak çıkarılamadı. Daha sonra sol servikal kesi ile eksplore edilerek özofagus lümeninden 
yaklaşık 10x7x4 cm boyutunda yabancı cisim çıkartıldı. Postop takiplerinde hasta uyumu 
sağlanamaması nedeniyle NG sondasını çeken oral rejim alan hastada fistül gelişti. Reopere 
edilen hastada fistül onarımı sağlandı ancak hasta uyumunun olmaması nedeniyle fistülün de-
vam ettiği hastada operasyon sahası kronik drenaja bırakıldı. Günlük düzenli pansumanlarla 
takip edilen hastada postop 12. günde akıntının kesilmesi ve çekilen pasaj grafisinde kaçak 
görülmemesi nedeniyle oral rejimi açılan hasta postop 18. günde şifa ile taburcu edildi.

Yabancı cisim tespit edildiğinde müdahale gerekip gerekmediğine, aciliyetine ve en uygun 
müdahale yoluna karar verilmelidir. Özofagus yaralanmaları acil tedavi gerektiren ve ölümcül 
olabilen durumlardır. Gecikmiş tedavi, torasik veya abdominal rüptür, altta yatan özofagus 
hastalığının olması kötü prognostik faktörlerdir. Olgumuzda taşın oldukça büyük olması, kes-
kin kenarlı olması ve transvers yerleşim göstermesi nedeniyle endoskopik çıkarılamamıştır. 
Özofagustaki yabancı cisim tutulamıyorsa ya da duvara yerleşmiş ve çıkartma işlemi sırasında 
perforasyon ihtimali varsa hasta ameliyata alınmalıdır. Bizim olgumuzda da bu nedenle açık 
cerrahi kararı alınmıştır. Hasta uyumunun sağlanamaması başta olmak üzere özofagial yara-
lanmanın da mevcut olması nedeniyle fistül gelişmiştir. Komplikasyonları oldukça ciddi olan 
ve mortal seyreden özofagus yabancı cisimlerinde de en önemli olan önlenmesidir. Bu tarz 
olgularda tedavinin başarısında hasta uyumu oldukça önemlidir aksi takdirde başarı sağlana-
bilecek bir tedavi mortalite ile sonuçlanabilir.
Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, özofagus, komplikasyon, fistül, hasta uyumu
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Resim 1. Özofagus yabancı cisim
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P-246  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

ÖZOFAGUS ILE OYUN
Onur Bayrakçı1, Mehmet Yunus Benli2, Maruf Şanlı1, Ahmet Ferudun Işık1

1Gaziantep Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Erzincan

Özofagus üç yapısal darlık içermesi ve stratejik anatomik lokalizasyonda bulunması nede-
niyle bünyesinde oluşan hastalıklardan dolayı ayrı bir öneme sahiptir. Özofagus yabancı ci-
simleri halen tüm dünyada bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Ellerine aldık-
ları her şeyi özellikle bir yaşından itibaren ağızlarına götürmelerinden dolayı çocuklarda daha 
sık özofagus yabancı cismi tanısı konulmaktadır. Su şişesi ile oynarken basınç sonrası kapağını 
yutması ve açık cerrahi gerekmesi nedeniyle olgu sunumu yapılması anlamlı bulunmuştur.

16 yaşında erkek hasta küçüklüğünden bu yana sık sık bulduğu her şeyi ağza götürme öy-
küsü mevcut olup, su şişesinin kapağını ağzına alması ve basınç uygulaması sonrası kapağını 
yutması nedeniyle yutamama şikayetleri ile acil servise başvurmuş. Fizik muayenesinde hiper-
salivasyon mevcut olan hastada cilt altı amfizem yoktu. Radyolojik olarak patolojik bulgu sap-
tanmayan hastaya yapılan rijit özofagoskopide 1. darlıktam hemen sonra özofagus lümenine 
transvers olarak yerleşen ve lümeni total kapatan yabancı cisim görüldü ancak endoskopik 
çıkarılamadı. Sol servikal kesi ile eksplore edilen özofagus içerisinden yabancı cisim çıkartıldı. 
Postop komplikasyon izlenmeyen hasta çekilen pasaj grafisinde kaçak izlenmemesi ve oral 
rejim açılmasını takiben postop 8. günde şifa ile taburcu edildi.

Özofagus yabancı cisimleri, çocuklarda yıllar içinde şekil ve karakter değiştirmekle beraber 
potansiyel komplikasyonları nedeniyle halen güncelliği devam etmekte ve erken müdahaleyi 
zorunlu kılmaktadır. Yutulan nesnenin şekline, yapısına, yerleşim yerine ve varsa altta yatan 
özofagusu da etkileyen hastalığın durumuna göre ciddi semptom ve bulgulara yol açar. Olgu-
muzda yabancı cisimin transvers yerleşmesi ve tam oturması nedeniyle çıkarılamayarak açık 
cerrahiyi zorunlu kılmıştır. Özellikle çocukluk çağında yabancı cisimlerin ağıza alınmaması 
şeklinde eğitim veya kamu spotu oluşturulması hem özofagiyal yabancı cisim hemde yabancı 
cisim aspirasyonlarında belirgin azalma olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: özofagus, yabancı cisim, morbidite, cerrahi
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Resim 1. Özofagiyal yabancı cisim
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MEDIASTENIN NADIR LEZYONU: TIMIK KIST
Anıl Gökçe1, Anar Süleymanov1, Aynur Baş1, Merve Şatır1, Leyla Memiş2, Ali Çelik1

1Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Timik kistler değişik yazılarda farklı yüzdeler olmaklabirlikte, ortalama mediastende 
%1’den az görülen lezyonlardır. Servikal yerleşimli timik kistler genellikle çocukluk çağı lez-
yonlarıdır, mediastinal yerleşimli olanlar ise ileri yaş grubunda görülür. Boyunda görülebilen 
bu lezyonların hemen hemen yarı sı mediastene uzanır. Klasik olarak düz fibröz kapsül kübik, 
transizyonel, siliyasız veya siliyali kolumnar epitel ile sarılı uniloküler kistler olarak tarif edilirler. 
Bizim olgumuzda rutin kontrol esnasında çekilen PA grafide mediastende lezyon görülmesi 
üzerine, çekilen toraks tomografisinde anterıor mediastende paratrakeal alana uzanan 6x4 
cm lik kistik lezyon görüldü. Hasta VATS yöntemiyle opere edildi, lezyon eksize edildi. Hasta 
postoperatif 2. günde sorunsuz taburcu edildi. Gönderilen materyalin doku tanısı timik kist 
olarak raporlandı. Hastamızın aktif herhangi bir şikayeti yoktu ama semptomlar lezyonun 
yerine göre değişebilir. Öksürük, nefes darlığı, boyunda kitle, ses kısıklığı ve kardiyak ritim 
bozukluları gibi semptomlar nadir de olsa yerleşim yerine göre görülebilir. Kistin boyutunda 
akut meydana gelen değişiklik genellikle kist içine kanama ile ilişkilidir. Timik kistler için de 
kesin tanı ve tedavi kistin çıkarılmasıdır. Nadir de olsa timik karsinom gelişebilir.
Anahtar Kelimeler: Mediaten, Timus, Kist

Resim 1. Preop PA Grafi



479
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-248  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

POSTERIOR MEDIASTINAL YERLEŞIMLI BENIGN 
TERATOM VE EŞLIK EDEN DUODENAL DUPLIKASYON: 
OLGU SUNUMU
Gökçe Cangel1, Ahmet Kocakuşak2, Mikail Çakır2

1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Birimi 
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Giriş:  Mediastinel germ hücreli tümörler sıklıkla ön mediastende yerleşim gösterir. Bu 
bildiride posterior mediasten yerleşimli, benign teratom tanısı almış bir olgu sunulmaktadır.

Olgu: 42 yaşında kadın hasta hiatal herni ön tanısıyla Genel Cerrahi tarafından operas-
yona alınarak diyafragma tamiri yapıldı ve 6 gün sonra yüksek ateş ve karın ağrısı olması üze-
rine çekilen torakoabdominal tomografide sağ hemidiagfragma medial kesimde 6,5 santimet-
relik defekten duedonumun toraksa herniasyonu izlendi. Bunun üzerine Hasta Genel Cerrahi 
tarafından yeniden operasyona alındı. Eksplorasyonda toraks boşluğuna uzanan duodenal 
duplikasyon kisti görülmesi üzerine perop Göğüs Cerrahisi tarafından konsulte edildi. Sağ 
posterolateral torakotomi yapılarak posterior mediastendeki kitle keskin ve künt diseksiyon-
larla serbestleştirildikten sonra rezeke edildi. Olgumuzda posterior mediastene kadar uzanan 
duodenal duplikasyon kistinin uzunluğu 15 santimetre idi. Patoloji sonucu benign kistik tera-
tom olarak raporlandı.

Sonuç olarak, bazı istisnalar dışında mediastinal germ hücreli tümörler ön mediastende 
görülmesine rağmen arka mediastende de görülebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: mediastinal kistik teratom, posterior mediasten, germ hücreli tümörler, duodenal 
duplikasyon

Resim 1. Rezeke edilen kitle
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PRIMER SPONTAN PNÖMOMEDIASTINUM; FARKLI BIR 
GÖĞÜS AĞRISI NEDENI
Kadir Burak Özer, Hatice Eryiğit Ünaldı, Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Fatma 
Tuğba Özlü, Huriye İnanıcı, Recep Demirhan
S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Spontan pnömomediastinum (SPM) nadir olarak mediasten içerisinde serbest 
hava bulunması olayıdır. Özellikle genç erkeklerde görülür. Hastada travma öyküsü yoktur. 
Aşırı öksürük, yoğun egzersiz veya valsalva manevrası gibi zorlayıcı aktiviteler sonrasında 
periferal alveoler rüptür nedeniyle meydana gelebilir. Acil servise nefes darlığı, göğüs ağrısı, 
ses kısıklığı ve yutma güçlüğü gibi şikayetlerle başvuran SPM’li hastaların tüm acil serviste 
görülen hastalara oranı 1/12,500’dür. Bu çalışmamızda hastanemiz acil servisine başvuran 
spontan pnömomediastinumlu hastaların tanı, tedavi ve takip sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç-yöntem: Ocak 2012-Ocak 2017 yılları acil servisimize başvuran 25 hasta retros-
pektif olarak incelendi. Olgular cinsiyet, yaş aralığı, acil servise başvuru nedenleri, ek hastalık, 
hastane yatış süreleri ve takip sonuçları değerlendirildi. Hastaların 19’u erkek (%76), 6’sı ka-
dın (%24) idi. Yaş aralığı 16 ile 48 (ortalama 25,4 ± 3,42) arasında değişiyordu. Acil servise 
başvuru anında 17 hastada göğüs ağrısı, 7 hastada nefes darlığı, 4 hastada boyunda şişlik, 3 
hastada ses kısıklığı ve 1 hastada yutma güçlüğü mevcuttu. Hastaların anamnezlerinde 11’in 
de sigara öyküsü, 2’sinde sigaraya ek olarak uyuşturucu madde bağımlılığı saptandı. Hasta-
ların 18’in de şikayetlerin aniden, 3’ünde ağırlık antrenmanı sonrası, 2’sinde yoğun öksürük 
nöbetlerini takiben, birinde laporoskopik kolesistektomi operasyonu sonrası ve birinde de 
septum deviasyonu operasyonu sonrası ortaya çıktığı saptandı. Hastaların ilk muayenelerinde 
oskültasyonla bilateral akciğer sesleri dogal ancak palpasyonla özellikle incisura jugularisten 
boyuna yayılan krepitasyonu ve cilt altı amfizemi mevcuttu. Tansiyon arteryal, nabız sayıları, 
oksijen satürasyonu, elektrokardiyografi ve arter kan gazları ile diğer rutin laboratuar tetkikleri 
normal olarak saptandı. Tüm hastalara posteroanterior akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı to-
mografisi çekilerek tanı konuldu. Olguların tamamı göğüs cerrahisi kliniğine yatırılarak tedavi 
edildi. Tüm hastaların oral alımları kesilerek, sürekli 5 lt. /dk. olacak şekilde nazal oksijen veril-
di. Mediastinit riskinden dolayı profilaktik olarak uygun antibiyoterapi ve analjezi tedavilerine 
başlanıldı. Hastalar günlük akciğer grafiisi ile takip edildi. Oral alımları açılmadan özefagus 
pasaj grafileri çekildi. Özofageal perforasyon saptanmayan hastaların oral alımları açıldı. Bir 
hastada entübasyona sekonder trakeal laserasyon olabileceği düşünülerek bronkoskopi ya-
pıldı. Trakea ve bronş sistemi doğal olması üzerine mevcut konservatif tedavilerine devam 
edildi. Hastaların hepsi de şifa ile taburcu edildi. Hastanede ortalama 3,5 gün (3–6) yatarak 
tedavi gördüler.

Sonuç: Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi non-spesifik semptomlarla acil servise başvuran 
hastalarda spontan pnömomediastinum akılda bulundurulmalı, klinik gelişimine göre uygun 
tedavi ile %100’e yakın iyileşme oranları sağlandığı akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Spontan Pnömomediastinum, Cilt altı amfizemi, Göğüs Ağrısı
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ÖZEFAGUS KANSERI NEDENI ILE OPERE ETTIĞIMIZ 27 
OLGUNUN RETROSPEKTIF ANALIZI
Attila Özdemir, Ayhan Çevik, Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Hatice Eryiğit 
Ünaldı, Fatma Tuğba Özlü, Recep Demirhan
S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Beş yıllık süre içerisinde özofagus kanseri nedeniyle cerrahi uyguladığımız 27 ol-
gunun retrospektif analizi.

Materyal-metod: Mart 2012 ve mart 2017 tarihleri arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eği-
tim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde özefagus kanseri nedeniyle cerrahi uy-
guladığımız 27 olguyu retrospektif olarak analiz ettik. Tüm hastalarımıza preoperatif olarak 
rutinbiokimyasal tetkikler sonrası endoskopi ile patolojik tanısı konulduktan sonraevreleme 
amacıyla PET/BT çekildi. 10 (%37) olguya neoadjuvantedavi sonrası cerrahi tedavi uygu-
landı.

Bulgular:Özefagus kanseri nedeniyle opere ettiğimiz olguların 14’ü erkek (%52) 13’ü ba-
yan (%48) toplamda 27 idi. En yaşlı olgumuz 75, en genç olgumuz 23 olmak üzere ortalama 
yaş 58 idi. Tümör 23 (%86) olgudadistalözefagus 4 (%14) olguda intratorasik yerleşimli idi.

Olgularımızın preop patolojik değerlendirmesinde 4 olguda (%14) adenokarsinom geri 
kalan 23 olguda (%86) skuamöz hücreli karsinom olarak rapor edilmiş idi.

Yapılan operasyonlara bakıldığında 2 olgudalaparotomi + sağ torakotomi iledistalözo-
fajektomi + total gastrektomi + özafogojejonostomi, 1 olguda transhiyatal kolon transpo-
zisyonu, 5 olguda transhiyatalözofagektomi ile servikalanastomoz, 6 olgu bunların 2 tanesi 
torakoskopi + laporoskopik4 tanesi laporotomi + torakotomi ile özofagus serbestleştirilmesi+ 
parsiyelgastrektomi + total özofajektomi sonrasındaservikalanastomoz, diğer 13 olgu laporo-
tomi + sağ torakotomiile subtotalgastrektomi + parsiyelözofajektomisonarsındaintratorasika-
nastomoz yapıldı.

Postoparatif 1 olgu yoğunbakımda 6. gün Ex, 3 olgu postop 7. gün anostomoz kaçağı 
nedeniyle stent yerleştirildi. 5 olguya takipleri sırasında anastomoz yerinde darlık nedeniyle 
dilatasyon uygulandı, 1 olguya anastomoz kaçağı nedeniyle önce klips sonra stent sonrada 
darlık nedeniyle dilatasyon uygulandı, 1 olgu cerrahi sınır postop pozitif gelmesi üzerine total 
gastrektomi yapıldı. 6 olguda postoparatifpnömomi gelişti.

Postoparatif patoloji 21 olguda skumaöz hücreli karsinom 6 olgu adenokarsinom olarak 
raporlandı. Adenokarsinomların tamamı distal yerleşimli idi. Çıkarılan lenf nodu sayısı en az 2 
enfazla 40 ortalama 15 idi. 14 hastada en az 1 enfazla 12 ortalama 4 lenf nodu pozitif geldi.

Olgular postoparatif patoloji sonuçlarına göre evrelendirildiğinde 3 olgu evre 1A, 3 olgu 
evre 2A, 11 olgu evre 2B, 4 olgu evre 3A, 4 olgu evre 3B ve 2 olgu evre 3 c olarak kabul edildi.

Üç olgumuz haricinde rekontrüksiyon için mide kullanıldı ve parsiyelgastrektomi sonrasın-
da mide tüpleştirilerekintratorasik veya servikalanastomoz sağlandı.

Sonuç: Vaka sayımız sınırlı olmakla birlikte özefagus kanseri tedavisinde cerrahi tedavinin 
gerek palyatif gerekse küratif etkin bir tedavi olduğunu ve göğüs cerrahisi kliniklerinde yapıl-
ması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: özefagus kanseri, laparotomi, torakotomi
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VATS ILE EKSTENDED TIMEKTOMI SONRASI GELIŞEN 
ŞILOTORAKS OLGUSU
Salih Bilen, Celal Buğra Sezen, Kemal Karpınar, Celalettin Kocatürk
S. B. Ü. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi

Timektomi, timik kitlelerin çıkarılmasında ve seçilmiş myasteniagravis olgularında uygu-
lanabilen bir cerrahi yöntemdir. Timektomiiçin cerrahi yaklaşım; servikal, parsiyelsternotomi, 
total sternotomi, torakotomi, VATS ya da RATS ile olabilir. Tüm yaklaşımlarda timus doku-
sunun kapsüler olarak komplet çıkarılması gerekmektedir. Yaklaşımlar arası farklılıklarperiti-
mikservikal, mediastinal, diafragmatik yağlı dokular ve lenf bezlerinin çıkarılmasına göre de-
ğişmektedir. Buna göre “basit-genişletilmiş-maksimaltimektomi” tanımlamaları yapılmaktadır.

Öksürük şikayeti ile bir yıl önce doktora başvuran 22 yaşındaki erkek hastanın çekilen 
toraksBT’sinde, 

remnanttimus? Timikhiperplazi? saptanarak takibe alınmış. Hastaya 6. ay ve 1. yılda çe-
kilen BT’lerde giderek boyutları ve yoğunluğu artan 3x1,5 cmtimikdansite artışı saptanmış. 
Timoma ön tanısı ile tarafımıza refere edildi. Yapılan nöroloji muayenesi ve EMG’de patoloji 
saptanmadı. Ach-Ak, LDH, b-HCG, alfaFP normal düzeyde idi.

Hastaya timoma ön tanısı ile cerrahi girişim planlandı. VATS ile ekstendedtimektomi uy-
gulandı. Timus kapsülü ile birlikte, diafragmatik yağlı dokuları da içerecek şekilde, frenik sinir 
sınırlarına kadar total rezeke edildi. Post-op 1. Gün 250 cc pembe renkte drenajı olan hastada 
şilotorakssaptandı. Total parenteral beslenmeye geçildi, 8. gün orali açıldı, drenaj saptanma-
yan hasta 9. gün taburcu edildi. Patolojik incelemede malignite saptanmadı, “timikhiperplazi” 
olarak raporlandı.

Timektomi işleminin genişliği artttıkçakomplikasyon görülme sıklığı da artmaktadır. Agre-
sif cerrahi, lenfatik diseksiyon, aberranduktus yapılarının hasarlanması sonucu şilotoraks ge-
lişebilir. VATS timektomi sırasında şilotoraks nadir görülen bir komplikasyondur. Konservatif 
tedavi genellikle yeterlidir, sonuç alınamayan olgularda duktusligasyonu yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: cerrahi, göğüs, timoma, şilotoraks
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Resim 1. Şilotoraks
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TIMIK SARKOMATOID TÜMÖR; OLGU SUNUMU
Ali Cevat Kutluk, Celal Buğra Sezen, Kemal Karapınar, Celalettin Kocatürk
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği

Giriş:  Timik Sarkomatoid tümör, Timus maligniteleri içerisinde yer alan ve oldukça nadir 
rastlanan bir hastalıktır. Prognozu kötüdür, hemen tüm tedavilere dirençlidir. Lokal ve uzak 
nüks sık görülür. Halen standart bir tedavi yaklaşımı belirlenememiştir. En sık yaklaşım cerrahi 
rezeksiyonu takiben RT ve/veya KT’dir.

Olgu: Larinks karsinomu nedeniyle 2 yıl önce parsiyel larinjektomi ve adjuvan 63 Gy 
radyoterapi tedavisi alan, 72 yaşındaki erkek hasta, poliklinik kontrolünde çekilen BT’de ön 
mediastende saptanan kitle lezyonu nedeniyle tarafımıza gönderildi. Toraks BT’de 22*16 mm 
boyutlarındaki lezyon dışında patoloji saptanmadı (Resim 1). Çekilen PET-CT’de hafif hiper-
metabolik tutulum saptandı.

KBB konsültasyonunda, larinks karsinomunun kontrol altında olduğu ve nüks düşünül-
mediği bildirildi. Nöroloji konsültasyonunda ve laboratuar incelemelerde patoloji (EMG, Ach-
Ak, LDH, alfaFP, betaHCG dahil) saptanmadı.

Cerrahi tedavi kararı alındı, VATS ile ekstendet timektomi yapıldı (tiroitden diafragmaya, 
frenikten freniğe) ayrıca sol orta timik alanın sol üst lob parenimine olan invazyon? Yapışıklık? 
Olduğu alana endostapler yardımı ile wedge rezeksiyon yapıldı ve piyes enblok olarak torba-
ya alınarak çıkarıldı (Resim 2). Perikardiyal ve diafragmatik yağlı dokuler ekstirpe edildi ve 
operasyon sonlandırıldı.

Postoperatif 5. gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Tümörün histopatolojik tanısı Timik 
Sarkomatoid malign tümör olarak raporlandı. 19x15x2,5 cm ölçülerindeki timik piyes içinde, 
timusun gövde kısmında lokalize …x… cm tümör izlendi. Tümörün sol akciğer parankimine 
ekspansif tarzda invaze olduğu ancak akciğer parankim cerrahi sınırlarının temiz olduğu ra-
porlandı.

Postoperatif dönemde KT+RT tedavisi alan hastada, post operatif 4. ayda sistemik metas-
taz saptandı. Hasta halen KT tedavisi almaya devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mediasten, Timus, Karsinom

 
Resim 1. 
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P-253  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

NADIR BIR VAKA: MEDIASTENDEN ORIJIN ALAN 
EKSTRAMEDÜLLER PLASMASITOM (EMP)
Yiğit Yılmaz, Mesut Melih Özercan, Burcu Ancın, Ulaş Kumbasar, Erkan Dikmen
Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Malign plasma hücre diskrazileri, tip B lenfositlerin, otonom olarak immünglobulin üreten 
plasmositlere farklılaşması ve proliferasyonu sonucu meydana gelirler. Plasma hücre neoplazi-
lerinin yaklaşık %3’ünü oluşturan ekstramedüller plasmasitomların tanısı kemik iliği tutulumu 
veya multiple miyelomun diğer sistemik bulguları olmaksızın yumuşak doku tutulumu olması 
durumunda konur. Bu neoplazilerinde radyoterapiye yanıtın diğer tedavi modalitelerine göre 
daha iyi olması nedeniyle tedavi genellikle, cerrahi ve adjuvan radyoterapi olarak düzenlenir. 
Vakaların yaklaşık %30 kadarında lokal rekürrens görülürken bunların %40’ında ise multipl 
miyelom gelişir. Bu nedenle bu hastaların uzun dönem takipleri oldukça önemlidir.

Bu olgu sunumunda, kliniğimize progresif nefes darlığı ile başvuran ve mediastinal kitle 
eksizyonu sonucunda plazmositom tanısı konulan 54 yaşında bir kadın hastadan bahsedile-
cektir. Muayenesi sağ hemitoraksta havalanma azlığı harici normal olan hastanın, hemogram 
ve biyokimyasal parametrelerinde patolojik bulguya rastlanmadı. Akciğer grafisinde sağ hemi-
toraksta görülen opasite üzerine çekilen toraks bilgisayarlı tomografisi sonucunda subkarinal 
ve sağ paraözofageal alanlara uzanım gösteren, en uzun yerinde 84 mm boyuta ulaşan kitle 
lezyonu raporlandı. PET-BT incelemesinde kitlede FDG tutulumu (SUVMax 2,9) görülürken, 
vücudun diğer bölgelerinde herhangi patolojik tutuluma rastlanmadı. Girişimsel radyoloji he-
kimlerince biyopsi önerilmeyen hastaya sınırlı sağ torakotomi uygulandı ve kitle eksize edildi. 
Patoloji sonucu plasmasitom olarak raporlandı. Multipl myelom ekartasyonu amacıyla has-
taya kemik incelemesi, kemik iliği biyopsisi ve serum ve idrar protein elektroforezi uygulan-
dı. Multiple myelom lehine bulguya rastlanmayan hasta için radyoterapi planlandı ve hasta 
takibe alındı.
Anahtar Kelimeler: Ekstramedüller Plasmasitom, Mediasten, Mediastinel Kitle



486
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-254  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

GECIKMIŞ ÖZOFAGUS PERFORASYONU NEDENIYLE 
MEDIASTINIT VE PERIKARDIYAL FIBROSIS
Mustafa Küpeli
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, tokat

Amaç: Mediastinit, mediasten dokusunun iltihabıdır. Mediastinit oldukça ölümcül seyre-
den, göğüs ve kalp cerrahisi doktorlarının titizlikle ilgilenmesi gereken bir hastalıktır. Akut ve 
kronik şekilde enfeksiyon ve enfeksiyon dışı nedenlerden oluşabilir. Akut mediastinitlerin çoğu 
özefagus perforasyonuna veya göğüs travmasına sekonder olarak gelişebilir.

Gereç-Yöntem: 60 yaşında erkek hasta 2 hafta önce yemek yerken boğazında takılma 
hissi olmuş. Önemsemeyen hasta şikayeti geçmemesi ve göğüste ağrı olması üzerine kardiyo-
lojiye başvurmuş. Kardiyoloji servisinde yatırılan hastanın Transtorasik Ekokardiografisinde 
en geniş yerinde 1,7 cm. yer yer lokalize, bası tamponad bulgusu yapmayan perikardiyal 
efüzyon olarak değerlendirilmiştir. Kan değerlerinin ve göğüs ağrısının düzelmesi üzerine ta-
burcu edilmiş. Şikayetleri artan hasta ateş, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile acil servisimize 
başvurmuş. Çekilen Toraks Bilgisayarlı Tomografisinde (BT) mediastinal bölgede perikardiyal 
sıvıda artış ve perikardiyal yapraklar arasında hava görülmesi üzerine kliniğimizden konsül-
tasyon istendi. Hastanın Toraks BT’si görülerek (Resim1) Rijit ve Fiberoptik özofagoskopi 
yapıldı. Özofagoskopide yaklaşık 25–30 cm uzaklıkta perfore olmuş özofagus bölgesi ve per-
fore bölgeden pürülan madde geldiği görüldü. Ateşi olan kan değerleri yüksek olan hastaya 
sağ torakotomi yapıldı. Plevral boşluktaki seropürülan sıvı drene edildi. Perikardın çok gergin 
ve sert olduğu görülerek perikardı açıldı. Perikard çerisinden anaerobik kötü kokulu pürülan 
sıvı drene edildi perikardial yoğun fibrinöz doku temizlendi. Kalp damar cerrahi hastanın tüm 
perikardında fibrinöz doku olabileceğini ve sağ taraftan tam temizlenemiyeceğini söylemesi 
üzerine sol memealtı midklavikular hattan toraksa girildi serö pürülan sıvı drene edildi. Peri-
kard açılarak fibrinöz doku temizlendi. İki taraflı perikardiyal pencere açıldı. Sağ tarafa iki adet 
sol tarafa bir adet dren konuldu. Oral alınımı kesilerek özofagusa stent konuldu. Hasta 31. 
günde şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: Özefagus perforasyonunda reflü ve tükrük salgısı ile kimyasal mediastinit tehlikesi 
olduğundan çabuk karar verilmelidir. Mortalitesi yüksek olan bir durumdur ancak tanının 
çabuk konulması, yeterli drenaj, agresif cerrahi yaklaşım, hastanın nütrisyonel desteği, yoğun 
bakım desteği, ve uygun ve yeterli antibiyotik desteği tedavinin ve hayati tehlikenin azalatıl-
masının etkinliğini belirleyen faktörlerdir. Bu gibi durumlarda agresif cerrahiden çekinilme-
melidir.
Anahtar Kelimeler: Mediastnit, Özofagus Perforasyonu, Özofajiyal Stent, Perikardiyal Fibrosis, Rijit 
Özofagoskopi, Torakotomi.
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Resim 1. Hastanın Toraks Bilgisayarlı Tomografisinde görülen Mediasteni ve Perikardiyal hava
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BIR HEKIM, ERKEN TANI VE MORTAL BIR SENDROM; 
BOERHAAVE SENDROMU
Kübra Nur Seyis, Celal Tekinbaş, Bekir Sami Karapolat, Atila Türkyılmaz, Ömer 
Topaloğlu, Alaaddin Buran
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.

Giriş: Boerhaave sendromu (BS) presipitan faktörler olmaksızın genellikle kusma sonrası 
gelişen özofagusun tam kat rüptürüdür. En sık semptomlar ani başlayan göğüs-karın ağrısı 
ve nefes darlığıdır. BS bu tip nonspesifik semptomlara sahip nadir görülen bir durum olması 
nedeniyle kolaylıkla gözden kaçabilir ya da tanı koymak gecikebilir. Teşhis için suda çözüne-
bilir kontrast verilerek çekilen özofagografi, torasentez ya da torasik drenaj yöntemleri kulla-
nılabilir. Tedavi edilen olgularda mortalite oranları %20–40 iken tedavi edilmeyen olgularda 
neredeyse %100’dür.

Boerhaave sendromundaki özofagus rüptürü özofagusun distal 1/3’lük kısmının sol latera-
lindeki anatomik zayıflığa bağlı sıklıkla bu bölgeden kaynaklanır. Nadir de olsa olgumuzdaki 
gibi özofagusun sağ lateralindeki perforasyona bağlı sağ hidropnömotoraks oluşabilir.

Olgu sunumu: 64 yaşında erkek olgu kusma sonrası ani başlayan şiddetli sağ göğüs 
ve karın ağrısı şikâyeti ile acil servise başvurdu. Bir Genel cerrahi uzmanı olan olgumuzun 
özgeçmişinde ek hastalık ve operasyon öyküsü yoktu. Vital bulgularda; kan basıncı her iki 
kolda 135/80 mmHg, nabız 96/dk, solunum sayısı 35/dk, vücut sıcaklığı 36,8°C ve periferik 
oksijen saturasyonu %92 idi. Fizik muayenede sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmıştı. 
Biyokimyasal parametreleri normaldi. Posteroanterior akciğer grafisinde sağ pnömotoraks ve 
hava-sıvı seviyesi; toraks bt’de sağ pnömotoraks ve heterojen dansiteli plevral efüzyon mev-
cuttu. Abdomen tomografisi normaldi. Olgu acil serviste sağ hemitoraksa yapılan torasentez 
sonrası ampiyem ön tanısıyla tarafımıza konsülte edildi. Torasentez biyokimyası eksuda ile 
uyumluydu ve amilaz değeri yüksekti. Tüp torakostomi uygulandı, 1200 cc kirli kahverengi 
renkli ve besin artıkları içeren drenaj oldu. Olguda BS düşünülerek acil torakotomi kararı 
verildi. Sol posterolateral torakotomi sonrası özofagus sağ posterolateralinde yaklaşık 7 cm 
uzunluğunda kenarları ödemli perforasyon alanı görüldü. Mukoza ve müsküler tabaka ayrı 
ayrı 3,0 polyglactin sütür materyali kullanılarak tamir edildi. Ardından batından omentum 
flep çekilerek anastomoz hattının üzeri örtüldü ve çevre mediastinal plevraya 3,0 polyglactin 
sütürlerle sabitlendi (Resim 1). Postoperatif erken dönemde geniş spektrumlu antibiyoterapi 
başlandı ve sonrasında torasentez kültür sonuçlarına göre antibiyotikleri düzenlendi. Sağ to-
raks dreninden her gün 1000 cc ılık izotonikle yıkama yapıldı. Postoperatif 6. günde hastaya 
metilen mavisi içirildi, göğüs tüplerinden drenaj olmadığı görüldükten ve oral alımı açıldıktan 
sonra sol toraks dreni sonlandırıldı. Drenajı seröze dönen ve gönderilen kültürlerde üremesi 
olmayan sağ göğüs tüpü ise postoperatif 25. günde sonlandırıldı ve klinik-radyolojik olarak 
asemptomatik olan olgu taburcu edildi.

Sonuç: Şiddetli bulantı-kusma sonrası başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığı varlığında 
gecikmiş olgulardaki yüksek mortalitesi nedeniyle Boerhaave sendromu ilk olarak düşünül-
mesi gereken tanılar arasında yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Boerhaave Sendromu, Sağ Hidropnömotoraks, Sol Torakotomi
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Resim 1. Toraks tomografisinde sağ hidropnömotoraks ve ameliyat görüntüleri
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SPONTAN PNÖMOMEDIYASTINUM TANILI HER 
HASTAYA BRONKOSKOPI VE ÖZOFAGOSKOPI GEREKLI 
MIDIR?
Serdar Onat1, Ali Bırak1, Ahmet Sızlanan2, Burak Gül1, Funda Öz1, Cihan Akgül 
Özmen3, Refik Ülkü1

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Batman Dünya Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Spontan pnömomediyastinum herhangi bir sebep saptanmadan mediyastende 
hava bulunmasıdır. Bu tanıyla yatan hastalarımızı sunmayı amaçladık.

Gereç-yöntem: Kliniğimizde bu tanıyla Ocak 2002-Ocak 2017 yılları arasında yatan has-
talar retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:Bu süre içinde 43 hastada spontan pnömomediastinum saptandı. Bu hastaların 
34 ‘ü erkek 9’u kadındı. En küçük hastamız 3, en büyük hastamız 39 yaşındaydı (ortalama 
yaş: 20,1). En sık başvuru sebebi göğüs ağrısıydı (n: 28, %65,1). Diğer semptomlar sırasıyla 
nefes darlığı (n: 24, %55,8), boyun ağrısı (n: 22, %51,1) ve boğaz ağrısıydı (n: 19, %44,1). 
Cilt altı amfizemi hastaların 30’unda saptandı (%70). Tüm hastalara akciğer grafisi ve son-
rasında bilgisayarlı tomografi çekildi. Şüpheli anamnez veren 5 hastaya özofagografi çekildi 
(%11). Hiçbir hastaya invaziv girişimde bulunulmadı. Tüm hastalar konservatif olarak takip 
edildi. Üç hastanın daha önce aynı tanıyla başka merkezde takip edildikleri saptandı. Takip 
edilen hastalarda nüks saptanmadı. Ortalama yatış süresi 4,2 gün olarak saptandı (2–7 gün).

Sonuç: Spontan mediyastinumun tanı ve tedavisi için invaziv girişime gerek yoktur. Kon-
servatif olarak tedavi edilebilir bir hastalıktır
Anahtar Kelimeler: spontan, pnömediyastinum, bronkoskopi, özofagoskopi
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NÖROJENIK TÜMÖRLERE CERRAHI YAKLAŞIM: 
YIRMIBIR OLGUNUN ANALIZI
Serda Metin1, Deniz Gürer1, Bora Gürer2, Serkan Bayram1, Mustafa Akyıl1, Hakan 
Kıral1, Levent Alpay1, Çağatay Tezel1, Volkan Baysungur1, Şenol Ürek1, Aysun 
Mısırlıoğlu1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet SUAM, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Nörojenik tümörler, tüm mediastinal tümörlerinin %10–34’ünü oluşturmaktadır. 
Bu tümörler, sinir kılıfı hücreleri, otonomik gangliyonlar ve paragangliyonik yapılardan köken 
alır. Yaklaşık %80’i benign karakterli olup, olguların büyük çoğunluğu asemptomatiktir. Toraks 
bilgisayarlı tomografisi (BT) ile tümörün posterior mediastende olduğu net bir şekilde gösteri-
lebilirse de ileri radyolojik incelemeler gerekli olabilir. Toraks Manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG) bu tümörlerin spinal kanala uzanımının, spinal basının derecesinin değerlendirilme-
sinde en yararlı yöntemdir. Kliniğimizde torakotomi ve torakoskopik cerrahi uyguladığımız 21 
vakanın analizini sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ağustos 2011-Ekim 2016 tarihleri arasında nörojenik 
tümör öntanısı ile opere edilen 21 vaka incelendi. 7 vakaya torakotomi ile yaklaşılırken 14 
vakaya torakoskopik cerrahi uygulandı. 5 vaka beyin ve sinir cerrahi konsültasyonu yapılarak 
birlikte opere edildi.

Bulgular: Yirmi bir vakanın 15’i erkek, 6’sı kadındı. Yaş ortalaması 26 olup yaş aralığı 20 
ile 42 arasında değişiyordu. Vakaların 16’sı sağ, 5’i sol yerleşimliydi. Ortalama tümör boyutu 
18 hasta için 5 +/-2 cm olmakla birlikte 3 tanesi 10 cm ve üzerindeydi (Resim-1). 5 olguda 
Toraks MRG ile spinal kanal ve nöral foramen uzanımı saptandı ve bu vakalar beyin cerrahı 
ile birlikte opere edildi. Torakoskopik yaklaşımla opere edilen hiçbir vakada torakotomiye 
geçilmedi. Her iki yöntemde de peroperatif komplikasyon gelişmedi. Ortalama takip süresi 
3+/-2 ay olmakla birlikte takipte bir hastada C7-T1 spinal sinir yaralanma bulguları saptandı. 
Fizyoterapi ve gabapentin kullanımı ile bulgularda gerileme saptandı.

Sonuçlar: Posterior mediasten kitleleri asemptomatik olsalar bile kesin tanı konulabilme-
si, ileride olabilecek bası semptomlarının ve az da olsa görülebilen malign dönüşümlerin önle-
nebilmesi için kesin tedavisi cerrahidir. Preoperatif değerlendirmede ilk basamak görüntüleme 
yöntemi Toraks BT olsa da Toraks MRG nöral foramen uzanımını göstermede daha hassas 
ve değerli yöntemdir. Toraksta saptanan nörojenik tümörlerin çıkartılması için, kitlenin boyut 
ve spinal kanal uzanımı gözönüne alınarak torakotomi veya torakoskopik cerrahi tercih edilir. 
Nörojenik tümörlerinin cerrahisinin, beyin cerrahisi ve toraks cerrahisi işbirliği ile yapılması 
kanama, spinal kord yaralanması, serebrospinal sıvı kaçağı gibi komplikasyonları minimale 
indirir. Posterior mediastende saptanan kitleler mutlaka MRG ile değerlendirilmeli ve beyin 
cerrahi konsültasyonu sonrası operasyon planlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: nörojenik tümör, posterior mediasten, sinir kılıfı
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Resim 1. Dev nörojenik tümör radyolojik görünümü
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PRIMER MEDIASTINAL KISTLERIN CERRAHI 
SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (VATS-
TORAKOTOMI)
Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik, Mehmet Ağar, Akın Kuzucu
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. Malatya

Primer mediastinal kistler; genel populasyonda nadir görülen mediastinal hastalıklar gru-
buna girer. Kistin lokalizasyonu, klinik bulgular ve histopatolojik çeşitlilik, tedavi yöntemle-
ri açısından farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada mediastinal kistlerin cerrahi tedavileri 
VATS ve torakotomi karşılaştırılmış ve sonuçları literatür eşliğinde paylaşıldı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde 2000 ile 2016 yılları arasında 
mediastinal kist tanısı ile opere edilen 53 olgu incelendi. Olguların 26’sına torakotomi, 27’sine 
VATS ile total eksizyon uygulandı. Torakotomi uygulanan olguların 13’ü erkek, 13’ü bayan, 
VATS yapılan olguların 15’i bayan, 12’si erkek idi. Torakotomi grubunda yaş ortalaması 40,6 
(3ay-76 yaş), VATS grubunda 44,7 (20–69 yaş) idi. Torakotomi grubunda; en sık karşılaşılan 
semptomlar 11 olguda nefes darlığı, 6 olguda göğüs ağrısı, 4 olguda öksürük, 1 olguda sırt 
ağrısı, 1 olguda ses kısıklığı saptandı ve 6 olgu da asemptomatik tesbit edildi. VATS grubunda; 
8 olguda öksürük, 5 olguda nefes darlığı, 5 olguda göğüs ağrısı, 1 olguda sırt ağrısı, 1 olguda 
hemoptizi, 1 olguda yutma güçlüğü saptandı ve 8 olguda asemptomatik idi. Torakotomi gru-
bunda postoperatif hastanede kalış süresi 7,3 (3–30) gün, VATS grubunda 2,9 (1–5) gün idi. 
Postoperatif hastanede kalış süresi açısından her iki grup arasında Mann-Whitney U testi ile 
yapılan istatistiksel analiz sonucuna göre fark bulundu (p=0,0001). Mediastinal kistler; tora-
kotomi grubunda %42,3’ü (11 olgu) ön mediastende, %46,2’si (12 olgu) orta mediastende ve 
%11,5’i (3 olgu) posterior mediastende, VATS grubunda %40,7’si (11 olgu) ön mediastende, 
%22,2’si (6 olgu) orta mediastende, %37,1’i (10 olgu) posterior mediastende lokalize idi. 
Torakotomi grubunda %23,1 (6 olguda) oranında komplikasyon görüldü, 3 olguda pnömoni, 
1 olguda pitozis, 1 olguda uzamış hava kaçağı ve 1 olguda subkütan amfizem görüldü. VATS 
grubunda komplikasyon görülmedi. Her iki grup arasında komplikasyon görülme oranları 
yönünden farklılık bulunmuştur (p=0,023, Fisher’s exact test). Her iki grupta postoperataif 
mortalite saptanmadı.

Son yıllarda Göğüs Cerrahisi alanında bir çığır açan minimal invaziv cerrahi yöntem 
(VATS), tecrübeli bir ekip tarafından uygulandığında günümüzde mediastinal kistlerin hem 
tanı hem de tedavisinde etkin, güvenilir ve yan etkisi çok az görülen bir tedavi şeklidir.
Anahtar Kelimeler: Mediastinal Kist, VATS, Torakotomi
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Resim 1. Preoperatif dev mediastinal kist olgusunun bilgisayarlı toraks tomografisi
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P-259  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

MEDIYASTINAL GRANÜLOMATÖZ LENFADENITIS
Alper Avcı1, Emine Kılıç Bağır2, İsmail Can Karacaoğlu1, İsmail Hanta3, Derya 
Gümüldürü2, Cemal Özçelik1

1 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Adana 
2Patoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Adana/Türkiye 
3 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Adana

Amaç: Görüntüleme yöntemleri ile saptanan mediyastinal lenf nodlarının örneklenmesi 
sonrası histopatolojik tanıları granülomatöz lenfadenit olarak belirlenen olguların dosyalarının 
retrospektif olarak elde edilen bilgi ve bulguların paylaşımı.

Gereç-yöntem: Ocak 2012 ile Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde mediyastinal 
lenf nodu tanısı alan ve bu lenf nodlarının örneklenmesi prosedürü uygulanan, histopatolojik 
tanıları granülomatöz lenfadenit olarak belirlenen 203 hastanın dosyaları retrospektif olarak 
tarandı. Yaş, cinsiyet, mediyasten lenf nodlarının lokalizasyonu ve karakterleri, PET-BT tutu-
lum SUV değerleri, eşlik eden onkolojik, non-onkolojik hastalıklar, uygulanan cerrahi prose-
dürler, histopatolojik tanı detayları not edildi.

Bulgular:Hastaların %65’i kadın (n: 132), %35’i erkek (n: 71)’di. Yaş ortalaması 49,56/
yıl (1–77yaş) idi. Mediyasten lenf nodları 6 hastada sol taraf girişimi ile örneklenmesi müm-
kün lokalizasyonda iken 197 hastada sağ taraf girişim veya mediyastinoskopiye uygun idi. 
Hastaların 151 tanesinde sadece mediyasten lenf nodu saptanırken, 52 hastada eşlik eden 
veya takipte hastalık mevcuttu. Eşlik eden/takip hastalıkların 16 tanesi benign (romatolojik 
hastalık (n: 3), hamartom (n: 1), mediyasten kitle (n: 2), plevral kalınlaşma (n: 3), intersitisyel 
parankimal hastalık (n: 7)) iken, 36 hastada malign (akciğer kitle (n: 15), mediyasten kitle (n: 
2), parankimal yaygın tutulum (n: 1), kolon karsinomu (n: 4), endometrium karsinomu (n: 1), 
meme karsinomu (n: 6), mide karsinomu (n: 2), deri karsinomu (n: 1), orofarenks karsinomu 
(n: 1), yumuşak doku sarkomu (n: 1, NHL (n: 2)) idi. Hastaların 54 tanesine operasyon öncesi 
PET-BT uygulanmıştı. İki hasta da tutulum saptanmaz iken 52 hastada değişik düzeylerde 
SUV-max tutulumu mevcuttu (2,8 ile 41,38 arasında). Cerrahi teknik; 126 hastada medi-
yastinoskopi, 69 hastada VATS (66 sağ, 3 sol), 8 hastada ise torakotomi idi. İki hastada Sağ 
VATS ie başlanarak intraoperatif lateral torakotomiye geçildi. Histopatolojik tanı ise; 43 has-
tada nekrozitan granülomatöz lenf adenit iken, 160 hastada non-nekrozitan granülomatöz lenf 
adenit idi. Bu hastaların 120 tanesine tbc-PCR araştırılmış, 12 tanesinde pozitif bulunmuştur.

Tartışma: Yeni saptanan mediyasten lenf nodlarında evreleme ve tedavi için tanı şart-
tır. PET-BT’deki yüksek SUV değerleri benign durumları ekarte ettirmez. Hasta ve hastalığın 
durumuna göre cerrahi ekip tekniğe karar verecektir. Granülomatöz hastalıkların etyolojik 
sebepleri çok çeşitli olabilir. Enfeksiyöz nedenler, sistemik kemoterapi tedavileri, malignite 
varlığı etken olabilir.

Sonuç: Yeni saptanan mediyasten lenf nodları; bir malignitenin varlığı veya takibinde 
dahi olsa metastazik hastalık anlamına gelmez. Mutlaka histopatolojik tanı konmalıdır. Granü-
lomatöz lenf adenitlerin yüksek SUV tutulumu yapabileceği, farklı morfolojik yapılarda karşı-
mıza çıkabileceği, birçok klinik duruma eşlik edebileceği akılda tutulmalı ve ayırıcı tanıda ön 
planda irdelenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Mediyaten, Lenf Nodu, Granülomatöz Lenfadenit
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P-260  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

MALIGNITEYI TAKLIT EDEN MEDIASTINAL KITLELER; 
CASTLEMAN HASTALIĞI, TANI VE TEDAVI YAKLAŞIMI
Kenan Can Ceylan1, Arkın Acar1, Şeyda Örs Kaya1, Demet Yaldız1, Nur Yücel2

1S. B. Ü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi E. A. H, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir 
2S. B. Ü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi E. A. H, Patoloji Kliniği, İzmir

Giriş: Castleman Hastalığı nadir olarak görülen lenfoproliferatif bir bozukluktur. En sık 
asemptomatik mediastinal kitle olarak presente olur. Kliniğimizde mediastinal kitle ön tanısıyla 
opere edilip Castleman Hastalığı tanısı alan olgular retrospektif olarak incelendi.

Materyal-metod: Kliniğimizde 2007–2017 yılları arasında opere edilen ve histopatolojik 
tanısı Castleman Hastalığı olarak raporlanan 5 olgu demografik bulgular, tanı yöntemleri, 
operasyon ve sonuçları açısından literatür eşliğinde analiz edildi.

Sonuçlar: Olguların 4’ü erkek ve 1’i kadındı. Yaş ortalaması 38,8±8,22 olarak saptandı. 
Şikayet 2 olguda öksürük iken 3 olgu asemptomatikti. Olguların tümü mediastinal yerleşimli 
olup 2’si anterior mediasten, 2’si posterior mediasten ve 1’i orta mediasten yerleşimliydi. Kitle 
çapı ortalama 8±3,67 (5–14) cm olarak saptandı. En sık operasyon tipi torakotomi (4) ve bir 
hastada median sternotomi idi. Hiçbir hastada mortalite ve morbidite izlenmedi. Histopato-
lojik olarak 4 olgu hyalen vasküler tip ve 1 olgu plazma hücreli tip Castleman Hastalığı tanısı 
aldı.

Tartışma: Castleman Hastalığı, görüntüleme yöntemleri ve iğne biyopsileri ile tanı ko-
nulması güç bir patolojidir. Malignite gelişme riski olan subtiplerinin de olduğu göz önünde 
bulundurularak hem tanı hem de tedavi amacıyla cerrahi rezeksiyon tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Castleman, mediasten, cerrahi



497
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-261  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

YÜKSEK ORANDA MORTAL BIR MASIF HEMOPTIZI 
NEDENI: AORT ANEVRİZMASI
Kübra Nur Seyis, Atila Türkyılmaz, Bekir Sami Karapolat, Alaaddin Buran, Ömer 
Topaloğlu, Celal Tekinbaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.

Giriş:  Masif hemoptizi kanama başladıktan sonraki 24 saatte 200–1000 ml arasında kan 
ekspektorasyonu olmasıdır. Hayatı tehdit eden masif hemoptizi olguları tüm hemoptizilerin 
%1,5–5’ini oluşturmaktadır. Masif hemoptizinin etiyolojisinde bronşektazi, akciğer kanseri, 
aspergilloz, pnömoni, akciğer apsesi, antikoagülan kullanımı ve sistemik hastalıklar yer almak-
tadır. Çok nadir de olsa aort anevrizmasına bağlı olarak masif hemoptizi görülebilmektedir. 
Genel olarak masif hemoptizinin tedavisinde olguların hava yolu açıklığının korunması, vital 
bulguların stabilizasyonu ve altta yatan etiyolojik sebebe yönelik tedavi yer almaktadır.

Olgu: 72 yaşında erkek olguya masif hemoptizi nedeniyle başvurduğu dış merkezde 
kontrastsız bilgisayarlı toraks tomografisi çekilmiş ve sol üst lobda kitle ön tanısıyla tarafımı-
za sevk edilmiştir. Hipertansiyon nedeniyle takipli olgunun öyküsünde öksürükle bir seferde 
yaklaşık 500 ml kan gelmesi mevcuttu. Olgunun genel durumu iyi, bilinci açık, oryante-ko-
opere, solunum sayısı 20/dk, nabzı 110/dk, kan basıncı 95/60 mmHg, vücut sıcaklığı 36,6°C 
ve periferik oksijen saturasyonu %93 idi. Fizik muayenesinde oskültasyonda sol üst zonda 
kaba raller mevcuttu. Kan biyokimyasında hemoglobin 8 g/dl olmakla beraber koagülasyon 
parametreleri ve trombosit değeri normaldi. Posteroanterior akciğer grafisinde aort konusu 
komşuluğunda nodüler opasite alanı ve çevresinde yama tarzı infiltrasyonlar olduğu görüldü. 
Dış merkez kontrastsız bilgisayarlı toraks tomografisi incelendiğinde kitle-anevrizma ayrımı 
net olarak yapılamadığı için çekilen kontrastlı bilgisayarlı toraks tomografisinde torasik aorta 
istmus lokalizasyonunda 46x30 mm boyutunda sakküler anevrizma ve sol üst lobda hemora-
jiye sekonder buzlu cam dansiteleri ile yer yer konsolide alanlar gözlendi (Resim 1). Antitussif 
tedavi, K vitamini, transamine infüzyonu, 1 U taze donmuş plazma ve 1 U eritrosit süspansi-
yonu replasmanı sonrası olguya girişimsel radyoloji ve kalp damar cerrahisi tarafından genel 
anestezi altında femoral arterler yoluyla desendan aortanın proksimal kesimine 34x100x100 
mm boyutunda endovasküler stent yerleştirildi. Klinik ve radyoloik olarak asemptomatik olan 
olgu servisteki 3 günlük takibi sonrasında taburcu edildi.

Sonuç: Masif hemoptizinin etiyolojisinin araştırılmasında özellikle büyük damarlara ait 
patolojilerin görünür olması açısından kesin kontrendikasyon olmadıkça kontrastlı bilgisayarlı 
tomografi çekiminin bir zorunluluk olması gerektiğine inanmaktayız.
Anahtar Kelimeler: aort anevrizması, kontrast, masif hemoptizi
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Resim 1. Kontrastsız ve kontrastlı bilgisayarlı toraks tomografisi
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P-262  ÖZOFAGUS, MEDIASTEN

MEDIASTENIN SESSIZ SAKINI: TIMIK KISTLERDE TANI 
VE TEDAVI YÖNETIMI
Kenan Can Ceylan1, Sena Uğur Çalışkan1, Şeyda Örs Kaya1, Zekiye Aydoğdu2

1SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrrahisi 
Anabilim Dalı, İzmir 
2SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Amaç: Mediastenin nadir benign lezyonları arasında görülen timik kistler çoğunlukla 
asemptomatiktir ve rastlantısal saptanırlar. Konjenital veya akkiz olabileceği gibi malignitelere 
sekonder olarak da gelişebilir. Nadir de görülseler, timik kistlerin mediastinal malignitelerden 
ayrımı mutlaka yapılmalıdır. Bu nedenle kesin tanı ve tedavi için cerrahi önerilmektedir. Ça-
lışmamızda mediastinal kitle öntanısı ile cerrahi uygulanan ve histopatolojik tanısı timik kist 
olarak raporlanan olgular retrospektif olarak incelendi.

Yöntem: Kliniğimizde 2003 ile 2017 yılları arasında mediastinal kitle öntanısı ile opere 
edilen toplam 211 olgu içinde timik kist tanılı 18 olgu (%8,5) çalışmaya dahil edildi. Olguların 
7’si kadın, 11’i erkek olup yaş ortalaması 50,78 (10–75) idi. Çalışmamıza dahil edilen tüm 
hastalarda radyolojik olarak mediastinal bölgede kistik lezyon saptanırken, iki hastada myas-
tenia gravis bulguları ve timik hiperplazi birlikteliği gözlendi. Cerrahi işlem olarak 5 hastaya 
torakotomi, 11 hastaya videotorakoskopi (VATS), 1 hastaya servikal yaklaşımla eksizyon, 1 
hastaya sternotomi operasyonu uygulandı. Hiçbir hastada mortalite izlenmedi. Morbidite 1 
hastada (%5,5) izlendi. Hiçbir hastada nüsk izlenmedi. Ortalama hastanede yatış süresi 4,67 
gün olarak hesaplandı.

Sonuç: Timik kistler nadir görülen mediasten patolojileri arasında yer alır. Asemptomatik 
olmaları nedeniyle sıklıkla insidental olarak saptanırlar. Ancak kesin tanı ve olası malignitelerin 
ekartasyonu açısından cerrahi eksizyon gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Timik kist, mediastinal kitle, VATS



500
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Po
st

er
 B

il
d

ir
il

er

P-263  TRANSPLANTASYON

AKCIĞER NAKLI SONRASI NADIR BIR ECMO 
KOMPLIKASYONU: BRAKIAL PLEKSUS HASARI
Mahmut Subaşı1, Hacer Boztepe Yeşilçay1, Alkın Yazıcıoğlu1, Sinan Türkkan1, 
Fatmanur Başaran Çelik1, Ahmet Güngör1, Murat Songur2, Erdal Yekeler1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, Ankara. 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KalP-Damar Cerrahisi 
Kliniği, Ankara.

Amaç: Silikozise bağlı son dönem akciğer hastalığı tanısı ile sağ tek akciğer nakli yapılan 
olguda postoperatif dönemde periferik veno-arteriyel (V-A) ekstrakorporeal membran oksi-
jenasyon (ECMO) uygulanmasına bağlı hematom sonrası gelişen ve nadir bir komplikasyon 
olan brakial pleksus hasarı olgusunun sunulması amaçlandı.

Gereç-yöntem: 30 yaşında, erkek olgu 8 yıl önce teflon kumlama işinde 1 yıl çalışması 
üzerine, Silikozis tanısı almış, SFT’de FEV1: %19, FVC: %15, DLCO: %21 bulguları ile de 
sağ tek akciğer nakli yapıldı.

Bulgular:Sağ akciğer naklinde iskemi süresi 365 dakika idi. Postoperatif dönemde 6. 
saatte hipoksemi ve asidoz tablosu ile Grade-III Primer Greft Disfonksiyonu (PGD) tanısı 
kondu. Olguya periferik V-A (sağ femoral ven-sağ subklavyen arter) ECMO uygulandı. Kli-
nik tablonun düzelmesi sonrası postoperatif 54. saaatte ECMO sonlandırıldı. Postoperatif 5. 
günde subklavyen alanda ECMO arteriyel giriş hattında şişlik ve sağ kolda üst brakial pleksus 
hasarını düşündüren kuvvet kaybı tespit edildi. Yüzeysel ultrasonografi ve toraks tomografisi 
çekilen olguda hematom tespit edildi (Resim 1). Nörolojik muayenesinde sağ kol abduksiyo-
nu ve fleksiyonu 0/5, ön kol fleksiyonu 0/5, el bileği estansiyonu 3/5, parmak ekstansiyonu 3/5 
şeklinde idi. Olgu acil ameliyata alınarak hematom boşaltıldı. Elektif şatlarda olguya brakial 
plexus MRI görüntülemesi ve EMG yapıldı. Brakial pleksus üst trunkusunun ağır, orta trunku-
sunun ise orta-hafif düzeyde parsiyel aksonal dejenerasyonuna ait bulgular izlendi. Hastane 
yatışı ve sonrası dönemde elektrofizyolojik destekli fizyoterapi uygulandı. Postoperatif 3. ayın-
da nörolojik muayenesi normaldi ve brakial pleksus hasarına ait sekel tespit edilmedi.

Sonuç: ECMO akciğer naklinde önemli rol oynar. Postoperatif dönemde; PGD, hipera-
kut rejeksiyon, hemodinamik ve oksijenasyon ile ilgili komplikasyonlar ECMO kullanımının 
başlıca endikasyonlarını oluşturur. Akciğer nakli sonrası pulmoner ve kardiyak disfonksiyon 
gelişen hastalarda eğer konvansiyonel tedavi seçenekleri başarısız olmuşsa ECMO kardiopul-
moner destek sağlamak için önemli bir katkı sağlar. ECMO komplikasyonları yıllar içinde aşa-
malı olarak azalmasına rağmen yine de önemli bir problem olarak görülebilmektedir. Başlıca 
ECMO komplikasyonları özellikle de uygulandığı lokalizasyona göre; kanama, enfeksiyon, 
nörolojik, vasküler ve mekanik komplikasyonlardır. Tromboemboli, sepsis, tombositopeni sis-
temik komplikasyonlarıdır. Periferik V-A ECMO da yaygın uygulama Femoral V-A ECMO’dur. 
Ancak subclaviyan arterin kullanıldığı uygulamalar nadir, fakat elde edilen sonuçlar ve komp-
likasyonlar açısından çok daha kabul edilebilir tekniktir. Bizim olgumuzda ECMO’nun takıl-
ması, takibi ve weaning de herhangi bir problem yaşamamışken, ECMO ayrıldıktan bir gün 
sonra ortaya çıkan hematoma bağlı pleksus brakiyalis hasarlanması bu uygulamada, nadir bir 
komplikasyon olup, hızlı tanı konulup müdahale edilmesi gereken bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: akciğer nakli, ECMO, brakial pleksus hasarı
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Resim 1. Sağ akciğer nakli öncesi akciğer grafisi (sol üst), nakil sonrası gelişen PGD (üst orta),  
taburcu olduktan sonraki kontrol akciğer grafisi (sağ üst). Hematoma ait bilgisayarlı tomografi görüntüsü (alt).
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P-264  TRANSPLANTASYON

SOLID ORGAN NAKLI UYGULANAN OLGULARDA 
GÖĞÜS CERRAHISI AMELIYATLARI: 3 OLGU NEDENIYLE
Alkın Yazıcıoğlu1, Mahmut Subaşı1, Doğan Emre Sert2, Ümit Kervan2, Birol 
Bostancı3, Erdal Yekeler1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar 
Cerrahisi Kliniği, Ankara 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji 
Cerrahisi Kliniği, Ankara

Amaç: Doku ve organ nakilleri günümüzde artan sıklıkta uygulanan ameliyatlardır. Bu 
olgularda çeşitli torasik patolojilerin tanı ve tedavisinde göğüs cerrahisi ameliyatlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Olgu 1:25 yaşında bayan hastaya beş yıl önce kalp nakli (HTx) uygulanmış. Yoğun ba-
kımda uzun süre mekanik ventilasyona bağlı takip edilen hastada trakeal darlık saptandı. 
Stridoru olan ve 4 defa trakeal dilatasyon uygulanan olguya HTx ameliyatından 10 ay sonra 
trakeal segment rezeksiyonu ile ucuca anastomoz gerçekleştirildi. Kontrol takiplerinde stridoru 
ortadan kalkan hastanın beşinci yılında takibine devam edilmektedir.

Olgu 2:60 yaşında erkek hastaya 12 yıl önce HTx uygulanmış. Takiplerinde sol akciğer 
üst lobda 10x8 mm; sağ akciğer üst lobda 3x3 mm’lik nodüller tespit edildi. Takiplerde no-
düllerde progresyon saptanması üzerine rezeksiyon planlandı. Komorbiditeleri olan hastanın 
(obezite, Tip II diyabet, düşük ejeksiyon fraksiyonu, uyku apnesi sendromu, koroner arter 
hastalığı) solunum fonksiyonlarının da kısıtlı olması üzerine (FEV1:1,04L), sol üst loba wed-
ge rezeksiyon uygulandı. Patolojisi skuamöz hücreli karsinom olarak raporlandı. Sağ akciğer 
üst lobdaki nodülde de progresyon saptanması üzerine yine wedge rezeksiyon uygulandı; 
patolojisi skuamöz hücreli karsinom olarak raporlandı. Olgunun üçüncü yıl takibine onkoloji 
bölümünde devam edilmektedir.

Olgu 3:59 yaşında erkek hastaya iki yıl önce karaciğer nakli uygulanmış. Takiplerinde sağ 
plevral efüzyonu ve sağ akciğerde nodüler görünüm saptanması üzerine sağ VATS ile plevra 
ve akciğer biyopsisi uygulandı; patolojisi fibröz kalınlaşma, antrakotik intraparankimal lenfoid 
nodül olarak raporlandı. Takiplerinde iki ay sonra mediastinal LAP ortaya çıkması üzerine 
mediastinoskopi ile biyopsi uygulandı; patolojisi reaktif lenfoid doku olarak yorumlandı.

Sonuç: Doku ve organ nakilleri günümüzde artan sıklıkta uygulanmakta olup immün-
süpresan tedavi alan bu hasta grubunda malignite görülmesi olasılığı artmaktadır. Bu nedenle 
olgular yakın takip altında tutulmalı ve lenf nodu hiperplazisi, akciğerdeki nodüler lezyonlar 
ve diğer anormal bulgular ihmal edilmemelidir. Nakil uygulanmış bu hasta grubunda göğüs 
cerrahisi ameliyatları başarıyla uygulanabilir. Gelecekte nakil uygulanan olgu sayısı arttıkça 
benzer ameliyatlar daha sık gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer nakli, İmmünsüpresif, Kalp nakli, Karaciğer nakli, Organ nakli
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P-265  TRANSPLANTASYON

AKCIĞER NAKLINDE ECMO UYGULAMALARI
Alkın Yazıcıoğlu1, Mahmut Subaşı1, Doğan Emre Sert2, Ümit Kervan2, Ahmet Güngör1, 
Sinan Türkkan1, Fatmanur Çelik Başaran1, İbrahim Onur Alıcı3, Hija Yazıcıoğlu4, Sema 
Turan5, Erdal Yekeler1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar 
Cerrahisi Kliniği, Ankara 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Suat Seren Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, 
İzmir 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, 
Ankara 
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Yoğun 
Bakım Kliniği, Ankara

Amaç: ECMO, kardiyopulmoner destek cihazı olup akciğer naklinde (LuTx) vazgeçilmez 
uygulamalardandır.

Gereç-yöntem: Mart 2013-Mart 2017 arasında 29 olguya LuTx uygulandı. Bu hastalar-
dan 19’una (%65,5), ECMO uygulaması gerçekleştirilmiş olup çalışmaya dâhil edildi.

Bulgular:Uygulanan ECMO’lardan, 17’si (%89,5) intraoperatif (16 santral VA, 1 perife-
rik VA); 2 olguya (%10,5) ise yoğun bakıma alındıktan sonra ECMO başlatıldı. Bu olgulardan 
birisi periferik VA, diğeri periferik VV ECMO şeklindeydi.

İntraoperatif ECMO endikasyonları; implantasyon sırasında tek akciğer ventilasyonunu 
tolere edememe, pulmoner sistolik basınç veya wedge basınç yüksekliği, greftde pulmoner 
ödem veya disfonksiyon ve hemodinamik instabilite idi.

İntraoperatif ECMO uygulanan 17 hastadan 8’i yoğun bakıma periferik ECMO ile geldi. 
Ameliyattan yoğun bakıma ECMO ile gelen hastaların tamamı femoral VA ECMO ile geldi. 
Yoğun bakıma ECMO desteği olmadan gelen 12 hastanın 2’sine yoğun bakım takiplerinde 
ECMO uygulandı. Bu olguların ECMO endikasyonları pulmoner ödem, primer graft disfonk-
siyonu, hiperkarbi, hipoksi, SaO2 düşüklüğü, hemodinamik instabilite idi.

Yoğun bakımda periferik ECMO ile takip edilen 10 (%52,6) olgunun 4’ünde (%21,0) 
femoral arter kanülasyonu sonlandırılıp subklavyen arter kanülasyonu ile perfüzyon sağlandı. 
Subklavyen arter kanülasyonunun avantajı serebral perfüzyonun daha iyi sağlanması olup 
tubuler vasküler graft yardımıyla kanüle edildi. Akciğer nakli nedeniyle ECMO ihtiyacı do-
ğan (intraoperatif + postoperatif) 19 olgudan, 10’nunda (%52,6) yoğun bakımda da ihtiyaç 
duyulmuş olup, ECMO süreleri ortalama 5,1 gün (2–17) olarak hesaplandı. Bu hastaların 
ortalama yoğun bakımda kalış ve hospitalizasyon süreleri de 17,3 ve 33,7 gün idi.

Sonuç: Olguların intraoperatif veya postoperatif dönemde ECMO desteği endikasyon-
ları; implantasyon esnasında tek akciğer ventilasyonunu tolere edememe, pulmoner sistolik 
basınç yüksekliği, greft disfonksiyonu, hemodinamik instabilite ve pulmoner ödem şeklinde 
sıralanabilir. LuTx’de her türlü geri dönüşümlü patolojide ECMO gündemde tutulmalıdır.

ECMO desteği ile implantasyonların gerçekleştirilmesi LuTx’de başarı için bir dönüm nok-
tasıdır. ECMO ile özellikle pulmoner basıncı yüksek olan olgularda, soğuk iskemiden yeni 
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çıkmış akciğerin yüksek pulmoner basınca maruz bırakılmasının önüne geçilmiş, bu sayede 
primer greft disfonksiyonu döneminin daha rahat atlatılması sağlanmıştır.

İntraoperatif uygulanan ECMO’ların %94’ü santral olup two-stage atrial kanül ve aortik 
kanül ile işlem gerçekleştirilmekte ve daha iyi serebral perfüzyon sağlaması nedeniyle ve yeni 
implante edilen akciğeri yüksek pulmoner basınçtan korumak için tercih edilmektedir. Benzer 
şekilde, periferik VA-ECMO uygulamasında, arteryel kanülasyon için giderek artan sıklıkta 
subklayven arter tercih edilmekte olup teknik olarak daha komplikedir ancak daha iyi serebral 
perfüzyon sağlamaktadır. LuTx’de başarı ve sağkalım için ECMO naklin her aşamasında 
vazgeçilmezdir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer nakli, ECMO, ECLS, Primer greft disfonksiyonu, Pulmoner ödem

Tablo 1. Akciğer naklinin herhangi bir döneminde ECMO uygulanan 19 olgunun özellikleri.
Dağılım/Ortalama (n=19 olgu)

Yaş 44,3 (22–62)
Cinsiyet E=17 (%89,5)

K=2 (%10,5)
sPAB 53,2 mmHg (20–100)
Patoloji IPF (n=7; %36,8)

Silikozis (n=4; %21,1)
KOAH (n=4; %21,1)
PLCH (n=2; %10,5)

Bronşektazi (n=2; %10,5)
Ameliyat tipi DLuTx (n=15; %79)

SLuTx (n=4; %21)
İskemi süresi 1. akciğer = 305 dk (211–374) (n=19)

2. akciğer = 432 dk (351–510) (n=15)
ECMO kullanımı İntraop Santral (n=16; %84,2)

İntraop Periferik (n=1; %5,3)
Postop Periferik (n=10; %52,6)

Yoğun bakımda kalış 17,3 gün
Hospitalizasyon 33,7 gün
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Olgu Yaş Cinsiyet Patoloji sPAB Operasyon İskemi 

süresi 
(dk)

ECMO/Kanülasyon Yoğun bakım/
Hospitalizasyon 

(gün)

ECMO 
süresi 
(gün)

SY 45 K PLCH 90 DLuTx 211; 390 VA/femoral ven-femoral 
arter

24/45 6

ÖK 51 E Bronşektazi 60 DLuTx 328; 481 VA/femoral ven-femoral 
arter

10/30 3

KT 22 K Kartagener 
Sendromu 

(Bronşektazi)

45 SLuTx 312 VA/femoral ven-femoral 
arter

45/112 17

HGT 57 E IPF 60 DLuTx 212; 351 VA/femoral ven-femoral 
arter

20/47 4

ME 61 E IPF 30 DLuTx 338; 510 VA/femoral ven-femoral 
arter

23/23 4

MB 30 E Silikozis 60 DLuTx 339; 460 VA/femoral ven-femoral 
arter

2/2 2

AH 61 E KOAH 40 DLuTx 287; 420 VA/femoral ven-femoral 
arter

19/34 3

ET 39 E IPF 40 DLuTx 291; 403 VA/femoral ven-femoral 
arter

2/2 2

SA 29 E Silikozis 70 SLuTx 365 VA/femoral ven-femoral 
arter

22/36 4

MK 26 E Skleroderma 
+ Silikozis 
(Erasmus 

Sendromu)

20 SLuTx 360 VV/femoral ven-femoral 
ven

6/6 6
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P-266  TRANSPLANTASYON

PULMONER ALVEOLER LIPOPROTEINOZIS OLGUSUNDA 
AKCIĞER NAKLI SONRASI ŞILOTORAKS. LENFATIK 
KANAL EKTAZISI HASTALIĞIN PATOGENEZI ILE ILIŞKILI 
MIDIR?
Alkın Yazıcıoğlu1, Mahmut Subaşı1, Sinan Türkkan1, Fatmanur Çelik Başaran1, 
Funda Demirağ2, Sema Turan3, Erdal Yekeler1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Yoğun 
Bakım Kliniği, Ankara

Amaç: Pulmoner alveoler proteinozis/lipoproteinozis (PAP) akciğer naklinin (LuTx) nadir 
endikasyonu olup PAP ile lenfatik sistem arasındaki ilişki bilinmemektedir.

Olgu: 39 yaşında PAP ile takip edilen erkek, FVC: %19, FEV1: %23, DLCO: %25 ve 
tomografide yaygın buzlu cam bulguları ile akciğer nakli için bekleme listesine alındı; ardından 
çift LuTx uygulandı. Post-op 3. gün, oral başlandıktan sonra, sol hemitorakstan şilöz drenaj 
(plevral mayi trigliserid: 322 mg/dl) izlendi. İntraoperatif süreçte akciğerler yapışık değildi ve 
mediastinal diseksiyonda bir komplikasyon yaşanmamıştı. Eksplant materyalinin patolojik in-
celemesinde; pulmoner alveoler lipoproteinozis olarak raporlandı. Ana bronş seviyesindeki 
lenfatik dokuların patolojik incelenmesinde; lenfatik kanalların dilate ve ektazik olduğu tespit 
edildi. Şilotoraks takibinde konvansiyonel tedaviler ile sonuç alınamayınca, post-op 18. gün 
sağ mini-torakotomi ve ductus torasikus mass ligasyonu sonrasında şilöz drenaj kesildi ve 
normal diyete geçildi. Post-op 26. gün problemsiz taburcu edildi.

Sonuç: Alveol yüzey geriliminin azaltılmasını sağlayan sürfaktan, %90 lipit (çoğunlukla 
fosfolipit), %10 protein (sürfaktan protein A, B, C, D) ve ˂ %1 karbonhidrattan meydana 
gelmektedir. Alveol içerisinde sürfaktan parçalanmakta ve “sürfaktan agregatları” olarak hem 
tip II alveoler epitelyal hücreler tarafından hem de alveoler makrofajlar tarafından fagosite 
edilmektedir. Tip II hücreler fagosite ettikleri sürfaktan agregatlarını “recycle” edebilirken, al-
veoler makrofajlar katabolize etmektedir. Bu katabolizmanın GM-CSF tarafından düzenlendi-
ği düşünülmektedir.

PAP hastalığının patogenezinde, GM-CSF sinyal yolundaki blokaj sorumlu tutulmakta-
dır. Bu yolak bozulunca alveoler makrofajların terminal diferansiasyonu gerçekleşememekte, 
makrofajlar fagosite ettikleri sürfaktan fragmanlarını katabolize edememektedir. Makrofajlar-
daki sürfaktan katabolizması bozulunca, kaçınılmaz olarak, alveoler boşlukta sürfaktana ait 
agregatlar (%90 lipit) birikecektir. Bu noktada alveol içindeki lipitlerin ortamdan uzaklaştırıl-
masında lenfatik sistemin devreye girdiğini ve patolojiyi telafi etmeye çalıştığını düşünmekte-
yiz. Lenfatik sistem ortamdaki lipit yükünü uzaklaştırmak istemekte, ancak yoğun lipit mev-
cudiyetine bağlı olarak lenfatik sistemde dilatasyon ve ana bronş çevresindeki ana pulmoner 
lenfatik kanallarda ektazi ortaya çıkmaktadır. Pnömonektomi sırasında ana bronşun kesil-
mesiyle bu ektazik kanalların da kesildiği, sol sistemin ductus torasikusa yakınlığı nedeniyle 
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de şilotoraksa sebep olduğunu düşünmekteyiz. Literatürde PAP hastalığında akciğer lenfatik 
dokularındaki değişikliğe ait herhangi bir veri yoktur. PAP hastalığında lenfatik kanallardaki 
dilatasyon ve ektazi hastalığın patogenezi ile ilişkili olup LuTx sonrası şilotoraks için risk fak-
törüdür. Bu olgularda şilotoraks komplikasyonundan korunmak için cerrahi sırasında hiler se-
viyede dikkatli diseksiyon yapılması ve/veya ductus torasikusun mass ligasyonu düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Lenfatik dilatasyon, Lenfatik ektazi, Pulmoner alveoler proteinozis, Pulmoner 
alveoler lipoproteinozis, Sürfaktan, Tip II alveoler hücreler

Resim 1 (a): Nakil öncesi toraks tomografisi; (b): nakil sonrası toraks tomografisi; (c, d, e): hiler seviyede lenfatik kanallardaki dilatasyon ve 
ektazinin histopatolojik görüntüsü.
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P-267  DENEYSEL

MEDIKAL UYGULAMA IÇIN SUBKUTAN AMFIZEM 
TEDAVI CIHAZI (SUBCUTANEOUS EMPHYSEMA 
SUCTION DEVICE)
Şeyda Örs Kaya, Nevzat Sertbaş, Kenan Can Ceylan
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Amaç: Buluş tıbbi/medikal araçlar teknik alanındadır. Cihaz akciğer yaralanmaları, pnö-
motoraks, ameliyat sonrası gibi durumlarda cilt altında biriken havanın tahliyesinde kullanıl-
mak üzere tasarlanmıştır.

Giriş:  Cilaltı amfizemi özel bazı durumlarda cilt altına kaçan havanın hastanın yüzü ve 
göğsü başta olmak üzere kollar, karın bölgesi ve hatta bacaklara kadar olan genel bir şişkinlikle 
seyreder. Hastanın gözleri kapanır, sesi kısılır, yeme ve solunumda problemler yaşanabilir. 
Aşırı miktarda olduğunda ise ölüme sebebiyet verebilir.

Yöntem-bulgular:Kolayca taşınabilecek kadar küçük, her yaş grubuna ve vücut ölçüle-
rine uygun boyutlarda üretilecek bir cihaz tasarlanmıştır. Cilt altına takılan branüllerin üzerine 
kollektör yapıştırılacaktır. Cihaz aralıklı aspirasyon yapan intermittant suction cihazı ile birlikte 
kullanılacaktır. Böylelikle hastalığın iyileşme süreci hızlandırılacak ve aynı zamanda oluşabile-
cek ekimoz benzeri cilt reaksiyonlar da önlenmiş olacaktır.

Tartışma ve sonuç: Halen gerek ülkemizde gerek dünyada cilt altı amfizemi tedavisi için 
geliştirilmiş bir cihaz bulunmamaktadır. Bu nedenle buluş dünyada bir ilktir. Faydalı model 
olarak Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılmıştır. Medikal sanayide yerli üretime uygun 
olup yeterli pazarlama alanı mevcuttur. Gereğinde ihraç edilebilir.
Anahtar Kelimeler: cilt altı amfizemi, travma, cerrahi
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P-268  DENEYSEL

AKCIĞER ISKEMI REPERFÜZYON HASARINDA ISKEMIK 
ARDKOŞULLAMA ÜZERINDE MORFIN DELTA RESEPTÖR 
AKTIVITESININ ETKISI
Nuri Düzgün1, Hıdır Esme1, İbrahim Kılınç2, Mustafa Çalık1, Mehmet Sinan İyisoy3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik bölümü

Amaç: Çalışmadaki amacımız akciğerde oluşturulan iskemi reperfüzyon hasarında intra-
venöz morfin injeksiyonu ve iskemik ardkoşullama protokolünün iskemi reperfüzyon hasarına 
olan etkisini araştırmaktır.

Gereç-yöntem: Çalışmada 48 adet Wistar albino dişi rat kullanıldı. Sadece 5. İnterkostal 
aralıktan torakotomi uygulanan grup Sham grubu, torakotomi ve iskemi reperfüzyon hasarı 
uygulanan grup iskemi reperfüzyon (IR) grubu olarak kabul edildi. İskemi reperfüzyon ve 
ardkoşullama uygulanan IRAK grubu, ardkoşullama ile birlikte farklı dozlarda morfin sulfat 
verilenler ise IRAK3 ve IRAK30 grupları olarak kabul edildi. Tüm gruplarda akciğer doku 
örneklerinde TNF-α, IL-1, IL-6, ve IL-10 seviyeleri ölçüldü.

Bulgular:Tüm biyokimyasal parametrelerde Sham grubu ile IR grubu arasında istatistik-
sel olarak anlamlı fark vardı. TNF-α seviyesi açısından IR grubu ile IRAK3 grubu, IRAK3 ile 
Sham ve IRAK grupları ve IRAK30 ile Sham grubu arasında anlamlı fark vardı. IL-1 ve IL-6 
seviyeleri açısından IR grubu ile IRAK3 ve IRAK30 grupları, IRAK3 ile Sham grupları arasında 
anlamlı fark vardı. Ayrıca IL-10 seviyesi açısından IRAK3 ile IRAK30, Sham ile IRAK grupları 
arasında anlamlı fark vardı.

Sonuç: Çalışmamızda ardkoşullama protokolüne morfin sulfat eklenmesi ile proinflema-
tuar ve antinflamatuar sitokin değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar saptadık. Biz 
akciğer transplantasyonlarında ardkoşullama protokolü ile birlikte morfin sulfat eklenmesinin 
iskemi reperfüzyon hasarını azaltacağına inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: İskemi reperfüzyon hasarı, morfin sulfat, ardkoşullama
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P-269  DIAFRAGMA

MORGAGNI HERNISININ ATIPIK PREZENTASYONU: 
SOLUNUM ARRESTI
Volkan Yılmaz, Tuba Apaydın, Halil Kolcu, Burçin Çelik
ondokuz mayıs üniversitesi, göğüs cerrahisi Anabilim dalı, samsun

Giriş:  Morgagni hernisi nadir görülen bir diyafragmatik herni tipi olup, retrosternal alan-
daki konjenital bir defekt sonucu oluşmaktadır. Genellikle diyafragmanın sağ tarafında olup 
kadınlarda daha sık rastlanmaktadır. Bu çalışmada bulantı, siyah renkli kusma ve göğüs ağrısı 
şikayeti sonrası hastanede solunum arresti gelişen ve yapılan tetkiklerinde morgagni hernisi 
saptanan hasta sunulmaktadır.

Olgu: Yetmiş altı yaşında kadın hasta; karın ve göğüs ağrısı, siyah renkli kusma şikayeti 
nedeniyle acile başvurduktan sonra solunum arresti geçirmiş, resüste edilerek entübe edilmiş. 
Özgeçmişinde; hipotiroidi, polimiyalji, nefes darlığı şikayetleri olduğu öğrenildi. Travma hika-
yesi olmayan hastanın toraks BT’de diyafram rüptürü?hernisi? öntanıları ile kliniğimize sevk 
edildi. Vital bulguları kontrol altına alınan hastaya morgagni hernisi ön tanısı ile acil cerrahi 
tedavi uygulandı. Sağ torakotomi ile herni kesesi eksize edilip defekt prolen mesh greft ile 
onarıldı. Postoperatif dönemde sağ alt lob atelektazisi ve pnömonisi gelişti. Hasta postoperatif 
21. günde şifa ile taburcu edildi.

Tartışma: Morgagni hernisi konjenital diyafragmatik hernilerin sık görülen tipidir ve %4–6 
oranında görülür. Hastalar genellikle asemptomatiktir. Semptomlar genellikle abdominal ya-
kınmalar ön planda iken solunum sıkıntısı ile başvuran olgular da bildirilmiştir. Morgagni her-
nisi olgularının ciddi semptomlara ulaşmadan ameliyat edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: morgagni, takipne, arrest
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P-270  DIAFRAGMA

ILGINÇ BIR DIYAFRAGMA RÜPTÜRÜ
Cemil Kul1, Levent Uğurlu2, Nihal Toprak3, Hanife Kara4

1Mersin Toros Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahi 
2Mersin Toros Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi 
3Mersin Toros Devlet Hastanesi, Acil Servis 
4Mersin Toros Devlet Hastanesi, Anestezi ve Yoğun bakım

Günümüzde, travma nedeniyle hastane başvuru sayılarında, özellikle trafik kazalarının 
artması ile artış gözlenmektedir. Batın travmalarına bağlı yaralanmalarda yüksek oranda 
postoperatif mortaliteve morbidite izlenmektedir. Batın organları karaciğer, bağırsaklar ve di-
yafragma sıklıkla zarar görürler. Fizyolojik olarak ventilasyonun düzenlenmesinde en önemli 
görevlerden birini üstlenen diyafragmada meydana gelen yırtıklar travma hastalarında en sık 
gözden kaçan yaralanmalardan biridir. Diyafragmada meydana gelen yaralanmaların tespi-
tinde bilgisayarlı tomografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Yaralanmanın tespit edilmesi 
halinde tedavi için laparatomi veya torakotomi gerekmektedir. Batın travması olan olgularda 
travmatik diyafragma rüptürü akla gelmeli ve şüpheli olguların tanısında bilgisayarlı tomografi 
tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: diyafragma, rüptür, travma

 
Resim 1. Pa grafi
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P-271  TRAVMA

KOSTA FRAKTÜRLERINDE CERRAHI FIKSASYON 
DENEYIMI
Aslı Arslan Savaş1, Fatma İlknur Ulugün2

1Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Gaziantep 
2Dokuz Eylül Üniversitesi. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Toraks travmalarından meydana gelen ölümler acil servise başvuran travma has-
talarının %25’ini oluşturmaktadır. Künt toraks travmalarında da %35–40 oranında kosta frak-
türü görülmektedir. Bu çalışmada amaç, devlet hastanesi pratiğinde çok sık karşılaştığımız kos-
ta fraktürlerinde yatış gerektiren hastalardaki tedavi yaklaşımlarının ve yaklaşımların iyileşme 
dönemine olan etkilerini tartışmaktır.

Gereç-yöntem: Nisan 2013-Haziran 2014 arasında künt göğüs travması nedeniyle acil 
servise başvuran ve kosta fraktürü saptanarak göğüs cerrahisi servisine yatırılan 57 hasta, eşlik 
eden hemotoraks ve pnömotoraks varlığı, cerrahi yöntemle kosta fiksasyonu yapılma oran-
ları, taburculuk süreleri ve taburculuk sonrası cerrahi fiksasyon yapılanlarla yapılmayanlar 
arasındaki ağrı düzeyleri açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:Kosta fraktürleri saptanan 57 (43 erkek, 14 kadın) hastanın 36 sı (%63,1) acil 
servise düşme nedeniyle, 21 i (%36,8) ise trafik kazası (araç içi veya araç dışı) nedeniyle 
başvurmuştur. Hastaların hepsinde görüntüleme yöntemi olarak bilgisayarlı toraks tomogra-
fisi kullanılmıştır. 27 (%47,3) hastada izole kosta fraktürleri izlenmiş olup, kalan 30 (%52,6) 
hastanın ise 5 ‘ine (%16,6) hemotoraksın, 15’ine (%50) pnömotoraksın ve 10’una (%33,3) 
her ikisinin de eşlik ettiği görülmüştür. 2 hastada da ek olarak pnömomediastinum saptanmış-
tır. Künt travmalı 57 hastanın %33,3 ‘üne tüp torakostomi uygulanmış olup bunun %47,3’ü 
pnömotoraks, %15,7 ‘si hemotoraks, %36,8 ‘i hemopnömotoraks nedeniyle yapılmıştır.

15 hastaya (%26,3) cerrahi kosta fiksasyonu uygulanmıştır. Yöntem olarak anatomik şe-
killi titanyum fiksasyon plakları ve self drille vidalama yapılan sistem tercih edilmiştir. Cer-
rahi fiksasyon uygulanan hastalardan %46,6’sına yalnızca interkostal blokaj ve opioidlere 
yanıt vermeyen şiddetli ağrı olması sebebiyle fiksasyon yapılırken, fiksasyon uygulananların 
%53,3’ünde ağrı ile beraber hemopnömotoraks varlığı da mevcut idi.

Taburculuk süreleri karşılaştırıldığında ortalama 5,28 gün olan hastanede yatış süresi, 
hemopnömotoraks eşlik edenlerde ortalama 7,2 gün olarak görülmüştür. Cerrahi fiksasyon 
yapılanlarda ortalama taburculuk süresi 8,26 gün olarak bulunmuştur. Taburculuk sonrası 
izlemde ise ağrı kesiciye olan gereksinim düzeyi sorgulanmıştır. Cerrahi fiksasyon yapılmayan 
hastalarda %61,9 oranla ağrı kesici kullanımına günde en az bir kez gereksinim duyulmaya 
devam edilirken, bu oran cerrahi uygulanan hastalarda %33,3 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Toraks travmaları pratikte çok sık karşılaştığımız kosta fraktürlerine yaklaşımda 
cerrahi fiksasyon seçeneğini de uygun hastalarda değerlendirmemiz gereklidir. Hastaneye 
yatış süresinde belirgin azalmaya yol açmamasına rağmen, taburculuk sonrasında ağrı dü-
zeyinde belirgin farklılık görülmüştür. Hastanın normal hayat kalitesine ulaşmasında ağrının 
azaltılması için etkin olacaktır.
Anahtar Kelimeler: künt travma, kosta fraktürleri, cerrahi fiksasyon
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Operasyon fotoğrafı
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P-272  TRAVMA

TORAKS TRAVMALARI; 20 YILLIK 6344 OLGUNUN 
ANALIZI
Recep Demirhan, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Hatice Eryiğit Ünaldı, Ekin Ezgi 
Cesur, Fatma Tuğba Özlü, Azime Yavaş
S. B. Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Toraks travması gelişmekte olan ülkelerde travmaya bağlı gelişen mortalite ve 
morbiditenin başlıca sebeplerinden birisidir. Mortalite ve morbiditenin azaltılması için travmalı 
hastaya multidisipliner yaklaşım gerekliliğini vurgulamayı amaçladık.

Materyal-Metod: Bu çalışmaya Haziran 1997-Şubat 2017 yılları arasında künt ya da 
penetran toraks travması nedeniyle hastanemiz acil servisinde tetkik ve tedavi edilen 6344 
hasta dahil edildi. Künt travma saptanan hastalar tüm hastaların %61,7 (n=3920) ini oluştur-
maktaydı ve en sık başvuru nedeni trafik kazası ile yüksekten düşmeydi. Bu olgularda en sık 
rastlanan patoloji %67,3 ile kot fraktürü olup, ek organ hasarı bu hastaların %35’inde mevcut 
idi. Penetran yaralanmalarda (n=2424) ise delici kesici alet yaralanması %64,4, ateşli silahla 
yaralanması %34 oranında izlendi. Toraks travmalı hastaların %23,7’sine tüp torakostomi, 
%4,7’sine acil torakotomi uygulandı. Tüm hastalar değerlendirildiğinde toplam morbidite 
oranı %20,4, mortalite oranı %4,9 olarak hesaplandı.

Multidisipliner travma merkezi olan hastanemizde, toraks travmasına yönelik yapılan bu 
retrospektif çalışmada morbidite ve mortalite oranları literatür ile kıyaslandığında daha düşük 
bulunmuştur.

Sonuç: Toraks travmalarında erken tanı ve hızlı müdahalenin multidisipliner ekip çalış-
masının mümkün olduğu travma merkezlerinde yüksek sağkalım oranlarını sağladığı kanaa-
tindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Toraks Travması, Kot Fraktürü, Künt Travam, Penetran Travma
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P-273  TRAVMA

KLINIKTE SON 5 YIL IÇINDE TAKIP EDILEN 65 YAŞ ÜZERI 
HASTALARIN ÖZELLIKLERI
Serhat Yalçınkaya1, Zeki Tahsin Yapakçı2, Mehmet Suat Patlakoğlu2

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya 
2DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kütahya

Amaç: Yaşlanma insan hayatında doğumdan itibaren çocukluk, gençlik, erişkinlik gibi 
gelişen fizyolojik bir süreçtir. Yaşlılık tanımı için belli bir yaş sınırı vermek güç olmakla birlikte 
Dünya Sağlık Örgütü yaşlılık dönemini 65 yaş ve üzeri olarak kabul etmektedir. Dünyamız her 
geçen gün yaşlanmakta iken tüm dünyada doğum oranındaki düşüşle birlikte yaşam standart-
larının iyileşmesine bağlı olarak insan ömrünün uzamasıyla yaşlı nüfusu da giderek artmakta-
dır. Dünya Sağlık Örgütünün 1970–2025 yılları arasındaki öngörülerine göre beklenen yaşlı 
insan oranı %22,3 tür. Bu çalışmada kliniğimizde yatarak takip edilen yaşlı hastaların klinik ve 
demografik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
Kliniği’nde 1 Ocak 2012–31 Aralık 2016 tarihleri arasında yatarak takip ve tedavi edilen 65 
yaş üzeri hastaların dosyaları arşivden elde edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru yakınması, 
yatış tanısı, uygulanan tedavi, hastanede kalış süresi ve hastaneden çıkış durumu dosyalardan 
alındı. Tüm veriler bilgisayar destekli istatistik yazılımı kullanılarak özetlendi.

Bulgular: Anılan süre içinde klinikte yatarak takip ve tedavi edilen toplam 1033 hastanın 
266 sı 65 yaş üzerindeydi. Bu hastaların 194 ü (%72,9) erkek, geriye kalan 72 si ise bayan-
dı. Hastalarda ortalama yaş 74,04±8,76 yıl olarak bulundu (aralık 65–92). En sık başvuru 
yakınması 242 hastada bulunan göğüs ağrısı olarak tespit edildi. Yatış tanılarında değişik yük-
sekliklerden düşme (n=98, %36,8), trafik kazası sonrası gelişen yaralanma (n=75, %28,2), 
ve pnömotoraks (n=39, %14,7) ilk üç sırayı oluşturmaktaydı. Hastalara genellikle konservatif 
davranılarak ağrı kesici ve O2 ile destek tedavisi uygulandı. Ortalama hastanede kalış süresi 
8,76±6,54 gün (aralık 1–38 gün) olarak hesaplandı. Hastalardan vefat eden olmadı.

Sonuç: Yaşlı hastalarda özellikle düşme trafik kazasına karışma neticesinde gelişen kot kı-
rıkları nedeniyle hastanede yatarak takip ve tedavi gerekmektedir. Giderek artan yaşlı nüfusun 
daha sağlıklı yaşamasının bu yaralanmalara yol açan nedenlerin azaltılmasıyla gerçekleşebi-
leceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: düşme, toraks traavması, yaşlı hasta
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P-274  TRAVMA

TRAVMATIK ASFIKSI YÖNETIMI
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

Giriş: Travmatik asfiksi (TA), ani, şiddetli kompresyon ve künt torakoabdominal travma-
yı takiben gelişen servikofasiyal siyanoz, ödem-peteşi, subkonjonktival kanama ve nörolo-
jik semptomlarla karekterize klinik bir sendromdur. Bu sendroma “akut torasik kompresyon 
sendromu”, “ekimotik maske” veya “Perthez sendromu” olarak da adlandırılmaktadır. Nadir 
görülmesine rağmen ciddi klinik sonuçlara yol açması bakımından, takibi ve tedavisi önem-
lidir.

Materyal-metod: Şubat 2010 ve Şubat 2017 tarihleri arasında kliniğimize başvuran top-
lam 568 künt toraks travmalı olgu arasından klinik olarak TA tanısı alan ve ortalama yaşları 
44,5 ± 15,6 (18–64 yaş) olan 12 olgu retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların fizik muayenesinde baş, boyun ve göğüs üst bölgesinde siyanoz, 
ödem, çok sayıda peteşiyal lezyonlar ve bilateral subkonjonktival hemoraji mevcuttu (Resim 
1) İlk değerlendirme ve radyolojik tetkiklerden sonra yedi (%58) olguda hemo-pnömotoraks 
saptandı ve tüp torakostomi ile tedavi edildi) Eşlik eden diğer travmatik patolojiler sıklık sı-
rasına göre; kot kırıkları (5 olgu), sternum kırığı (1 olgu), pelvis ve üst ekstremite kırıkları (1 
olgu), klavikula kırığı (1 olgu), sefal hamatom (1 olgu) ve pulmoner kontüzyon (1 olgu) idi. 
Tüm olgularda TA için konservatif tedavi (sürekli nazal oksijen, hidrasyon, analjezik ve mu-
kolitik tedavi ve başın 30 derece yükseltilmesi) uygulandı. Olguların üçünde (%25) nörolojik 
bulgular tespit edildi. (Ajitasyon, yönelim bozukluğu ve bilinç kaybı). Bu bulgular, birkaç gün 
içinde konservatif tedavi sonrası geriledi. Ekstremite ve pelvis kırıkları ortopedi ve travmatoloji 
birimi ile konsülte edilerek gerekli tedavileri düzenlendi. Hastanede kalış süresi ortalama 6 ± 
2,9 gün (4–15 gün) idi. Mortalite izlenmedi.

Sonuç: Travmatik asfiksi künt toraks travması sonrası nadiren gelişebilen genelde iyi 
seyirli bir sendromdur. Başın 30 derece yükseltilmesi, sürekli oksijen tedavisi, analjezik ve 
mukolitik tedavi gibi konservatif yöntemler, monitorizasyon ve nörolojik açıdan olguların sıkı 
takip ve eşlik eden travmatik patolojiler konusunda uyanık olunması, komplikasyon yönetimi 
açısından son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Travma, Toraks, Travmatik asfiksi
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Resim 1. (A, B): Travmatik asfiksiye bağlı multiple peteşiyal kanamalar ve bilateral konjunktival hemoraji.
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P-275  TRAVMA

“GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ ISTER”: YABANCI CISMIN 
SKOPI EŞLIĞINDE ÇIKARILMASI
Özgür Katrancıoğlu1, Nurkay Katrancıoğlu2, Zeynep Ertemür1, Şule Karadayı1, 
Ekber Şahin1

1Cumhuriyet Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas

Giriş:  Yumuşak doku içindeki, özellikle metalik ve sivri uçlu yabancı cisimler yer değişik-
liğine uğrayabilmektedir. Bu da beklenmedik komplikasyonlara yol açabilir. Bu tür yabancı 
cisimlerin tam yerinin saptanması ve çıkarılabilmesi için çeşitli yöntemler denenmektedir. Biz 
de acil servise gelen ve boyundan göğüs bölgesine doğru uzanan metalik yabancı cismin (di-
kiş iğnesi) tarafımızca skopi eşliğinde çıkarıldığı bir olguyu sunmak istedik.

Olgu: Yirmi beş yaşındaki kadın hasta boyun bölgesinde ağrı şikâyeti ile acil servise baş-
vurmuş. Fizik muayenede sol boyun bölgesinde hafif kızarıklık ve şiddetli ağrı mevcutmuş. 
Palpasyonla şişlik olan yerde sert ince cisim hissedilmiş olan hastaya çekilen boyun ve akciğer 
grafisinde sol boyun bölgesinden toraksa uzanım gösteren metalik iğne görünümünde yaban-
cı cisim görülmüş (Resim 1). Ancak hasta sorgulandığında herhangi bir yabancı cisim batma 
öyküsü olmadığı öğrenilmiş. Cismin yüzeyel yerleşimli olması nedeniyle, 2 cm’lik cilt kesi-
si aracılığıyla basit bir müdahale sonucu çıkarılabileceği düşünülerek girişimde bulunulmuş, 
ancak başarılı olunamamış. Yabancı cismin yerini kontrol etmek amaçlı çekilen direk göğüs 
grafisinde ve toraks BT’sinde ise başlangıçta oldukça yüzeyel yerleşimli görülen cismin daha 
da ilerleyerek derin dokulara, hatta innominate arter ve vene doğru ilerlemiş olduğunun fark 
edilmesi üzerine hem kliniğimizden hem de kalp ve damar cerrahisi kliniğinden konsültasyon 
istendi. Tarafımızca yapılan muayenesinde, başlangıçta cilt üzerinden palpe edilebilen yabancı 
cismin artık palpe edilemediği saptandı. Bunun üzerine hasta skopi eşliğinde ameliyathaneye 
alındı. Eski kesi yeri 1 cm kadar daha büyütüldü. Görüntüleme eşliğinde dikiş iğnesi oldukça 
kolay bir şekilde, herhangi bir hayati organa zarar verilmeden çıkarıldı.

Tartışma: Yumuşak dokudaki yabancı cisimler sık karşılaşılmalarının yanı sıra, birçok 
komplikasyonlara da yol açabilmektedir. Göğüs duvarındaki yabancı cisim, özellikle iğne gibi 
sivri ve ince olursa, hem yerinin lokalize edilmesinde zorluk olmakta, hem de cerrahi mani-
pülasyon sırasında kolayca yer değiştirebilmektedir. Bu tür yabancı cisimler kolay bir şekilde 
çıkarılabilecekleri düşünülse bile kan ile kaplı olmaları, görece olarak küçük ve kolay hareket 
edebilir olmaları nedeniyle bazen çıkarılmasında güçlükler ortaya çıkabilmektedir. Bazen de 
bu cisimler fazla ilerleyerek, daha komplike ameliyatları zorunlu hale getirebilmektedir. Oysa 
günümüzde ulaşılabilmesi oldukça kolay olan görüntüleme yöntemlerinin yabancı cismi çıkar-
ma işlemi sırasında kullanılması, anlık lokalizasyonunu sağlaması, doku diseksiyonunu mini-
malize etmesi ile hem operasyon süresini kısaltmakta hem de istenmeyen komplikasyonların 
önüne geçebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Skopi, yabancı cisim, dikiş iğnesi
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P-276  TRAVMA

JUGULER DIYALIZ KATATERI SONRASI VASKÜLER 
YARALANMA ÖN TANISI ILE DEĞERLENDIRILEN; 
PERSISTAN SOL SÜPERIOR VENA KAVA OLGUSU
Servet Seçkin Tunç Kasap, Yusuf Kahya, Bülent Mustafa Yenigün, Cabir Yüksel
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Santral venöz katater yerleştirilmesi sonrası komplikasyon oranları %1–42 arası 
değişmektedir. Bu oranda en büyük pay katater malpozisyonu olmasına rağmen vasküler 
yaralanmalar ikinci sıklıkta gözlenir. Bizim olgumuzda olduğu gibi katater komplikasyonu ön 
tanısı ile değerlendirilen ancak sol persistan vena kava saptanan olguya literatür taramaların-
da saptanmadı.

Olgu: Nefroloji Kliniğinde kronik böbrek hastalığı+crohn hastalığı+çölyak hastalığı ve 
miyelodisplastik sendrom tanıları ile takip edilen 29 yaşındaki E hastaya diyaliz katateri ta-
kılması sonrası göğüs ağrısı şikayeti kliniğimize konsülte edildi. Hastanın laboratuvar bulgu-
larında katater öncesi Hb: 9,4 g/dl olarak saptanmışken işlem sonrası Hb: 8,4 g/dl saptandı. 
Preoperatif kataterden alınan örnekten çalışılan kan gazında: PH: 7,17, PO2:208, PCO2:50, 
SatO2:99 olarak saptandı. İatrojenik AV fistül olabileceği düşünüldü. Pa akciğer grafisinde sol 
hiler bölgede ilerleyen ve parakimde sonlanmış katater opasitesi izlendi. Çekilen toraks BT’si; 
‘Sol servikal bölgeden ilerletilen katater solda paramediastinal alanda seyrederek bronş kom-
şuluğunda lingula parankiminde sonlanmaktadır’şeklinde raporlandı.

Hastanın kataterinin güvenle çekilebilmesi, bu esnada oluşabilecek vasküler ya da akciğer 
parankim yaralanmalarının erkenden saptanabilmesi açısından VATS ile girişim uygulandı. 
Eksplorasyonda hemotoraks saptanmadı ve kataterin sol süperior vena kava içerisinde intra-
vasküler alanda seyrettiği izlendi.

Sonuç: Persistan sol vena kava genel populasyonda %0,3–0,5 prevalansa sahip nadir gö-
rülen bir vasküler anomalidir. Eşlik eden kardiyak anomalilere ait semptomlar görülebilse de 
sıklıkla asemptomatik seyretmektedir. Ekokardiyografinin rutinde kullanımının artması ve kar-
diyak görüntülemede özellikle bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG)’deki teknolojik ilerlemeler sayesinde sistemik venöz dönüş anomali tanısı günümüzde 
daha sık olarak konulmaktadır. Bizim olgumuzda olduğu gibi girişimsel işlemler sonrası ya-
pılan tetkiklerle de tanı konulabilir. Cerrahi kararında sağdan sola şant derecesi belirleyicidir. 
Girişim sonrası yapılan görüntüleme yöntemlerinde, kateterin soldaki anormal seyri persistan 
sol vena kavayı akla getirmelidir. Nadir görülmesine ve izole olduğunda sıklıkla asemptomatik 
olmasına rağmen gelecekte olası uygulanacak kardiyak cerrahi ve kateterizasyon işlemlerinin 
başarısı açısından tanının bilinmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: sol persistan vena kava sendromu, santral venöz katater, Vats
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P-277  TRAVMA

TRAVMATIK STERNUM FRAKTÜRÜNE BAĞLI AKUT 
KALP VE ÇOKLU ORGAN YETMEZLIĞI
Rasih Yazkan1, Kadir Çeviker2, Hasan Ekrem Çamaş1

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Sternum fraktürlerinin en sık nedeni göğüs travmalarıdır. Sternal kırıklar künt göğüs 
travmaları sonrasında %3–8 oranında görülmekte olup en sık neden trafik kazalarıdır. Myo-
kard kontüzyonu ve kardiyak yaralanma olabileceği için, bu hastalar myokard infarktüsü ge-
çirme potansiyeline sahip hastalar olarak kabul edilmeli ve bu yönde takip edilmelidir. Miyo-
kardiyal travmanın araştırılmasında, EKG ve kardiyak enzim ölçümleri geçerliliği ispatlanmış 
tetkiklerdir. EKG ve kardiyak enzim düzeylerinde patoloji saptanan hastalara EKO yapılması 
önerilmektedir. Biz bu olgu sunumu ile künt toraks travması sonrası oluşan sternum fraktürü 
ve akut kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu: Yirmi beş yaşında erkek hasta göğüs ön duvarına tomruk çarpması sonrası sternum 
fraktürü, kot fraktürü, hemopnömotoraks, perikardiyal effüzyon, kardiyak apekste hipokinezi, 
göğüs ön duvarı sternum lokalizasyonunda flail chest ve özellikle ekstremitelerde olan ödem 
bulguları ile travmanın üçüncü gününde sağ tüp torakostomili ve entübe olarak dış merkezden 
hastanemize nakledildi. Fizik muayenesinde göğüs ön duvarında belirgin paradoks hareket 
vardı. Bilgisayarlı toraks tomografisinde korpus sterni lokalizasyonunda fraktür hattı olduğu 
ve fraktür hattının birbirinden fazla ayrıldığı tespit edildi. Biyokimyasal parametrelerinde ALT: 
2785, AST: 2781, Kreatinin: 4,33 CPK: 13989, CK-MB: 256, Kütle CK-MB: 123,5, Myoglo-
bin>3000 olduğu tespit edildi, ekokardiyografide EF: %40, apeks ve anterior duvarda hipo-
kinezi, posterior duvarda 2,6 cm perikardiyal sıvı olduğu tespit edildi, mevcut parametrelerle 
sternum fraktürü nedeniyle ileri derecede flail chest ve myokardiyal kontüzyona bağlı akut 
kalp yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği (karaciğer, böbrek) düşünüldü, hastaya sternum sta-
bilizasyonu ve perikardiyal effüzyona yönelik perikard penceresi açmak amaçlı cerrahi girişim 
uygulandı. Sternum stabilize edildi, perikardiyal pencere açıldı, sol tüp torakostomi uygulandı. 
Postoperatif dönem kardiyoloji görüşü ile medikal tedavi başlandı, hasta takibinin yirmi seki-
zinci gününde bütün biyokimyasal parametrelerinin normale dönmesi ve genel durumunun 
düzelmesi üzerine sorunsuz olarak taburcu edildi.

Sonuç: Sonuç olarak, sternum fraktürlü hastalarda myokard infarktüsü gelişme ihtimali 
göğüs cerrahlarının teorik olarak bildiği ve takip ettiği ancak nadir olarak gördüğü bir klinik 
tablodur. Olguların izleminde kardiyak yaralanma açısından; EKG, kardiyak enzim takibi ve 
gerekirse EKO incelemesi yapılmalıdır. Eşlik eden ve hayatı tehdit eden bir patoloji yoksa, 
hastalar yakın takip ve analjezik tedavi ile herhangi bir komplikasyon izlenmeden kısa sürede 
eksterne edilebilmekte iken kardiyak kontüzyon tablosu hayatı tehdit edecek sonuçlara ula-
şabilir. Göğüs duvarı stabilizasyonunun özellikle flail chestli hastalarda erken dönemde sağ-
lanması, hızlı, uygun kardiyak monitörizasyon, doğru kardiyak medikasyon ve multidisipliner 
yaklaşım yaşam kurtarıcıdır.
Anahtar Kelimeler: Travma, Sternum Fraktürü, Kalp Yetmezliği
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P-278  TRAVMA

KÜNT TORAKS TRAVMASINA BAĞLI ŞILOTORAKS
Gökçen Sevilgen1, Kerim Tülüce2, Hasan Türüt1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Rize 
2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Rize Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Rize

Giriş:  Künt travma sonrası primer travmatik şilotoraks oldukça nadir de olsa görülebilir 
ve yüksek olasılıkla vertebral yaralanmalar ile ilişkili olarak torasik vertebraların hiperekstan-
siyonuna bağlı duktus torasikus bütünlüğünün bozulması sonucu oluşur. Bu çalışmada, künt 
toraks travmasına bağlı vertebra fraktürüne eşlik eden masif şilotorakslı olgu sunuldu.

Olgu: 59 yaşında erkek hasta araç içi trafik kazası (AİTK) nedeniyle oluşan torakal verteb-
ra (Th9) korpus fraktürü nedeni ile beyin cerrahisi tarafından yatırıldı. Hastada nefes darlığı 
şikayetlerinin başlaması nedeniyle çekilen kontrol akciğer grafisi (PA) ve toraks bilgisayarlı 
tomografisinde (BT) sağ hemitoraksda masif plevral effüzyon tespit edildi. Torasentezde beyaz 
açık renkte koyu şilöz vasıfta plevral mayi örneklendi. Yapılan analizde plevral mayi triglise-
rid (TG) 1434, kolesterol 111 olarak ölçüldü. Bu haliyle hastaya tüp torakostomi uygulandı 
ve yaklaşık 2000 cc plevral mayi drene edildi. Oral alımı kesilen hastaya total parenteral 
nutrisyon (TPN) başlandı. Günlük 900–1000 cc arası plevral mayi drenenajı nedeni ile sağ 
torakotomi kararı verildi. Ameliyattan 2 saat önce nazogastrik tüpten 200 cc zeytinyağı ve 
krema verildi. Th9 vertebra korpusunun fraktürüne ve dislokasyonuna bağlı duktus torasiku-
sun komplet şekilde koptuğu görüldü. Duktus torasikus ligasyonu ve aberran dallar nedeni ile 
kütle ligasyonu yapıldı. Fibrin yapıştırıcı ile üzeri örtüldü. Postoperatif 4. gün eksterne edilen 
hasta 12. ay kontrolünde sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Sonuç: Künt toraks travmasına bağlı travmatik şilotoraks nadir olarak karşımıza çıka-
bilmektedir. Bu hastalarda, konservatif tedavi %75 etkin olup, cerrahi tedavi başarı oranı 
%90’ın üzerindedir. Bu tip hastalarda önemli olan, daha çok beyin cerrahisini ilgilendiren 
travma içeriği nedeniyle posterior vertebral kolon künt yaralanmalarında şilotoraks olasılığı-
nın akılda tutulması ve hastanın hızlı bir şekilde cerrahiye alınarak katastrofik sürece girmesini 
önlemek olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Toraks Travması, Şilotoraks, Cerrahi Tedavi

Resim1. Bilgisayarlı Tomografi
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P-279  TRAVMA

KÜNT TORAKS TRAVMALARINDA NADIR BIR DURUM; 
TRAVMATIK PSÖDOKIST
Kerem Karaarslan, Sedat Koçal, Tülin Durgun Yetim
Mustafa Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay

Travmatik pulmoner psödokistler (TPP), künt toraks travmalarının nadir görülen kompli-
kasyonlarındandır. Parankime travma etkisiyle oluşan yırtıktan hava kaçmasıyla akciğer pa-
rankiminde oluşan kaviter lezyonlardır. TPP’ler künt toraks travması sonrası meydana gelen 
parankimal yaralanmaların sadece %2,6–3’ünü oluşturur.

21 yaşında erkek hasta. Motorsiklet kazası sonrası acil servisimize başvurdu. Sol akciğer 
alt zonlarda oskültasyonda solunum seslerinde azalma saptandı. Arka-ön akciğer grafisinde 
sol akciğer orta zonda konsolide alan ve merkezinde hava-sıvı seviyesi içeren kaviter lezyon 
görüldü. Hastanın bilgisayarlı toraks tomografisinde bilateral, sol akciğer parankiminde çok 
daha belirgin kontüzyo alanlar ve sol hemitoraksta bu alanlar içerisinde multipl içerisinde 
hava sıvı seviyeleri ihtiva eden ve psödokist olarak değerlendirilen lezyonlar ile sol skapula 
fraktür mevcuttu. Genel durumu orta ve Glaskow koma skoru 13 dü. Hastanın öyküsünde 
herhangi bir hastalık yoktu. Hasta yoğun bakım ünitesine ekstübe halde izlem ve tedavi ama-
cıyla yatırıldı. Medikal tedavi başlandı. Ayrıca efektif postural drenaj ve solunum egzersizleri 
ile sekresyon retansiyonu önlenmeye çalışıldı. 1 haftada genel durumu düzelen hasta taburcu 
edildi. Taburculuktan 2 hafta sonra poliklinik kontrolüne gelen hastanın arka-ön akciğer gra-
fisinde belirgin düzelme izlendi.

Künt toraks travması sonrası nadiren gelişen TPP’ler genellikle iyi seyirlidir. Tanıda ve iz-
lemde toraks BT, diğer radyolojik incelemelere göre daha üstün bir yöntemdir. Komplikasyon 
gelişen olgularda cerrahi tedavi gerekebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: psödokist, travma, künt

Resim 1. Psödokiste ait bilgisayarlı tomografi kesiti
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P-280  TRAVMA

PENETRAN TORAKS YARALANMASI
Onur Bayrakçı1, Maruf Şanlı1, Levent Elbeyli2

1Gaziantep Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Medikalpark Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Gaziantep

Kırk yaş altı insanlarda en sık ölüm nedeni travmalardır. Bu ölümlerin dörtte üçü göğüs 
travmasına bağlıdır ve çoğu olay yerinde gerçekleşir (1). Penetran veya künt toraks travma-
larında yaklaşık %10 oranında cerrahi girişime gerek olmaktadır (2). Akciğer parankiminin 
laserasyonu, penetran travmalarda künt travmalara göre daha sık görülür. Penetran pulmoner 
yaralanmalarda hemodinamik stabil halden kardiyopulmoner arreste kadar değişen tablolarla 
karşılaşılabilmektedir. Olgumuz inşaat demiri üzerine düşerek toraks yaralanması ile başvuran 
hasta, ilginç olarak değerlendirilmiş ve olgu sunumu yapılması anlamlı bulunmuştur.

19 yaşında erkek hasta, inşaatta çalışırken dengesini kaybedip kalın inşaat demiri üzerine 
düşmüş ve inşaat demiri olay yerinde kısmen kesilerek hasta ambulans ile acil servise getiril-
mişti. Acil serviste değerlendirilen hastanın genel durum orta, şuur konfüze, hemodinamik ins-
tabilite, sağ skapula inferiorundan girip, sağ hemitoraks anterior 2. interkostal aralıktan çıkışı 
izlenen inşaat demiri ile birlikte hasta acil operasyona alındı. Kontrollü bir şekilde sağ lateral 
torakotomi kesisi ile toraksa girildi. Eksplorasyonda 7,8,9,10. kostalarda posteriorda parçalı 
fraktür olduğu, sağ alt lob süperior segmentten girerek sağ üst lob anteriorda parankimal 
yaralanmaya neden olup sağ 2. interkostal aralıktan toraks dışarısına çıktığı görüldü. Toraks 
içerisinden 1200 cc hemorajik sıvı drene edildi. Ana vasküler yapılarda yaralanma görülmedi. 
Kontrollü bir şekilde inşaat demiri geri çekilerek çıkartıldı ve parankimal aktif kanama izlenen 
alan klempe edilip primer suture edilerek kanama kontrolü sağlandı. Kotlar stabilize edilerek 
toraks kapatılan hasta postoperatif 3. gün şifa ile taburcu edildi.

Hemotoraks genellikle penetran göğüs travması ve kot fraktürünün eşlik ettiği künt trav-
maya eşlik etmektedir. Kanamanın kaynağı akciğer parankimi, interkostal damarlar, internal 
mammarian arterler, majör pulmoner damarlar, kalp ve büyük damar yaralanmaları olabil-
mektedir. Acil torakotomi endike ise, tüm hemitoraksın dikkatli eksplorasyonu yapılmalıdır ve 
kanama odağı bulunarak kanama kontrol altına alınmalıdır. Özellikle olgumuz gibi durumlar-
da yaralanma olabileceği odaklar öngörülemeyeceği için eksplorasyon mutlaka yapılmalı ve 
yaralanma olabilecek odaklar görülerek yabancı cisim çıkartılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: toraks yaralanması, penetran, delici kesici alet, iş kazası
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Resim 1. İntraoperatif görüntü
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P-281  TRAVMA

TORAKSIN KORUYUCU KALKANI: SCAPULA
Atilla Can, Hıdır Esme
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Kenarları nisbeten kalın olan scapulanın orta kısmı incedir. İçbükey olan ön yüze 
facies costalis (anterior) ve bu yüzde görülen çukura fossa subscapularis denir. Arka yüz dış-
bükey olup facies posterior adını alır. Arka yüz üzerinde iç kenardan başlayıp yukarı ve dışa 
doğru uzanan kalın çıkıntı spina scapulae olarak bilinir. Spina scapula, dış köşe hizasında 
acromion adı verilen yassı bir çıkıntı ile son bulur. Spina scapula, scapulanın arka yüzünü biri 
üstte ve biri altta olmak üzere iki alana ayırır. Scapulanın dış kenarına margo lateralis denir. 
Dış kenar kemiğin en kalın kenarıdır. İç kenar margo medialis olarak bilinir. Üst kenar margo 
superior adını alır.

Olgu: 14 yaşında erkek hasta delici kesici alet yaralanması sonucu acil servise başvurdu. 
Gözlemde sol hemitoraks posteriorda, scapula medialinde saplanmış bıçak tespit edildi. Bı-
çağın lokalizasyonu itibariyle toraksa nafiz olduğu düşünüldü ancak yapılan fizik muayenede 
dispne olmaması, solunum seslerinin bilateral eşit olması ve hemodinamik açıdan hastanın 
stabil olması sebebi ile bu tanıdan uzaklaşıldı. Toraks CT’de bıçağın scapulanın medial kena-
rını keserek ilerlediği ancak toraksa ulaşamadan ekstratorasik alanda seyrettiği tespit edildi. 
Kontrollü şekilde saplandığı yerden bıçak çekildi. Komplikasyon gelişmeyen hasta, kliniğimiz-
de iki gün takip edildikten sonra sorunsuz şekilde taburcu edildi.

Tartışma: Toraks posteriorunda yer alan ve asıl olarak omuz hareketlerinde görevli olan 
scapula, bu tür bir yaralanmada bıçağın seyri itibariyle hızını ve enerjisini azaltarak adeta 
toraksı bir kalkan gibi koruyabilmektedir. Toraksa ulaşması durumunda ciddi yaralanmaya, 
organ kaybına hatta ölüme yol açabilecek bir bıçağın seyrini değiştirmesi sonucu kişinin ha-
yatını kurtarması nedeni ile bu ilginç vakayı sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: delici kesici alet yaralanması, scapula, travma
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TRAVMATIK AORTIK YARALANMASI
Erkan Akar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, 
Bursa

Künt göğüs travmalarından sonra aort sıklıkla subklavian arterin distalinden yırtılır. Bunun 
sebebi, ani deselerasyon kadar, kaza anındaki karmaşık vücut haraketleri, özellikle toraksa 
yönelen oblik ve transvers güçlerdir. Akut aort rüptürünün mortalitesi oldukça yüksektir.

Bilinci kapalı ve endotrakeal entübasyon uygulanmış, kırk iki yaşında erkek hasta araç içi 
trafik kazası sonrası acil serviste radyolojik olarak değerlendirildi. Sol hemitoraksta pnömoto-
raks tespit edilmesi üzerine tüp torakostomi uygulandı. Mediastinal genişlemenin artması ve 
kan değerlerinde düşme görülmesi üzerine aort rüptürü ön tanısı ile hasta acil operasyona 
alındı. Sol dördüncü interkostal aralıktan posterolateral torakotomi yapıldı. Mediastinal plev-
ra içinde kanama tespit edildi. Ameliyat sırasındaki değerlendirmede sol subklaviyan arter 
sonrası başlayan ve transvers aortaya 2 cm uzanan rüptür görüldü. İnen aorta ve transvers 
aortaya klemp konuldu (Resim-1). Rüptür primer sütüre edildi. Klemp koyma süresi 30 da-
kikadan azdı. Postoperatif hasta yoğun bakım ünitesine alındı. Hastada üçüncü gün beyin 
ölümü gerçekleşti.

Bu olgu ışığında, künt toraks travmalarında aort yaralanmalarının da oluşabileceğine dik-
kat çekmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: aort rüptürü, göğüs travması, trafik kazası

Resim 1. Aort rüptürünün operatif görüntüsü
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P-283  TRAVMA

BULGUR DOLU SES FIŞEĞIYLE OLUŞAN ATEŞLI SILAH 
YARALANMASI
Serhat Yalçınkaya1, Mehmet Suat Patlakoğlu2, Zeki Tahsin Yapakçı2

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya 
2DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kütahya

Amaç: Son yıllarda ekinleri yaban hayvanlarından korumak amacıyla geliştirilen ve içine 
saçma yerine bulgur konan ses fişekleri ile ciddi yaralanmalar hatta ölümler basına yansı-
maktadır. Asıl üretim amacı doğaya metal saçma yerine canlıların yem ihtiyacını karşılayacak 
bulgur tanelerinin saçılması gibi görünmekle birlikte bu fişekler sadece yaban hayvanlarının 
ekinlerden uzaklaştırılmasında değil, ülkemizde gelenek olduğu üzere düğün ve eğlencelerde 
gürültü maksadı ile de kullanılmaktadır. Kliniğimizde takip edilen bu tip bir yaralanma olgu-
sunu aktarmak istedik.

Olgu: 17 yaşında erkek olgu akşam saatlerinde katıldığı eğlence esnasında havaya ateş 
edilmek niyetiyle doğrultulurken ateşlenen tüfekten çıkan bulgur taneleri ve fişek tapası ile 
yaralanarak acil servise getirildi. Yapılan muayenesinde sol meme başının 2 cm kadar latera-
linde yerleşik, 1x2 cm lik cilt ve cilt altı dokusunu içeren bir yara izlendi. Yaradan aktif veya 
pasif kanama veya hava giriş çıkışı yoktu. Ayrıca olgunun yüz ve boynun sol yanı, sol sup-
raklaviküler alan ve sol üst ekstremite ile sol alt ekstremitede yaygın 2–3 mm çaplı çok sayıda 
yüzeysel yaralar tespit edildi. Dinlemekle solunum sesleri bilateral doğal olan olgunun yapılan 
radyolojik tetkiklerinde sol 5 kot hizasında anteriyor yerleşimli kontüzyon alanı izlendi. Olguda 
hemotoraks veya pnömotoraks gelişmedi. Genel yoğunbakım ünitesine yatırılarak 2 gün takip 
edilen olgu komplikasyon gelişmemesi üzerine servise alınarak dördüncü gün çıkarıldı.

Sonuç: Üretim amacının dışında kullanım neticesinde içi bulgurla dolu fişekle olsa bile 
ateşli silah yaralanmaları kötü sonuçlar doğurabilir. 2015 yılından bu yana medyada hafif 
yaralanmadan ölüme kadar yer alan haberler çıkması bu bilgiyi destekler niteliktedir. Bizim 
olgumuzda ciddi bir yaralanma olmasa bile bu tip fişekle yaralanmaların tipik ateşli silah ya-
ralanmaları gibi değerlendirilip olguların yakın takip edilmesinin uygun olduğu kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: ateşli silah yaralanması, ses fişeği, toraks travması
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P-284  TRAVMA

GÖĞÜS CERRAHISI AÇISINDAN ATEŞLI SILAH 
YARALANMASI SONRASI ACIL SERVISE BAŞVURAN 
HASTALARIN DEĞERLENDIRILMESI
Zeynep Pelin Sürücü, Okan Karataş
Hakkari Devlet Hastanesi

Amaç: Günümüzde, yüksek kinetik enerjili travma (YKET) ile meydana gelen yaralan-
malarla sadece savaş ortamında değil günlük hayatta da oldukça sık karşılaşılmaktadır. Bu 
nedenle, bu tip yaralanmalarda nasıl bir cerrahi tedavi yaklaşımının izleneceğinin belirlenmesi 
büyük önem taşımaktadır. Klinik çalışmalar, deneyimli bir ekip tarafından zamanında müda-
hale edilmediğinde, YKET ile meydana gelen göğüs yaralanmalarında mortalitenin artacağını 
göstermiştir. Bu çalışmada, bir yıllık bir dönemde YKET ile göğüs yaralanması nedeniyle has-
tanemizde tedavi edilen hastalar geriye dönük olarak incelendi. Yüksek kinetik enerjili travma 
ile meydana gelen göğüs yaralanmalarındaki acil servisteki ilk değerlendirme ve cerrahi dene-
yimimizi paylaşmayı amaçladık.

Materyal-metod: Mart 2016-mart 2017 tarihleri arasında yüksek kinetik enerjili travma 
ile meydana gelen göğüs yaralanması nedeniyle değerlendirilen 196 hasta (196 erkek,; ort. 
yaş 24; dağılım 20–35) yaralanma tipi, uygulanan tedavi yöntemi açısından incelendi.

Bulgular:Değerlendirilen 196 hastada göğüs cerrahisi açısından patoloji izlenen 27 has-
tada en yaygın rastlanan göğüs patolojileri 12 hastada masif hemopnömotoraks (%37), 5 
hasta minimal hemopnomotoraks a eşlik eden kontuzyo (%18) 3 hastada izole akciğer kon-
tüzyonu (%11) ve 3 hasta skapula altı yabancı cisim (%11) 4 hasta izole kot ftraktürü idi. 
12’sine tüp torakostomi uygulanan 3 olguya ise torakotomi yapıldı. 5 olgu herhangi bir drenaj 
işlemi uygulanmadan oksijen tedavisi ile klinikte takip edildi. Cerrahi uygulamalar şunlardı: 
Parankim onarımı (n=1), hemostaz (n=1), kısmi göğüs duvarı onarımi (n=1). ciltaltı sarapnal 
çıkarılması (n=3) Ameliyat sonrası yoğun bakımda takip edilen hastalar postop 3. günlerinde 
bir üst merkeze tedavilerin devamı açısından sevk edildi.

Sonuç: Sonuç olarak, YKET ile meydana gelen göğüs yaralanmalarında olay yerindeki 
mortalite oranı yüksek olmasına rağmen, hastaneye zamanında ulaştırılanlarda uygulanacak 
tüp torakostomi ve yakın klinik takip tedavide yeterli olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ateşli silah yaralanması, acil, müdahale
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Acil torakotomi

Resim 1. Ateşli silah yaralanması sonrası acil torakotomi yapılan hasta
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P-285  TRAVMA

PENETRAN YARALANMALARDA KONTRALATERAL 
HEMOTORAKS
Ezgi Çimen Güvenç, Mehmet Ünal, Barış Gülmez, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy
SBÜ. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

Kırk bir yaşında kadın hasta, sırtın sol tarafından kesici delici alet yaralanması sonrası, acil 
servise nefes darlığı şikayetiyle basvurdu. Posteroanterior akciğer grafisinde (PA AG) solda 
acil patoloji saptanmayan ancak sağda kostofrenik sinüs küntlüğü olan hastanın toraks bilgisa-
yarlı tomografisi (BT) çekildi. Sağda plevral sıvı saptandı ve torasentez sonrası sağ hemotoraks 
tanısı ile sağ tüp torakostomi uygulandı. Drenajın sonlanması ve akciğerlerin ekspanse olması 
nedeniyle 3. günde göğüs tüpü sonlandırıldı. Bu olgu sunumu ile penetran toraks travmaların-
da kontralateral hemotoraks gelişebileceği, hastayı takip eden ekibin her iki hemitoraksın da 
yaralanmaya aday olduğunu unutmaması gerektiğinin vurgulanması amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: kesici, delici, alet, kontralateral
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P-286  TRAVMA

TORAKS TRAVMASINDA DEPLASE KOT 
FRAKTÜRLERININ KOMPLIKASYON ORANINA ETKISI
Alper Çelikten1, Muzaffer Metin2, Necati Çitak3, Abdülaziz Kök4, Atilla Pekçolaklar5

1Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Zonguldak 
2Okan Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
3Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, istanbul 
4Bezmi Alem Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
5Soma Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Manisa

Amaç: Travma ile oluşan kot fraktürlerinin sayısının mortalite ve morbidite artışına olan 
etkisi pek çok çalışmada gösterilmiştir Ancak komplikasyon oranları ile deplase olmuş kot 
fraktürleri arasındaki ilişkiyi belirten pek fazla çalışma bulunmamaktadır.

Hipotezimize göre toraks travmasında deplase kot fraktürü sayısı arttıkça komplikasyon 
oranlarının ve türlerinin non-deplase kot fraktürlere sahip olan hastalara göre değişmektedir 
ve bu durum hastaya yaklaşımı etkilemelidir.

Gereç-yöntem: Çalışmamızda mart 2012 ile mart 2017 arasında polikliniğe başvuran veya 
acil serviste kabul edilen toraks travmalı hastaların geriye dönük radyolojik ve medikal kayıtları 
incelendi. Travmaya sekonder oluşan kot fraktürlerinin bilgileri (tarafı, sayısı, seviyesi ve deplase 
olup olmadığı) kayıt altına alındı. Kot fraktürleri RibScore skorlama sistemi ile değerlendirildi

Bulgular:Başvuran 4741 travmalı hastadan, son değerlendirme için 356 vaka çalışma-
ya dahil edildi. Kot fraktürlerinin oluştuğu taraf açısından (sol: %54 sağ: %59,3) komplikas-
yonlarda anlamlı fark bulunamadı. Ancak bilateral kot fraktürlerinde komplikasyon oranında 
anlamlı (p=0,02) artış mevcuttu. Komplikasyon oranlarında kot fraktürlerinin seviyesine göre 
istatistiksel anlamlı bir fark (üst: %56,6, orta: %51,1, alt: %54,5) saptanmadı. Ancak kırıkların 
birden fazla seviyeyi kapsadığı vakalarda (n=71) komplikasyon oranlarının (%90,1) oldukça 
yükseldiği kaydedildi. Ayrıca çalışmamızda özellikle deplase kot fraktürlerinin sayısının artışı 
ile birlikte komplikasyon oranlarının da yükseldiğini gördük. Sıklıkla kullanılan üç veya üstü 
kot fraktürü tanımlamasının; komplikasyonları tahminde spesifitesinin düşük olduğu saptandı. 
Bunun aksine üç veya üstü deplase kot fraktürü sözü geçen komplikasyonları öngörmek için 
daha yüksek spesifite (%97,1) ve pozitif prediktif değere (%95,3) sahipti. Ribscore değerlen-
dirmesi ile üç veya daha fazla kot fraktürü veya herhangi bir deplase fraktürün komplikasyon 
gelişiminde en belirleyici etken olduğunu saptadık. (p=0,002).

Sonuç: Bilateral veya birden fazla seviye içeren kot fraktürleri komplikasyon oluşumu açı-
sından önemli belirteçler olarak kabul edilebilir. Sonuçlarımıza göre pnömotoraks, hemotoraks, 
pulmoner kontüzyon ve flail chest gibi bu komplikasyonların öngörülmesi için deplase üçten fazla 
fraktürün bulunması üç veya daha fazla fraktürün bulunmasına göre daha spesifik olarak belirlen-
di. Kot fraktürü tanısı konulan hastalar için muhtemel komplikasyonların önceden tahmin edilme-
sini sağlayacak belirteçler hastaların prognozu için önem arzetmektedir. Travmatik kot fraktürleri 
ileri tedavi ve hospitalizasyon ihtiyacına neden olabilir. Deplase kot fraktürleri daha yüksek komp-
likasyon oranına sahip olduğundan bu ihtiyacı artırmaktadır ve non-deplase kot fraktürlerine göre 
takip ve tedaviye yaklaşım daha farklı olmalıdır. Üç ve daha az kot fraktürü bulunan, deplase kot 
fraktürü veya organ yaralanması bulunmayan hastalar güvene ayaktan takip edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Deplase kot fraktürü, Kot fraktürü komplikasyonu, Travmatik kot fraktürü, 
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P-287  TRAVMA

ÇOCUKTA ÖZOFAGUS YABANCI CISIMLERI
Abdulaziz Kök, Ömer Soysal, Sedat Ziyade, Osman Cemil Akdemir
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş:  Özofagus yabancı cisimleri ciddi morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Gastro-
intestinal sistem yabancı cisimlerinin %28–68’i özofagusta yerleşmektedir. Sivri uçlu cisimler 
özofagusun herhangi bir yerinde takılıp kalabilir. Tedavide gözlem, foley kateter, rijit veya 
fleksibl özofagoskopi ve magill forseps ile yabancı cismin çıkartılması, yabancı cismin mideye 
itilmesi ve cerrahi gibi yöntemler kullanılabilir.

Materyal-metod: 2011–2017 özefagusta yabancı cisim saptanıp tedavi edilen 30 vaka 
retrospektif olarak bilgisayar kayıtlarından incelendi. Olguların yaş, cinsiyet, semptom, yaban-
cı cisim tipi, yabancı cismin lokalizasyonu, uygulanan tedavi ve komplikasyonlar not edildi.

Bulgular:Hastaların yaşları 0–12 arasındaydı. Ortalama yaş 4,5. En sık görüldüğü yaş 
aralığı 0–4 yaş arasıydı. Hastaların 19‘u erkek (%63), 11‘i kızdı (%37) di. Bir hasta dışında 
tüm hastalarda hipersalivasyon ve yutma zorluğu vardı. Yirmidört hastada metal para, Bir 
hastada cengelli iğne, bir hastada şeftali çekirdegi, bir hastada madeni düğme, bir hastada 
yaka rozeti, bir hastada oyuncak kol saati kayışı, bir hastada oyuncak lambası izlendi. Yirmi-
sekiz hastada birinci darlıkta, iki hastada 3. darlıkta izlendi. Hepsine genel anestezi altında rijit 
özofagoskopi yapıldı. Bir hastada özofagus perforasyonu gelişti (%3,3). Bu olguda yabancı 
cisim mideye itilirken alt özofagusta laserasyon oluştu. Torakotomi ve primer onarım yapıldı. 
Sorunsuz düzeldi. Mortalite izlenmedi.

Sonuç: Rijit özofagoskopi göğüs cerrahının uygulayabileceği, çocukta, özofagus yabancı 
cisimlerinin tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Özofagus perforasyonu için dikkatli 
olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Özofagus, Yabancı cisim, 
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SERVIKOTORAKAL YARALANMASI OLAN OLGUDA 
BAŞARILI ERKEN CERRAHI GIRIŞIM: OLGU SUNUMU
Ezin Cem Yeni1, Kuthan Kavaklı1, Hakan Birkent2, Fatih Şimşek3, Alper Gözübüyük1, 
Ersin Sapmaz1, Hakan Işık1, Hasan Çaylak1, Sedat Gürkök1

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kbb Kliniği 
3Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Giriş: Ateşli silah yaralanmasına bağlı servikotorakal yaralanmalar bu bölgede hayati 
organların fazla olması nedeniyle genellikle mortal seyreder. Boyun bölgesinde izole servikal 
özofagus, trakea ve sol tiroid lob yaralanması oluşturarak sağ hemitoraks apeksinden toraksa 
girip, akciğer parankimini katederek toraks arka duvarına penetre yaralanması olan, erken ve 
multidisipliner cerrahi girişim ile başarılı bir şekilde tedavi edilen olgumuzu sunmayı amaçla-
dık.

Olgu: Boyun sol tarafında giriş deliği olan ve çıkış deliği bulunmayan hastaya kaldırıldığı 
ilk olarak götürüldüğü hastanede servikotorakal tomografi çekilmiş. Trakea ve özofagus yara-
lanması ve sağ hemopnömotoraks saptanan hasta cerrahi girişim olarak sağ tüp torakostomi 
uygulandıktan sonra ileri tetkik ve tedavi amacıyla aynı gün hava yolu ile kliniğimize sevk 
edildi. Ateşli silah yaralanması üzerinden 24 saat geçen hasta hastanemiz acil servisinde Gö-
ğüs Cerrahisi, KBB, Gastroenteroloji ve Anestezi uzmanları tarafından oluşturulan bir ekip 
tarafından karşılandı ve hemen ameliyathaneye alındı. Ameliyathane şartlarında yapılan fibe-
roptik bronkoskopi ve özofagaskopi ile özofagus ve trakea yaralanmaları teyit edildi, sol vokal 
kordun paralitik olduğu saptandı ve toraks tüpünden aktif drenajının olmaması nedeniyle 
öncelikle boyun eksplerasyonu yapılmasına karar verildi. Hastanın mevcut yaralanmaları dik-
kate alındığında merminin boyun sol tarafından girdiği, posteriorda 7. servikal vertebranın 
korpusuna çarparak sağ hemitoarksın apeksinden toraks boşluğuna giriş yaptığı ve akciğer 
parankiminde hasar oluşturarak toraks kavitesi içerisinde durduğu değerlendirildi (şekil 1). 
Hastaya yapılan boyun eksplerasyonunda özofagusta geniş giriş ve çıkış deliği, trakea anteri-
orunda 3. ve 4. trakeal halka seviyesinde vertikal 2 cm lik perforasyon izlendi. Hastaya aynı 
seansta tiroid sol lob rezeksiyonu, özofagus primer tamiri, trakea primer tamiri, torakotomi ile 
yabancı cisim tahliyesi ve primer parankim tamiri ameliyatları uygulandı. Servikal özofagusta 
farklı iki noktadan yaralanması olan hastaya nazogastrik tüp yerleştirilerek lümenin bütünlüğü 
sağlanacak şekilde primer tamir yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta ertesi 
gün ekstübe edildi. Orali kesilen ve TPN ile beslenen hastaya postoperatif 8. günde özofagus 
pasaj grafisi çekildi. Herhangi bir kaçak saptanmayan hastanın oral alımı açıldı. Postoperatif 
14. günde taburcu edilen hastaya değişik zamanlarda üç defa özofagus dilatasyonu yapıldı. 
Sol vokal kordun paralitik olması nedeniyle KBB kliniği tarafından medializasyon ameliyatı 
uygulandı. Yaralanmasının üzerinden 5 ay geçen hasta sorunsuz bir şekilde kliniğimiz tarafın-
dan takip edilmektedir.

Sonuç: Özofagus perforasyonunun eşlik ettiği servikotorakal yaralanmalı hastalarda mul-
tidisipliner olarak yapılan erken cerrahi girişim hayat kurtarıcıdır, ileride gelişebilecek kompli-
kasyonları önlemede önemlidir ve başarı şansını artırır.
Anahtar Kelimeler: servikotorakal yaralanma, erken cerrahi, multidisipliner
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SURIYE SAVAŞINDAKI TORASIK VERTEBRA 
YARALANMALARI
Gökay Reyhan
Denizli Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Denizli

Amaç: Suriye savaşı başladıktan sonraki toraks yaralanmalı olgularda vertebra yaralan-
maları irdelendi. Suriye savaşı başladıktan sonraki dönemde artan toraks travmaları daha çok 
batın travmaları olmak üzere birçok ek travmaya yol açmakta. Ek travmalarda göğüs cerrahisi 
ile eş zamanlı veya ek seansda operasyon gereken vertebra yaralanmaları gelişmekte.

Gereç-yöntem: Mart 2012-Ekim 2013 tarihleri arasında Kilis Devlet Hastanesine baş-
vuran savaşa bağlı toraks yaralanmalı olgulardaki vertebra yaralanmaları incelendi. Toraks 
yaralanmalı 291 olgudan 36 (%12) olguda vertebra fraktürü tespit edildi.

28’u (%80) erkek, 7’si (%20) kadındı. Yaş ortalaması 27,7 (12–53) idi. olguların 12’sinde 
(%34,3) bilateral, 23’ünde (%65,7) unilateral toraks yaralanması mevcuttu. Olguların 21’inde 
(%60) hemopnömotoraks, 14’ünde (%40) hemotoraks mevcuttu. Olguların 19’unda (%54,3) 
şarapnel yaralanması, 14’ünde (%40) kurşun yaralanması, 2’sinde (%5,7) kurşun ve şarapnel 
yaralanması birlikteliği mevcuttu.

Bulgular-sonuç: 27 olguya vertebra stabilizasyonu uyulandı. Vertebra stabilizasyonu 
uygulanan olguların 20’sine posterior yaklaşım stabilizasyon, 7’sine anterior yaklaşım ile sta-
bilizasyon uygulandı. Anterior yaklaşımla stabilizasyon uygulanan olguların altısına sol to-
rakotomi, frenotomi, birine sağ torakotomi ile yaklaşıldı. Olguların tamamı göğüs cerrahisi 
tarafından stabilize edilditen sonra operasyona alındı. Olgularda mortalite %8,6 (3 olguda) 
izlendi. Savaş cerrahisinde toraks yaralanmalarında vertebra yaralanmaları ciddi morbidite 
oluşturan yaralanmalardır. Beyin Cerrahisi ile işbirliği içinde takip ve operasyon gerekebil-
mektedir. Postoperatif dönemde solunum fizyoterapisi ve vertebra yaralanmaları için gerekli 
rehabilitasyon çalışmaları önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Suriye, savaş, vertebra, toraks

Resim 1. Vertabra fraktürü
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P-290  GÖĞÜS DUVARI

PEKTUS CERRAHISINDE BAR ÇEKILMESI SIRASINDA 
OLUŞAN MAJÖR KANAMALAR HER ZAMAN 
TORAKOTOMI VEYA STERNOTOMI GEREKTIRMEYEBILIR
Bihter Sayan, Nezih Onur Ermerak, Çağatay Çetinkaya, Esra Yamansavcı Şirzai, 
Tunç Laçin, Mustafa Yüksel
Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Pektus ekskavatumun minimal invazif onarımı (MIRPE) yaklaşık 3 yıl sonunda bar 
çekilmesi için ikinci bir ameliyat gerektirir. Bar çekilmesi genellikle güvenli bir ameliyat olarak 
kabul edilmesine rağmen majör kanama tecrübe edilebilmektedir.

Yöntem: Ağustos 2015-Şubat 2017 arasında kliniğimizde opere edilen 693 Nuss hastası-
nın 388inin barı çekildi. Ortalama yaş 19 idi. Bar çekilmesi öncesi geçen süre ortalama 34 ay 
idi. Barı çekilen 388 hastadan 5inde majör kanama görüldü ve konservatif olarak yönetildi.

Sonuçlar: Sırasıyla 5 hastada 1300, 300, 400, 500, 300 ml kanama görüldü. Tüm has-
talara intraoperatif ekokardiyografi yapıldı. Perikardiyal efüzyon 2 hastada tetkik edildi. Hiç-
bir hastada tamponad görülmedi. Vital parametreler tüm hastalarda stabildi. Bir hastaya sol 
videotorakoskopi yapıldı. Kanamanın sağ internal mammarian arter laserasyonundan kay-
naklandığı görüldü. Mevcut insizyon uzatılıp kanama kontrol altına alındı. Diğer dört hastada 
yalnızca kompres yapıldı. Kan transfüzyonu yalnızca bir hastada gerekli görüldü. Tüm hasta-
ların postoperatif izlemi olaysız idi.

Sonuç: İntraoperatif kanamada önemli olan multidisipliner yaklaşımdır. Eğer vitaller sta-
bil ise, hasta yönetiminde konservatif kalınması mümkündür. Noninvazif metotlar kanamanın 
kaynağının lokalize edilip, daha invazif bir yaklaşımın gerekliliğinin sınanmasında yardımcıdır.
Anahtar Kelimeler: bar, kanama, pektus, ekskavatum, konservatif
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GÖĞÜS DUVARI DEFORMITELERINDE KEMIK KOSTA, 
KIKIRDAK KOSTA ORANI ILE DEFORMITE ŞIDDETININ 
BELIRLENMESI
Ali Karakılıç1, Volkan Karaçam2, Hasan Ersöz3, İsmail Ağababaoğlu4, Fatma İlknur 
Ulugün2, Aydın Şanlı2, Ahmet Önen2

1Menemen Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir 
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir 
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

Göğüs duvarı deformitelerinin etiyolojisinin anlaşılması ve şiddetinin belirlenmesinde çe-
şitli indeksler tanımlanmıştır, ancak mevcut indeksler göğüs duvarı deformitelerinin, etiyoloji-
sini aydınlatma ve şiddetini belirlemede yetersizdir.

Çalışmamız kemik kosta uzunluğunun kıkırdak kosta uzunluğuna oranlanarak göğüs du-
varı deformitesi şiddetinin belirlenmesinde etkisinin olabileceği öngörülerek planlandı.

Çalışmaya opere edilen 72 olgu (69 olguda pektus ekskavatum ve 3 olguda pektus kari-
natum saptandı) ve kontrol grubuna 38 olgu dahil edildi. Olguların Önen tarafından önerilen 
kemik kosta-kıkırdak kosta oranı indeksi, Haller indeksi, düzeltme indeksi, bilgisayarlı tomog-
rafi (BT) depresyon indeksi ölçüldü ve birbirleriyle karşılaştırıldı.

Opere edilen olgu grubunda BT depresyon indeksi ile kemik kosta-kıkırdak kosta oranı 
indeksi arasında hafif düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0,05). Ke-
mik kosta-kıkırdak kosta oranı indeksi diğer indeksler ile karşılaştırıldığında, opere edilen olgu 
grubunda BT depresyon indeksi dışındaki diğer bakılan indekslerle ve normal olgu grubu 
indeksleri ile arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Kemik kosta opere edilen olgu grubunda kontrol grubuna göre daha uzun saptandı. Kı-
kırdak kosta uzunluklarına bakıldığında opere edilen olgu grubu ile kontrol grubu arasında 
anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).

Göğüs duvarı deformitelerinin şiddetini belirlemede ve etiyolojide yer aldığı düşünülen 
kıkırdak kosta uzunluğu ile ilgili olan indekslerle ile ilgili daha geniş seride çalışmalar yapılması 
etiyolojiyi aydınlatmada daha net sonuçlar verecektir.
Anahtar Kelimeler: Göğüs duvarı deformiteleri, Pektus indeksi, Kostal indeksler
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GÖĞÜS CERRAHISINDE KLAVIKULA REZEKSIYONUNUN 
YERI
Hatice Eryiğit Ünaldı, Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Fatma 
Tuğba Sözlü, Recep Demirhan
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş:  Selektif klavikula lezyonları ortopedi kliniklerince tedavi edilmektedir. Klavikula ile 
beraber ek göğüs duvarı ve intratorasik lezyonları olan cerrahi tedavi uyguladığımız hastala-
rımızı sunmayı amaçladık.

Olgu: Kliniğimizde 4 hastaya parsiyel ve bir hastaya da total klavikula rezeksiyonu uy-
guladık. Hastalarımızın üçü erkek, ikisi kadındı. İlk üç hastamıza malign mezenkimal tümör 
tanısıyla parsiyel klavikula ile sternum ve/veya kosta rezeksiyonu yaptık. Dördüncü hastada 
primitif nöroektodermal tümör nedeniyle kemoterapi sonrası rezidü kitle olduğu için klavi-
kula total olarak rezeke edildi. Beşinci hastada medikal tedaviye yanıtsız sol diyabetik ayak 
mevcuttu. Desandan enfeksiyon ile sol klavikula osteomiyeliti ve buna sekonder ampiyem 
gelişmişti. Parsiyel klavikula rezeksiyonu sonrası toraks içinde debritman yapıldı.

Tartışma: Göğüs cerrahlarının torasik inlet anatomisine hakim olmaları ve toraks duvarı 
rezeksiyonlarını sık yapmaları nedeniyle klavikula rezeksizyonu yapabileceklerini düşünüyo-
ruz.
Anahtar Kelimeler: klavikula, rezeksiyon, toraks duvarı

Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri
Hastalar Yaş/

cinsiyet
Taraf Tanı Rezeksiyon yeri Rekonstrüktif materyali

1 64/E Sağ Malign fibröz
histiositom

2/3 medial klavikula+
manubrium sterni+
1/3 korpus sterni+

1.-2. kosta

Titanyum yama+
Latissimusdorsi flap

2 46/E Sağ Kondrosarkom
 (grade II)

1/3 medial klavikula+
manubrium sterni+

1.-2.-3. kosta

Titanyum yama+
Latissimusdorsi flap

3 52/K Sol Malign mezenkimal tümör
 (Kondrosarkom+ osteosarkom 

diferansiyasyon)

2/3 medial klavikula+
1.-2.-3. kosta

Titanyum yama+
Latissimusdorsi flap

4 29/E Sol Ewing sarkom Total klavikula yok
5 46/K Sol Osteomiyelit+

Sol ampiyem
2/3 medial klavikula+

debritman+
Sol diz amputasyonu

yok
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PEKTUS KARINATUM CERRAHISINDE ABRAMSON 
DENEYIMIMIZ
Ahmet Başoğlu1, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak1, Ayşen Taslak Şengül1, Burçin 
Çelik1, Gökhan Pirzirenli2, Halil Kolcu1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun 
2Urfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa

Amaç: Pektus karinatum tedavisinde kliniğimizde uygulanan Abramson cerrahisini ve 
yaklaşımlarımızı değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal-Metod: 2009–2016 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göğüs Cer-
rahi kliniğinde pektus karinatum nedeni ile Abramson cerrahisi yapılan 27 hasta retrospektif 
olarak değerlendirildi. Hastalar 4. interkostal aralık üzerine ve altına bar yerleştirilen olarak 
iki gruba ayrıldı. Hastaların 13 ünde 4. kot ve üzerine, 14 ünde de 5. kot ve altına mirpe barı 
yerleştirildi.

Tartışma: Abramson tekniğinde pektus karinatum tipine göre barın yerleştirileceği sevi-
yenin uygun olarak tespit edilmesi etkin rekonstruksiyonun sağlanmasında önemlidir.
Anahtar Kelimeler: 4. kot, deformite, seviye
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VIDEOTORAKOSKOPIK SEMPATEKTOMI OLGULARIMIZ
Fuat Sayır1, Ufuk Çobanoğlu1, Abidin Şehitoğulları2

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Hiperhidroz tedavisinde aynı seansta uygulanan bilateral sempatektomi başarılı bir te-
davi yöntemidir. Çalışmamızda bilateral sempatektomi uyguladığımız olgularımızı irdeledik. 
Bulgular:2010–2017 yılları arasında palmar ve aksiller hiperhidroz tanılı 35 hastaya video-
torakoskopik cerrahi (VATS) ile aynı seansta bilateral sempatektomi uygulandı. Hastalar genel 
anestezi altında, çift lümenli endotrakeal tüp entübasyonu kullanılarak opere edildi. Hastala-
rın 26’sı erkek, 9’u kadın olup, yaş ortalaması 22,3 (yaş aralığı 17–31) yıl, ortalama operas-
yon süresi 36 dakika idi. Hastaların ortalama hastanede kalış süresi 2,1 gün idi. Postoperatif 
morbidite ve mortalite saptanmadı. Hastalar ortalama 8 (3–18) ay takip edildi. Olgularımızın 
tümünde semptomlar düzeldi. Hastaların üçünde yoğun yapışıklık nedeniyle axiller torako-
tomi kesisine ihtiyaç duyuldu. Postoperatif takiplerde 2 hastada kompansatuar olarak sırtta 
ve bir hastada vertekste terleme gözlendi. Diğer hastalarda nüks ve hasta memnuniyetsizliği 
gözlenmedi. Sonuç: Hiperhidrozis, VATS ile komplikasyonsuz ve güvenli bir şekilde tedavi 
edilebilir. Bu işlem, hastaların genç olmaları nedeniyle psikososyal aktivitelerinde ve moral-
motivasyonlarında ciddi olumlu katkılar sunan güvenli bir tedavi metodudur.
Anahtar Kelimeler: hiperhidroz, VATS, sempatektomi
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MALIGNITEYI TAKLIT EDEN MULTIPL ODAK KEMIK 
TUTULUMU GÖSTEREN TÜBERKÜLOZ OLGUSU
Merve Ezgi Ünal, Önder Kavurmaci, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, 
Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş:  Akciğer dışı organ ve yumuşak doku tüberkülozlarına ekstrapulmoner tüberkü-
loz (EPT) adı verilir. Ekstrapulmoner tüberküloz olguları içerisinde toraks duvarı tüberkülozu 
oldukça nadir görülmektedir. Bu çalışmada sırt ağrısı ile kliniğimize başvuran göğüs duvarı 
tüberküloz olgusu sunuldu.

Olgu: Yaklaşık 7 aydır devam eden sırt ağrısı ve öksürük şikayetleri nedeniyle tetkik edilen 
otuz yaşında erkek hasta, toraks tomografisinde sol hemitoraks 3. kosta anteriorunda fokal 
erozyon ve destrüksiyon oluşturarak parakostal alanda intratorasik ve göğüs duvarı uzanımı 
gösteren önceki tetkik ile karşılaştırıldığında boytusal progrese olan 2,5 cm nodüler lezyon, 
yine solda anterior parasternal alanda 2,5 cm geniş plak tarzında dansite ve masif plevral 
efüzyon izlenmiş. Dış merkezde uygulanan plevral ponksiyon sıvı ve BT eşliğinde tru-cut bi-
yopsi patolojileri non-diagnostik olarak sonuçlanmış. PET/BT ile değerlendirilen hasta; sol 
hemitoraks plevrasında sıvı yanısıra yer yer hipermetabolik (SUVmax: 12) alanlar, solda belir-
gin parasternal yerleşimli lenf nodu ile uyumlu olabilecek, hipermetabolik (SUVmax: 7,4–31) 
yumuşak doku dansiteleri ve prevasküler, preperikardial alanda büyüğü 1,4 cm boyutlu, hi-
permetabolik (SUVmax: 6–26,4) lenf nodları, ayrıca sol supraklavikular alanda 1 cm (SUV: 
33,6) hipermetabolik lenf nodları gözlenmiştir şeklinde raporlandı (Resim-1). Tüm sonuçlarla 
hastaya tanı amacıyla VTC ile hem 3. kot anteriorunda izlenen lezyondan hem de parietal 
plevradan biyopsi uygulandı. Her iki örnekleme sitoloji sonucu ‘Granülomatöz Plörit’olarak 
raporlandı. Mikobakteriyoloji incelemesi için gönderilen plevral sıvı kültüründe de ‘M. Tuber-
culosis komplex’üremesi saptanan hasta antitüberküloz tedavisini almak üzere göğüs hastalık-
ları kliniğimize devredildi.

Sonuç: Toraks duvarında büyüyen, ağrılı bir lezyon tespit edildiğinde, eşlik eden medi-
astinal lenf bezleri gibi tüberküloza ait olabilecek radyolojik bulgular mevcut ise toraks duvarı 
tüberküloz enfeksiyonu akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, göğüs duvarı tutulumu, göğüs cerrahisi
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Resim 1. Pozitron emisyon tomografisinden görünüm. Mavi oklar hipermetabolik kemik tutulum alanlarını göstermektedir.
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COUGH-RELATED RIB FRACTURES
Mustafa Barış Poyraz1, Semra Doğan2, Mehmet Dakak3

1TOBB ETÜ TIP FAK. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara 
2TOBB ETÜ TIP FAK. Genel Cerrahis Anabilim Dalı Ankara 
3TOBB ETÜ TIP FAK. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Ankara

Background: Cough-related rib fractures are rarely seen clinical entities. Patients usually 
suffer from chest pain after strong coughing attacks. We want to share our clinical experience 
about cough-related rib fractures

Methods: Between March 2010 and December 2016, we detected rib fractures in 68 
patients who were admitted our hospital with the complaint of chest pain by using chest X-ray 
and thorax computerised tomography as the diagnostic method.

Results: In 6 of these 68 patients, there was no underlying cause but strong coughing for 
rib fractures. All of those six patients were female, ages varying between 32 to 72 years, and 
all had single rib fractures.

Conclusions: Cough-related rib fractures can occur after strong coughing episodes. If a 
patient suffers from chest pain along prolonged and strong coughing, rib fracture should be 
keep on mind. Computerised thorax tomography is the gold standart for diagnosis.
Anahtar Kelimeler: Cough, Chestpain, Rib fracture
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MULTIPL NÜKSLERLE SEYREDEN TORAKSTA LOKALIZE 
LIPOSARKOM VE KONDROSARKOM
Deniz Kaygusuz Tikici, Seray Hazer, Leyla Nesrin Acar, Erkmen Gülhan
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Ankara

Giriş: Liposarkom erişkinde ikinci sıklıkta (%14–18) görülen yumuşak doku sarkomu 
olup patolojik olarak iyi differansiye, kötü differansiye, miksoid ve pleomorfik ile karışık tip 
olarak sınıflandırılabilir. Nadir görülmesi ve toraks yerleşimli olması nedeniyle olgumuzu su-
nuyoruz.

Olgu: 42 yaşında erkek hasta, 2013’de sol göğüs arka duvarı alt kısmında ağrılı kitle 
şikayeti nedeniyle başvurdu. Hastanın Toraks BT’sinde T10 ve T12 vertebra seviyesinde, sol 
torasikus longus kasından toraksa uzanım gösteren, 10 ve 11. kotları içine alan 8x5,7x6,5 cm 
boyutunda kitle lezyonu izlendi ve PET BT’de lezyonda SUVmax: 11,15 tutulum mevcuttu. 
Olguya sol torakotomi ile 10, 11, 12. kot posterior segmentleri içeren 13x10 cm parsiyel 
toraks duvarı rezeksiyonu yapıldı ve greft ile onarıldı. Patoloji sonucu yüksek dereceli malign 
mezankimal tümör (T2B, N0, M0, ekstratorasik fasyayı aşmış) olarak raporlandı. Postoperatif 
ardışık kemo-radyoterapi alan olguda 2014 yılında mevcut skar alanında nüks kitle gelişmesi 
üzerine sol posterior minitorakotomi ile kitle eksizyonu yapıldı. Patoloji sonucu malign mezan-
kimal tümör olarak raporlandı. Hastaya 4 kür KT verildi. 2016 yılında kontrol toraks BT’de sol 
üst-orta dorsal düzeyde romboid majör ve trapezius kası arasında 9x5 cm boyutunda ve sağ 
akciğer alt lob superior segment düzeyinde plevral tabanlı 2,5x3,5x2,5 cm boyutunda düzen-
siz sınırlı lobüle konturlu, kalsifikasyon alanları içeren kitle lezyonu görüldü. Toraks duvarı kas 
planlarındaki tümör total eksizyonla çıkarıldı. Patoloji sonucu 12x10x3,5 cm kapsüllü, kapsül 
invazyonu olmayan liposarkom olarak belirtildi. Daha sonra sağ torakotomi ile sağ alt lob 
wedge ve 6. kot parsiyel rezeksiyonu yapıldı. Patoloji sonucu grade 3 kondrosarkom, 6. kot 
ön ve arka uç cerrahi sınırlar temiz olarak raporlandı.

Tartışma: Göğüs duvarı primer neoplastik oluşumlar, uzak metastazlar ve direkt invazyon 
nedeniyle malign süreçlerden etkilenir. Benign tümörler osteokondrom, kondrom, desmoid 
tümörler, fibröz displazi, lipom, fibrom ve Schwannom; malign tümörler ise myelom, malign 
fibröz histiyositom, kondrosarkom, rabdomyosarkom, Ewing sarkomu, liposarkom, nöro-
fibrosarkom, osteojenik sarkom, hemanjiyosarkom, leiyomyosarkom ve lenfoma sayılabilir. 
Çoğu asemptomatiktir ancak organ invazyonu nedeniyle oluşan göğüs ağrısı bulunabilir.

Konvansiyonel radyografi veya BT ile kot destrüksiyonunun görülmesi göğüs duvarı tu-
tulumunun mutlak göstergesidir. MRG ekstraplevral yağlı alanları değerlendirmede daha gü-
venlidir.

Histolojiye bağlı olmakla beraber tedavi yöntemi cerrahi ve kemoterapi/radyoterapi rejim-
leridir. Bu protokollere yanıt değişkendir.

Liposarkom erişkinde ikinci sıklıkta (%14–18) görülüp patolojik olarak iyi differansiye, 
kötü differansiye, miksoid ve pleomorfik ile karışık tip olarak sınıflandırılabilir. Kondrosarkom 
ise göğüs duvarında görülen primer malign kemik tümörlerinin %30’unu oluşturur. %75’i 
kostokondral arkus veya sternumdan kaynaklanır. Kondromlardan ayrılmaları çok zordur.
Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı neoplazileri, kondrosarkom, liposarkom
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Toraks MRG ve BT

Resim 1. a, b, c) 2016 Toraks MRG d, e, f) 2013 Toraks PET-BT g, h) 2017 Toraks BT
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TORAKS DUVARI HEMATOMLARI: 3 OLGU SUNUMU
Ayşen Taslak Şengül, Burçin Çelik, Volkan Yılmaz, Ahmet Başoğlu
ondokuz mayıs üniversitesi, göğüs cerrahisi Anabilim dalı, samsun

Giriş: Göğüs travmaları çoğunlukla künt travmalar nedeniyle oluşmaktadır. Künt toraks 
travmaları sıklıkla trafik kazaları sonucu görülmekle beraber nadir olarak yanlış hasta trans-
portu sırasında da gelişebilir. . Künt travma nedeniyle yaygın toraks duvarı hematomu gelişen 
3 olgu takip ve tedavi açısından değerlendirildi.

Olgular: Olguların 2 si erkek 1 i kadın olup; 2 hasta 84 ve 1 hasta 44 yaşında idi. 3 olgu-
da da koltuk altından kaldırılarak taşıma öyküsü mevcut olup hastaların biri antiagregan kul-
lanıyordu. İnspeksiyonda göğüs duvarında sağ aksiler bölgeden başlayıp lateral göğüs duvarı 
ve sağ iliak kanada doğru uzanan hematom görüldü. Hematomun toraks duvarında lokalize 
olduğu USG ve tomografi ile kanıtlandı. Beraberinde kot kırığı, hemopnömotoraks vb patoloji 
saptanmadı İki olguda hematom lokal anestezi ile, 1 olguda genel anestezi le direnaj sağlandı. 
1 hastada hematom tedavi ile rezorbe olduktan sonra taburcu olur iken 2 olgu ek sorunlar 
(pnömoni, anüri ve sepsis) nedeniyle ex oldu.

Tartışma: Toraks duvarı yaralanmaları, göğüs kafesinin kardiopulmoner sisteme yakın-
lığı nedeniyle morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde artırabilmektedir. Yumuşak dokularda 
hematom travmanın direkt etkisi veya kemik kırıklarına bağlı olarak vasküler yapılarda oluşan 
hasara bağlı gelişir. Arteriyal kanamalar veya antiangregan kullanan komorbid hastalarda 
gelişen hematomlar morbidite ve mortaliteyi artırabilir.
Anahtar Kelimeler: hematom, antiagregan, komorbidite
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TORAKS DUVARI REKONSTRÜKSIYONU ILE TEDAVI 
EDILEN SARKOM OLGUSU
Atilla Can1, Hıdır Esme1, Mustafa Çalık1, Muhammed Nebil Selimoğlu2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği

Giriş: Primer göğüs duvarı tümörleri, göğüs duvarını oluşturan yumuşak doku, kıkırdak 
ve kemikten gelişir. Vücudun primer tümörlerinin %2’sini, göğüs malignitelerinin %5’ini oluş-
turur. Bu tümörlerde malignite oranı %60–70’dir. Cerrahi tedavi uygulanacak hastalara geniş 
rezeksiyon önerilmektedir. Göğüs ön duvarında nüks eden sarkom olgumuzu rekonstrüksiyon 
gerektirecek şekilde geniş rezeksiyon yapılması nedeni ile sunuyoruz.

Olgu: 70 yaşında erkek, göğüs ön duvarında şişliğe neden olan ağrılı kitle şikayeti ile 
başvurdu. Fizik muayenede manubrium sterni lokalizasyonunda orta hatta yaklaşık 5 cm eba-
dında kitle palpe edildi. Toraks MRG, göğüs ön duvarı orta hatta superior kesimde en geniş 
yerinde transvers çapı 57x28 mm ölçülen kitle lezyonu izlendi, şeklinde rapor edildi. Hastaya 
insizyonel biyopsi ile sarkom tanısı konuldu. Operasyona alınan hastadan kitle, total olarak 
eksize edildi. Patoloji sonucunda sarkom olarak bildirilen hastanın cerrahi sınırları 2 cm ile 
negatif idi. Postop dönemde diabet nedeni ile yara iyileşmesi geciken hastaya radyoterapi ve-
rilemedi. Postop altıncı ayda hasta, manubrium sterni lokalizasyonunda nüks kitle ile başvur-
du. PET CT, göğüs ön duvarında orta hatta manubrium sterni düzeyinden başlayıp inferiorda 
korpus sterniye uzanan, sternum ve sağ klavikula mediali ile sınırları seçilemeyen (invazyon?), 
sağda pektoral kasa invaze, yaklaşık 72x79 mm boyutlarında artmış FDG tutan, içerisinde 
ametabolik alan içeren yumuşak doku lezyonu izlendi. (Suv max: 11,62) şeklinde rapor edildi. 
İkinci operasyona alınan hastaya sternum ön yüzde olan kitleden çevresinde 4 cmlik sağlam 
sınır kalacak şekilde kitle eksize edildi. İnvazyon nedeni ile sternum parsiyel rezeke edilidi. Sağ 
1 ve 2. kot, sağ klavikula başı, sol 1. ve 2. kot ve sol kalvikula başı parsiyel rezeke edildi. 4 
kenardan cerrahi sınır gönderildi. Sağ 2. İnterkostal aralıktaki dokuda mikroskopik düzeyde 
tümör var olduğu bildirildi, rezeksiyon sınırı 2 cm daha genişletildi. Toraks duvarında oluşan 
defekte, çift kat prolen mesh içinde metilmetakrilat yerleştirilerek kapatıldı. Plastik cerrahi ta-
rafından da sağ pektoral kas, flep şeklinde defektin üzerine kapatıldı. Patoloji sonucu “Andi-
feransiye Pleomorfik Sarkom”, cerrahi sınırda tümör mevcut değildir” şeklinde rapor edildi.

Tartışma: Göğüs duvarı tümörleri yavaş büyürler. Ağrı en sık görülen belirtidir ve kötü 
prognozun göstergesidir. Göğüs duvarı tümörlerinin tanısında PA akciğer grafisi, toraks to-
mografisi ve PET/CT kullanılmaktadır. Vasküler yapılar ve mediasten ile olan ilişkileri de-
ğerledirmede MR oldukça faydalıdır. Çapı 5 cmden küçük olan veya yüksek posterolateral 
yerleşimli ve çapı 10 cm’den küçük subscapular bölgede kalan defektlerde rezeksiyon sonrası 
rekonstrüksiyon gerekmez. Rekonstrüksiyon için, prolen, mersilen, politetrafloroetilen gibi 
sentetik yamalar kullanılır. Büyük defektlerde göğüs duvarının rijiditesini sağlamak amacıyla 
metilmetakrilat+marleks yama sandviç tekniği tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı, sarkom, toraks duvarı rekonstrüksiyonu
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P-300  GÖĞÜS DUVARI

PEKTUS ARKUATUM CERRAHISINDE DEĞIŞEN 
TRENDLER, ÇIKARILAN DERSLER
Ali Fuad Durusoy, Bihter Sayan, Çağatay Çetinkaya, Esra Yamansavcı Şirzai, Tunç 
Laçin, Mustafa Yüksel
Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Pektus arkuatum, konjenital anterior göğüs duvarı defektlerinin nadir bir formudur. 
Kliniğimizde pektus arkuatum düzeltme ameliyatı yıllar içinde evrilip gelişmiştir. Bu yazıda 
kliniğimizde ameliyat olmuş 32 hastayı incelemekteyiz.

Metod: Prospektif olarak kaydedilmiş veritabanından çıkarılan ardışık 32 hastayı retros-
pektif olarak inceledik. Çalışmadan dışlanan hasta olmadı. Modifiye Ravitch sternokondrop-
lasti ameliyatı 3 değişik materyal kullanılarak uygulandı. Tüm hastalarda ameliyatın ilk kısmı 
sternumun anterior yüzüne yapılan wedge osteotomiler şeklinde idi. Ardından sternuma sta-
bilite sağlamak için üç değişik teknik kullanıldı. Ağustos 2005 itibarı ile Mart 2012ye dek, 18 
hastada emilebilir plaklar kullanıldı. Ardından titanyum plakların kullanılabilirliği keşfedildi. 
Yedi hastada titanyum plaklar kullanıldı. Nisan 2016’dan günümüze dek 7 hastada titanyum 
plaklara ek olarak sternum arkasına destekleyici kısa bir bar kondu.

Sonuçlar: Ortalama yaş 21,5±6,1 idi. Ortalama operasyon süresi 162±32 dakika ve 
ortalama hastanede yatış süresi 4,6±1,2 gün idi. Biyoemilebilir plak grubunda seroma ve 
yara iyileşme sorunları en sık morbidite nedenleri (n: 2) idi. Bu, cerrahi teknikte titanyum 
plakların kullanımına geçilmesine sebep oldu. Yalnızca titanyum plaklarla düzeltme yapılan 
grupta sonuçlar yeterince tatmin edici olmadı. Yedi hastadan 2 sinde sternumun alt yarısında 
nüks pektus ekskavatum geliştiği görüldü. Üçüncü hasta grubunda sternuma destek için ek 
retrosternal bar kondu. Bir yıllık izlem sonunda şikayet izlenmedi.

Sonuç: Pektusta açık cerrahi onarım yöntemleri teknik açıdan zorlayıcı olabilmektedir. 
Çok çeşitli Ravitch modifikasyonları bildirilmiştir. Teknik halen gelişmeye devam etmektedir. 
Bizim tecrübemize göre pektus arkuatumda en iyi sonuçlar titanyum plaklar ve destekleyici 
retrosternal barlar ile elde edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: pektus, arkuatum, titanyum, plak
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P-301  GÖĞÜS DUVARI

MEDIASTENI DOLDURAN DEV KONDROSARKOM
Hakan Keskin, Makbule Ergin, Yasin İlter Toker, Abdullah Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Giriş: Primer göğüs duvarı tümörleri toraksa ait malignitelerin %5’ini oluşturmaktadırlar. 
Kondrosarkom kıkırdak dokusu üreten kondrositlerden köken alan malign bir primer kemik 
tümörüdür. Tipik olarak erişkin yaş grubunda ve 40–70 yaş arasında görülmektedir. Belirgin 
bir cinsiyet ağırlığı göstermemekle birlikte, erkeklerde daha sık görülür. Klinik olarak yavaş bü-
yüyen ve metastaz yapmayan lezyonlardan, çok agresif ve metastaz yapan lezyonlara kadar 
değişen özellikler gösterebilir. Klinik davranış genellikle lezyonun histolojik yapısı ile uyumlu-
dur. Histolojik olarak kondrosarkomlar, hücre atipisi ve sellülaritesi gibi özelliklerine bakılarak 
üç alt gruba ayrılır (Grade 1, 2, 3).

Vaka sunumu: 58 yaşında erkek hasta göğüs ön duvarında yaklaşık 2 yıldır olan ve 
giderek artış gösteren şişlik nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastaya toraks tomografisi 
çektirildi. Tomografi sonucu “Anterior mediastende toraks ön duvarı cilt altı kas ve yağ dokuyu 
invaze eden, korpus sternide destrüksiyona yol açan 12x12,5x9 cm boyutlu kalsifik heterojen 
kitle lezyonu izlendi (malign timoma?)” olarak raporlandı. Mevcut lezyonun histopatolojik 
tanısı amaçlı kor biyopsi yapılmasına karar verildi. Biyopsi sonucunda grade 2 kondrosarkom 
gelmesi üzerine büyük damar invazyonunun değerlendirilmesi amaçlı manyetik rezonans an-
jiografi çekildi. Anjiografi sonucunun “Kitlenin posteriorda kalan arkus aorta ve pulmoner 
arterlere komşu kesimi ise parlak hiperintens olarak izlenmektedir (kistik bileşen?)” gelmesi 
üzerine hastaya sternum rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu yapılmasına karar verildi. intraope-
ratif kitlenin bilateral plevraya ve sağ orta loba inazyon yaptığı tespit edilmiş olup invaze olan 
yerlerde rezeke edildi. Sternum rezeksiyonu sonrası prolen match greft çift kat kullanılarak 
kenarları prolen U sütürler ile sabitlendi. Postoperatif dönemde enfeksiyon gelişmedi. Pato-
loji sonucunda kitlenin en büyük çapının 21 cm, Grade 2 kondrosarkom olarak raporlandı. 
Alınan cerrahi sınırlarda tümör odakları izlenmesi üzerine hasta radyosyon onkolojisine yön-
lendirildi. Hasta postoperatif 8. ayında halen radyosyon onkolojisinde tedavi edilmektedir.

Sonuç: Kondrosarkomun histolojik evrelemesinin surviyi belirleyeceği, tam rezeksiyon 
sonrası 5 yıllık survinin %70 dolaylarında olduğu, metastaz görülmesi ya da inkomplet rezek-
siyon durumunda 5 yıllık survinin %26’lara kadar düşeceği çeşitli yayınlarda bildirilmektedir.

Sentetik greftlerin en önemli dezavantajları infeksiyon için potansiyel yaratmalarıdır. Kon-
tamine duvar defektlerinde rekonstrüksiyon için sentetik materyellerin kullanımından kaçı-
nılması önerilmektedir. Minimal fonksiyonel kayıpların ihmal edilebileceği olgularda, büyük 
defektlerin sentetik greftlerin de kullanımı ile başarılı bir şekilde rekonstrükte edilebilmesi, te-
davide geniş sınırlı cerrahi rezeksiyonu mümkün kılmaktadır. Primer göğüs duvarı tümörlerin-
de doğru tedavi için erken teşhis ve uygun vakalarda yeterli rezeksiyon önemlidir.
Anahtar Kelimeler: kondrosarkom, rekonstrüksiyon, rezeksiyon, sternum
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peroperatif görünüm

Resim 1. Peroperatif sternum rezeksiyonu ve sağ orta lob wedge rezeksiyon yapıldıktan sonra oluşan defekt
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P-302  GÖĞÜS DUVARI

GEÇ GELIŞEN NUSS KOMPLIKASYONU
Bülent Öztürk, Atilla Durkan, Ahmet Erbey, Atalay Şahin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Diyarbakır

Nuss yöntemi pektus excavatum düzeltilmesinde kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir. 
Bu yöntem ile ilişkili komplikasyonlar nadir değildir ve bazılarının hayati tehlikesi vardır. Majör 
bir komplikasyon veya organ hasarı gelişince cerrahi girişim kaçınılmaz olur. Hayati tehdit eden 
komplikasyonlar daha çok erken dönemde görülmesine karşın geç dönemde de görülebilir.

Hasta 3 yıl önce pectus excavatum nedeni ile başka bir merkezde Nuss operasyonu olmuş. 
Bir ay öncesine kadar çok fazla şikâyeti olmayan hasta acil serviste genel durum bozukluğu, 
hipotansiyon ve şok tablosu ile görüldü. Çekilen akciğer grafisinde barın 2–3 cm yukarı yer 
değiştirdiği ve kalp konturlarının genişlediği görüldü. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografisi 
ve ekokardiografisinde kardiyak tamponad görülmesi üzerine hasta acil olarak operasyona 
alındı. Öncelikle medyan sternotomi yapıldı. Barın perikardı yaraladığı, kalbi deplase ettiği 
görüldü. Perikard içindeki birikmiş olan kan boşaltıldı. Hastanın vital parametreleri stabil hale 
getirildi. Ardından hastaya sağ anterior mini torakotomi yapıldı ve bar sabitleyici çıkarıldı. Sol 
taraftaki bar sabitleyici serbestleştirilerek bar tamamen çıkarıldı. Kanama ve kaçak kontrolü 
sonrası torakotomi kapatıldı. Perikard onarıldıktan sonra bir adet mediyasten dreni konarak 
sternum usulüne uygun olarak kapatıldı. Sağ ve sol toraks boşluğuna birer adet dren konarak 
operasyona son verildi.

Nuss işlemine bağlı geç komplikasyonlar nadir görülebilir ve barın fiksasyon tekniğini değişti-
rerek önlenebilir. Barın dikkatli yerleştirilmesi ve yakın takibi komplikasyonlardan kaçınmak için 
elzemdir. Geç dönemde de olsa barın rotasyonu ya da yer değiştirebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: pektus, excavatum, Nuss, komplikasyon

Resim 1. Pektus Barının yer değiştirmesi ve Kalp kontürlerinin genişlemesi
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P-303  GÖĞÜS DUVARI

BENIGN TORAKS DUVARI TÜMÖRÜNÜN YILLAR 
IÇINDEKI MALIGN TRANSFORMASYONU
Selçuk Gürz, Hasan Gündoğdu
Artvin Devlet hastanesi, Artvin

Amaç: Toraks duvarı tümörleri, vücudun primer tümörlerinin %2’sini oluşturur. Benign 
karakterli toraks duvarı tümörlerinin nadiren malign karaktere dönüştüğü bilinmektedir. Biz, 
benign toraks duvarı tümörünün 5 yıl içerisinde malign karaktere dönüştüğü bir olguyu sun-
mayı amaçladık.

Olgu: 72 yaşında kadın hasta şiddetli sağ yan ağrısı ile göğüs cerrahisi polikliniğine baş-
vurdu. Yapılan fizik muayenede sağ meme lateralde cilt altı sert palpabl kitle tespit edildi. 
Ayrıntılı hikayede hasta muayene alanında uzun yıllardır şişlik olduğunu, şişliğe yönelik iş-
lemler yapıldığını söylemesi üzerine geçmişe yönelik inceleme yapıldı. 2014 yılında çekilen 
akciğer grafisinde sağda ekspansil toraks duvarı lezyonu olduğu görüldü. O dönemde başka 
bir kurumda iğne biyopsisi olduğunu, patolojisinin “temiz” olması üzerine ameliyatı kabul et-
mediğini belirtti. Mevcut haliyle hastanın çekilen Toraks manyetik rezonans görüntülemesinde 
(MRG) Sağda 4 ile 5’nci interkostal aralığı dolduran yaklaşık olarak 7x7,5 cm boyutlarında 
kitle lezyonu izlenmiştir. Ultrasonografi eşliğinde yapılan biyopsi sonucunda, patolojik tetkiki 
malign mezenkimal olarak raporlanmıştır. Hasta radikal toraks duvarı rezeksiyonu ve rekons-
trüksiyonu ameliyatı için 3. basamak sağlık kuruluşuna yönlendirildi.

Sonuç: Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. 
Yumuşak dokudan köken alan göğüs duvarı tümörleri genellikle ağrısız büyüyen kitle olarak 
karşımıza çıkar. Kemik kaynaklı tümörlerde periost hasarı nedeniyle genellikle ağrı görülür. 
Benign toraks duvarı tümörlerinin yıllar içerisinde malign transformasyon gösterebileceği unu-
tulmamalıdır. En uygun tedavi yöntemi cerrahidir ve benign karakterli olan lezyonlarda da ilk 
tercih eksizyonel biyopsi olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: benign, toraks, tümör

 
Resim 1. Toraks Duvarı Tümörü MRG
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P-304  GÖĞÜS DUVARI

YAŞLI HASTADA GÖĞÜS DUVARI KONDROBLASTIK 
OSTEOSARKOMU, NADIR BIR PATOLOJI
Ayşe Gül Ergönül, Sercan Aydın, Ali Özdil, Tevfik İlker Akçam, Alpaslan Çakan, 
Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE

Giriş:  Göğüs duvarı tümörleri içinde sarkomlar önemli bir yer tutar. Osteosarkom ve 
kondrosarkom kıkırdak ve kemik yapılardan kaynaklanan ve göğüs duvarı sarkomları içinde 
en sık rastlanan tümörlerdir. Genç yaşlarda daha sık olmakla beraber her yaşta görülebilir. 
Kondroblastik osteosarkom ise kondrosit hücrelerinin osteoblastik dönüşüme uğramasıyla 
oluşan ve erken gençlik dönemlerinde görülen çok nadir bir tümördür. Enkondromlardan 
gelişebileceği düşünülmektedir. Olgumuz hem ileri yaş hem nadir görülen bir patolojiyi bir 
arada barındırmaktadır.

Olgu: 81 yaşında erkek hasta sağ meme altında giderek büyüyen şişlik şikayeti ile polik-
liniğimize başvurmuştur. 5–6 yıldır bu şişliğin olduğunu ve giderek büyüdüğünü belirtmiştir. 
Yapılan radyolojik incelemeler sonucunda kondrosarkom düşünülerek operasyona alınan 
hastaya göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Patoloji sonucu kondrob-
lastik osteosarkom olarak bildirilmiştir. Hasta takiptedir.

Sonuç: Göğüs duvarı tümörleri her yaşta görülebilir. Bazen sadece palyatif amaçlı da olsa 
rezeksiyon gerekebilir. Sonrasında onkolojik tedaviler gerekebilir. Olgumuzda yaş itibarı ile sık 
rastlanmayan bir patoloji sonucu çıkmıştır. Cerrahi sınır negatifliği bu hastaların sürvisinde 
önemlidir. Takipleri onkoloji ile birlikte yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kondrosarkom, göğüs duvarı, rezeksiyon
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P-305  GÖĞÜS DUVARI

MANIBRIUM STERNI YERLEŞIMLI ANEVRIZMAL KEMIK 
KISTI OLGUSU
Salih Bilen1, Ali Cevat Kutluk1, Mehmet Mesut Sönmez2, Celalettin İbrahim Kocatürk1

1S. B. Ü Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi

Anevrizmal kemik kisti benign olmasına karşın kemikte lokal olarak destrüksiyona yol aça-
bilen bir hastalıktır. Tüm kemik tümörlerinin %2,5’ini oluştururlar ve içi kanla dolu spongioz 
veya multi loküle kistik kaviteler ile karakterizedir. Bütün kemiklerde görülebilmesine karşın 
özellikle uzun tubüler kemiklerde ve vertebrada daha sık görülürler. Tedavi seçenekleri arasın-
da tam rezeksiyon, küretaj, kemik greftleme ile küretaj, selektif arteryel embolizasyon (primer 
tedavi olarak veya preoperatif terapi) ve perkütan fibrozan ajan enjeksiyonu vardır. Sternum, 
anevrizmal kemik kisti için oldukça nadir bir yerleşim yeridir.

Yirmi-dört yaşındaki erkek hasta 3 aydır mevcut olan göğüs ön duvarında şişlik ve ağrı 
şikayetleri ile başvurdu. Sigara öyküsü dışında başka sağlık sorunu yoktu. Ağrısı analjeziklere 
yanıt veren hastanın göğüs ön duvardaki şişliği zaman içinde artış göstermişti. Çekilen toraks 
bilgisayarlı tomografisinde, manibrium sterni spongioz dokusunda 20x25 mm çapında an-
terior kortekste litik destruktif görünüme sahip kistik lezyon saptandı. Radyoloji ve ortopedi 
konsültasyonları sonucu “anevrizmatik kemik kisti” ön tanısı ile cerrahi kararı alındı.

Destruktif lezyon sahası, sağlam spongioz sahaya kadar kürete edildi. Sternum stabilizas-
yonu bozulmadığı için ek bir işlem yapılmadı. Postoperatif 3. gün taburcu edildi ve normal 
aktivitesine döndü.
Anahtar Kelimeler: anevrizmal, cerrahi, sternum, kist, 
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P-306  GÖĞÜS DUVARI

KOSTAL BÖLGEDE SEYREK RASTLANILAN PERIOSTEAL 
KONDROM
Cumhur Murat Tulay1, Sadık Yaldız1, Peyker Temiz2

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı 
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Periosteal kondrom, hiyalin kıkırdağın nadir karşılaşılan iyi huylu tümörüdür. Periosteal 
kondromlar, en sık uzun kemiklerin metafiz kısmında, el ve ayakların kısa tübüler kemiklerin-
de yer alır. Bu tümörün kosta yerleşimine literatürde çok az rastlanmaktadır. Biz burada, 55 
yaşında, 3 yıldan uzun süredir göğüs ağrısı ve şişliği olan ve rezeksiyonun patolojik sonucu 
periosteal kondrom gelen vakayı sunmayı planladık. .
Anahtar Kelimeler: periosteal kondrom, göğüs ağrısı, kondrom

Resim 1. Periosteal kondrom intraoperatif görünüm
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P-307  GÖĞÜS DUVARI

ERKEN DÖNEM METASTAZ GÖSTEREN TORAKS 
DUVARINDA EWING SARKOM
Cumhur Murat Tulay, Sadık Yaldız
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı

Ewing sarkom, çocuklarda ikinci sıklıkta en sık görülen kemik tümörüdür. Lokalize tümör-
lü hastarda, %20 rekürens görülmektedir. Agresif tedavilere rağmen hastaların %80’i kaybe-
dilmektedir. Biz 17 yaşında kosta yerleşimi, Ewing sarkom tanısı konarak neoadjuvan tedavi 
sonrası opere edilen, ancak postoperatif 3. ayında yaygın batın metastazı olan erkek hastamızı 
sunmayı planladık. Sağda 10. kot bölgesine uyan alanda ele gelen şişlik ve ağrı şikayeti ile dış 
merkeze başvuran hastaya biyopsi yapılmış, ancak hasta patoloji sonuçlarını almaya gitme-
miş. Biyopsiden 3 ay sonra şişliğinde artma şikayeti ile tarafımıza başvuran hastanın çekilen 
toraks ve batın tomograsinde en uzun çapı ile 10 cm’ye varan kosta destrüksiyonu oluşturan 
yumuşak doku komponentinin eşlik ettiği solid lezyon tespit edildi. Kitle lezyonunun, eski to-
mografi ile karşılaştırıldığında 6 cm. den 10 cm. e progrese olduğu görüldü. Konsey kararı ile 
hasta neoadjuvan kemoterapi için onkolojiye yönlendirildi. Tedavi sonrası çekilen tomogra-
filerinde kitlenin 2 cm. civarında regrese olduğunun tespit edilmesi üzerine rezeksiyona karar 
verildi. Cerrahi esnasında genel cerrahi kliniği vakaya davet edilerek abdominal değerlendir-
menin yapılması istendi. Şüpheli olarak değerlendirilen peritoneal alanlardan frozen çalışılma-
sı istendi. Bu alanlarda tümör dokusuna rastlanmaması üzerine 9–10–11. kotlar makroskobik 
olarak en az 2 cm. tümörsüz alan kalacak şekilde rezeke edildi. Diyafragma ile yapışıklık 
gösteren tümör alanı parsiyel diyafragma rezeksiyonu yapılarak anblok çıkartıldı. Diyafragma 
primer kapatıldı. Göğüs duvarı defekti metil-metaakrilat ve prolen mesh kullanılarak kapatıldı. 
Patoloji sonucu “Materyalde saptanan tümörün en büyük boyutu 10 cm olup alınan çok sayı-
da örnekte tümörün yaklaşık %70’inin canlılığını koruduğu, %30 oranında bir alanın nekrotik 
nitelikte olduğu görülmüştür” olarak rapor edildi. Materyal 14*12*3 cm olup, yer alan üst 
ve alt kostada tutulum görülmemiş, orta kostanın ise yaygın olarak tümörle infiltre olduğu 
görülmüştür. Geniş eksizyon materyalinin üzerinde örneklenen cerrahi sınırlarda, ayrıca gön-
derilen periton cerrahi sınırda ve diyafragma alanlarında tümör izlenmemiştir. Postoperatif 7. 
gün taburcu edilen hasta onkoloji kliniğine yönlendirildi, ancak hastanın onkoloji kliniğine 
başvurmadığı öğrenildi. Cerrahiden 3 ay sonra acil servise karın ağrısı ile başvuran hastanın 
yapılan tomografik incelemesinde yaygın batın metastazı tespit edildi. Hasta postoperatif 9. 
ayında olup kemoterapi almaktadır. Ewing sarkomun agresf seyir göstermesi dolayısıyla bu 
hastaların çok yakın medikal takip gerektirdiğine inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: ewing sarkom, toraks duvarı kitle, göğüs ağrısı
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Resim 1. 1–2 intraoperatif tümör ve rekonstrüksiyon sonrası görünüm 3–4 postoperatif 3. ay, yaygın abdominal kitleler
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P-308  GÖĞÜS DUVARI

GÖĞÜS DUVARI YERLEŞIMLI NON-HODGKIN LENFOMA 
OLGUSU
Akın Eraslan Balcı, Muharrem Çakmak, Siyami Aydın, Suna Polatoğlu
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ

Göğüs duvarı tümörleri vücudun bütün primer tümörlerinin %2’sini, toraksa ait malignite-
lerin %5’ini oluşturur. Non-Hodgkin lenfoma (NHL) torasik tutulum, %43 oranında mediyas-
tinal-hilar lenfadenopatiler ya da akciğer parankimi tutulumu şeklindedir. NHL’da izole göğüs 
duvarı tutulumu nadirdir ve daha çok büyük hücreli lenfomada görülmektedir. Çalışmamızda, 
sol anterosuperior yerleşimli, enfekte kitle lezyonu nedeniyle kliniğimize gelen, eksizyon ve 
greft ile rekonstrüksiyonu yapılan, patolojik tanısı non-Hodgkin lenfoma gelen 25 yaşında 
erkek hastayı paylaşmayı amaçladık (Resim 1).
Anahtar Kelimeler: Göğüs duvarı, non-Hodgkin lenfoma, Rekonstrüksiyon

Resim 1. Göğüs duvarındaki kitleye ait görüntü
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P-309  GÖĞÜS DUVARI

ŞIDDETLI AĞRI ILE GELEN KONDROMA
Funda İncekara, Zeynep Cesur, Sadi Kaya, Göktürk Fındık
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, göğüs cerrahisi birimi

Giriş:  Benign kemik tümörlerinin yaklaşık %15’ini kondromlar oluşturur. İnce bir kemik 
korteks altında genişleyen bu lezyonlar genelde kostakondral bileşkeye komşu lokalizasyonda 
yerleşirler. Yavaş büyüyen tümörler olduğundan genelde ağrısız olmalarına karşılık şiddetli 
ağrı şikayeti ile başvuran hastalar da mevcuttur.

Bu olgumuzda kliniğimize ağrı şikayeti ile başvuran ve kondroma saptanan hastamızdan 
bahsedeceğiz.

Olgu: Yirmi yedi yaşında kadın hasta, son 1 aydır artan sol meme altında şiddetli ağrı ve 
ele gelen şişlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede sol meme altında mid-
kalvikuler hattın medialinde kostaya ait olduğu düşünülen şişlik palpe edildi. Dış merkezde 
çekilmiş meme ultrasonografisinde kostakondral bileşkede 17x23 mm boyutlarında lezyon 
tariflenmesi üzerine üç fazlı kemik sintigrafi istendi. Raporunda sol 5. kot anteriorda interkostal 
aralığa taşma gösteren ekspansil ve heterojen fokal artmış tutulum saptandı. Olası malign pri-
mer kemik patolojileri açısından şüpheli izlenmesi üzerine operasyon kararı alındı. Sol meme 
altı çizgisi üzerinden 4 cmlik cilt-ciltaltı insizyon ile lezyonlu kot üzerine düşüldü ve kot anteri-
ordan güvenli cerrahi sınır sağlanarak parsiyel rezeke edildi. Plevra açıldığından toraks içine 
bir adet 24 f chest tüp yerleştirildi. Takiplerinde sıkıntısı olmayan hasta, postoperatif 2. gün 
taburcu edildi. Patoloji sonucu kondroma ve cerrahi sınır temiz olarak raporlandı.

Sonuç: Kondromlar, ekspansil lezyonlar olduğundan periost basısı veya çevre doku ba-
sısı ile zamanla ağrı nedeni olabilirler. Kondromlar gibi tümörün benign olduğu toraks duvarı 
lezyonlarında da tanının eksizyonel yaklaşım ile konulması uygundur. Primer benign toraks 
duvarı tümörleri preoperatif değerlendirmede malign patolojilerle karışabilmektedir, radyo-
lojik olarak ayırımları zordur. İntraoperatif frozen çalışma imkanı olmadığından, rezeksiyon 
yapılırken geniş ve güvenli cerrahi sınır sağlanarak yapılmasına dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: kondroma, toraks duvarı, kot tümörü

Resim 1. Eksizyon sonrası görünüm
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P-310  GÖĞÜS DUVARI

TORAKS DUVARININ NADIR GÖRÜLEN BIR TÜMÖRÜ: 
SÜPERFISYAL ANJIOMIKSOMA
Atilla Can1, Hıdır Esme1, Ethem Ömeroğlu2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Giriş: Süperfisyal anjiomiksomalar (Kutanöz miksoma) belirli histolojik ve klinik özellikleri 
ile diğer miksoid tümörlerden ayırt edilmesi gereken, rekürrens göstermeye eğilimli deri ve 
subkutanöz yerleşimli nadir görülen benign lezyonlardır. Anjiomiksomalar metastatik potansi-
yeli olmayan fakat lokal rekürrens riski taşıyan yumuşak doku tümörleridir. Bu tümörler nere-
deyse yalnızca yetişkin kadınların perine ve pelvis yumuşak dokularında ortaya çıkmaktadır. 
Agresif anjiomiksoma, anjiomyofibroblastoma ve süperfisyal anjiomiksoma olmak üzere üç 
tipi tanımlanmıştır. Toraks duvarı tümörleri arasında nadiren görülmesi ve pediatrik yaş guru-
bunda daha da nadir görülmesi nedeni ile vakamızı sunuyoruz.

Olgu: 12 yaşında erkek hasta. Sol göğüs ön duvarında yaklaşık altı ay içerisinde ya-
vaş büyüyen ağrısız kitle şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede sol sternoclaviculer eklem 
bölgesinde ele gelen yaklaşık 3 cm ebatlarında sert, fiske ağrısız kitle palpe edildi. Toraks 
MR, sol klavikula inferior-anterior komşuluğunda pektoral kası anteriora doğru deplase eden 
28x25x22 mm boyutunda düzgün sınırlı, makrolobüle konturlu T1A görüntülerde kas doku-
suna göre hipointens, T2A görüntülerde hiperintens, IV Gad. enjeksiyonu takiben periferal 
heterojen patolojik kontrast tutulumu gösteren kitle lezyonu mevcuttur (nörojenik tümör?) 
şeklinde rapor edildi. Genel anestezi altında kitle total olarak eksize edildi ve patolojik olarak 
kutanöz anjiomikzom olarak rapor edildi.

Tartışma: Süperfisyal anjiomiksom (SA), genellikle 3–4 cm’den küçük, gövde, genital 
bölge veya baş-boyun ve daha az olarak da bacaklarda yerleşen soliter, dermal veya subkuta-
nöz nodül olarak kendini gösterir. İlk kez 1988 de tanımlanmasına rağmen süperfisyal anjio-
miksoma halen yeteri kadar tanınmayan bir tümördür. Epitelyal komponent yaklaşık tümörün 
%25 ini oluşturmaktadır. Tüm yaşlarda görülebilmesine rağmen 3. ve 4. dekatlarda daha 
sıktır. Agresif anjiomiksomalar genellikle infiltratiftir. Oysa süperfisyal anjiomiksoma infiltratif 
değildir ve iyi sınırlıdır. SA’lar lokal eksizyon ile tedavi edilirler. Genellikle inkomplet rezeksi-
yona bağlı olarak lezyonların üçte biri, destrüktif olmayan bir şekilde tekrar eder. Agresif lokal 
büyüme veya metastaz yapmaz.
Anahtar Kelimeler: göğüs cerrahisi, süperfisyal anjiomiksoma, toraks duvarı tümörleri
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P-311  GÖĞÜS DUVARI

AÇIK KALP CERRAHISI SONRASI STERNAL DEHISENS 
GELIŞEN HASTADA GREFT UYGULANMASI
Oya Yıldız1, Alper Fındıkcıoğlu1, Dalokay Kılıç2, Sinan Issı2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Açık kalp cerrahisi sonrası derin sternal enfeksiyon genellikle osteomiyelit, sternal 
ayrılma ve mediastinit ile birliktedir ve ciddi morbitide-mortalite nedenidir.

Olgu: İki ay önce yapılan kardiyak cerrahi (CABG+LAD endarterektomi) sonrası se-
rebrovasküler olay gelişen 63 yaşında erkek hastada istemsiz omuz hareketlerine bağlı ster-
nal dehisens ve osteomiyelit olmuş. Kalp damar cerrahisi tarafından iki kere sternal revizyon 
yapılmış, sternum klipsi ile stabilizasyon sağlanmış. Ancak hastanın istemsiz yaptığı omuz 
hareketlerinin devam etmesi nedeniyle başarı sağlanamamış. Hasta kliniğimizce devralındı, 
cerrahi olarak eksplore edildi, sternum dokusunun tamamen erode olduğu görüldü, enfekte 
dokular debride edildi, VAC sistemi bağlandı ve antibiyotik tedavisine devam edildi. Bir hafta 
sonra tekrar cerrahiye alınarak göğüs ön duvarına titanyum mesh ve 2, 5, 7. kostalar arasına 
titanyum rib yerleştirildi. Postoperatif takiplerinde hasta üçüncü haftada şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: Derin sternal enfeksiyon açık kalp cerrahisi sonrası nadir görülen, ancak ciddi 
komplikasyonlara neden olabilen bir durumdur. Yüksek morbitide-mortalite ve hastanede 
yatış süresinin uzamasına neden olur. Sternal dehisens gelişen hastanın uzamış dönem teda-
visinde antibiyoterapi ile beraber sternum revizyonu-greft uygulaması da seçenekler arasında 
olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: greft, osteomiyelit, sternal dehisens

Resim 1. İntraoperatif görünüm
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P-312  GÖĞÜS DUVARI

INTRATORASIK YABANCI CISIM KOMPLIKASYONU
Onur Bayrakçı, M. Yunus Benli, Maruf Şanlı, A. Ferudun Işık, Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep

Toraks travmalarının %70’ini künt, %30’unu penetran yaralanmalar oluşturmaktadır. 
Künt yaralanmaların en sık nedeni motorlu taşıt kazaları, penetran yaralanmaların en sık ne-
denleri ise ateşli silah yaralanmaları ve delici-kesici alet yaralanmaları oluşturmaktadır (1). Kli-
niğimize başvuran plevral efüzyon olgusunun ekspanse olamaması nedeniyle yapılan tanısal 
vatsta, intratorasik yabancı cisim komplikasyonu olduğu görüldü ve olgu sunumu yapılması 
anlamlı bulunmuştur.

20 yaşında erkek hasta 3 ay önce öksürük, yan ağrısı ve ateş şikayetleri sonrası dış merkezde 
pnömoni ön tanısıyla medikal tedavileri uygulanmış ancak şikayetlerinde progresyon ve plevral 
efüzyon saptanan hasta kliniğimize sevkedilmişti. Fizik muayenesinde sağ alt zonda solunum 
sesleri azalmış, ronküs ve perküzyonla matite saptanan hastanın grafisinde sağ plevral efüzyon 
saptanması üzerine drenaj sağlandı. Plevral sıvı ve balgam kültüründe üreme olmadı. Radyolo-
jik olarak nonekspanse akciğer görünümü olması üzerine eksplorasyon kararı alınan hastaya sağ 
vats dekortikasyon yapıldı ve toraks duvarında saplanmış olarak intratorasik yabancı cisim (kür-
dan) çıkartıldı. Hastanın anamnezi derinleştirildi ancak böyle bir teması hatırlamadığını belirtti. 
Postoperatif 3. gün tam ekspanse akciğer görünümü olan hasta şifa ile taburcu edildi.

Toraks travması geçiren hastaların çoğu travmadan sonraki erken dönemde konulan doğ-
ru tanı ve tedavi ile sekelsiz iyileşebilmektedir. Ancak toraks travmalı hastaların %10–30’unda 
ilk etapta gözden kaçmış, yetersiz tedavi edilmiş veya travmanın doğal sürecine bağlı olu-
şabilecek komplikasyonlar günler, aylar hatta yıllar sonra bile oluşabilmektedir (2). Bizim 
olgumuzda da enfeksiyon, plevral efüzyon, plevral kalınlaşma ve tuzak akciğer mevcuttu. 
Tekrarlayan efüzyonlarda ve tuzak akciğer izlenimi olan olgularda eksplorasyon kararı erken 
alınmalıdır. Altta yatan neden olgumuzda olduğu gibi yabancı cisim ise çıkarılmadan klinik 
düzelmeyecektir.
Anahtar Kelimeler: toraks, yabancı cisim, komplikasyon, plevral efüzyon, vats

Resim 1. İntratorasik yabancı cisim
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P-313  GÖĞÜS DUVARI

88 YAŞINDA ALZHEIMER HASTASI BAYAN HASTADA 
DEV GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRÜ; B HÜCRELI LENFOMA
Abdulaziz Kök, Osman Cemil Akdemir, Sedat Ziyade, Ömer Soysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Hodgkin dışı lenfomada WHO sınıflaması, hastalığın ilerlemesi ve etkili tedavinin 
seçimini sağlar. Tümörün derecesi seçilecek tedaviyi belirlemede önemlidir. Düşük dereceli 
lenfomalar (sessiz seyirli) yavaş ilerler, acil tedavi çoğu kez gerekmez. Hastalar uzun süre iyi 
bir yaşam kalitesi ile yaşarlar. Ancak tedavi ile tam şifa nadirdir. Bazı vakalar zamanla daha 
agresif lenfoma tiplerine dönüşebilir, o zaman daha yoğun tedavi gerekir. Orta ve yüksek dere-
celi Hodgkin dışı lenfoma agresif olarak adlandırılır. Bu tümörler hızla büyüyebilir ve tanıdan 
hemen sonra tedavi gerekir. Bu tümörler daha yoğun tedavi gerektirmesine rağmen yapılacak 
tedavi ile tam şifa elde edilebilir. Göğüs duvarı tümörlerinde farklı tedavi seçenekleri vardır. 
Göğüs duvarı rezeksiyonu tedavinin bir aşamasında sıklıkla gerekli olmaktadır. Bir göğüs du-
varında, rezeke edilmiş, hodgkin dışı lenfoma olgusu sunulmuştur.

Olgu: 88 yaşında bayan hasta, göğüs duvarında şişlik şikayeti ile başvurdu. Hikayede, 
7–8 aydır olduğu ve giderek büyüdüğü öğrenildi. 7 yıldır bilinen alzheimer demansı olduğu 
öğrenildi, sözel iletişim kurmakta zorlanıldı. Toraks BT de sol lateral göğüs duvarında, mobil, 
orta sertlikte ve 16x15x15 cm boyutunda kitle mevcuttu. Preoperatif dönemde üst gastroin-
testinal kanama geçirdi. Medikal tedavi ile kontrol altına alındı. Ameliyatta, cilt altı geçildikten 
sonra kitleye paralel olarak koterle kotlar seviyesine kadar inildi. Anteriorda pektoral kasların 
kitleye sıkı yapışık bir kısım lifleri kesildi. Arkada trapez kasından kitle ayrıldı. Latisimus dorsi-
nin bir kısmı kitle ile beraber eksize edildi. Kitlenin diseksiyon ilerledikce aksillanın derinlikleri-
ne doğru ilerlediği görüldü. Aksiller arterden kitleye giren 2 dal dönüldü. Hemoklip konularak 
kesildi. Kitleye giren yaklaşık 4 mm çaplı bir ven dönüldü, 2 kez bağlandı ve kesildi. Aksiller 
sinire giden kökün kitleye sıkı yapışık olduğu, aksiller arter kökünün de kitleye sıkı yapışık 
olduğu görüldü. Bu alanlarda arter ve sinir korunarak kitle üzerinden sıyırıldı. Bu bölgede R1 
rezeksiyon olduğu düşünüldü. Kalan bağlantıları da diseke edildikten sonra kitle total olarak 
çıkarıldı. Ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü. Bölge primer kapatıldı. Patolojisi, agresif B hücreli 
lenfoma, Germinal merkez benzeri fenotip geldi. Postoperatif dönemde sorunu olmadı. Ke-
moterapi ve radyoterapi için yönlendirildi

Sonuç: Çok büyük cesamette göğüs duvarı tümörleri palyatif amaçlı çıkarılabilir.
Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı tümörü, lenfoma
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P-314  GÖĞÜS DUVARI

GÖĞÜS DUVARINDA DERMATOFIBROSARKOMA 
PROTUBERANS
Akın Eraslan Balcı, Muharrem Çakmak, Suna Polatoğlu, Siyami Aydın
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ.

Dermatofibrosarkom protüberans (DFSP) nadir görülen lokal, agresif bir tümördür. Küçük 
boyutlu başlayıp cilt, cilt altı, kas ve kemiğe infiltre olabilir, geniş eksizyona rağmen yeniden 
tekrarlayabilir. Tümör, tek nodül olarak başlayıp, lokal olarak ilerler zamanla multinodüler, 
sert, fikse, üzerinde kanama alanları ve ülserasyonlar görülen bir kitleye dönüşebilirler. Tanı, 
fizik muayene, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile ko-
nur. Tedavisi geniş güvenlik sınırları içeren cerrahi rezeksiyondur. Uzak metastaz yapabilir. 
Kemoterapi ve radyoterapi, sadece rekürrens ve uzak metastaz varlığında yapılır. Kliniğimize, 
sol anterosüperior göğüs duvarında lokalize, ağrılı kitle lezyonu ile başvuran 52 yaşında erkek 
hastaya, kitle rezeksiyonu ve göğüs duvarı rekonstrüksiyonu yapıldı (Resim 1). Patolojik tanısı 
DFSP olarak bildirildi. Çalışmamızda, göğüs duvarında nadir görülen bu olguyu paylaşmayı 
amaçladık
Anahtar Kelimeler: Dermatofibrosarkoma protuberans, Göğüs duvarı, Rezeksiyon

Resim 1. Kitlenin intraoperatif görüntüsü
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P-315  GÖĞÜS DUVARI

ŞIRNAK KOŞULLARINDA MIRPC; 1 OLGU
Selçuk Gürz
Artvin Devlet hastanesi, Artvin

Amaç: Halk arasında “Güvercin Göğüs” olarak bilinen Pektus Karinatum, ikinci en sık 
görülen toraks duvarı deformitesidir. Toraks duvarı deformiteleri Şırnak Merkez’de sık olarak 
karşılaşılan rahatsızlıklardandı. Biz, Güneydoğu bölgemizin zor koşullarında Minimal İnvaziv 
Pektus Karinatum Cerrahisi (MIRPC) ile tedavi edilen bir olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu: 14 yaşında erkek hasta, 2 ay önce fark edilen göğüs ön duvarında çıkıntı şika-
yeti ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayenede Unilateral (Sağ) kondrogladiolar 
tip pektus karinatum, minimal skolyoz, skapulalarda belirginleşme olduğu görüldü. Yapılan 
radyolojik tetkiklerinde asimetrik kondrogladiolar tipte pektus karinatum olduğu görülmesi 
üzerine MIRPC (Abramson Tekniği) ile tedavisi yapıldı. Postoperatif 4. gün iyi bir şekilde ta-
burcu edildi.

Sonuç: Pektus Karinatum 2. en sık karşılaşılan göğüs deformitesidir. Genellikle doğuştan 
itibaren fark edilen, fark edilmediği taktirde ilerleyen yaşlarda postur bozukluklarına, skolyoz 
gibi vertebral anormalliklere ve kozmetik rahatsızlıklara sebep olmaktadır. En önemli tedavi 
şekli cerrahi olan bu deformitenin son yıllarda açık cerrahiye oranla tercih edilen şekli minimal 
invaziv cerrahi yöntemdir. Ülkemizin belirli kliniklerinde gerçekleştirilen bu yöntem Şırnak gibi 
imkanların kısıtlı olduğu bir bölgede uygulanmış ve fayda sağlamıştır. MIRPC, uygun olgular-
da, nerede olursa olsun, pektus karinatumda güvenle uygulanabilecek bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Deformite, karinatum, minimal, pektus

 
Resim 1. Olgumuzun Cerrahi Öncesi ve Sonrası Görselleri
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P-316  GÖĞÜS DUVARI

TORAKS DUVARINDA LOKALIZE SCHWANNOMA
Oya Yıldız1, Alper Fındıkcıoğlu1, Dalokay Kılıç2, Sinan Issı2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş:  Schwannomalar periferik sinir kılıfından köken alan soliter, kapsüle lezyonlardır. 
Daha sıklıkla intratorasik olarak yerleşirken nadiren periferik interkostal sinirlerden köken ala-
rak toraks duvarında lokalize olabilir.

Olgu: Sırt ağrısı yakınması nedeniyle başvuran 52 yaşında kadın hastanın 15 yıldır sağ 
göğüs duvarı yan bölgesinde ele gelen kitlesi varmış, son zamanlarda ağrı yakınması olmuş. 
Fizik muayenede sağ posterolateralde yaklaşık 5 cm boyutlarında mobil kitle saptandı. Toraks 
bilgisayarlı tomografi sağ lateral dorsi-toraks arası 5 cm boyutlarında olası elastofibroma dorsi 
olarak raporlanmış. Hasta opere edilerek kitle total çıkarıldı. Patoloji sonucu schwannoma 
olarak raporlandı.

Sonuç: Schwannoma benign olup nadiren malignleşme potansiyeli olan bir lezyondur. 
Ağrı yakınması nedeniyle hasta opere edilmiş ve postoperatif dönemde hastanın ağrı şikayeti 
kalmamıştır. Nadiren toraks duvarında lokalize olsa da radyolojik ve patolojik değerlendirme-
de toraks duvarı lezyonlarında akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Toraks duvarı tümörü, benign, schwannoma

Resim 1. Toraks BT görüntüsü
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P-317  GÖĞÜS DUVARI

LIPOM HER ZAMAN BENIGN MI?
Mehmet Akif Tezcan1, İbrahim Özsoy1, Ahmet Oral1, Atalay Şahin2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Kayseri 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Diyarbakır

Lipomlar etrafı konnektif fibröz doku ile sarılı yağdan oluşan yaygın benign lezyonlardır. 
Yumuşak, mobil ve genellikle küçük ağrısız sıklıkla boyun, kol, bacak gövdede subkutan böl-
gede yerleşir. Lipomlar nadiren hayatı tehdit eder ve rezeksiyondan sonra rekürrens %5’den 
azdır. Göğüs ağrısı ile gelen 32 yaşında bayan hastanın göğüs ön duvarında yaklaşık 2 cm 
büyüklüğünde şişlik mevcuttu. Toraks CT de sağ üst kadranda cilt altı yağlı dokuda düzensiz 
sınırlı yaklaşık 2,5 cm çapında, yumuşak doku dansitesinde lezyon izlendi. Lezyon cerrahi 
olarak eksize edildi. Patolojik olarak intramuskuler infiltratif atipik lipomatozis tanısı kondu. 
Lipomlar benign lezyon olmalarına karşın histopatolojik olarak alt gruplara ayrılırlar. Lipa-
matozis kas, sinir, tendon kılıfı ve eklem gibi diğer dokularla ilişkili olup invaze ettiği dokula-
rı destrükte etme eğilimindedir. Erişkinlerde ve erkeklerde sık görülür. Tanıda ultrasonografi 
nonspesifiktir ve tomografi ise karakteristiktir. Lipomlar benign lezyon olmasına rağmen ma-
lign potansiyeli olan lipomlarda akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: lipom, atipik, lipomatoz
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P-318  GÖĞÜS DUVARI

GÖĞÜS DUVARINDA SALMONELLA TYPHI APSESI
Mehmet Değirmenci1, Hakan Sezgin Sayıner2

1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kahramanmaraş 
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Adıyaman

36 yaşında erkek hasta. Göğüs ön duvarında şişlik, kızarıklık, ağrı şikâyetleri ile başvuran 
hastada gastrointestinal şikayet yoktu. Fizik muayenesinde göğüs sol ön duvarında 3. İnter-
kostal aralık seviyesinde fluktuasyon veren gergin kitlesel lezyon mevcuttu. Apseden ponksi-
yon yapıldı, kültürde Salmonella typhi üredi. 1 haftalık seftriakson tedavisinden sonra cerrahi 
tedavi uygulanarak kür sağlandı. Göğüs duvarı enfeksiyonlarında ve abselerinde Salmonella 
typhi de akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Salmonella typhi, göğüs duvarı, apse

 Resim 1. Göğüs Duvarında Salmonella typhi Apsesi
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P-319  GÖĞÜS DUVARI

KOSTADA ANEVRIZMAL KEMIK KISTI
Mehmet Akif Tezcan1, İbrahim Özsoy1, Ahmet Oral1, Atalay Şahin2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Kayseri 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Diyarbakır

Anevrizmal kemik kisti (AKK) iskelet sisteminin benign bir tümörüdür. AKK çoğunlukla 
çocuk ve genç erişkinlerde görülen iskelet sisteminin non-neoplastik tümörüdür. Tüm kemik 
tümörlerinin %1–2 ni oluşturur. Kaburgadan kaynaklanan AKK oldukça nadirdir ve diğer 
kemik tümörlerinden ayırmak oldukça zordur. Fizik muayenede palpe edilemediği halde 
semptomatik olabilir. Biz tomografi ile tanı koyup cerrahi olarak tedavi ettiğimiz kaburgadan 
kaynaklanan AKK olan 33 yaşındaki bir hastayı sunduk.
Anahtar Kelimeler: anevriza, kemik, kist, 

Resim 1. Anevrizmal kemik kisti
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P-320  GÖĞÜS DUVARI

KABURGADA PATOLOJIK KIRIĞA YOL AÇAN KAVERNÖZ 
HEMANGIOM
Hakan Keskin, Makbule Ergin, Yasin İlter Toker, Abdullah Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Giriş:  İntraosseöz hemangiomlar bütün kemik tümörlerin yaklaşık %1’ini oluştururlar. 
Daha ziyade vertebra ve kalvaryumda görülürler. İntraosseöz hemangiomlar son derece nadir 
görülmesine karşı, özellikle asemptomatik hastalarda diğer kemik tümörlerin ayırıcı tanısında 
düşünülmelidir çünkü intraosseöz hemangiomların semptom oluşturmadıkları sürece tedavi 
endikasyonları yoktur.

Vaka: Elli bir yaşında kadın hasta 2 aydır olan ve giderek artış gösteren sırt ağrısı şikayeti 
ile çekilen toraks tomografisinde sağ hemitoraks posteriorda 8. Kostada dekstrüksiyona yol 
açan ekspansil konturları hafif düzensiz heterojen kontrastlanma gösteren kitle lezyonu ve aynı 
kaburgada patolojik kırık izlenmesi üzerine kliniğimize yönlendirilmiştir. (Resim 1) Tarama 
amaçlı çekilen Pozitron Emisyon Tomografisinde mevcut lezyonun sadece lateral kesiminde 
fraktür olan kısımda fdg tutulumu olduğu saptanmıştır. (SUVmax4,5) Lezyonun büyük ço-
ğunluğunda fdg tutulumu mevcut değildi. Bu bulgular ile kaburga rezeksiyonu yapılmasına 
karar verildi. Posterior torakotomi kesisi ile 8. Kaburga ekstraplevral olarak çıkartıldı. Lezyo-
nun anterior ve posterior kısmından cerrahi sınırlar alınarak patolojiye gönderildi. Patoloji 
sonucunda 6x5x5 cmlik kesit yüzü kahve kanamalı boşluklar içeren sert yapıda kitle lezyonu; 
kavernöz hemangiom olarak raporlandı. Hastanın 7 aylık takiplerinde herhangi bir kompli-
kasyon gelişmemiştir.

Tartışma: Kemik hemanjiomları her yaşta görülebilmesine rağmen genellikle orta yaş 
erkek hasta popülasyonunda görülmektedir.

Histopatolojik olarak hemanjiom yavaş gelişen, primer benign bir neoplazmdır. Kapiller, 
kavernöz, venöz ve mikst subtipleri vardır. En sık görülen tipi kavernöz hemangiomdur. Bizim 
hastamızda da kevernöz hemangiom saptanmıştır.

Etiyolojisi tam olarak açıklanamamakla birlikte hemanjiyomların gelişiminde travma, vas-
küler ve hormonal değişikliklerin katkısı olduğu öne sürülmektedir.

Kemik hemanjiomları genellikle asemptomatik lezyonlar olup, rastlantısal veya postmor-
tem değerlendirmelerde saptanabilir. İntraosseöz hemangiomların semptom oluşturmadıkları 
sürece tedavi endikasyonları yoktur. Bizim hastamızda patolojik fraktür ve buna bağlı sırt 
ağrısı mevcuttu.

Radyolojik özellikleri heterojen olup, bu nedenle bazen agresif malign tümörler ile karı-
şabilir. Radyolojik görünümlerinin heterojen olabilmesinden dolayı çoğu benign veya malign 
durumlar ile karışabilmektedir. Özellikle lokal agresif olanlar malign tümörleri taklit ederler.

Sonuç olarak, kaburga hemanjiomları nadir olmasına karşılık, osteolitik, ekstraosseöz yu-
muşak doku kitlesi ile gelen asemptomatik genç bir hastada kemik hemanjiomu akla gelme-
lidir.
Anahtar Kelimeler: benign, hemaniom, kaburga, kavernöz
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Resim 1. Toraks tomografisinde sağ 8. kaburgadaki kitlenin görünümü
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P-321  GÖĞÜS DUVARI

POST TORAKOTOMI SONRASI MASIF HEMOPTIZININ 
NADIR BIR NEDENI: KOT FRAKTÜRÜ
Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş, Mehmet Ağar
İnönü Üniversitesi Göğüs cerrahi Anabilim Dalı

Post torakotomi sonrası masif hemoptizinin nadir bir nedeni: kot fraktürü
Torakotomi ile yapılan ameliyatlar sonrası oluşan postoperatif komplikasyonlar ciddi mor-

talite ve morbiditeye neden olabilmektedir. Torakotomi sonrası oluşan komplikasyonlar; hava 
yolları, parankim, plevra, toraks duvarı ve kardiyovasküler sistem komplikasyonları olarak 
kategorize edilebilir.

Yaklaşık 20 yıl önce hidatik kist nedeni ile sağ torakotomi yapılarak tedavi edilen, hasta 
masif hemoptizi nedeniyle başvurdu. Hemoptizinin gerilememesi üzerine opere edilen hasta-
nın sağ akciğer orta lobuna penetre olmuş, orta lobu harap eden kemik fragmanı çıkarılarak 
orta lobektomi yapıldı. Hemoptizi şikayeti kaybolan hastada ekspansiyon kusuru gelişmesi 
nedeniyle tekrarlayan operasyonlarla plevral dekortikasyon, segmentektomi ve en son sağ 
pnömonektomi yapıldı. Pnömonektomi sonrası takiplerinde komplikasyon gelişmeyen hasta 
taburcu edildi.

Kot fraktürüne bağlı masif hemoptizi torakotominin uzun dönem komplikasyonları arasın-
da bilindiği kadarı ile literatürde bulunmamaktadır. Pnömonektomi ile sonuçlanan kot fraktü-
rüne bağlı masif hemoptizi ve kot fraktürüne bağlı harap olmuş akciğer olgusu sunuldu.
Anahtar Kelimeler: masif hemoptizi, kot fraktürü, torakotomi komplikasyonları
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P-322  GÖĞÜS DUVARI

NUSS PROSEDÜRÜ SIRASINDA KONULAN 
STABILIZATÖRLERIN ÇIKARTILMASI IÇIN YENI BIR 
TEKNIK
Hakan Keskin, Makbule Ergin, Sermin Tayfun, Abdullah Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Pektus ekskavatumun cerrahi tedavisinde birçok yöntem mevcuttur. Bunlar arasında en 
sık kullanılanlar modifiye ravitch ve nuss prosedürüdür.

Nuss prosedüründe konulan bar veya barların çıkartılması aşamasında barların hareketle-
rini kısıtlaması için konulan stabilizatörlerin çıkartılması zor olabiliyor. Klasik yöntemle barların 
kıvrık olan kısımları mümkün olduğunca düzleştirilmesi ve düzleştirilen kısımdan kaydırarak 
stabilizatör çıkartılmaya çalışılıyordu. Barın yeteri kadar düzleştirilememesi ve araya giren do-
kulardan kaynaklı olarak stabilizatörün çıkartılması zor olabiliyordu. Bu teknik ile barın düz-
leştirilmesine gerek kalmadan stabilizatör çıkartılabilmektedir.

Bu teknikte stabilizatör ve barın ucu her zaman ki gibi keskin ve künt disseksiyon ile eks-
plore ediliyor. Daha sonra barın alt kısmı ve stabilizatörün bir ucu kancalar ile tutularak birbir-
lerine 90 derece olacak şekilde kuvvet uygulanarak stabilizatörün bir kenarı bardan çıkartılıyor 
ve daha sonra diğer kenarı yine kanca veya klemple bardan uzaklaştırılıyor.

Bu teknik ile stabilizatörleri çıkartılan beş hastamızda bar çıkartılması sonrasında bir 
komplikasyon izlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: pectus, nuss, stabilizatör, teknik

Resim 1. Stabilizatörün çıkartılması
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P-323  GÖĞÜS DUVARI

RAVITCH SONRASI NUSS: NASIL DAHA GÜVENLI 
OLABILIR?
Bihter Sayan, Esra Yamansavcı Şirzai, Çağatay Çetinkaya, Tunç Laçin, Mustafa Yüksel
Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Bu çalışmada pektus ekskavatumun (PE) Ravitch ile onarımı sonrası yetersiz dü-
zelme olmuş hastalarda modifiye Nuss (MIRPE) yönteminin uygulanabilirliğinin araştırılması 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve yöntem: Ağustos 2005-Şubat 2017 tarihleri arasında kliniğimizde MIRPE 
ile opere olmuş, 742 pektus ekskavatum hastası içinde Ravitch operasyonu sonrası MIRPE 
uygulanan 34 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tamamı aynı cerrah tarafından opere edilmiş 
hastaların bilgileri prospektif olarak veri tabanına işlenip, retrospektif inceleme yapılmıştır. 
Grup A (n: 12) subksifoid insizyon yapılanları ve grup B (n: 22) subksifoid insizyon yapılma-
yan hastaları oluşturmaktadır.

Bulgular: Yirmisekizi (%85) erkek ve 5’i (%15) kadın olan hastaların yaş ortalaması 19,7 
(7–35). Deformitelerin 5’i asimetrik ve 22’si simetrikti. Her iki grup postop ağrı yönetimi, 
ortalama ameliyat süresi, ortalama hastanede yatış süresi, göğüs tüpü takılması ihtiyacı ve 
barın ortalama kalış süresi açısından istatistiki olarak anlamlı fark göstermedi. Her iki grupta 
da mortalite görülmedi. İstatistiki olarak anlamlılığı kanıtlanamamasına rağmen, B grubunun 
tek yerine çift bar ile düzeltme yapılması ihtiyacı daha fazla idi. Grup B, kardiyak hasar ve 
parenkimal laserasyon gibi majör komplikasyonlara daha yatkındı. A grubunda bar çekilmesi 
nedenleri bir hastada bar allerjisi ve diğer 8 hastada planlanmış süre sonu idi. B grubunda bar 
çıkarılma nedenleri 1 hastada tolere edilemeyen ağrı, 1 hastada bar dislokasyonu, 1 hastada 
cilt adhezyonu, 2 hastada bar allerjisi ve 12 hastada planlanan süre sonu idi. Tüm hastaların 
takipleri halen devam etmektedir. Kozmetik sonuçlar tatmin edici bulunmuştur.

Sonuç: Redo cerrahiyi daha güvenli yapmak, kanama miktarını azaltmak, operasyon 
süresini kısaltmak, pulmoner, kardiyak ve anterior mediastinal yapıların hasarlanma riskini 
azaltmak; subksifoid alana yapılacak ek bir insizyon ile mümkündür. Edinsel Jeune Sendromu 
gelişmiş hastalarda düzelmenin sınırlı olacağı akılda tutulmalıdır. MIRPE, başarısız açık onarım 
yöntemleri sonrasında bile güvenle tercih edilebilecek bir metottur. Daha geniş serilerde ileri 
araştırmalar faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: ravitch, nuss, subksifoid, pektus, ekskavatum, redo
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P-324  GÖĞÜS DUVARI

PROTOCADHERIN GEN KÜMESININ ETKILENDIĞI YENI 
BIR TORAKO-HUMERAL SENDROM
Nurettin Yiyit1, İbrahim Akalın2, Hasan Saygın1, Hüseyin Demirci3, Sarenur Yılmaz2, 
Zeliha Görmez3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han SUAM, Göğüs Cerrahisi Servisi, İstanbul 
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul 
3TUBİTAK İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırma Merkezi, Kocaeli

Giriş: Toraks kaslarının etkilendiği en yaygın bilinen anomali Poland sendromudur. Bu 
sendrom pektoral kasların yokluğu ve sindaktili gibi el anomalileri ile karakterizedir. Poland 
sendromu (PS) sporadik ve unilateral bir sendrom olup ailesel tutulum yok denecek kadar 
azdır. PS’dan farklı olduğu düşünülen vücudu bilateral ve simetrik etkileyen çok sayıda Spi-
no/torakahumoral kasın (pektoral, serratusanterior, latissimusdorsi, trapezius) agenezisi veya 
hipoplazisi ile seyreden ve de bilateral yüksek yerleşimli kanat skapulaları (Sprengeldeformi-
tesi) olan sekiz hastalık bir olgu serisi tarafımızdan daha önce yayımlanmıştır. Bu hastalarda 
yüksek ailesellik bulunması, el anomalilerinin izlenmemesi PS’dan farklı bir sendrom olduğu 
düşüncesini akla getirmektedir.

Hastalar: Multipl spinotorakohumeral kasları bilateral etkilenmiş ve benzer fenotipik 
özellikler gösteren 18 hasta direk grafiler, bilgisayarlı tomografi, hemogram ve biyokimyasal 
analizler ile incelendi. Ailesellik bağı olan 10 hasta ile ailesellik bağı olup anomalisi bulunma-
yan iki birey dahil toplam 12 hastada tüm ekzom dizileme yapıldı.

Bulgular: Hastaların tamamında pektoralis majör ve minör, serratus anterior, latissimus 
dorsi, trapezius kaslarının bilateral agenezisi veya hipoplazisi olduğu görüldü. İlave olarak 
hastaların bilateral Sprengel deformitesi olduğu, omuzların öne protrüze olduğu, her iki omuz 
abduksiyonun sınırlı olduğu, CK enzim yüksekliği, hiperkolestrolemilerinin olduğu görüldü. 
Aynı aileden 8 hastamızda pektus ekskavatum veya karinatum deformitesinin eşlik ettiği gö-
rüldü. Hiçbir hastada el anomalisi yoktu. Genetik analizin sonucunda; protocadherin (PCDH) 
gen ailesinde kümelenen mutasyonlar saptandı.

Sonuç: Ailesel göğüs deformiteleri sıklıkla karşılaşılan bir durum değildir. Tespit ettiğimiz 
hastaların asemptomatik ve simetrik olmaları nedeniyle bu hastalara tanı konulması güçtür. 
Bu nedenle tanı konulamamış birçok hasta olduğu düşünülmektedir. Yapılan genetik çalışma-
mız özellikle hücre-hücre adezyonuda ve hücre migrasyonu ve nöronal yolaklarda rol aldığı 
bilinen protocadherin (PCDH) gen kümesinin spinotorakahumeral bu grup kasların gelişimsel 
sürecini etkileyebileceği sunucunu vermiştir. Bu sonuçların yeni bir torako-humeral sendro-
mun tanımlanmasına katkısının yanında etiyolojisi tam bilinmeyen pektus deformiteleri, Po-
land ve Sprengel deformitesi gibi hastalıkların etyolojisini açıklama konusunda önemli bir 
başlangıç olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pektoral kas agenezisi, Poland sendromu, Sprengel deformitesi
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P-325  GÖĞÜS DUVARI

MINIMAL INVAZIV PEKTUS EKSKAVATUM 
DEFORMITESI DÜZELTME AMELIYATLARINDAKI 
ÖĞRENME EĞRISI
Serdar Evman, Talha Dogruyol, Deniz Gürer, İlker Kolbaş, Aysun Mısırlıoğlu, Serda 
Kanbur, Levent Alpay, Şenol Ürek, Hakan Kıral, Çağatay Tezel, Volkan Baysungur, 
İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Pektus ekskavatum, en sık gözlenen konjenital göğüs duvarı deformitesidir. Ama-
cımız, son on yıl içinde dünya genelinde ve ülkemizde popülerlik kazanan minimal invaziv 
pektus ekskavatum düzeltmesi (MIRPE) için kliniğimizde yaptığımız ameliyatlardaki kompli-
kasyonları ve bunların yıllar içerisindeki trendlerini incelemekti.

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2007 ile Aralık 2016 tarihleri arasında MIRPE uygulanan 
hastaların demografik ve postoperatif klinik bilgileri, yıllar içindeki dağılımları ile geriye dönük 
olarak incelendi.

Bulgular: Yetmiş dokuz (58 erkek, 21 kadın) hastada toplam 89 MIRPE operasyonu 
gerçekleştirildi. Ortanca yaş 17 idi (dağılım: 9–35). Bir hasta, interkostal arter kaynaklı olduğu 
tespit edilen hemoraji için VATS ile eksplorasyona alındı. 3 hastaya, ortalama 1 yıl sonrasında 
daha uzun birer bar takıldı. 7 (%8,9) hastada ise bar dönmesi veya dislokasyonu sebebi ile 
revizyon uygulandı.

Minör komplikasyonlar olarak ise 9 operasyon sonrası drenaj gerektiren pnömotoraks 
(%10), 1 postoperatif pnömoni, 2 insizyon üzerindeki ciltte gecikmiş tip bar alerjisine bağlı bül 
formasyonu gelişmiş, 1 hastada ise analjeziklere yanıt alınamayan şiddetli ağrı sebebi ile 8. 
ayda bar çekilmiştir. Mortalite ise görülmemiştir.

Yıllar içindeki komplikasyon trendi incelendiğinde, son üç yıl içinde opere edilmiş 49 has-
tada 2 (%4) bar malpozisyonu, 2 bar alerjisi ve 1 pnömotoraks geliştiği tespit edilmiş, toplam 
komplikasyon oranının ise %10’a gerilediği tespit edilmiştir (Resim 1).

Sonuç: Göreceli olarak yüksek (%10,5) revizyon ve postoperatif komplikasyon oranı 
(%23) olmasına karşın son yıllarda bu oranlardaki ciddi düşüş trendi, MIRPE yöntemi için 
belirli bir tecrübe edinilmesi sayesinde düşük komplikasyon oranları ile bu yöntemin güven 
içinde uygulanabileceğini göstermektedir. Sonuçlarımız, bu ameliyat için öğrenme eğrimizin 
25–30 hasta sonrasında aşıldığını ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Minimal invaziv cerrahi, göğüs duvarı deformitesi, pektus ekskavatum
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Resim 1. Yıllara göre opere edilen hasta sayıları ve komplikasyon oranları
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P-326  GÖĞÜS DUVARI

SOLITER PLAZMOSITOMLARDA CERRAHI PALYATIF MI 
KÜRATIF MI?
Sevinç Çıtak, Serkan Bayram, Mustafa Akyıl, Deniz Gürer, Rıza Serdar Evman, 
Abidin Levent Alpay, Hakan Kıral, Selami Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya, 
Çağatay Saim Tezel
Sağlık Bilimler Üniversitesi Süreyyepaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi SUAM Göğüs 
Cerrahisi, İstanbul

Giriş: Soliter plazmositomlar nadir görülen plazma hücre neoplazileridir. Kemiğin soliter 
plazmositomu tüm malign plazma hücrelerinin %4 ünü oluşturan tümörlerdir. Multiple mye-
lomda kemik tutulumu olması plazmositom olarak adlandırılır ve en sık kostaları tutar. Ancak 
multiple myelomun eşlik etmediği, kemikte malign plazma hücrelerinin proliferasyonu ile ka-
rakterize soliter plazmositomlar ise nadir görülen bir antitedir.

MATERYAL-METOD: Kliniğimizde 2011–2016 yılları arasında tanı ve/veya tedavi amaçlı 
operasyon uyguladığımız soliter plazmositom olgularının demografik özelliklerini, takiplerinde 
metastaz gelişme durumlarını ve yaşam sürelerini inceledik.

Bulgular:Çalışmaya dahil edilen 6 hastanın 3’ü erkek ve yaş ortalaması 55,6 yıl (32–74) 
idi. Tüm hastaların preoperatif PET-BT’si mevcuttu. Bir hastanın kitlesel lezyonunda FDG 
tutulumu yokken, diğer 5 hastada malignite düzeyinde FDG tutulumu mevcuttu (SUVmaks: 
3,1–11,9). Altı hastadan ikisine ameliyat öncesi biyopsi yapılmış ancak bir tanesine tanı kona-
bilmiştir. İki olguya tanısal amaçlı operasyon ve diğer 4’üne ise total rezeksiyon ve rekonstrük-
siyon uygulandı. Tanısal işlem yapılan iki hastanın birinde kemik metastazı ve diğer hastada 
ise bilateral efüzyon saptanmıştı. Sadece kot tutulumu olan 2 hastaya rezeksiyon ve rekons-
trüksiyon uygulandı. Kot ve sternumda tutulumu olan hastaya ise kot rezeksiyonu ile parsiyel 
sternum rezeksiyonu uygulandı ve mesh yerleştirildi. Ameliyat öncesi metastazı olan 2 hasta 
dışında 1 hastada daha uzak organ metastazı gelişmiştir. Hastaların 14,1 ay ortalama takip 
süresinde iki hastada mortalite gelişirken bunlar da ameliyat öncesi metastazı olan hastalardır. 
Tüm hastaların median yaşam süresi 14,1 ay bulunmuştur (Tablo 1).

Sonuç: Göğüs duvarının primer malign tümörleri arasında nadir olarak soliter plazmosi-
toma rastlanmaktadır. Bu olgularda multidisipliner yaklaşım önem taşımaktadır. Soliter plaz-
mositomlarda cerrahi tedavide radyoterapi ve kemoterapiye kıyasla lokal ve sitemik yan etkler 
daha azdır. Bu neden cerahinin soliter plazmositom tedavisindeki yeri tekrar gözden geçiril-
melidir. Soliter plazmositomlar için cerrahiyi sadece palyatif tedavi amaçlı değil, küratif tedavi 
olarak da göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Soliter Plasmositom, Cerrahi, Kosta
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P-327  GÖĞÜS DUVARI

IKI FARKLI MINIMAL KESI ILE EKSIZE EDILEN DEV 
FIBRÖZ DISPLAZI OLGUSU
Hakkı Ulutaş1, Muhammet Reha Çelik1, Mehmet Ağar1, Saadet Alan2, Akın Kuzucu1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. Malatya 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. Malatya

Fibröz displazi (FD); benign, yavaş ilerleyen, çoğunlukla kraniofasial kemikler, uzun ke-
mikleri tutan iskeletin fibroosseöz kitlesidir. Daha az oranda kosta tutulumları ile karşımıza 
çıkabilir. İki farklı minimal kesi ile eksize edilen monostatik dev fibröz displazi olgusu sunuldu.

Son 1 aydır artan göğüs ağrısı şikayeti ile polikliniğe müracat eden 54 yaşındaki bayan 
hastanın çekilen PA akciğer grafisinde sağ 2. kot posteriorundan başlayıp bütün kot boyunca 
uzanan ve kotta ekspansiyon neden olan, kotu destrükte etmiş kitle lezyonu saptandı (Resim 
1). Bilgisayarlı toraks tomografisinde; sağ 2. kotu bütünüyle tutan, kotta ekspansiyona ve skle-
roz artışına neden olan, parietal plevrayı invaze etmiş, kemik korteksi bütünlüğü bozulmamış, 
parankime baskı yapan 18–20 cm’lik kitle lezyonu saptandı (Resim 2). Kan biyokimyasında 
patoloji saptanmadı. Fizik muayene bulguları normal olan olguya tanı ve tedavi amaçlı ope-
rasyon planlandı. Önce yüksek seviyede paraskapular kesi ile 2. kot yerleşimli dev boyuttaki 
kitle lezyonu vertebral sınırlardan güvenli aralıklarla ayrıldı. Sonrasında aksiller mini torako-
tomi ile kondral kısıma kadar, lezyon sınırları görülerek, interkostal yapılar, parietal plevra ile 
birlikte yaklaşık 20 cm lik kitle lezyonu total eksize edildi (Resim 3). Postoperatif dönemde 
önde gelişen flail chest, konvansiyonel yöntemlerle tedavi edildi. Postoperatif 4. gün tüp to-
rakostomisi sonlandırıldı. Genel durumu iyi olan ve başka komplikasyon gelişmeyen hasta 8. 
gün externe edildi (Resim 4). Patoloji değerlendirme sonucu, Fibröz displazi olarak belirtildi 
(Resim 5). Cerrahi sınırlar negatif olan hasta takip edilmektedir.

Semptomatik fibröz displazi olgularında kesin tedavisi total eksizyondur. Asemptomatik ol-
gularda ise; benign bir lezyon olmasına rağmen maligniteye dönüşme riskinden dolayı cerrahi 
tedaviden kaçınılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fibröz Displazi, Eksizyon, Minimal Kesi
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Resim 1,2,3,4. Preoperatif PA ve yan akciğer grafisi, bilgisayarlı toraks tomografisi
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P-328  GÖĞÜS DUVARI

BÖBREK TÜMÖRÜNÜ TAKLIT EDEN KONDROSARKOM 
OLGUSU
Erkan Akar1, Gökhan Öztürk1, Miktat Arif Haberal1, Sedat Öner2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, 
Bursa 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bursa

Kondrosarkom kıkırdak dokusu üreten kondrositlerden köken alan malign bir primer ke-
mik tümörüdür. Yavaş büyüyen ve metastaz yapmayan lezyonlardan, çok agresif ve metastaz 
yapan lezyonlara kadar değişen özellikler gösterebilir.

48 yaşında erkek hasta, sağ yan ağrısı nedeni ile gittiği üroloji hekimince üst abdominal 
bilgisayarlı tomografi (BT) çektirilmiş. BT de sağ böbrek alt pol düzeyinden laterale uzanan 
11x9x10 cm boyutlarında kitle tespit edilmiş. Kitlenin damarsal yapılar, karaciğer ve kolonla 
ilgisini daha net araştırmak için manyetik rezonans (MR) görüntüleme istenmiş (Resim-1). 
Böbrek tümörü düşünülen hastaya üroloji kliniğince operasyon kararı alındı. Sağ subkos-
tal insizyonla retroperitonal alana girildi. Eksplorasyonda 11. kaburgadan kaynaklanan kitle 
lezyonu görülmesi üzerine operatif sahaya Göğüs Cerrahisi davet edildi ve kitle total olarak 
eksize edildi. Patolojik tanısı Grade I iyi diferansiye kondrosarkom olarak geldi. Hasta onkoloji 
kliniğince takip altına alındı. Birinci yılında kontrol amaçlı çekilen PET-BT de nüks ve metastaz 
görülmedi.

Klinik davranış genellikle lezyonun histolojik yapısı ile uyumludur. Histolojik olarak kond-
rosarkomlar, hücre atipisi ve sellülaritesi gibi özelliklerine bakılarak üç alt gruba ayrılır (Grade 
1, 2 ve 3). Tanıda direkt grafiler, BT ve MR görüntüleme en sık kullanılan radyolojik araçlardır. 
Kondrosarkom olgularında metastaz ve rekürrens riskini en aza indirmenin temel şartı, cerrahi 
sınırlar korunarak yapılacak olan geniş cerrahi rezeksiyondur. Geniş cerrahi yapılamayan ve 
metastatik olgularda ise kemoterapi ve radyoterapi denenebilir.

Sonuç olarak, kondrosarkomun tedavisi primer olarak cerrahidir. Literatürde diğer tümö-
ral yapılarda olduğu gibi kondrosarkom olgularında da başarının, çabuk ve doğru tanı, tümör 
lokalizasyonunun tam olarak tayini ve total çıkarımına bağlı olduğu bildirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: cerrahi tedavi, kaburga, kondrosarkom
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Resim 1. Üst abdominal MR da sağ böbrek alt pol lateral kesiminde böbrek kapsülü ile  
yakın ilişkili retroperitoneal kitle lezyonu görülmektedir.
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P-329  GÖĞÜS DUVARI

AKCIĞER KANSERLI HASTADA NADIR BIR IKINCI 
TÜMÖR; PLEOMORFIK HYALINIZE ANJIOEKTATIK 
TÜMÖR
Abdulaziz Kök1, Osman Cemil Akdemir1, Sedat Ziyade1, Ömer Soysal1, Nurcan 
Ünver2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniveristesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Pleomorfik hiyalinize anjioektatik tümor nadir görülen, sıklıkla alt ekstremitede, 
ciltaltında yerlesen low-grade malign mezankimal bir tümördür. Lokal nüks olabilir ve bazen 
lokal agresif seyredebilir. Akciğer kanserli bir hastada göğüs duvarında gelişen bir olgu nadir 
olması nedeniyle sunulmuştur.

Olgu: 65 yaşında erkek hasta göğüs duvarında şişlik şikayeti ile polikliniğimize basvur-
du. Fizik muayenede, göğüs ön duvarında 3 cm, sert mobil kitle mevcuttu. PET CT de orta 
düzeyde FDG tutulumu mevcuttu. Açıklamada „Radyoterapiye sekonder gelişen sarkomlar 
ayırıcı tanıya alınmalıdır“ denmekteydi. Hikayeden, 4,5 yıl önce T4N2 skuamoz hücreli ak-
ciğer kanseri tanısı aldığı, definitif kemoradyoterpi uygulandığı, ayrıca 2,5 yıl önce de miyo-
kard enfarktüsü geçirdiği öğrenildi. Cerrahi eksizyon kararı alındı. İki santimetre cerrahi sınır 
bırakılarak lezyon rezeke edildi. Patoloji raporunda „Morfoloji radyoterapiye sekonder gelişen 
bir vasküler lezyon veya sarkom ile uyumlu değildir. Mevcut görünüm ‘Pleomorfik hyalinize 
anjioektatik tümör’yönünde düşündürmüş olup, rekürrens açısından takip önerilir“ Olarak 
ifade edildi.

Sonuç: Göğüs duvarı tümörleri arasında çok nadir de olsa, pleomorfik hyalinize anjiyo-
ektatik tümör görülebilir. Uygun olan olgularda biyopsi yapılmadan geniş rezeksiyon uygula-
nabilir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, Anjioektatik tümör, Sarkom
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Beyoğlu, Muhammet Ali  283
Bıçakçıoğlu, Pınar  259
Bırak, Ali  36, 490
Bilaçeroğlu, Semra  228
Bilen, Salih  60, 151, 471, 

482, 554
Bilgin, Burçak  173
Bilgin, Mehmet  80, 198, 346, 

411
Birak, Ali  21, 307
Bir, Ferda  143, 171, 249
Birkent, Hakan  534
Bolat, Mustafa Suat  156
Boran, Ertay  345, 350, 356
Boran, Mertay  160, 345, 350, 

356
Bostancı, Birol  502
Bostancı, Korkut  117
Bozkaya, Halil  228
Boztepe, Hacer  462
Buran, Alaaddin  230, 253, 

254, 419, 488, 
497

Buz, Mesut  66
Büyükfırat, Evren  274
Büyükkarabacak, Yasemin Bilgin  

360, 386, 438, 
439, 443, 539

Büyükkoçak, Ünase  31

Büyükpınarbaşılı, Nur  150, 211, 
306, 372, 380

C
Camaş, Hasan Ekrem  391
Can, Atilla  53, 245, 247, 257, 

526, 547, 560
Canbaz, Sevgi  84
Cangel, Gökçe  479
Cangır, Ayten Kayı  23, 24, 98, 

121, 123, 125, 
205

Canpolat, Tuba Emine  323
Cansever, Levent  25, 64, 116, 

119, 175, 251, 
276, 316, 340

Cemaller, Çağrı  178, 240
Cengiz, Betül  249
Ceran, Sami  61, 453
Ceritoğlu, Altan  59, 178, 395
Cesur, Ekin Ezgi  105, 106, 109, 

131, 149, 162, 
163, 195, 201, 
233, 313, 317, 
371, 437, 480, 
481, 514, 538

Cesur, Ezgi Ekin  17
Cesur, Zeynep  278, 389, 426, 

559
Ceyhan, Berrin  114
Ceylan, Kenan Can  85, 103, 

107, 191, 194, 
202, 298, 348, 
370, 496, 499, 
508

Ceylan, Naim  86
Cimşit, Canan  114
Cimşit, Nuri Çagatay  114
Coşgun, Tuğba  75
Coşğun, Hatice  65, 364

Ç
Çağırıcı, Ufuk  19, 52, 86, 

199, 220, 265, 
292, 327, 378, 
541, 553

Çakan, Alpaslan  19, 52, 86, 
199, 220, 265, 
292, 327, 378, 
541, 553

Çakır, Erkan  306, 335, 380
Çakır, Mikail  479
Çakmak, Muharrem  246, 558, 

564
Çalık, Mustafa  509, 547
Çalı, Mustafa  330
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Çalışkan, Sena Uğur  370, 499
Çamaş, Hasan Ekrem  425, 521
Çapuroğlu, Elif  78
Çavuşoğlu, Nilay  80, 346, 411
Çaylak, Hasan  42, 147, 354, 534
Çelik, Ali  20, 63, 169, 414, 

467, 478
Çelik, Burçin  84, 156, 167, 

360, 361, 386, 
438, 468, 510, 
539, 546

Çelik, Fatmanur Başaran  407, 500
Çelik, Muhammet Reha  448, 

493, 572, 580
Çelik, Muharrem  22, 94, 97, 104
Çelikten, Alper  532
Çetinkanat, Genco  225
Çetinkaya, Çağatay  117, 118, 

332, 333, 375, 
536, 548, 574

Çetinkaya, Gamze  76, 112, 113
Çevik, Ayhan  481
Çeviker, Kadir  521
Çınar, Hüseyin Ulaş  156, 468
Çıtak, Necati  256
Çıtak, Sevinç  38, 216, 218, 

219, 301, 578
Çimenoğlu, Berk  81, 159
Çitak, Necati  532
Çitak, Sevinç  224
Çobanoğlu, Ufuk  368, 473, 540
Çokpinar, Salih  434

D
Daharlı, Coşkun  445, 446, 447
Dakak, Mehmet  543
Dal, İsmail  148, 189, 325, 362
Değirmenci, Mehmet  568
Demir, Adalet  398
Demirağ, Funda  71, 207, 506
Demircan, Sedat  20, 63
Demirci, Hüseyin  575
Demirhan, Özkan  472
Demirhan, Recep  105, 106, 109, 

131, 149, 162, 163, 
195, 201, 233, 313, 
317, 371, 437, 480, 
481, 514, 538

Demirkaya, Ahmet  342, 347
Demir, Mine  17, 49, 87, 222, 

314, 359
Demir, Mustafa  451
Demir, Ömer Faruk  328
Demiröz, Mustafa  99, 132, 238
Demiröz, Şevki Mustafa  166, 

203, 207, 272, 
283, 296, 384, 426

Derdiyok, Onur  17, 39, 216, 
218, 224, 284, 
314, 359

Dertsiz, Levent  319, 343, 358
Dikiş, Özlem Şengören  413
Dikmen, Erkan  48, 485
Dikmen, Zeliha Günnur  48
Dilege2, Şükrü  192
Dilege, Şükrü  418
Dinçer, Seyyit İbrahim  25, 66, 

119, 240, 256
Direk, Tamer  121, 123, 139, 205
Dirican, Emre  36
Dogruyol, Talha  576
Doğan, Rıza  48
Doğan, Semra  543
Doğru, Mustafa Vedat  66, 178, 

240, 256, 395
Doğruyol, Talha  35, 38, 45, 

87, 109
Doğusoy, Ilgaz  65, 189, 364
Döngel, İsa  391
Duman, Salih  81, 159
Dural, Koray  29, 31, 32
Duran, Ferdane Melike  53, 

245, 247
Durgun, Tülin  237
Durkan, Atilla  551
Durmaz, Feride  56
Durusoy, Ali Fuad  117, 332, 

375, 548
Durusoy, Ali Fuat  333
Dübüş, Türkan  318, 324, 428
Düzgün, Nuri  509

E
Elbeyli, Levent  196, 209, 330, 

405, 444, 474, 
524, 562

Eliçora, Aykut  197, 322, 379, 
399

Elma, Bekir  260, 435
Enön, Serkan  23, 24, 26, 

121, 123, 125, 
139, 205

Erbey, Ahmet  551
Ercan, Sina  56
Erçevik, Ayşegül  393
Erdoğan, Abdullah  33, 164, 

343, 421, 423, 
549, 570, 573

Erdoğan, Sertan  60, 64
Erdolu, Burak  41
Eren, Tahir Şevval  140, 262
Ergin, Makbule  33, 164, 343, 

421, 423, 549, 
570, 573

Ergönül, Ayşe Gül  19, 52, 86, 
199, 220, 265, 
292, 327, 378, 
541, 553

Ermerak, Nezih Onur  536
Eroğlu, Atilla  261, 285, 445, 

446, 447
Erol, Yeliz  19
Ersöz, Cevriye Cansız  139
Ersöz, Hasan  537
Ersöz, Mehmet Sait  22, 104, 

312, 469
Ersöz, Miray  22, 94, 97, 104, 

189, 209, 243, 
312, 469

Erşen, Ezel  95, 101
Ertemür, Zeynep  518
Ertürk, Hakan  238
Erus, Suat  109, 192, 418
Eryüksel, Emel  114
Esme, Hıdır  53, 245, 247, 

257, 431, 509, 
526, 547, 560

Evman, Rıza Serdar  17, 216, 
218, 224, 578

Evman, Serdar  35, 46, 49, 
51, 54, 109, 222, 
234, 258, 336, 
338, 381, 576

Eyüboğlu, Gün Murat  398

F
Fener, Neslihan Akalın  175
Fındıkcıoğlu, Alper  315, 323, 

561, 566
Fındık, Göktürk  99, 132, 180, 

203, 207, 238, 
272, 283, 296, 
303, 384, 426, 
559

Fındık, Göktürk Fındık  58
Fındık, Sıddıka  449
Fırat, Pınar  159

G
Gebitekin, Cengiz  76, 95, 

112, 113
Gençay, Işın  31, 32
Genç, Leman  149, 163, 195
Genç, Onur  147, 354
Geyik, Fatih Doğu  317
Gezer, Suat  280
Gideroğlu, Kaan  106
Girgin, Oğuz  178, 256
Gökçe, Anıl  20, 63, 169, 404, 

414, 467, 478

Gökçe, Mertol  373
Gökler, Ozan  418
Gördebil, Abdurrahim  258
Görmez, Zeliha  575
Gözübüyük, Alper  147, 354, 534
Gül, Burak  21, 153, 307, 490
Gülhan, Erkmen  99, 207, 

389, 544
Gülhan, Selim Şakir Erkmen  

43, 58, 173, 177, 
278, 296

Gülmez, Barış  50, 73, 267, 
287, 531

Gülmez, Gönül  328
Gül, Serdar Savaş  185, 352
Gümüldürü, Derya  495
Günal, Nesimi  29, 31, 32
Günay, Şamil  274
Gündoğdu, Hasan  281, 305, 

464, 552
Gündüz, Hakan  114
Güneş, Gökalp  205
Güneş, Süleyman Gökalp  24, 

26, 121, 139
Güngör, Ahmet  89, 91, 387, 

407, 409, 416, 
454, 456, 458, 
460, 462, 500, 
503

Gürer, Bora  491
Gürer, Deniz  16, 49, 54, 234, 

301, 491, 576, 
578

Gürkök, Sedat  42, 147, 354, 534
Gürsoy, Soner  50, 68, 73, 77, 

82, 83, 134, 187, 
228, 267, 286, 
287, 393, 531

Gürz, Selçuk  281, 305, 464, 
552, 565

Güvenç, Ezgi Çimen  82, 286, 
531

Güven, Ebru Sayılır  173, 177, 
259, 272, 283

Güzey, Özgür  312, 364, 465, 469

H
Haberal, Miktat Arif  413, 582
Hamzayev, Elvin  123, 125
Hanta, İsmail  495
Hasdemir, Can  321
Hatipoğlu, Merve  59, 251, 

276, 340
Hazer, Seray  58, 173, 177, 

278, 544
Hekimoğlu, Barış  43, 213, 

273, 299
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I
Ilgan, Seyfettin  225
Issı, Sinan  315, 323, 561, 566
Işık, A. Ferudun  330, 405, 

444, 562
Işık, Ahmet Ferudun  69, 182, 

209, 474, 476
Işık, Hakan  42, 147, 354, 534
Işıtmangil, Eyüp Turgut  451

I
İmamoğlu, Oya Uncu  22
İnanıcı, Huriye  371, 480
İncekara, Funda  99, 132, 180, 

207, 238, 272, 
283, 296, 303, 
384, 559

İntepe, Giray  65
İntepe, Ömer Giray  189, 270, 

362, 364, 465
İsbir, Turgay  56
İşcan, Mehlika  88, 95
İyisoy, Mehmet Sinan  509

K
Kaba, Erkan  75
Kadıoğlu, Emine  40
Kahraman, Selime  314
Kahya, Yusuf  23, 26, 98, 

123, 520
Kalafat, Cem Emrah  64, 119, 

137
Kalkan, Faruk  71
Kanat, Fikret  248
Kanbur, Serda  222, 258, 576
Kapdağlı, Murat  192, 418
Kaplan, Sadi  235
Karaarslan, Kerem  155, 174, 

232, 237, 311, 
523

Karacaoğlu, İsmail Can  280, 
495

Karaçam, Volkan  96, 269, 537
Karadayı, Şule  170, 518
Kara, Hanife  511
Kara, Hasan Volkan  88, 95, 

101
Karakaplan, Selma  336, 338, 

381
Karakılıç, Ali  537
Karakurt, Sait  114
Karamustafaoğlu, Yekta Altemur  

78, 366, 400, 516
Karapınar, Kemal  25, 59, 

60, 484

Karapolat, Bekir Sami  253, 
488, 497

Karapolat, Sami  230, 254, 419
Karataş, Adem  366
Karataş, Okan  42, 529
Kargı, Ahmet Bülent  289
Karpınar, Kemal  482
Kasap, Servet Seçkin Tunç  98, 

123, 520
Katrancıoğlu, Nurkay  518
Katrancıoğlu, Özgür  170, 518
Kavaklı, Kuthan  42, 147, 354, 

534
Kavukçu, Hasan Şevket  121
Kavurmacı, Önder  52, 86, 

199, 220, 265, 
292, 321, 378, 541

Kaya, Sadi  43, 58, 99, 132, 
166, 207, 272, 
283, 296, 303, 
426, 559

Kaya, Serkan  271
Kaya, Şeyda Örs  85, 103, 107, 

191, 194, 202, 
298, 348, 370, 
496, 499, 508

Kaymakçı, Filiz  129
Kaynak, Mehmet Kamil 88, 

95, 101
Kervan, Ümit  71, 502, 503
Keskin, Hakan  33, 164, 319, 

343, 358, 421, 
423, 549, 570, 
573

Keskin, Serkan  208
Kılıç, Burcu  95, 101
Kılıç, Dalokay  315, 323, 561, 566
Kılıç, Erol  311
Kılıç, Mehmet  66, 240, 256, 

395
Kılıç, Nevzat  180, 259
Kılınç, İbrahim  509
Kıral, Hakan  16, 46, 51, 54, 

219, 222, 234, 
284, 491, 576, 578

Kırmızı, Bilge Ayça Karabörk  23
Kış, Argün  143, 171, 249, 402
Kilerci, Hakan  344
Kocakuşak, Ahmet  479
Kocaman, Gökhan  98, 121, 

123, 125, 205
Kocatürk, Celalettin İbrahim  25, 

59, 60, 64, 116, 
119, 137, 151, 
471, 482, 484, 554

Koçak, Emre Muhammed  23, 
24, 26

Koçal, Sedat  155, 174, 232, 
237, 311, 523

Koçer, Bülent  213, 273, 299
Koç, Yener  289
Kolbaş, İlker  16, 51, 219, 

222, 224, 258, 
381, 576

Kolcu, Halil  510, 539
Konukoğu, Oğuz  184
Koşal, Gürcan  263, 449
Koytak, Pınar Kahraman  114
Kök, Abdulaziz  93, 150, 211, 

306, 309, 310, 
335, 372, 380, 
383, 532, 533, 
563, 584

Köksoy, Cüneyt  98
Kökten, Şermin Çoban  201, 437
Köse, Elçin Ersöz  46, 451
Köşük, Hilal  39, 314
Kul, Cemil  511
Kul, Seval  209
Kuman, Nilgün Kanlıoğlu  434
Kumbasar, Ulaş  48, 485
Kurtipek, Ercan  431
Kurul, İsmail Cüneyt  63
Kuru, Murat  61, 453
Kuş, Zuhal  22, 94, 97, 148
Kutlay, Hakan  24, 125
Kutlu, Cemal Asım  184
Kutluk, Ali Cevat  59, 60, 64, 

66, 116, 208, 
471, 484, 554

Kuzucu, Akın  493, 580
Küpeli, Mustafa  185, 229, 

352, 486
Kürkçüoğlu, İbrahim Can  274

L
Laçin, Tunç  114, 117, 118, 

241, 536, 548, 574

M
Mahmutoğlu, Deniz Ezgi  325
Medetoğlu, Barış  291
Mehmetoğlu, Seymur Salih  

281, 305
Melek, Hüseyin  76, 95, 112, 

113
Memiş, Leyla  63, 169, 404, 

467, 478
Meriçöz, Makbule Çisel Aydın  

189
Mestan, Hüseyin  191, 194, 

202, 298, 370
Meteroğlu, Fatih  15, 21, 153

Metin, Bayram  145, 396
Metin, Muzaffer  532
Metin, Serda Kanbur  35, 38, 

46, 49, 216, 284, 
491

Meydan, Burhan  35
Mısırlıoğlu, Aysun  16, 49, 87, 

222, 491, 576
Mısırlıoğlu, Aysun Kosif  17, 

38, 39, 216, 218, 
224, 314, 359

Mutlu, Nurser  245

N
Nart, Deniz  220
Nomenoğlu, Hakan  203, 272, 384

O
Obuz, Çiğdem  66, 178, 240, 

256, 395
Ocakçıoğlu, İlhan  54, 117, 241
Odabaşı, Burak  325
Oğul, Hayri  261, 285
Okay, Tamer  22, 65, 94, 97, 

104, 148, 189, 
243, 270, 312, 
325, 362, 364, 
469

Onaran, Neriman  336, 338, 381
Onat, Serdar  15, 21, 36, 490
Oral, Ahmet  567, 569
Oruç, Menduh  15, 21, 36, 

153, 307

Ö
Ölçmen, Aysun  240, 256
Ömeroğlu, Ethem  560
Önal, Ömer  328
Öncel, Murat  142, 248, 282, 

440, 441, 442
Öneç, Birgül  350
Önen, Ahmet  537
Öner, Sedat  582
Özaydın, Hatice Esra  259
Özbey, Mahmut  274
Özbudak, Merve Ağaç  317
Özçelik, Cemal  495
Özdemir, Attila  105, 106, 131, 

149, 162, 163, 
195, 201, 233, 
313, 317, 371, 
437, 480, 481, 
514, 538

Özdemir, Nezih  269
Özdil, Ali  19, 86, 265, 541, 553
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Özdoğan, Mustafa  129
Özercan, Mesut Melih  485
Özer, Erhan  76, 112, 113
Özer, Kadir Burak  105, 106, 

131, 149, 162, 
163, 195, 201, 
233, 313, 317, 
371, 437, 480, 
481, 514, 538

Öz, Funda  21, 36, 307, 490
Özkan, Berker  81, 159
Özkan, Murat  24, 205
Özkaya, Muharrem  80, 198, 

346, 411
Özler, Gül Soylu  311
Özlü, Fatma Tuğba  105, 106, 

131, 149, 162, 163, 
195, 201, 233, 313, 
317, 371, 437, 480, 
481, 514

Özmen, Cihan Akgül  490
Öz, Necdet  129, 168
Özpolat, Berkant  29, 31, 32
Özsoy, İbrahim  567, 569
Öztürk, Akın  51
Öztürk, Bülent  551
Öztürk, Cansel  16, 49
Öztürk, Cansel Atinkaya  54, 258
Öztürk, Diren Cemgil  179, 369
Öztürk, Gökhan  582
Öztürk, Murat  39
Öztürk, Önder  391
Öztürk, Özgür  107, 194

P
Patlakoğlu, Mehmet Suat  515, 

528
Pekcan, Sevgi  263
Pekçolaklar, Atilla  532
Peköz, Melek Didem  94, 97, 

243, 364
Pirzirenli, Gökhan  386, 539
Polatoğlu, Suna  558, 564
Poyraz, Mustafa Barış  543
Poyraz, Necdet  263, 449

R
Reyhan, Gökay  535

S
Sade, Recep  261
Sağıroğlu, Gönül  78
Sağlıcan, Yeşim  472
Sakallı, Mehmet Ali  23, 24, 

121, 205

Sak, Serpil Dizbay  139
Samancılar, Özgür  50, 68, 77, 

134, 187, 267, 
286, 287

Sansar, Deniz  116, 175, 316, 
340

Sapmaz, Ersin  42, 147, 354, 534
Sarıçam, Murat  271
Sarıçoban, Barış  263, 449
Sarıyıldız, Hüsniye  235
Sarper, Alpay  343
Savaş, Aslı Arslan  512
Sayan, Bihter  117, 118, 332, 

333, 375, 536, 
548, 574

Saydam, Özkan  25, 59, 60, 
119, 137, 151

Saygın, Hasan  575
Sayıner, Hakan Sezgin  568
Sayır, Fuat  368, 473, 540
Saylan, Alev  407
Selimoğlu, Muhammed Nebil  547
Selvi, Cansu  170
Sertbaş, Nevzat  508
Sert, Cemal  251
Sert, Doğan Emre  502, 503
Sevilgen, Gökçen  157, 212, 

226, 432, 522
Sevinç, Tolga Evrim  192
Sevinç, Serpil  103, 370
Sevinç, Tolga Evrim  418
Seyis, Kübra Nur  230, 253, 

254, 419, 488, 497
Seyrek, Yunus  116, 276
Sezen, Celal Buğra  60, 64, 116, 

119, 482, 484
Sezer, Fatih  379
Sezer, Hüseyin Fatih  197
Sızlanan, Ahmet  490
Silav, Zuhal Kuş  189
Soğukpınar, Özlem  219
Solak, Necati  173
Songur, Murat  500
Soysal, Ömer  93, 150, 211, 

306, 309, 310, 
335, 372, 380, 
383, 533, 563, 584

Sönmez, Mehmet Mesut  554
Sönmezoğlu, Yaşar  66, 119, 

178
Sözlü, Fatma Tuğba  538
Subaşı, Mahmut  71, 89, 91, 

110, 235, 387, 
407, 409, 416, 
454, 456, 458, 
460, 462, 500, 
502, 503, 506

Sunam, Güven Sadi  142, 248, 
282, 440, 441, 
442

Süleymanov, Anar  20, 63, 
169, 404, 414, 
467, 478

Sürücü, Zeynep Pelin  529

Ş
Şahin, Atalay  551, 567, 569
Şahin, Ekber  170, 518
Şahin, Murat  135
Şalvarlı, Şafak  225
Şanlı, Aydın  537
Şanlı, Maruf  182, 196, 209, 

405, 444, 474, 
476, 524, 562

Şatır, Merve  20, 63, 169, 
404, 414, 467, 
478

Şehitoğulları, Abidin  368, 473, 
540

Şen, Aycim  359
Şengezer, Tuğba  225
Şengül, Ayşen Taslak  361, 386, 

438, 439, 443, 
539, 546

Şengül, Bilal  369
Şengül, Merve  166, 180
Şen, Serdar  434
Şimşek, Erdal  235
Şimşek, Fatih  534
Şirzai, Esra Yamansavcı  68, 

118, 375, 536, 
548, 574

Şirzai, Esra Yamansavci  241

T
Tanju, Serhan  192, 418
Tanrıdağ, Tülin  114
Taşdemir, Demet  69
Taş, Faruk  208
Taş, Serpil  333
Taştepe, Abdullah İrfan  20, 63, 

404, 414
Tayfun, Sermin  33, 164, 319, 

421, 423, 573
Tekinbas, Celal  254
Tekinbaş, Celal  230, 253, 419, 

488, 497
Tekneci, Ahmet Kayahan  199, 

265
Temel, Necmiye Gül  438, 439
Temiz, Peyker  555
Temiz, Suzan  328
Tertemiz, Kemal Can  96

Tezcan, Mehmet Akif  567, 569
Tezel, Çağatay  16, 38, 39, 

45, 46, 49, 51, 
54, 87, 109, 222, 
224, 234, 258, 
284, 336, 338, 
381, 491, 576

Tezel, Çağatay Saim  17, 218, 
301, 578

Tikici, Deniz Kaygusuz  58, 99, 
207, 303, 544

Tilkan, Osman Korcan  373
Tilki, Metin  465, 469
Tokatlıoğlu, Sultan Can  179
Toker, Alper  75, 81, 159
Toker, Yasin İlter  358, 549, 570
Tolu, İsmet  431
Topaloğlu, Ömer  230, 253, 

254, 419, 488, 497
Topçu, Salih  197, 322, 379, 

399
Toprak, Nihal  511
Tosun, Gönül Yılmaz  257
Tözüm, Halil  140, 262
Tulay, Cumhur Murat  294, 430, 

555, 556
Tunçözgür, Bülent  209, 225
Turan, Sema  71, 89, 387, 

503, 506
Turhan, Kutsal  19, 52, 199, 

220, 265, 292, 
321, 327, 378

Turhan, Nesrin  454
Turkyilmaz, Atila  254
Turna, Akif  88, 95, 101
Tüfekçioğlu, Omaç  71, 235
Tülüce, Kerim  157, 212, 226, 

432, 522
Türker, Hatice  219
Türk, Figen  171, 215, 228, 

393
Türk, İlteriş  259, 296
Türkkan, Sinan  71, 89, 407, 

456, 500, 503, 
506

Türkyılmaz, Atila  230, 253, 
419, 488, 497

Türüt, Hasan  157, 212, 226, 
432, 522

U
Uçan, Eyüp Sabri  96
Uğurlu, Levent  511
Uluç, Kayıhan  114
Uludağ, Fehmi  338
Ulugün, Fatma İlknur  269, 

512, 537



591
4-7 Mayıs, 2017   -   Belek, Antalya

Ya
za

r 
D

iz
in

i

Uluşan, Ahmet  182, 209
Ulutaş, Hakkı  448, 493, 572, 580
Usluer, Ozan  103
Us, Seyhan Özkan  135
Ustaalioğlu, Bala Başak Öven  65
Ustaalioğlu, Recep  65, 189, 

270, 325, 362, 
364, 465, 469

Uysal, Dinçer  425
Uysal, Serkan  373
Uzun, Çağlar  98
Uzun, Özlem  451

Ü
Üçvet, Ahmet  50, 68, 73, 

77, 82, 83, 134, 
187, 267, 286, 
287, 531

Ülker, Melike  81
Ülkü, Refik  15, 21, 490
Ünaldı, Hatice Eryiğit  105, 106, 

131, 149, 162, 
163, 195, 201, 
233, 313, 317, 
371, 437, 480, 
481, 514, 538

Ünal, Mehmet  50, 73, 82, 
134, 187, 286, 
287, 531

Ünal, Merve Ezgi  541
Ünal, Ömer Faruk  418
Ünal, Yusuf  414
Ünlü, Elif Nisa  356
Ünsal, Çağatay  289
Ünver, Nurcan  584
Ürek, Şenol  49, 336, 491, 576
Ürer, Halide Nur  251
Üstün, Bilge  168
Üstüner, Evren  98

V
Varol, Yelda  267
Vayvada, Mustafa  109
Vural, Ahmet Hakan  41
Vurucu, Mustafa Serkan  464

Y
Yağcı, Tarık  50, 77, 287
Yakşi, Osman  160
Yalçınkaya, İrfan  16, 46, 49, 

51, 54, 109, 218, 
222, 224, 234, 
258, 301, 336, 
338, 381, 576, 
578

Yalçınkaya, Serhat  40, 41, 
515, 528

Yaldız, Demet  85, 103, 107, 
191, 496

Yaldız, Sadık  294, 430, 555, 
556

Yaman, Ferda  31
Yanartaş, Mehmed  333
Yanık, Fazlı  78, 366, 400, 516
Yapakçı, Zeki Tahsin  515, 528
Yaran, Onur Volkan  175, 316
Yardımcı, Eyüp Halit  22, 94, 

97, 148, 189, 
243, 270, 312, 
362, 364, 465

Yaşaroğlu, Murat  65, 104, 364
Yavaş, Azime  371, 514
Yavuz, Ömer  451
Yazgan, Serkan  73, 77, 82
Yazıcıoğlu, Alkın  71, 89, 91, 

110, 235, 387, 
407, 409, 416, 
454, 456, 458, 
460, 462, 500, 
502, 503, 506

Yazıcıoğlu, Hija  71, 89, 387, 
503

Yazkan, Rasih  425, 521
Yekeler, Erdal  71, 89, 91, 

110, 235, 387, 
407, 409, 416, 
454, 456, 458, 
460, 462, 500, 
502, 503, 506

Yener, Ali Galip  298
Yeni, Ezin Cem  42, 354, 534
Yenigün, Bülent Mustafa  23, 

24, 26, 98, 139, 
520

Yenigün, Mustafa Bülent  121, 
123, 125, 205

Yentürk, Eylem  76, 112, 113
Yeşilçay, Hacer Boztepe  387, 

416, 458, 500
Yetim, Tülin Durgun  155, 174, 

232, 311, 523
Yıldıran, Hüseyin  142, 248, 

282, 440, 441, 
442

Yıldırım, Elif  39
Yıldırım, Mahmut Emre  162
Yıldırım, Mehmet  22, 65, 

104, 189, 270, 
325, 362, 364, 
465, 469

Yıldırım, Mustafa Kemal  391
Yıldırım, Şener  145, 396
Yıldız, Birol  147
Yıldızeli, Bedrettin  117, 332, 

333
Yıldız, Oya  315, 323, 561, 

566
Yıldız, Tekin  413
Yılmaz, Emre  177
Yılmaz, Hakan  49, 109, 284, 

336, 338, 381

Yılmaz, Sarenur  575
Yılmaz, Seda Güleç  56
Yılmaz, Volkan  360, 361, 386, 

443, 510, 546
Yılmaz, Yiğit  48, 485
Yiyit, Nurettin  451, 575
Yoldaş, Banu  68, 286
Yörübulut, Serap  31
Yörük, Yener  366, 400, 516
Yuncu, Gökhan  143, 171, 215, 

249, 472
Yücel, Nur  103, 496
Yüksel, Cabir  23, 24, 26, 98, 

121, 123, 125, 
205, 520

Yüksel, Mustafa  114, 117, 
118, 241, 332, 
333, 375, 536, 
548, 574

Z
Zengin, Neslihan İnci  456
Ziyade, Sedat  93, 150, 211, 

306, 309, 310, 
335, 372, 380, 
383, 533, 563, 
584

Zorlu, Ekin  29, 31, 32




	4 Mayıs 2017, Perşembe
	5 Mayıs 2017, Cuma
	6 Mayıs 2017, Cumartesi
	7 Mayıs 2017, Pazar
	Seçilmiş 
Sözel Bildiriler
	Sözel 
	Bildiriler
	Poster 
	Bildiriler
	Yazar Dizini
	Blank Page

