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Resim 1.

Tablo 1. Serizinin viseral plevra ve akciğer parankimi üzerine etkileri

Parametre
Serizin grubu 
(n=6) 

Kontrol grubu 
(n=6) 

Bulgu 
(Bağımsız t-testi) 

Trikrom 
boyamada 
fibrozis

Minimal kollajen 
depolanması 
(n=1), 
Fibrozis 
(n=5) 

Minimal kollajen 
depolanması 
(n=6) 

İstatistiksel anlamlı 
p<0.01 (p=0.004) 

Yabancı cisim 
reaksiyonu

Yok Yok Anlamlı değil

İnflamatuar 
reaksiyon

Eozinofil zengin 
(n=4), 
Lenfosit zengin 
(n=2) 

Eozinofil ve 
Lenfosit zengin 
(n=3), 
Lenfosit zengin 
(n=2), 
İnflamasyon 
(n=1) 

Anlamlı değil

Mezotelyal 
reaksiyon

Tek sıralı mezotel 
(n=3), 
Mezotelyal 
proliferasyon 
(n=3) 

Tek sıralı mezotel 
(n=4), 
Mezotelyal 
proliferasyon 
(n=2) 

Anlamlı değil

Akciğer 
parankiminde 
amfizematöz 
değişiklikler 

Var (n=2), 
Yok (n=4) 

Var (n=4), 
Yok (n=2) 

Anlamlı değil

[SS-002] Akciğer (non-onkolojik)

INTRAOPERATIVE USE OF LUNG ASSIST DEVICES IN 

PATIENT WITH REDUCED LUNG FUNCTION

 Volkan Kösek,  Oliver Oster,  Joachim Schmidt,  Benedetta Bedetti, 
 Karsten Wiebe
Division of Thoracic Surgery, Department of Heart and Thoracic Surgery, 
University of Muenster, Germany

Objectives: The efficacy of Lung assist devices in patients with acute respiratory 

distress syndrome (ARDS) is established. The intraoperative use of extracorporeal lung 

assist devices in patient with limited lung function is deficient evaluated.

Methods: 11 patients underwent thoracic surgery with intraoperative extracorpo-

ral lung assist devices were researches retrospective. Indications to use extracorporal 

lung assist devices were reduced bloodoxygenation or blood CO2 elemination in single 

lung ventilation, the need for introperative apnoe time or pre-existing respiratory dis-

tress syndrome.

[SS-001] Deneysel

SERİZİN PLÖRODEZ AJANI VEYA DOKU 

YAPIŞTIRICISI OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

 Alkın Yazıcıoğlu1,  Funda Demirağ2,  İbrahim Onur Alıcı1, 
 Erdal Yekeler1,  Nurettin Karaoğlanoğlu1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Patoloji Kliniği, Ankara

Giriş: İpek, ipek böceği (Bombyx mori) tarafından meydana getirilen, fibroin ve se-

rizin olarak adlandırılan iki doğal makro moleküler proteinden oluşmaktadır. Serizin, 

ipek böceğinin ağzında bulunan orta salgı bezinden sentezlenen ve doğal yapıştırıcı 

özelliği olan bir protein olup fibroin polimerlerini bir arada tutmakta ve bu sayede 

ipek kozasının oluşumuna katkıda bulunmaktadır. İpek böceği kozasının yaklaşık ola-

rak %20-30’unu serizin proteini oluşturmakta ve bu protein “degumming” adı verilen 

bir yöntemle ayrıştırılmaktadır. Bu çalışmada doğal yapıştırıcı protein olan serizinin 

intraplevral uygulama sonrası viseral plevra ve akciğer parankimi üzerine etkilerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem: Çalışma için Gazi Üniversitesi etik kurulundan onam alındık-

tan sonra (GU-ET-14.003), erişkin, erkek, 12 hafta yaşında, 260 - 390 gr ağırlığında 

Wistar albino ratlar kullanıldı (n=12). Steril serizin pudrası Zhejiang Yong Yi Kimyasal 

Co. Ltd., Şangay-Çin’den satın alındı. Ratlar, serizin ve kontrol grubu olmak üzere iki 

eşit gruba ayrıldı. Tüm ratlar intramusküler anestezinin ardından trakeostomi ile en-

tübe edilip mekanik ventilatörde solutuldu. Her iki gruba da sol torakotomi uygulandı; 

serizin grubuna 30 mg serizin pudrası intraplevral olarak uygulandı. Kontrol grubuna 

ise sham torakotomi uygulandı. İşlem sonrası ratların trakeostomisi kapatılarak ayrı 

kafeslere alındı ve ad-libitum beslendi. 8 gün sonra sakrifiye edilen ratların alınan sol 

akciğer, sol toraks duvarı ve diyafragması histopatolojik olarak incelendi. Tüm spes-

menlerde yabancı cisim reaksiyonu, mezotel reaksiyonu, inflamatuar reaksiyon, viseral 

plevrada fibrozis ve pulmoner parankimde amfizematöz değişiklikler değerlendirildi. 

İstatistiksel analizler bağımsız t-testi kullanılarak gerçekleştirildi.

Bulgular: Ratların viseral plevralarından alınan kesitlere trikrom boyası uygulandı. 

Kontrol grubundaki her ratta minimal kollajen birikimi izlendi; serizin grubunda ise 

sadece 1 ratta minimal kollajen birikimi tespit edildi. Serizin uygulanan grupta 5 de-

nekte fibroblastik aktivite ve fibrozis olduğu izlendi (n=5, %83.33). Bağımsız t-testi 

analiz yöntemine göre serizin grubundaki fibroblastik aktivite ve fibrozisin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu anlaşıldı (p 0.01) (Tablo 1). Her iki grupta da yabancı cisim reak-

siyonunun bulunmadığı, mezotel reaksiyonunun ise anlamlı olmadığı görüldü. Serizin 

grubundaki dört ratta eozinofilden zengin, iki ratta ise lenfositten zengin inflamatuar 

reaksiyon vardı. Amfizematöz değişiklikler incelendiğinde, kontrol grubunda dört rat-

ta amfizematöz değişikliklerin olduğu; serizin grubunda ise bu oranın daha az olduğu, 

iki ratta amfizematöz değişikliklerin izlendiği anlaşıldı. Dolayısıyla serizinin akciğer 

parankiminde belirgin bir yan etki oluşturmaksızın viseral plevrada fibroblastik aktivi-

teyi ve fibrozisi arttırdığı tespit edildi. 

Tartışma: Serizin, yapıştırıcı özelliği bulunan doğal bir protein olup göğüs cerrahisi 

disiplinin için yeni ve araştırma alanı geniş bir makro moleküler yapıdır. Serizinin vi-

seral plevra üzerine fibroblastik aktiviteyi arttırıcı ve fibrozis yapıcı etkisi istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca yabancı cisim reaksiyonu göstermemesi ve daha 

az amfizematöz değişikliklere yol açması da akciğer parankimine zararı olmadığının 

göstergesidir. Bu bulgular serizinin gelecekte plörodez ajanı veya biyolojik doku yapış-

tırıcısı olarak kullanılmasının önünü açacak niteliktedir. Böylelikle tamamen doğal bir 

proteini göğüs cerrahisi disiplinine kazandırmak mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: serizin, fibrozis, amfizem, intraplevral, Wistar albino
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(%17.4) tümör evre II, 23 olguda (%6.3) evre IIIA tümör bulunuyor iken 4 olguda ise 

(%1.1) tümör evresi IV idi. Patoloji raporları tam olan 370 olgudan 362‘sinde (%97.8), 

rezeksiyon komplet (R0) idi.Olguların sırası ile 370‘inde (%85.3), 35‘inde (%9.9) ve 

17‘sinde (%4.8) lenf nodu  evreleme sırası ile N0, N1 ve N2 idi. Komplikasyon verisi 

eksiksiz elde edilmiş 216 olgudan 78‘inde herhangi bir komplikasyon bildirilmez iken, 

102‘inde (%47.2) minör komplikasyon gerçekleşmiş (11 uzamış hava kaçağı), 36 has-

tada ise (%16.7) major komplikasyon kaydedilmiştir. Hastalarda hava kaçağı ortalama 

3.43 ± 2.2 gün sürdü. Olguların 70’i (%19.4) 6 günden uzun hastanede kaldı ve tüm 

bu hastalarda tüp drenaj süresi de 6 günden fazla idi. Hastaların 251‘inde (%68.0) 

sistematik diseksiyon, 115‘inde (%31.2) sistematik örnekleme, yapıldığı bildirilir 

iken, 3 olguda da (%0.8) sadece örnekleme yapıldığı kaydedildi. Hastaların 203‘ünde 

(%55) toplam 4-6 stapler kullanıldığı bildirilir iken, 85‘inde (%23) 6‘dan fazla, 81‘inde 

ise (%22), 0-3 arası stapler kullanıldığı belirtildi. Olguların büyük çoğunluğunda 

(n=286;%77.1) kullanım torakotomisinin uzunluğu 4-6 cm arası iken, 51‘inde (%13.7) 

, 34 olguda da(%9.2)  6 cm’den büyük kullanım torakotomisi açıldı.

Komplikasyonların gelişmesine etki eden faktörler irdelendiğinde, erkek cinsiyetin 

(p=0.05), lenf nodu diseksiyonu yapılmasının (p<0.001), ileri yaşın (>70) (p<0.001) 

hastalardaki komplikasyon oranını arttırdığı saptandı.

Sonuçlar: Videotorakoskopik anatomik rezeksiyonlar, giderek daha fazla merkezde 

yapılan torakotomiye göre daha az invazif girişimlerdir.Ülkemizde bazı merkezlerde, 

özellikle Evre I ve Evre II akciğer kanserlerinde, videotorakoskopik rezeksiyon,  rutin bir 

yaklaşımla ve düşük bir mortalite oranı ile yapılabilmektedir. Bununla birlikte, bu re-

zeksiyonlarda görülen minör ve major komplikasyon oranı düşük değildir ve bu komp-

likasyonlar, erkeklerde, yaşı ileri hastalarda, lenf nodu diseksiyonu yapılan olgularda 

daha yüksek olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: VATS lobektomi, pnömonektomi, çok merkez, VATS segmentektomi

[SS-004] Akciğer (non-onkolojik)

SAĞ SLEEVE ALT LOBEKTOMİ; GEREKLİ Mİ? 

GÜVENLİ Mİ?

 Özkan Saydam1,  Celalettin İbrahim Kocatürk1,  Levent Cansever1, 
 Hasan Akın1,  Burcu Arık1,  Mehmet Ali Bedirhan1,  Adnan Sayar1, 
 Muzaffer Metin2,  Kemal Karapınar1,  Ali Cevat Kutluk1, 
 Sertan Erdoğan1,  Cemal Aker1

1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bronşial sleeve rezeksiyonlar genellikle lob bronşundan kaynaklanan akciğer 

kanserli hastalarda pnömonektomiye alternatif olarak gelişmiş ve özellikle kardiyo-

pulmoner rezervleri kısıtlı hastalarda tedavide önemli bir yer tutmuştur. Yakın za-

manda elde edilen deneyimler, kardiyo-pulmoner bozukluğu olmayan hastalarda bile 

akciğer parankimini korumanın avantajları gösterilmiştir. Sağ sleeve alt lobektomi bu 

teknikler içerisinde belki de en az uygulanan hatta bazı cerrahların tercih etmediği 

bir tekniktir. Biz çalışmamızda bu tekniği morbidite ve solunum rezervlerine katkısı 

açısından inceledik.

Yöntem: Ocak 2005-Ocak 2015 arasında kliniğimizde akciğer tümörü nedeniyle 

opere edilen 1865 hastadan, 18 tanesine sağ sleeve alt lobektomi ve 83 tanesine ise 

sağ alt bilobektomi yapılmıştır. Bilobektomi yapılan hastaların operasyon patoloji 

raporu,preoperatif bronkoskopi raporu, operasyon notu incelenerek, teknik olarak sağ 

sleeve alt lobektomiye uygun 23 hasta (Grup B)  ve sleeve alt lobektomi yapılan 18 

hasta (Grup S) çalışmaya dahil edilmiştir. Her iki grup hastanın preoperatif ve posto-

peratif 1.saniyedeki  Forced Expiratory Volume (FEV1) değerleri karşılaştırıldı ve FEV1 

deki düşme oranları kaydedildi. Yine her iki grup morbidite oranı, hastanede yatış  sü-

resi açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup B de ortalama yaş 57.4 iken Grup S de 54.2 idi (p:0.437). FEV1 deki 

düşme oranı Grup S de ortalama %36.6 iken Grup S de bu oran %20.5 (p:0.001). Pos-

toperatif hastanede yatış süresi Grup B de ortalama 9.6 gün iken Grup S de ortalama 

7.1 gündü (p:0.01). Morbidite oranı Grup B de %47(8 hastada uzamış hava kaçağı, 1 

hastada pnömoni, 1 hastada atrial fibrilasyon) iken bu oran Grup S de %27(2 hastada 

atelektazi, 1 hastada bronkoplevral fistül, 1 hastada orta lob girişinde granülasyon, 1 

hastada uzamış hava kaçağı) olarak saptandı(p:0.323).Operatif  mortalite ise sadece 1 

hastada gelişmiştir; Grup S de bronkoplevral fistül gelişen hasta postoperatif 18.gün 

bilateral pnömoni sonucu  exitus olmuştur.

Results: The 11 patients underwent thoracic surgery with extracorporeal lung as-

sist devices were in the age of 27 to 78 years, 9 male. In 4 cases a reconstruction of the 

trachea because of oesophagus-tracheal fistula, in 2 the resection of multiples lung 

metastasis, one resection of the carina and one video assisted thorascopic surgery in a 

patient after pneumectomy were performed. In 3 patients the intraoperative use of an 

extracorporeal lung assist device was used because of a pre-existing respiratory dis-

tress syndrome to reconstruct a bronchial anastomosis, for a lung transplantation and 

to perform a lobectomy. 6 patients were cases of emergency. As extracorporeal lung 

assist was used in 6 cases a pumpless interventional assist device (iLA, Novalung®) 

and in 4 a veno-venous extracorporeal membrane oxygenator (ECMO) and in one an 

arterio-venous ECMO. Usually (10 patients) peripheral vessels, arteria and vena femo-

ralis, were used. In one case the aorta ascendens and the right atrium was canulated. 

In all cases blood oxygenation and CO2 elimination was effective. The procedures could 

be performed save and uneventful. Postoperative the assist devices were stopped im-

mediately in 4 patients. In other cases the therapy has to continuous for 2 to 12 days. 

9 patients could be weaned and were released from hospital. We saw one multi-organ 

failure, one haematothorax and one arterial pseudaneurysm. One patient died within 

30 days postoperative (11%).

Conclusion: The intraoperative use of extracorporeal lung assist device allowed to 

preformed thoracic surgery procedure to patients that could not operated due to poor 

lung function. In addition these techniques provide additional safety in patient with 

critical lung function. The type of lung assist device is determined by the quality and 

quantity of lung failure as well as by the nature of the operative procedure.

Key Words: ARDS, reduced lung function, intraoperative ECMO

[SS-003] Akciğer (onkolojik)

VATS LOBEKTOMİ, SEGMENTEKTOMİ VE 

PNÖMONEKTOMİ : ÇOK MERKEZLİ 376 OLGUNUN 

ANALİZİ

 Alper Toker1,  Akif Turna2,  Berker Özkan1,  Erkan Kaba3, 
 Şükrü Dilege6,  Volkan Baysungur4,  Celalettin Kocatürk5, 
 Göktürk Fındık7

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul
3Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul
4Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul
5Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul
6Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul
7Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Bölümü, Ankara

Giriş: Videotorakoskopik lobektomi, son 10 yılda, özellikle evre 1 ve 2 akciğer 

kanserli olguların tedavisinde standart hale gelmeye başlayan bir girişimdir. Her 

merkezin, kendine ait bir uygulama takvimi ve öğrenme eğrisi bulunmaktadır. Çalış-

mamızdaki amaç, Türkiye’de öğrenme eğrisini tamamlamış birden çok merkezde yapı-

lan videotorakoskopik segmentektomi, lobektomi ve pnömonektomi yapılan olguları 

irdelemektir.

Hastalar ve Yöntemler: İkisi özel, toplam 6 göğüs cerrahisi merkezinde Ocak 2011 

ila Kasım 2014 arasında yapılmış toplam 264‘ü (%70.2) erkek 376 videotorakoskopik 

anatomik rezeksiyon yapılmış olguların retrospektif olarak kaydedilmiş verileri irdelen-

di. Olgulara, farklı port sayıları ile rezeksiyon uygulandı. Tüm olgularda yaş ortalaması 

60.5 yıl idi. Olgulardan 5‘ine pnömonektomi (%1.4), 36‘sına (%9.8) segmentektomi, 

5‘ine (%1.3) bilobektomi,330‘una ise (%87.8) lobektomi yapıldı.Komplikasyonların 

irdelenmesinde ‘ordinal regresyon’ analizi kullanıldı.

Bulgular: Olguların 55’i (%14.6) 70 yaş üstünde idi.Olguların çoğunluğunu 

(n=99;%28) ilkokul mezunu hastalar oluşturmakta idi. Otuz günlük ve 90 günlük mor-

talite yaşanan hasta sayısı 4 (%1.4) idi.Olguların piyeslerinin irdelenmesi ile 193 olgu-

da (%51.3) adenokarsinom (saf ya da adenokarsinom komponentli) saptandı.Toplam 

tümör büyüklüğü bilgisi kayıtlı 370 hastanın sırası ile 126’sı (%34.1), 118’i (%31.9), 

106’sı (%28.6) ve 20‘sinde (%5.4) tümör büyüklüğü sırası ile <2cm, 2-3 cm, 3-5 cm 

ve >5 cm idi. Ortalama tümör büyüklüğü 2.95 cm (±1.1 cm) olarak hesaplandı. En 

çok Evre 1 tümörü olan (n=275;%74.9)  hastalar opere edilmiş idi. Ancak, 64 olguda 
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[SS-006]  Plevra

SEKONDER PLEVRAL KANSERLERDE HİPERTERMİK 

PERFÜZYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARIMIZ

 Ahmet Ferudun Işık1,  İlknur Aytekin1,  Maruf Şanlı1, 
 Celaletdin Camcı2,  Levent Elbeyli1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı

Amaç: Plevranın tümöral hastalıkları genelde malign ve uzun dönem sağ kalımları 

kötü olan hastalıklardır. Sekonder olan malign tümörler genellikle kötü gidişin bir gös-

tergesidir. Sekonder tümörlerin başında akciğer ve meme kanserleri gelse de prostat, 

kolon, mide, over ve mezenkimal tümörler gibi vücütta meydana gelen hemen he-

men tüm malign tümörlerin metastazları görülebilir. Bu durum çoğunlukla kısa yaşam 

beklentisi ve kötü gelişimin göstergesidir. Geleneksel yaklaşımda bu hastalarda nüks 

plevral efüzyonları önlemeye yönelik palyatif tedaviler uygulanmaktadır ancak gerek 

kimyasal gerek biyolojik ajanlarla yapılan plöredezisler de konforlu yaşamı sağlaya-

mamıştır. Bu hastalarda genel sağ kalım kısalığı ve bu süredeki konforsuz sağ kalım 

nedeniyle yeni tedavi yöntemlerine yönelinmiştir. Bu hastalarda palyatif tedavilerin 

dışında yeni tedavi yöntemi olarak Hipertermik perfüzyon kemoterapisi (HİPEK) kul-

lanılmaktadır. Bizim amacımız kliniğimizde sekonder plevral kanserlere uyguladığımız 

HİPEK tedavi sonuçlarımızı paylaşmaktır.

Yöntem: 2009 ile 2015 arasında kliniğimizde HIPEK tedavisi uygulanan sekonder 

plevral maligniteli 44 hasta sağ kalım oranları açısından değerlendirildi. Primeri Ak-

ciğer kanseri olup plevral metastazı olan M1a hastalar ve diğer sistemlere sekonder 

gelişen plevral maligniteler kendi aralarında sağkalım açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 24’ü M1a akciğer kanseri olan plevral 

metastazlı, 20’si ise primeri akciğer dışı olan sekonder plevral metastazlı hastalardı. 

Sırasıyla grup 1 ve grup 2 olarak sınıflandırıldı. Hastaların genel yaş ortalaması 53 

olarak bulunurken Grup 1 hastaların yaş ortalaması 58, Grup 2 hastaların yaş orta-

lamaları ise 53 olarak hesaplandı. Hastaların genel sağ kalımları hesaplandığında 

ortalaması 20 ay, median değer ise 15 ay olarak bulundu. Gruplara göre ayrı ayrı 

bakıldığında ise grup 1 hastaların ortalama sağ kalımları 21, median değeri 18 ay 

olarak hesaplanırken, Grup 2 de ortalama sağ kalım 20 ay median sağ kalım 15 ay 

olarak bulundu. Kaplan Meier analizlerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bu-

lunmadı (p=0.93). Grup 1 hastalarda iki yıllık sağ kalım %40,Grup 2 hastalarda ise 

%30 olarak bulundu.

Sonuçlar: Sekonder plevral kanser nedenleri arasında erkeklerde akciğer kanseri 

kadında ise meme kanseri ilk sırayı almaktadır. Sekonder plevral kanserlerin sağ ka-

lımları meme kanseri dışında 3-12 ay civarındadır. Bunların içinde en kısa sağ kalıma 

sahip olan akciğer kanseridir. Bizim serimizde ortalama sağ kalım 20 ay olarak bulun-

du. Cerrahiye eklenen HIPEK tedavisi ile başka sistem patolojileri olmayan sekonder 

plevral malignitelerde survival anlamlı derecede artmıştır. Plevral metastazlar palyatif 

tedaviler yerine artık tedavi edilebilir hastalıklardır.

Anahtar Kelimeler: plevral tümörler, bölgesel perfüzyon

[SS-007] Akciğer (onkolojik)

ERKEN EVRE OPERE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI 

AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TÜMÖR VOLÜMÜ 

SAĞKALIMA ETKİLİ Mİ?

 Şeyda Örs Kaya1,  Tevfik İlker Akçam1,  Onur Akçay2, 
 Özgür Samancılar1,  Kenan Can Ceylan1,  Ozan Usluer1

1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi
2Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi

Giriş: Güncel akciğer kanseri evrelemesinde tümörün en büyük çapı, lokalizas-

yonu, lenf bezi durumu ve metastaz varlığı değerlendirilmektedir. Ancak tek başına 

tümörün en büyük çapını yansıtan “T” faktörü tümörün tüm kütle ve hacmini yansıtan 

bir parametre değildir. Bu çalışmada tümör hacminin sağkalıma etkili olup olmadığı 

araştırıldı.

Materyal ve Yöntem: Eylül 2009 ile Haziran 2013 tarihleri arasında anatomik re-

zeksiyon ve mediastinal lenf bezi diseksiyonu yapılan küçük hücreli dışı akciğer karsi-

nomlu olgu retrospektif olarak incelendi. Tümör volümleri postoperatif patoloji pyes-

leri baz alınarak hesaplandı. Hacmin prognoz ve sağkalım üzerindeki etkisi araştırıldı.

Sonuç: Ameliyat sonrası hayat kalitesi, pnömonektomi  yerine sleeve lobektomi uy-

gulanması kararını etkileyen en önemli etkenlerden biri olarak savunulmuştur. Ancak, 

teknik olarak uygun endobronşial yerleşimli tümörlerde, alt bilobektomi yerine sleeve 

alt lobektomiyi öneren veya tartışan bir çalışma literatürde yoktur. Bizim çalışmamız 

göstermiştir ki; orta lobun katkısı sadece solunum rezervlerine olmamış, aynı zamanda 

akciğerin toraks boşluğunu doldurmasına yardım ederek uzamış hava kaçağı  oranını 

azaltmış ve hastanede yatış süresini de kısaltmıştır.

Anahtar Kelimeler: sleeve rezeksiyon, bilobektomi, FEV1

[SS-005] Trakea

TRAKEA STENOZU NEDENİYLE STENT UYGULANAN 

35 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Volkan Karaçam1,  Kemal Can Tertemiz2,  Ali Karakılıç1, 
 Bahar Ağaoğlu Şanlı1,  Ali Karakılıç1,  Aydın Şanlı1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Trakeal  stenozun en sık nedeni uzun süreli endotrakeal entübasyonu sonrası 

oluşan inflamatuar stenozlardır. Stenozun diğer nedenler arasında malignitelere ve 

enfeksiyonlar bulunmaktadır.  Uzun dönemde solunum sıkıntısı ile gelen bu olguların 

tedavisinde; trakeal rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, bronkoskopik girişimler, dina-

mik veya statik stent uygulamaları sayılmaktadır. Genel durumu iyi olan hastalarda 

ve özellikle de benign darlıklarda stent girişimleri birinci tercih olmasa da, büyük bir 

cerrahiyi kaldıramayacak düşkün hastalarda ve malignitelere bağlı trakeal stenozlarda 

daima akılda bulundurulması gereken yöntemlerdendir.

Yöntem: 2010-2015 Ocak tarihleri arasında trakeal stent uygulanan 35 olgu ret-

rospektif olarak incelenmiştir. Tüm hastalara girişimden önce fiberoptik bronkoskopi 

(FOB) ve 3 boyutlu toraks bilgisayarlı tomografi çekilerek trakea ve darlığa yönelik öl-

çümler alınmıştır. Stent yerleştirilmesinden 1 ay sonra kontrol FOB yapılmıştır

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 53’dü (17-82). Yirmi üçü erkek 12’ı kadındı. On 

beş olgu postentübasyona bağlı ve 20 olgu da maligniteye bağlı stenoz öyküsü vardı. 

Postentübasyon stenozunda ortalama entübasyon süresi 12 gündü. Maligniteye bağlı 

stenozun 10’u primer trakea, 6’sı karina veya ana bronş ve 4’ü özefagus malignitesine 

ait dıştan basıya bağlıydı. Maligniteye bağlı stenozların dördüne metalik stent, 10’una 

silikon kaplı metalik stent ve karina veya ana bronş kaynaklı stenozlara silikon Y stent 

yerleştirilmiştir. Benign stenozlu olguların 10’ine silikon, 3’üne silikon kaplı metalik 

stent ve 2 tane metalik stent yerleştirilmiştir. Hastaların ortalama yatış süresi 3 gün-

dü (1-12). Postoperatif erken dönemde 30 hastanın dispnesi ortadan kalkarken, ciddi 

darlığı olan karina yerleşimli 3 ve sol ana bronş tümörlü 2 olguda Y stent hava yolu 

açıklığını sağlayamadı. Bu olgulardan sol ana bronş yerleşimliler postoperatif erken 

dönemde kaybedildi (1-3 gün). Benign darlıklara bağlı yerleştirilen stentlerde en sık 

gelişen komplikasyon stentin sekresyonla tıkanması (5/15), stentin kayması (3/15), 

restenoz (4/15) ve trakeoözefagial fistüldür (1/15). Maligniteye bağlı stent uygulama-

larında stente ait  sekresyon ve granulasyon dışında komplikasyona rastlanılmazken 

en uzun yaşayan malignite hastası 8 aydır (3-8 ay).

Sonuç: Endotrakeal girişimlerle benign stenozu giderilemeyen ve genel durumu 

trakea rezeksiyonunu kaldıramayacak olan hastalarda stent uygulamaları erken dö-

nemde yüz güldüren girişimlerdir. Ancak trakeanın stente karşı geliştirdiği aşırı ya-

bancı cisim reaksiyonundan dolayı ileri dönemde stentin alt ve üst ucunda gelişen 

granulasyon dokuları az rastlanmayan komplikasyonlardır. Özellikle benign olgularda 

stent uygulaması ihtiyacı varsa ilk tercih daima silikon stentler olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: trakeal stenoz, stent
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Resim 1.

Resim 2.

[SS-009] Akciğer (onkolojik)

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISIYLA 

TEK MERKEZDE OPERE EDİLEN 1742 HASTANIN 

SÜRVİ ANALİZİ

 Levent Alpay,  Talha Doğruyol,  Serda Kanbur Metin, 
 Mustafa Vayvada,  Mustafa Akyıl,  Cansel Atinkaya Öztürk, 
 Çağatay Tezel,  Volkan Baysungur,  İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü

Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde ana-

tomik rezeksiyon yapılan hastaların sürvi analizini belirlemek hedeflenmiştir.

Yöntem: Hastanemizde Temmuz 2007 ve Ekim 2014 tarihleri arasında küçük hücreli 

dışı akciğer kanseri tanısıyla akciğer rezeksiyonu yapılan hastalar çalışmaya dahil edil-

di. Hastalar yaş, cinsiyet, evre, patoloji ve mortalite yönünden analiz edildi.

Bulgular: 1742 hastaya hastanemizde akciğer rezeksiyonu yapıldı. 1590 (91.3%) 

hasta erkek ve 152 (8.7%) hasta kadındı. Oniki hasta 3, 141 hasta 4, 478 hasta 5, 650 

hasta 6, 398 hasta 7, 61 hasta 8 ve 2 hasta 9. dekaddaydı. 584 (33.5%) hasta evre IA, 338 

(19.4%) hasta IB, 281 (16.1%) hasta IIA, 304 (17.5%) hasta IIB, 220 (12.6%) hasta IIIA 

ve 15 (0.9%) hasta IIIB idi. Evreler arası sağkalım oranı istatistiki olarak anlamlı bulundu 

(p:0.001). 972 (55.8%) hasta skuamöz hücreli karsinom olarak bulunurken 673 (38.6%) 

hasta adenokarsinom olarak saptandı. 97 (5.6%) hastada diğer maligniteler mevcuttu. 

Patolojik tanıya göre sağkalım oranı istatistiki olarak anlamlı bulunmadı (p:0.315). 176 

(10.1%) hastada N2 hastalık mevcuttu. N0 ve N1 hastaların sürvi oranı N2 hastalara göre 

anlamlı olarak yüksek bulundu (p:0.001). 94 (5.4%) hastada ameliyat sonrası 30 gün 

içinde mortalite gözlendi. Toplam 661 (37.9%) hastada morbidite gözlendi. Kümülatif 

sağkalım oranı %36 ve standart sapması %3.4 olarak bulundu. Ortalama sağkalım süresi 

Bulgular: On kadın, 146 erkek hastanın yaş ortalaması 62,30 ± 8,03 (79-38) idi. 

116 hasta evre I, 40 hasta evre II grubundaydı. Tüm hasta grubunda ortalama hacim 

38,18 ± 54,58 (356,15-0,01) cm3, ortalama en büyük çap 4,15 ± 1,99 (10-0,3) cm 

olarak ölçüldü. 156 hastanın 53’ünün tümör progresyonu nedeniyle öldüğü tespit 

edildi ve bu hastaların diğer gruba göre ortalama yaş, tümör hacim ve tümör en bü-

yük çaplarının istatistiksel olarak daha büyük olduğu saptandı (p=0,024 / p=0,015 / 

p=0,023). Sağ kalım gün sayıları eklenerek yapılan cox-regression testinde hacmin 

belirlenen cut-off değerinin (29,69 cm3) üstünde olmasının sağ kalımı arttırdığı (odss 

R=2) ve bu değerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p=0,022) saptandı. T faktörü-

ne göre cut-off değer 4,5 cm olup odss R=1,7 olarak hesaplandı ancak sağ kalım ile 

arasında anlamlı bir ilişki mevcut değildi (p=0,058). Kaplan meier-Breslow teste göre 

hacmin cut-off değerinin altında 3 yıllık sağkalım oranı 88,9%iken bu değerin üstünde 

75,4%olarak sonuçlandı (p=0,020). T faktörü ile sağ kalım arasında yüksek bir ilişki 

saptanırken anlamlılık gösterilemedi (p=0,055).

Sonuç: Çalışmamızda tümör en büyük çapı ile sağkalım arasındaki bilinen ilişkinin 

aksine tümör hacmi ile sağkalım arasında daha yakın bir ilişki saptanmıştır. Bu sonuca 

göre akciğer kanseri evrelemesinde tümör çapı ile beraber tümör hacminin hesaplan-

ması ve göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri evreleme, prognoz, tümör volüm

[SS-008] Trakea

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN RATLARDA 

KRİYOPREZERVATİF TRAKEAL ALLOGRAFT ÜZERİNE 

ETKİSİ

 Fatih Candaş1,  Rauf Görür1,  Aptullah Haholu2,  Akın Yıldızhan1, 
 Orhan Yücel1,  Hakan Ay3,  Ali Memiş3,  Turgut Işıtmangil1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Su altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp servisi

Giriş: Trakeal segment rezeksiyonları ve uc-uca anastomozlar trakeal tümörlerde 

ve darlıklarda sıklıkla kullanılan tedavi yöntemidir. Fakat, uc-uca anastomozlar tra-

keanın yarısına kadar olan rezeksiyonlarda uygulanabilmektedir. Daha fazla trakeal 

rezeksiyonlarda ise solunum yolu devamlılığını sağlamak için farklı metodlar ileri 

sürülmüştür. Bunlardan bir tanesi halen deneysel metod olarak kullanılan kriyopre-

zervatif trakeal allograftlardır. Bu deneysel araştırmadaki amacımız hiperbarik oksijen 

tedavisinin kriyoprezervatif trakeal allograftın üzerine erken ve geç dönemde etkile-

rinin araştırılmasıdır.

Materyal ve Yöntem: 350-400gr ağırlığındaki 11 adet wistar albino rat ketamin-

xylazin anestezisi sonrası sakrifiye edilerek trakeaları alındı, her bir rat trakeasından iki 

adet 3 segment trakeası çıkartılarak toplam 22 adet trakea, antijenitesinin azaltılması 

için koruma solüsyonu içinde -80 derecede 1,5 ay bekletildi. Bu sırada deepitelize olan 

trakeal segmentler kontrol (n=11) ve deney (n=11) gruplarına nakil edildi (Resim 1). 

Nakil sonrası deney grubuna yedi gün 60 dakika 2,5 ata hiperbarik oksijen tedavisi 

uygulandı. Her bir grup iki alt gruba ayrılarak 1. hafta sonunda (erken dönem, n=5) 

ve 4. hafta sonunda (geç dönem, n=6) sakrifiye edildi. Alınan trakealar epitelizasyon, 

fibrozis ve neovaskülarizasyon açısından patolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Erken dönem makroskopikve mikroskopik değerlendirmede kontrol ve 

deney grupları arasında anlamlı fark saptanamadı. Geç dönem makroskopik değerlen-

dirmede kontrol grubunda deney grubuna göre lümenin daraldığı görüldü. Geç dönem 

mikroskobik incelemede ise deney grubunda kontrol grubuna göre epitelizasyon ve 

neovaskülarizasyonda anlamlı derecede artış, fibroziste ise anlamlı derecede azalış 

saptandı (Resim 2).

Sonuç: Hiperbarik oksijen tedavisi, kriyoprezervatif trakeal allograftlarda erken 

dönemde etkinliği saptanamasa da geç dönemde olumlu yönde etki göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: kriyoprezervasyon, trakeal allograft, hiperbarik oksijen
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lobektomiyi tolere edemeyen hastalarda veya mümkünse <2 cm, periferik yerleşimli 

erken evre KHDAK’nde SR tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, sublobar rezeksiyonlar

Tablo 1. Genel sağkalım için istatistiksel olarak anlamlı bulunan 
parametreler

Gruplar p değeri
Rezeksiyon sınırı R0 < 0,01

R1 < 0,01
Lenfatik İnvazyon Var < 0,01

Yok < 0,01

Tablo 2. Hastalıksız sağkalım için istatistiksel olarak anlamlı bulunan 
parametreler

Gruplar p değeri
Sigara İçiciliği Var 0,034

Yok 0,034

Tümör Boyutu ≤2 cm 0,01

2,1-3 cm 0,01

≥3,1 cm 0,01

Evre 1A 0,042

1B-2A 0,042

[SS-011] Diğer

YENİDOĞAN VE İNFANTLARDA TORASİK CERRAHİ

 Yener Aydın1,  Bayram Altuntaş1,  Mustafa Kara2,  Atilla Eroğlu1, 
 İlker İnce3

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, 
Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, 
Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Yenidoğan (yaşamın ilk 28 günü) ve infant döneminde (bir yaşına kadar olan 

dönem) nadiren torasik cerrahi uygulanmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde yenido-

ğan ve infant hastalarda torasik cerrahi uyguladığımız olguları sunmayı amaçladık.

Materyal ve Yöntem: Ocak 2000 ve Aralık 2014 yılları arasında kliniğimizde torasik 

cerrahi uygulanan ardışık 27 yenidoğan ve infant olgu retrospektif olarak incelendi. 

Olguların yaşı, cinsiyeti, tanısı, uygulanan cerrahi işlem, postoperatif yatış süreleri, 

komplikasyon ve mortalite oranları gözden geçirildi. Neonatal pnömotoraks nedeniyle 

tüp torakostomi uygulanan veya herhangi bir nedenden dolayı bronkoskopi uygulanan 

olgular çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular: Olguların 14’ü erkek (%51.9), 13’ü (%48.1) kız idi. Olguların 10’u yeni 

doğan olup (%37) ortalama yaş 98.4 ± 103.1 gün (2-340 gün arası) idi. Cerrahi endi-

kasyon 10 (%37) olguda konjenital kistik pulmoner malformasyon (6 konjenital lober 

amfizem, 4 (%14.8) konjenital kistik adenomatoid malformasyon), 4 (%14.8) olguda 

mediastinal kist (3 enterik kist, 1 kistik teratom), 4 (%14.8) olguda konjenital diyaf-

ragma hernisi (3 morgagni hernisi, 1 bochdalek hernisi), 3 (%11.1) olguda diyafragma 

evantrasyonu, 2 olguda mediastinal kavernöz hemanjiom ve birer olguda jeune send-

romu, kleft sternum, konjenital şilotoraks ve göğüs duvarı tümörü (lipoblastom) idi. 

Postoperatif 2 (%7.4) olguda atelektazi gözlendi. Bir olguda (%3.7) (Jeune Sendromlu 

olgu) hastane mortalitesi gözlendi. Ortalama postoperatif yatış süresi 6.9 gün (1-30 

gün arası) idi. 

Sonuç: Yenidoğan ve infant döneminde torasik cerrahi endikasyonu nadir ol-

masına rağmen olguların çoğunda hayat kurtarıcı bir işlem olup başarılı bir şekilde 

uygulanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, infant, torasik cerrahi

53.33±0.99, medyanı 59 ay olarak bulundu. Evre IIIA alt gruplarında T ve N’ye göre göre 

istatistiki anlamlı sağkalım farkı saptanmadı (p:0.178).

Sonuç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde düşük sağkalım oranı mevcuttur. Er-

ken evre tanı en iyi sağkalım oranları açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: küçük hücreli dışı akciğer kanseri, cerrahi rezeksiyon, sürvi

[SS-010] Akciğer (onkolojik)

ERKEN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER 

KANSERLERİNDE SUBLOBAR REZEKSİYONLAR

 Murat Şahin,  Murat Özkan,  Elif Duman,  Mehmet Ali Sakallı, 
 Cabir Yüksel,  Serkan Enön,  Ayten Kayı Cangır,  Hakan Kutlay, 
 Murat Akal,  Hasan Şevket Kavukçu
Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Sublobar rezeksiyon (SR), anatomik olarak lobektomiden küçük olan bütün 

teknikleri tarif eder. Akciğer kanserinin tedavisinde SR endikasyonları hala tartışma-

lıdır. Seçilmiş hastalarda kanserin küratif rezeksiyonu amacıyla yapılabilirler. Fiziksel 

kontrendikasyonu olan hastalar ve lobektomiyi tolere edebilecek durumda olup da 

sınırlı hastalığa sahip hastalar tedavide iki grubu oluşturur. Bu çalışmada Ankara ÜTF 

Göğüs Cerrahisi AD’nda KHDAK öntanı veya tanısı ile SR uygulanan hastaların sağkalım 

özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Yöntem: KHDAK öntanı veya tanısı ile Ocak 2001- Ağustos 2013 tarihleri arasın-

da SR uygulanan 94 hasta retrospektif olarak incelenerek; toraks duvarı invazyonu, 

T4 tümör ve atipik histoloji gibi faktörler nedeniyle çalışma dışı bırakılan olgulardan 

sonra, 63 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar; yaş, cinsiyet, komorbid hastalıklar, 

hastanede yatış süresi, sigara içiciliği, komplet rezeksiyon, visseral plevra invazyonu, 

tümörün cerrahi sınıra uzaklığı, tümör boyutu, patolojik N, hücre tipi, tümör lokali-

zasyonu, nüks açısından değerlendirilerek bu prognostik faktörlerin sağkalım üzerine 

etkileri belirlenmeye çalışıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 63 hastanın 52’si (%82,5) erkek, 11’i (%17,5) kadındı. 

Hastalarımızın yaşları 39-81 arasında, ortalamaları 64,52 idi. Tümörler histopatolojik 

olarak; yassı hücreli karsinom (n:17 %27), adenokarsinom (n:32 %50,8), bronkoal-

veoler karsinom (eski sınıflandırmaya göre) (n:9 %14,3) ve diğer tipler (n:5 %7,9) 

olarak 4 gruba ayrıldı. Çalışmaya alınan hastaların 50’sine (%79,4) wedge rezeksiyon, 

13’üne (%20,6) segmentektomi uygulandı. Hastalar SFT değerlerine göre 4 gruba 

ayrıldı. FEV1 <%40 grubunda hasta yoktu, %40-60 grubunda 11, %61-79 grubunda 

11, ≥%80 grubunda 23 hasta mevcuttu. 18 hastanın SFT değerlerine ise ulaşılamadı. 

SR’nun endikasyonuna göre 2 grup oluşturuldu. İlk grup komorbid hastalık veya SFT 

kısıtlılığından dolayı SR uygulananlar (n:27 %42,9) ; 2. grup ise lobektomiyi tolere 

edebilecek durumda olup SR uygulananlardı (n:36 %57,1). 

Çalışmamızda ortalama sağkalım 83,3 ay olarak hesaplandı. Ortanca değer ise 86 

ay idi. Sağkalım analizlerinde 2 yıllık genel sağkalım %83, 5 yıllık genel sağkalım 

%59,6 olarak bulundu.

Viseral plevra ve vasküler invazyonun sağkalıma etkili olmadığı görülürken; lenfatik 

invazyon olmayan grupta sağkalımın anlamlı derecede iyi olduğu saptandı (p<0,01). 

R0 grubunda ortalama sağkalım 74,1 ay, R1 grubunda ise 32,2 ay idi ve fark istatistik-

sel olarak anlamlıydı (p<0,01).

Operasyon tarihinden ilk lokal nüks tespit edilene kadar geçen süre hastalıksız sağ-

kalım (HS) olarak değerlendirildi. Sigara içiciliğinin HS üzerinde etkili olduğu görüldü 

(54,3 - 38,6 ay / p:0,034). Tümörlerin ≤2 cm, 2,1-3 cm, ≥3,1 cm olarak ayrıldığı 3 grup 

için ortalama HS’lar sırasıyla 59,1 ay, 39,2 ay, 18,5 ay idi. Tümör boyutu küçüldükçe 

HS’ın istatistiksel olarak anlamlı ölçüde arttığı görüldü (p<0,01). Evreler için ise HS 

analizlerinde hastalar; evre IIA’da az sayıda hasta bulunmasından dolayı, evre IA ve 

diğer olarak 2 grupta incelendi. Ortalama HS ilk grupta 60,1 ay, 2. grupta 41,3 ay idi. 

HS’ın evre 1A’da istatistiksel olarak anlamlı derecede iyi olduğu görüldü (p:0,042). Ça-

lışmamızda ortalama HS 53,2 ay olarak hesaplandı. Sağkalım analizlerinde 2 yıllık HS 

%81,5 ve 5 yıllık HS %53,6 olarak bulundu.

Sonuç: Günümüzde anatomik rezeksiyonlar KHDAK’nin küratif cerrahi tedavisinde 

standart yöntemdir. Çalışmamızda wedge rezeksiyon sayısı fazla olmasına rağmen 5 

yıllık sağ kalımın %59,6 olması ve rezeksiyon tipleri arasında anlamlı fark izlenme-

mesi; erken evre seçili vakalarda wedge rezeksiyonu da kapsayan SR’ın güvenle uy-

gulanabileceğini ve benzer sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir. Erken evre 

tümörler için; komplet rezeksiyon ve lenf nodu evrelemesi yapmak koşulu ile seçilmiş 

hastalarda SR güvenle uygulanabilirler. Pulmoner veya diğer komorbiditeler sebebi ile 
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[SS-012] Plevra

MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA HANGİ 

CERRAHİ YÖNTEM SAĞKALIM AVANTAJINA 

SAHİPTİR: EPP, RP VEYA PALYATİF DEKORTİKASYON 

MU?

 Volkan Baysungur,  Cansel Atinkaya Öztürk,  Çağatay Tezel, 
 Levent Alpay,  Talha Doğruyol,  Deniz Gürer,  Mine Demir, 
 Aysun Mısırlıoğlu,  İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğü Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

Amaç: Günümüzde extraplevral pnömonektomi (EPP), radikal plörektomi (RP) ve 

palyatif dekortikasyon (P/D) yöntemleri arasında hala sağkalım, risk ve birbirlerine 

göre üstünlükleri açısından belirsizlik mevcuttur. Çalışmanın amacı retrospektif olarak 

bu yöntemlerin arasındaki sağkalım farklılığı olup olmadığını belirlemektir.

Yöntem: Bu çalışma 2008 Ocak -2014 Ocak yılları arasında 63 hastayı içermektedir. 

33 hasta E, 30 hasta K, ortalama yaş 60.15±12.3 yıldı. EPP, RP, ve P/D sırayla 20, 23 ve 

20 hastaya uygulandı.

Bulgular: Ortalama sağkalım tüm hastalarda 19 aydı. EPP hastalarında ortalama 

sağkalım 14 ay, RP uygulananlarda 21 ay, P/D uygulanan hastalarda ise 22.5 aydı. 

Hastane mortalitesi EPP’de 3 hastada gözlendi. Mortalite oranları EPP’de diğer cerrahi 

yöntemlere göre daha fazla oranda saptandı (EPP: 17 hasta,R/P’de 12, P/D’de ise 11 

hasta).

Sonuç: Her ne kadar hasta sayımız az olsa bile bu sağkalım ve mortalite sonuçları 

MPM’da en az travmatik yöntemin seçilmesi gerektiğini düşündürtüyor. P/D daha az 

mortalite oranı ve daha iyi bir sağkalım oranını sağlayabilmek için multimodal yakla-

şımda seçilebilecek bir cerrahi yöntem olarak önerilebilir. Ancak bu konuda daha fazla 

sayıda hastada karşılaştırma yapmak gereklidir.

Anahtar Kelimeler: malign plevral mezotelyoma, radikal plörektomi, extraplevral 

pnömonektomi, palyatif plörektomi
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[S-001] Akciğer (onkolojik)

İLERİ DERECEDE KOAH’I OLAN KÜÇÜK HÜCRELİ 

DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA LOBEKTOMİ 

VE PNÖMONEKTOMİ GÜVENLE YAPILABİLİR

 Akif Turna,  Volkan Kara,  Burcu Kılıç,  Ezel Erşen,  Nurlan Alizade, 
 Kamil Kaynak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Akciğer kanserli hastalarda sigara içimi nedeni ile Kronik Obstrüktif Akciğer Hasta-

lığı (KOAH) ve/veya amfizem bulunur ve bir grup hastada, bu durum, planlanan cer-

rahiye engel gibi gözükebilir.Çalışmadaki amacımız, ileri derecede solunum kısıtlılığı 

olan hastalarda yapılan cerrahi rezeksiyonun hastalardaki ameliyat sonrası sonuçlara 

etkisini irdelemektir.

Anabilim Dalı’mızda 2001 ila 2013 arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı 

ile opere olan 377 olgudan 22’sinde (%5.7) (FEV1 beklenenin %50’sinin daha altında 

idi.Olguların 4’ünde (%18.2) aynı zamanda hemoptizi de var idi. Olguların 15’inde 

kalp indeksi 1 iken, 4’ünde (%18.2) 2, 3’ünde 2 (%9.1) olarak belirlendi. Hastalarda 

ameliyat öncesi FEV1 ortalama 1490 ± 414 mL, FVC, 2834 ± 712 mL, FEV1/FVC oranı 

ise %65.9 ± 18.9 olarak bulundur. Ortalama tümör çapı 4.1 ± 2.7 cm, ortalama siga-

ra içimi ise, 57.1 paket.yıl idi.Olgulardan 9’una pnömonektomi (%40.1), 10 hastaya 

(%45.5) lobektomi, 1 olguya bilobektomi (%4.5), 2 olguya ise (%18) wedge rezeksi-

yon yapıldı. Hastalar, ortalama 34 ay takip edildi. Sağkalımlar, Kaplan-Meier yöntemi 

ile saptandı; karşılaştırmalar’log-rank’testi ile yapıldı.

Bulgular: Olgulardan hiç biri, ameliyat sonrası 90 gün içinde kaybedilmedi. Hasta-

lardan 5’inde (%22.7) en az bir komplikasyon gelişti. Bu oran diğer olgular ile karşı-

laştırıldığında istatistiksel olarak farklı değil idi (p=0.28) Hastanede yatış süresi FEV1’i 

düşük olgularda diğer olgulara göre farklı değil idi (p=0.630). İleri derecede KOAH’lı 

olgularda 5 yıllık sağkalım oranı %52 iken, diğer hastalarda bu oran %63 olarak bu-

lundu (p=0.868).

Sonuç: İleri derecede KOAH’lı olgularda yapılan rezeksiyonlar sonrası, peroperatif 

ve postoperatif dönemde dikkatli ve özenli bir bakım ile, hastalarda KOAH’ı daha hafif 

olan ya da olmayan hastalara göre aynı oranda komplikasyon saptanır. Sağkalımlar 

ise farklı değildir. Bu neden ile, onkolojik olarak ameliayata uygun KOAH’lı hastalarda 

rezeksiyondan kaçınmamak gerekir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, rezeksiyon, lobektomi, amfizem, pnömonektomi

Grafik 1.

[S-002] Akciğer (onkolojik)

PRİMER AKCİĞER KANSERİ CERRAHİSİNDE 

ROBOTİK LOBEKTOMİ İLE SEGMENTEKTOMİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI: 77 HASTANIN SONUÇLARI

 Özkan Demirhan,  Mehmet Oğuzhan Özyurtkan,  Elena Uyumaz, 
 Erkan Kaba,  Kemal Ayalp,  Alper Toker
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Group Florence Nightingale, Göğüs 
Cerrahisi

Amaç: Çalışmamızda primer akciğer kanseri olan hastalarda yapılan robotik segmen-

tektomi ile lobektomi vakalarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Ekim 2011 ve 

Şubat 2015 arasında robotik anatomik akciğer rezeksiyonu yapılan 77 hasta iki gruba 

(GI: lobektomi, n=52 ve GII: segmentektomi, n=25) ayrıldı ve her iki grubun sonuçları 

karşılaştırıldı. Sonuçlar: Her iki grup cinsiyet ve operasyonun yönü açılarından benzerdi. 

Gruplar arasında hastanede yatış süreleri, dren süresi ve rezeke edilen lenf nodu sayıları 

açısından anlamlı bir fark görülmedi. Segmentektomi operasyonu daha kısa sürmektey-

di (84dk vs 81dk) ve komplikasyon oranı daha düşüktü (%33 vs %28), ancak sonuçlar 

anlamlı değildi (p>0.05). Buna karşılık segmentektomi yapılan hastalar daha yaşlıydı 

(61 vs 65 yıl, p=0.05), FEV1 değerleri daha düşüktü (%82 vs %76, p=0.04) ve hastalar-

daki lezyon boyutu daha küçüktü (31 mm vs 22 mm, p=0.01). Evre I hastalar GI’de %73 

ve GII’de %84 oranındaydı (p=0.35). Evre I olan hiçbir hastada lokal nüks görülmezken 

metastaz oranı GI’de %13 ve GII’de %19 idi (p=0.28). Tartışma: Akciğer kanseri cerrahi 

tedavisinde gerek açık, gerekse minimal invaziv yaklaşımlarla yapılan lobektomi ile seg-

mentektominin karşılaştırılması yapılagelmektedir. Robotik yaklaşımı temel alan çalış-

mamızın sonucuna göre ileri yaş, düşük solunum rezervi ve daha küçük boyutta lezyonu 

olan hastalarda segmentektomi lobektomiye tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: malignite, robotik cerrahi, lobektomi, segmentektomi

[S-003] Özofagus

TÜRKİYE’DE ÖZOFAGUS SKUAMÖZ HÜCRELİ 

KARSİNOM İNSİDANSI VE KADIN HASTA 

ORANINDAKİ ARTIŞ

 Atilla Eroğlu1,  Yener Aydın1,  Bayram Altuntaş1,  Betül Gündoğdu2, 
 Ömer Yılmaz3

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Amaç: Özofagus kanseri dünyada önemli bir sağlık problem olup, en sık görülen 

sekizinci ve en ölümcül altıncı kanser türüdür. Dünyada özofagus kanserli yeni vaka-

ların toplam sayısı yıllık 500.000 ve bu hastalıktan ölüm 400.000 kişi olarak tahmin 

edilmektedir. Ülkemizde eksik kanser bildirimleri nedeniyle özofagus kanseri ile 

ilgili sağlıklı bir insidans rakamı bulunmamasına rağmen Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

endemik bir alan olduğu bilinmektedir. Skuamöz hücreli karsinom (SCC) dünyada en 

yaygın histopatolojik tiptir. Batı ülkelerinde son 30 yılda özofagus adenokarsinom 

(ADC) insidansında ciddi artış olduğu görülmüştür. Bu çalışmada bölgemizde son 25 

yılda özofagus kanserinin histopatolojik tip, cinsiyet ve yaş dağılımındaki değişiklikleri 

incelenmektedir.

Materyal ve Yöntem: 1990 ve 2015 yılları arasında Tıp Fakültesi Hastanesinde özo-

fagus kanseri tanısı konulan tüm olgular retrospektif olarak incelendi. Histopatolojik 

tip, yaş ve cinsiyet 5 yıllık periyotlarla değerlendirilip, zamanla oluşan değişiklikler 

karşılaştırıldı. 

Bulgular: Toplam 42652 üst gastrointestinal endoskopinin 1462’sinde (%3,4) özo-

fagus kanseri tespit edildi. Olguların 742’si (%50,75) erkek ve 720’si (%49.25) kadın 

olup, ortalama yaş 60.85±12.43 (13-96 yaş arası) idi. Olguların 1109’u (%75.86) SCC, 

286’sı (%19,56) ADC ve 67’si (%4,58) diğer histopatolojik tiplere sahipti. Olgulardan 

509’una (%34.8) Göğüs Cerrahisi kliniğimizde özofajektomi uygulandı. 1990-94 yıl-

SÖZEL BİLDİRİLER
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ları arasında SCC/ADC oranı 1.76 (137/78) iken 2010-14 yılları arasında bu oran 8.73 

(288/33), aynı dönemlerde erkek/kadın oranının 1.43 (133/93) ve 0,86 (158/183) ol-

duğu görülmüştür. Periyotlar arası SCC ve kadın hasta sayısında anlamlı artışlar göz-

lendi (sırasıyla p<0.001 ve p=0,008).

Sonuç: Son yıllarda özellikle batı ülkelerinde özofagus adenokarsinom insidansı ve 

erkek hasta sayısı hızla artarken bunun aksine bölgemizde son 25 yılda kadın hasta ve 

skuamöz hücreli karsinom sayısında ciddi artışlar olduğu tespit edilmiştir. Dünyanın 

değişik bölgelerindeki SCC ve ADC insidansındaki artışları açıklayabilmek için çok iyi 

planlanmış analitik epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: özofagus kanseri, skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom, 

epidemiyoloji

[S-004] Akciğer (onkolojik)

PRİMER AKCİĞER KARSİNOMLARINDA SUV İLE 

Ki-67 İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

 H. Gülistan Bozdağ1,  Ayşe Gül Ergönül1,  Ali Özdil1,  Ayşegül Akgün2, 
 Ufuk Çağırıcı1,  Kutsal Turhan1,  Alpaslan Çakan1

1Ege Üniversitesi Tıp Kafültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Amaç: Pozitron emisyon tomografi (PET), tümör belirlemede kullanılan güncel 

yöntemlerden biridir. Florodeoksiglukoz (FDG) tutulumu gösteren odaklar, malignite 

kuşkulu olarak yorumlanır. Primer tümörün standart uptake değerinin (SUV), bağımsız 

bir prognostik faktör olduğu yönünde çeşitli çalışmalar yayımlanmıştır. Ki-67 ise tümör 

içerisindeki prolifere hücreleri gösterme özelliğine sahip monoklonal antikordur. Ki-67 

ekspresyonunun prognoz ile doğrudan ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Bu inceleme-

de iki prognostik faktör olan SUV ve Ki-67 indeksinin birbiri ile ilişkisi değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2012-2014 yılları arası küçük hücreli dışı akciğer 

karsinomu tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan hastalar arasından preoperatif PET ile 

değerlendirilen ve patoloji kliniği tarafından Ki-67 bakılması uygun görülen 18 hasta; 

yaş, cinsiyet, kitle SUV değeri, uygulanan cerrahi, histopatolojik tanı, tümör boyutları 

ve Ki-67 indeksi yönünden retrospektif olarak incelendi. Tipik karsinoid tümör tanısı 

konan hastalar çalışma dışı bırakıldı. On sekiz hastanın 2’sinde iki ayrı primer tümör 

saptanması ve ayrı Ki-67 oranları olması üzerine, 20 histopatolojik sonuç üzerinden 

değerlendirme yapıldı. Sonuçlar, SPSS ver. 18.0 programı ile korelasyon analizi uygu-

lanarak istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: On sekiz hastanın 12’si erkek, 6’sı kadın olup yaş ortalaması 56.50±8.13 

(38-68) idi. On altı lobektomi, 2 wedge rezeksiyon, 1 pnömonektomi uygulanan hasta-

ların tümünde hiler ve mediastinal lenf bezi örneklemesi yapıldı. Tüm tümörlerin orta-

lama SUVmax değeri 9.74±7.15 (1.47-31.4), SUVmean değeri ise 4.95±2.82 (1.47-14.2) 

olarak saptandı. Yirmi lezyonun patoloji sonuçları; 9 adenokarsinom, 7 büyük hücreli 

nöroendokrin karsinom, 2 atipik karsinoid tümör ve 2 skuamöz hücreli karsinom ola-

rak rapor edildi. Ortalama tümör çapı 2.66±2.02 (0.3-9.5) cm olarak belirtildi. Ki-67 

indeksinin ortalama değeri %40.8 (%5-%90) olup boyanma özelliklerine göre kendi 

içinde iki grupta incelendi. İndeks değeri %40 ve üzerinde saptanan 10 hastadaki or-

talama SUVmax ve SUVmean değerleri sırasıyla 14.87 ve 6.76 olarak bulundu. SUVmax 

ve SUVmean değerleri ile Ki-67 oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

pozitif korelasyon saptandı (p=0.009 ve 0.043).

Sonuç: Literatürde Ki-67 proliferasyon aktivitesinin prognostik faktör olarak kul-

lanıldığını gösteren çalışmalar vardır. Diğer yandan, SUV’un bağımsız bir prognostik 

faktör olduğu konusunda ise çelişkili yayınlar vardır. Çalışmamızda Ki-67 indeksi ile 

SUVmax ve SUVmean arasında pozitif bir korelasyon olduğu, korelasyonun SUVmax için 

daha yüksek ve her ikisinin de istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (sırasıyla 

p<0.01 ve p<0.05).

Daha iyi bir prognostik değerlendirme sağlamak ve tedavi stretejisini belirlemek 

için bu iki parametrenin kullanılabileceği, ancak prospektif randomize ve daha geniş 

hasta grubuyla yapılacak çalışmalara gereksinim olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, PET-BT, SUV, Kİ-67

[S-005] Diğer

5 VE 6 NUMARALI MEDİASTİNAL LENF 

NODLARINDAN VİDEOTORAKOSKOPİK BİYOPSİ

 Özgür Samancılar,  Şeyda Örs Kaya,  Kenan Can Ceylan, 
 Tevfik İlker Akçam,  Ozan Usluer
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi

Amaç: 5 ve 6 numaralı mediastinal lenf nodlarından videotorakoskopik biyopsisinin 

etkinliğinin araştırılması

Yöntem: Ocak 2005-Aralık 2014 tarihleri arasında, 5 ve 6 numaralı mediastinal lenf 

nodlarından videotorakoskopik biyopsi uygulanan hastalar retrospektif olarak incelen-

di. Biyopsi nedeni, tüp drenaj süreleri, histopatolojik inceleme sonuçları analiz edildi.

Bulgular: Çalışma grubunda ortalama yaşı 56.9 + 10.4 olan 31 hasta (22 jadın, 9 

erkek) mevcuttu. Lenf nodu biyopsisi 17 (%54,8) hastaya PET/CT’de yüksek FDG ne-

deniyle (SUVmax>2.5), 14 (%45,2) hastaya ise toraks BT’de saptanan büyümüş lenf 

nodları (kısa aksı > 1cm) nedeniyle uygulandı. Sol videotorakoskopi işlemi 24 (%77,4) 

hastaya 3 porttan, 4 (%12,9) hastaya 2 porttan, 3 (%9,7) hastaya ise 3 cm’lik tek in-

sizyondan uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucunda 10 (%32,2) hastada reaktif 

lenfoid hiperplazi, 7 (%22,6) hastada akciğer kanseri metastazı, 7 (%22,6) hastada 

sarkoidoz, 3 (%9,7) hastada ekstratorasik malignitenin metastazı, 2 (%6,5) hastada 

tüberküloz lenfadeniti, 1 (%3,2) hastada Hodgkin lenfoma, 1 (%3,2) hastada Non-

Hodgkin lenfoma saptandı. Ortalama tüp drenaj süresi 2,6 gündü (1-5 gün). Majör 

komlikasyon ve mortalite gelişmedi.

Sonuç: 5 ve 6 numaralı mediastinal lenf nodlarından videotorakoskopik biyopsi-

si, gerek tanısal amaçlı gerekse akciğer kanseri evrelemesinde güvenli ve tekin bir 

yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: VATS biyopsi, 5,6 lenf nodu

[S-006] Akciğer (onkolojik)

LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE 

SLEEVE LOBEKTOMİ UYGULANABİLİRLİĞİ 

PROGNOZU ETKİLER Mİ?

 Murat Kapdağlı,  Adalet Demir,  Berker Özkan,  Erkan Kaba, 
 Salih Duman,  Berk Çimenoğlu,  Alper Toker
İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmanın amacı lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserinde bronşial 

sleeve lobektominin (BSL) ve pnömonektominin (PN) perioperatif/postoperatif sonuç-

larını ve sağkalım oranlarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2002 ve Aralık 2012 arasında BSL (n:134) ve PN (n: 139) 

uygulanmış toplam 273 hasta araştırmaya dahil edildi. Her hastada öncelikle BSL ope-

rasyonu planlandı, onkolojik veya teknik nedenlerle BSL’nin uygulanamadığı durum-

larda PN’ye geçildi.

Bulgular: Her iki grup yaş, komorbidite, perioperatif mortalite (BSL: %2.8 – PN: 

%4.3 p=0.51), TNM evresi, lokal nüks oranı (BSL: %14.5 – PN: %16.5, p=0.67) ve uzak 

metastaz oranı (BSL: %15.2 – PN:%17.3; p=0.68) açısından benzerdi. Morbidite oranı 

BSL grubunda daha yüksek saptandı (p<0.001). Beş yıllık sağkalım oranları BSL ve 

PN için 96’ya karşı 67 ay iken medyan sağkalım %62.2’ye karşı %51.8 idi. Univaryete 

sağkalım analizinde yaş (p=0.001), taraf (p=0.002), N evresi (p=0.003) ve rezeksiyo-

nun tipi (p=0.02) değişkenleri anlamlı olarak farklı bulundu. Multivaryete analizde 

ise yaşın 60 üzerinde olması [ (p=0.027), HR (%95CI) : 1.6 (1.1-2.4) ] ve N2 hastalık 

[ (p=0.032) HR (%95CI) : 1.4 (1.0-1.9) ] kötü prognostik faktörler olarak tanımlandı.

Sonuç: Santral yerleşimli bir KHDAK’inde BSL’nin teknik ve onkolojik açıdan yapıla-

bilir olmasının iyi bir prognostik gösterge olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: sleeve lobektomi, pnömonektomi akciğer kanseri cerrahisi
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[S-008] Akciğer (onkolojik)

VİDEO-YARDIMLI MEDİASTİNOSKOPİK 

LENFADENEKTOMİ AÇIK VE VATS LOBEKTOMİ 

SIRASINDAKİ LENF NODU DİSEKSİYONUNU 

KOLAYLAŞTIRIR

 Akif Turna,  Elvin Hekimoğlu,  Ezel Erşen,  Kamil Kaynak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Mediastinoskopi, cT1-3N1-3M0 küçük hücreli dışı akciğer kanserli olguların 

mediastinal evrelendirilmesinde altın standart bir yöntem olarak kabul edilmektedir. 

Bunun ile birlikte, video-yardımlı mediastinoskopik lenfadenektomi (VAMLA) ise, 

daha yüksek negatif tahmin ettirici değere sahiptir.Çalışmadaki amacımız, VAMLA’nın 

lobektomi yapılan olgularda, ameliyat sırasında gerekli olan lenf nodu diseksiyonunu 

kolaylaştırmadaki muhtmel rolünü irdelemektir.

Hastalar ve Yöntemler: Mayıs 2005 ila Mart 2014 arasında, mediastinoskopi veya 

VAMLA ardından 299 olguya lobektomi uygulandı. Bu olgulardan 104’üne (%34.8) 

rezeksiyon öncesi VAMLA yapılmış iken, 195 olguya da (%65.2) standart mediastinos-

kopi yapılmış idi. Olgulardan 245’ine (%81.9), 54’üne (%18.1) videotorakoskopik lo-

bektomi yapılmış idi. Olguların lobektomi sırasında ya da ardından yapılan lenf nodur 

diseksiyonları kaydedilerek irdelendi.

Bulgular: VAMLA ile rezeke edilen ortanca ve ortalama lenf nodu istasyonu sayıları 

sırası ile 5 ve 4.9 iken, bu sayı,standart mediastinoskopide sırası ile 4 ve 4.2 olarak sap-

tandı. Standart mediastinoskopi sırasında alınan lenf nodu sayısı ortalama 11 iken (2-

33 arası), VAMLA ile rezeke edilen lenf nodu sayısı 29.7 (16-110) bulundu (p<0.001). 

VAMLA yapılan olgularda negatif tahmin ettirici değer, hassasiyet, ve doğruluk me-

diastinoskopiye göre daha yüksek bulundur. VAMLA yapılan grupta sırası ile 2R, 2L, 

4R, 7 ve 8 numaralı gangliyonlar, 90 (%86.5), 61 (%59.6), 90 (%86.5), 88 (%84.6), 

101 (%97.1), and 30 (%28.8) hastada alınmış idi. Standart mediastinoskopi yapılan 

hastalarda ise, bu istasyonlardan örnek alınan hasta sayıları, sırası ile 101 (52.0%), 46 

(23.7%), 145 (74.7%), 91 (46.9%), 157 (80.9%), and 0 idi. Fark, subkarinal lenf nodu 

istasyonu dışındaki istasyonlarda istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001). Rezeksiyon 

sırasında alınan lenf nodları irdelendiğinde, VAMLA yapılan hastalarda rezeke edilen 

lenf nodu ortalama 4.4 iken (0-11 arası), öncesinde mediastinoskopi yapılan hasta-

larda ise bu sayı ortalama 9.4 idi (0-32 arası) (p<0.001). VATS lobektomi yapılan has-

talarda ise, ortalama çıkarılan lenf nodu sayısı mediastinoskoi yapılanlarda 8.6 iken, 

VAMLA yapılanlarda 3.1 idi (p<0.001). Toplam çıkarılan (VAMLA+rezeksiyon sırasın-

da) lenf nodu sayısı irdelendiğinde VAMLA yapılan olgularda daha fazla lenf nodunun 

çıkarıldığı izlendi (p=0.01).

Sonuç: VAMLA rezeksiyon öncesi bilateral lenf nodu diseksiyonu sağlar ve hem açık 

hem de VATS lobektomi yapılan olgularda daha iyi bir lenf nodu diseksiyonuna olanak 

sağlar gibi gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: VAMLA, VATS, lobektomi, rezeksiyon, lenfadenektomi

[S-009] Diğer

PREOPERATİF AKCİĞER REZEKSİYON ŞEKLİNİ 

NE KADAR DOĞRU TAHMİN EDEBİLİRİZ? 600 

ANATOMİK AKCİĞER REZEKSİYONUNUN ANALİZİ

 Hüseyin Melek,  Ahmet Sami Bayram,  Mehmet Muharrem Erol, 
 Gamze Çetinkaya,  Cengiz Gebitekin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Akciğer rezeksiyonu ameliyatlarında intraoperatif bulgular preoperatif plan-

ladığımız rezeksiyon şeklini değiştirmemize neden olabilir. Neoadjuvan tedavi almış 

yada almamış akciğer rezeksiyonu uygulanan hastalarda preoperatif kararın doğru-

luğu konusunda hiçbir literatür bilgisi yoktur. Biz bu çalışmada akciğer rezeksiyonu 

ile ilgili preoperatif kararın doğruluğunu değerlendirmek ve planlanan rezeksiyonun 

intraoperatif değişmesine yol açan faktörleri belirlemeyi amaçladık.

Yöntem: Kliniğimizde 2009-2014 yılları arasında anatomik akciğer rezeksiyonu ya-

pılmış olan 600 hastanın dosyalarını retrospektif olarak inceledik. Hastalar preoperatif 

son bir ay içerisinde ki solunum fonksiyon testleri, bronkoskopi, radyoloji ve nükleer 

tıp görüntüleme bulgularına göre değerlendirildi. Son değerlendirme kliniğimizde 

çalışmakta olan iki deneyimli göğüs cerrahı tarafından yapıldı. Yapılması planlanan 

akciğer rezeksiyonu operasyon listesine kayıt edildi. Birden fazla olasılık olan hastalar 

[S-007] Akciğer (onkolojik)

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE 

CERRAHİ SONRASI TEK/ÇOK SAYIDA İSTASYONDA 

PATOLOJİK N2 VARLIĞINDA SAĞKALIM SONUÇLA

 Mehmet Ali Sakallı,  Yusuf Kahya,  Elvin Hamzayev, 
 Bülent Mustafa Yenigün,  Murat Özkan,  Cabir Yüksel,  Serkan Enön, 
 Hakan Kutlay,  Murat Akal,  Hasan Şevket Kavukçu,  Ayten Kayı Cangır
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Giriş: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) mediastinal lenf nod (ları) (N2) 

metastazı prognozu belirleyen en önemli faktörlerin başında gelir. N2 metastazları 

tek/çok sayıda istasyonun tutulumu, bulky tutulum ve mikroskopik düzeyde tutulum 

şeklinde görülebilir. Bu heterojen metastaz paterni, aynı N evresinde yer alan ancak 

sağkalım açısından birbirlerinden farklılık gösteren subgrupların oluşmasına neden 

olur. Örneğin Evre 3A KHDAK’de tek istasyonda patolojik N2 (pN2) varlığında 5 yıllık 

sağkalım oranı %33,8 çok sayıda istasyonda pN2 varlığında sağkalım oranı %20,4 ola-

rak bildirilmiştir.

Amaç: Çalışmamızın amacı; KHDAK nedeniyle opere edilen ve cerrahi sonra-

sı pN2 saptanan hastaların istasyon sayılarına göre 5 yıllık sağkalım sonuçlarını 

değerlendirmektir.

Yöntem: 1994 ve 2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cer-

rahisi Kliniği’nde KHDAK nedeniyle opere edilen 1936 hasta retrospektif taranmıştır. 

183 hastada (T1-4N2M0) pN2 saptanmıştır. 111 hastada tek istasyonda 72 hastada 

çok sayıda pN2 tespit edilmiştir. İstatistiksel analizler için Kaplan-Meier yöntemi 

kullanılmıştır.

Sonuçlar: 5 yıllık genel sağkalım oranlarına bakıldığında; pN2 saptanan tüm hasta-

lar için %35, tek istasyon pN2 varlığında %36 çok istasyon pN2 varlığında %27 olarak 

bulundu. (p>0.05) 5 yıllık medyan sağkalım süresi pN2 saptanan tüm hastalar için 29 

ay tek istasyon pN2 varlığında 34 ay çok istasyon pN2 varlığında 26 ay bulunmuştur. 

(p>0.05)

Tablo ve grafikte sağkalıma ilişkin bilgiler verilmiştir.

Tartışma: Çalışmamızda KHDAK’de pN2 varlığında sağkalımın düşük olduğu gö-

rülmüştür. Tek istasyon ve çok istasyon pN2 grupları arasında sağkalım oranları ve 

medyan sağkalım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamış 

olmakla birlikte klinik açıdan bakıldığında tek istasyon pN2 grubunda hastaların daha 

uzun sağkalım sürelerine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: KHDAK’de pN2 varlığında sağkalım

Grafik 1.

Tablo 1. Ortalama ve ortanca sağkalım süreleri

Mean Median

Estimate
Std. 
Error

95% Confidence 
Interval

Estimate
Std. 
Error

95% Confidence 
Interval

Lower 
Bound

Upper 
Bound

Lower 
Bound

Upper 
Bound

Tek ist. 
N2

52,820 5,363 42,309 63,330 34,000 4,435 25,307 42,693

Çok ist. 
N2

46,266 6,158 34,195 58,336 26,000 3,711 18,727 33,273

Genel 50,213 4,081 42,213 58,212 29,000 3,986 21,188 36,812
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Tablo 1. Pulmoner rezeksiyon geçiren hastalarda bronkoplevral fistül insidansı

[S-011] Akciğer (onkolojik)

OKTOGENARYANLARDA KÜÇÜK HÜCRELİ 

DIŞI AKCİĞER KANSERİ NEDENİYLE YAPILAN 

REZEKSİYONLARIN SONUÇLARI

 Aysun Mısırlıoğlu1,  Serda Kanbur1,  Meltem Ağca2,  Deniz Gürer1, 
 Mine Demir1,  Sibel Arınç2,  Serdar Evman1,  Volkan Baysungur1, 
 İrfan Yalçınkaya1

1Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi
2Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıları

Amaç: Bu çalışmada, hastanemizde son beş yılda Küçük Hücreli Dışı Akciğer kanseri 

nedeniyle rezeksiyon yaptığımız oktogenaryanlarda (DSÖ’ne göre;80-89 yaş aralığı) 

morbidite ve mortalite oranlarını etkileyen ve cerrahi için karar vermede önemli olan 

kriterler araştırıldı.

Çalışma planı: 2007-2012 yılları arasında göğüs cerrahi kliniğimizde akciğer re-

zeksiyonu yapılan seksen ve üstü yaştaki 38 olgunun klinik dosyaları retrospektif 

olarak incelendi. Hastaların sağkalım durumları nüfus müdürlüğünden çıkarılarak, 

ex olanların bilgilerine ulaşıldı. Olguların yaş, cinsiyet, patolojik tanıları, preoperatif 

ASA (American Society of Anesthesiologists) skoru, yapılan cerrahi rezeksiyonun tipi, 

postoperatif evreleri, komplikasyonlar ve yaşam süreleri araştırıldı.

Bulgular: Olguların 36’sı (%94.7) erkek, sadece 2’si (%5.3) kadındı. Yaş aralığı 80-88 

(ortalama 80.68) idi. ASA skoru; ASA1 23 (%60.5), ASA2 11 (%28.9) ve ASA 3 4 (%10.5) ol-

guydu. 16 olgumuzda ek hastalık özellikle hipertansiyon çoğunlukta olmak üzere mevcuttu.

Tüm olguların FEV1 değerleri 2 litrenin üzerindeydi. VATS ile akciğer rezeksiyonu 

uygulanan 1 olgu hariç diğer 37 olguya torakotomiyle rezeksiyon yapıldı. Rezeksiyon 

tipleri; 8 sağ üst, 8 sol üst, 7 sağ alt, 4 sol alt lobektomi, 6 pnömonektomi, 3 bilo-

bektomi and 1 sleeve lobektomiydi. Histopatologik tanı olarak; 24 (%63.2) squamos 

karsinoma, adeno 11 (%28.9), pleomorfik 1 (%2.6), bronkoalveolar 1 (%2.6), large 

cell carsinoma 1 (2.6%). En sık postoperatif evreler, IB (%31.6) 12 olgu, IA (%26.3) 10 

olgu, IIA (%15.8) 6 olgu, IIB ve IIIA (%13.2) 5’er olguydu. Postoperatif komplikasyon 24 

olguda gelişti (%63.2), ve bunların içinde en çok gördüğümüz pulmoner komplikasyon 

uzamış hava kaçagıydı (7.9%).

Postoperatif 30 gün içinde 4 (%10.4) olgumuz ex oldu. 5 yıllık sağkalım oranımız 

%44.7 olarak hesaplandı. Ortalama yaşam postoperatif olarak 33 ay olarak bulundu.

Sonuç: NSCLC nedeniyle akciğer rezeksiyonu yapılan oktogenaryanlarda, postope-

ratif komplikasyon riski, hastanede kalış süresi, morbidite ve mortalite oranı yüksek 

olmakla birlikte, pulmoner rezervi korunmuş olgularda yaş, cerrahi için kontrendikas-

yon değildir. Oktogenaryanlarda kanser cerrahisinde, cerrahinin eğer 5 yıllık sağkalı-

ma gözlegörünür katkısı varsa, tüm bu sorunlar cesurca gögüslenmelidir.

Anahtar Kelimeler: oktogenaryan, akciğer kanseri, rezeksiyon

çalışma dışı bırakıldı ve 417 hasta çalışmaya dahil edildi. Akciğer rezeksiyon sebebi 336 

hastada malign, 81 hastada benign hastalıklar idi. Planlanan akciğer rezeksiyonu ile 

gerçekleştirilen akciğer rezeksiyonunu karşılaştırarak, intraoperatif plan değişikliğine 

yol açan faktörler araştırıldı.

Bulgular: Akciğer rezeksiyon şekli 47 hastada segmentektomi, 266 hastada lo-

bektomi, 67 hastada extended lobektomi, 37 hastada pnömonektomi idi. Preoperatif 

rezeksiyon şekli %81 hastada doğru tahmin edildi. Bu oran sırası ile segmentektomi, 

lobektomi, ekstended lobektomi, pnömonektomi planlanan hastalarda %83,8, %81,9, 

%72, %76,9 idi (p=0,2). Etyolojik nedenler arasında en fazla karar değişikliği maligni-

te grubunda saptandı (benign %7, malign %22 (p=0,001) ). Malignite grubunda neo-

adjuvan tedavi alanlarda bu oran %26 idi. Bu hastalarda planlanan rezeksiyon şeklini 

değiştiren en önemli faktör cerrahi sınır pozitifliği ve fissür invazyonu idi.

Sonuç: Preoperatif değerlendirme ile yapılacak akciğer rezeksiyon tipi tam olarak 

doğru tahmin edilememektedir. Malignite nedeniyle akciğer rezeksiyonu uygulanan 

hastaların yaklaşık dörtte birinde preoperatif tahmin başarısız olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: tahmin, preoperatif değerlendirme, akciğer rezeksiyonu

[S-010] Akciğer (non-onkolojik)

MEKANİK VE MANUEL BRONŞ KAPAMA 

PROSEDÜRLERİNİN SONUÇLARI; TEK 

MERKEZLİ, 1639 PULMONER REZEKSİYONUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Soner Gürsoy,  Serkan Yazgan,  Banu Yoldaş,  Ahmet Üçvet, 
 Ozan Usluer,  Esra Yamansavcı Şirzai
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü

Amaç: Akciğerin parankim rezeksiyonlarında, bronşial kapama için kullanılan 

yöntemlerden, manuel kapamaların, bronş iyileşmesi açısından daha elverişli oldu-

ğu düşüncesine rağmen, mekanik kapama yöntemlerinin daha sık kullanıldığı da bir 

gerçektir. Bu çalışmada, mekanik stapler ve manuel bronşial kapama yöntemlerinin, 

bronkoplevral fistül (BPF) gelişim riski açısından güvenilirliklerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.

Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2000-Aralık 2013 tarihleri arasında, ardışık olarak 

akciğer rezeksiyonu yapılan 1639 hasta, bronşiyal kapama yöntemleri ve bununla 

ilişkili bronkoplevral fistül yönünden değerlendirilmiştir. Rezeksiyonlar lobektomi ve 

pnömonektomiyi içermektedir. Bronş güdüğüne sahip olmayan, segmentektomi, non-

anatomik rezeksiyonlar (wedge rezeksiyon), bronkoplastik prosedürler gibi cerrahi 

işlemler ve fistül dışı nedenli operatif mortaliteye sahip hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Hastaların medikal ve operatif kayıtları, bronşiyal kapama, kapama ile ilişkili sorunlar, 

postoperatif fistül gelişimi ve fistüle neden olan risk faktörleri yönünden incelendi. 

Bu faktörler, tüberküloz, diyabetes mellitus, neoadjuvan ve/veya adjuvan terapiler ve 

pnömonektomi olarak tanımlandı.

Bulgular: Bronş güdükleri, 440 hastada manuel sütürasyon, 1199 hastada ise 

mekanik stapler ile kapatıldı. Stapler ile kapama yapılan 806 hastada, stapler hat-

tına sutur desteği eklendi. 1639 hastanın 52 (3.2%) sinde BPF geliştiği saptandı. Bu 

hastaların 39’unda (3.3%) stapler, 13’ünde (3.0%) manual sütürasyon uygulanmıştı. 

Stapler ile kapama yapılan ve BPF gelişen hastaların 25’inde (3.1%) ise stapler hat-

tına manual sütür desteği kullanılmıştı (P=0.871). Erkek hastalarda, malign nedenli 

rezeksiyonlarda, tüberküloz geçirmiş olgularda, neoadjuvan tedavi alanlarda ve özel-

likle sağ pnömonektomilerde BPF oranı istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti 

(Tablo 1).

Sonuç: BPF gelişiminde, pnömonektomi, sağ pnömonektomi, tüberküloz, neo-

adjuvan tedavi, malign hastalıklar ve erkek cinsiyet risk faktörleridir. BPF gelişimi 

açısından, mekanik ve manuel sütürasyon teknikleri ile stapler hattını güçlendirmeye 

yönelik destek uygulamaları arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Destek uygulama-

larının stapler uygulamalarına belirgin bir katkısı olmadığı görüldü. Teknik olarak, ma-

nual kapama yöntemlerinin bronşial iyileşme için daha elverişli olduğu söylenebilir. 

Ancak, her iki metodda BPF gelişimi açısından kabul edilebilir oranlara sahipti. Cerrah 

kapama tekniğine ilişkin seçim kararını hasta bazlı vermelidir. Eğer stapler kullanıla-

cak ise önerimiz, stapler hattının özellikle zayıf olan uç noktalarında zımba güvenliği-

nin, sütür desteği ile güçlendirilmesi olacaktır.

Anahtar Kelimeler: akciğer rezeksiyonu, bronşiyal kapama, bronkoplevral fistül, 

güdük, stapler
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[S-014] Akciğer (non-onkolojik)

TEK PORT VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK 

CERRAHİ (VATS): 143 OLGUNUN ANALİZİ

 İlhan Ocakcıoğlu1,  Levent Alpay2,  Hakan Kıral2,  Mine Demir2, 
 Çağatay Tezel2,  Volkan Baysungur2,  İrfan Yalçınkaya2

1Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

Amaç: Tek port video yardımlı torakoskopik yaklaşım (VATS) azalmış postoperatif 

ağrı, kısa hastanede kalış süresi ve daha iyi kozmetik sonuçlar ile geleneksel yöntem-

lere kıyasla giderek daha popüler bir yaklaşım haline gelmiştir. Çalışmamızda tek port 

VATS yaklaşımı ile opere ettiğimiz 143 olgunun verileri doğrultusunda bu yöntemin 

başarılı bir şekilde uygulanabilirliğini ve avantajlarını raporlamayı amaçladık.

Yöntem: 2011 Ocak-2015 Ocak tarihleri arasında tek port VATS yaklaşımı ile opere 

edilen 143 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular operasyon süresi, perope-

ratif komplikasyon, vizüel analog skala (VAS), diren kalış süresi, hastanede kalış süresi, 

mortalite ve morbidite açısından değerlendirildi.

Bulgular: 143 olgunun yaş ortalaması 36.1 (15-87) olup 102’si erkek (%71.3), 41’i 

kadın (%28.6) idi. 42 olguya plevra biyopsisi, 37 olguya pnömotoraks tanısı ile büllek-

tomi/bilebektomi, 18 olguya bilateral sempatektomi, 18 olguya tanısal wedge rezek-

siyon, 10 olguya kistotomi ve kapitonaj, 9 olguya dekortikasyon, 7 olguya lobektomi, 

1 olguya büllöz akciğer hastalığı tanısı ile büllektomi, 1 olguya tanısal kitle biyopsisi; 

toplam 161 cerrahi işlem uygulandı. Bütün olgular kaburga ayıracı konulmaksızın 

torakoskopik olarak 1,5-5 cm uzunluğunda tek bir kesiden yapıldı. Ortalama operas-

yon süresi 43.2 dakika idi. Olguların sadece 1’inde operasyon sırasında komplikasyon 

gerçekleşti (interkostal ven rüptüre oldu ve torakoskopik olarak kontrol altına alındı). 

Diren kalış süresi ortalama 2.4 gün, hastanede kalış süresi ortalama 3.7 gün idi.

Sonuç: Geleneksel yöntemlere kıyasla bu minimal invaziv yaklaşım azalmış posto-

peratif ağrı, kısa hastanede kalış süresi ve daha iyi estetik sonuçlar ile seçilmiş hasta-

larda uygulanabilir ve etkin bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: tek port; video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS)

Resim 1.

Resim 2.

[S-012] Göğüs Duvarı

YENİ BİR TORAKAL SENDROM

 Nurettin Yiyit
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

Giriş; Toraks kaslarının etkilendiği en sık karşılaşılan anomali Poland sendromudur. 

Bu sendrom pektoral kasların yokluğu ve sindaktili gibi el anomalileri ile karakteri-

zedir. Unilateral bir sendrom olup ailesel tutulum yok denecek kadar azdır. Bu send-

romdan farklı olduğunu düşündüğümüz vücudu bilateral ve simetrik tutan çok sayıda 

torakal kasın agenezisi veya hipoplazisi ile seyreden bir olgu serisini sunmaktayız. Aynı 

zamanda hastalarda yüksek ailesellik bulunması, el anomalilerinin izlenmemesi farklı 

bir sendrom olduğu düşüncesini desteklemektedir.

Hastalar; Multipl bilateral torakal kasları etkilenmiş ve spesifik bir fenotip özelliği 

gösteren 16 hasta direk grafileri, bilgisayarlı tomografi, tam kan ve biyokimya analiz-

leri ile değerlendirildi. Genetik tarama için kanları alındı.

Bulgular; Hastalarımızın 8 tanesi aynı aileden olup sadece 4 hastamızın ailesel et-

kilenimi yoktu. Hastalarımız da yapılan muayeneler ve tetkikler neticesinde pektoral, 

trapezius, latissimus dorsi ve serratus anterior kaslarının bilateral olarak hipoplazisi 

veya agenezisinin bulunduğu, bilateral Sprengel deformitesinin ve kendilerine özgü 

bir omuz görüntülerinin olduğu, hiperlipidemi ve CK enzim yüksekliği bulunduğu tes-

pit edildi. İlave olarak aynı aileden olan 8 hastamızda bu bulgulara ek olarak minimal 

düzeyde pektus ekskavatum veya karinatum deformitesi ile skolyoz mevcuttu.

Sonuç; Hastalarımızın yüksek ailesellik göstermesi göğüs deformitelerinde sıklıkla 

karşılaşılmayan bir durumdur. Asemptomatik ve simetrik olmaları nedeniyle hastalara 

tanı konulması güçtür. Bu nedenle literatürde atlanmış bir çok olgu mevcuttur. Her 

geçen gün yeni olgular tespit edilmektedir. Hastalarımızın etyolojisini aydınlatmak 

amacıyla yapılan genetik çalışmamızın ilk sonuçları alınmıştır. Bu sonuçların yeni bir 

torakal sendromun tanımlanmasına katkısının yanında etyolojisi tam bilinmeyen Pek-

tus deformiteleri, Poland ve Sprengel deformitesi gibi hastalıkların etyolojisini açıkla-

ma konusunda önemli bir başlangıç olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Poland sendromu, Sprengel deformitesi, pektus deformitesi

[S-013] Göğüs Duvarı

PEKTUS EKSKAVATUM’UN MİNİMAL İNVAZİV 

ONARIMI: MARMARA DENEYİMİ

 Nezih Onur Ermerak,  Zeynep Bilgi,  Hakan Ömercikoğlu, 
 Çağatay Çetinkaya,  Bihter Sayan,  Mustafa Yüksel
Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul,Türkiye

Giriş: Pektus Ekskavatum (PE)’un minimal invaziv onarımı (MIRPE) birçok merkez-

de günümüzde tercih edilen cerrahi tedavi halini almıştır. Başarılı sonuçlar ve yüksek 

hasta memnuniyeti MIRPE’nin geçerliliğini artırmaktadır. Marmara Üniversitesi Göğüs 

Cerrahisi olarak minimal invaziv yöntemle opere ettiğimiz 501 PE hastasını sunuyoruz

Gereçler ve Yöntem: Ağustos 2005 – Mart 2015 tarihleri arasında kliniğimizde 501 

PE hastası minimal invaiv yöntemle opere edilmiştir. Hastaların bilgileri aktif olarak 

veri tabanına işlenmiştir. Bu veritabanından retrospektif olarak inceleme yapılmıştır.

Sonuçlar: 424 (%80) erkek ve 77 (%16) kadın dağılımına sahip olan hastalarımı-

zın medyan yaşı 17 (6-46) dir. Deformitlelerin 71’i (%16) asimetrik ve 430’u (%84) 

simetrikti. 337 (%67) hastada tek bar ile onarım yapılırken 161 (%32) hastada çift ve 

3 (%1) hastada ise üç bar kullanılmıştır. Ortalama ameliyat süresi 50 dakika ve ortala-

ma hastanede kalış süresi 5 gündür (2-10 gün). Pnömotoraks (22 hastada) ve plevral 

efüzyon (5 hastada) en sık görülen erken dönem komplikasyonları olarak ön plana 

çıkmaktadır. Bu hastalardan pnömotoraksı olan 5 ve efüzyonu olan 3 hastanın tüp 

torakostomi ihtiyacı olmuştur. Yara yeri enfeksiyonu (34 hasta), yetersiz düzelme (15 

hasta) ve nikel allerjisi (7 hasta) en sık geç dönem komplikasyonlarıdır. Bu güne kadar 

200 (%40) hastanın barını planladığımız süre sonunda çıkarmış bulunuyoruz. Sadece 

2 hastada bar çıkarılması sonrası rekürrens görülmüştür. Hasta memnuniyeti anketleri 

%95 mükemmel olarak raporlanmıştır

Tartışma: MIRPE günümüzde gerek minimal invaziv voluşu, gerek düşük morta-

litesi ve kısa hastanede kalış süresi ile PE’nin tedavisinde seçkin cerrahi Yöntemtur. 

Tecrübeli merkezlerde düşük morbidite ve yüksek hasta memnuniyeti ile başarı ile 

gerçekleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: pektus ekskavatum, MIRPE, minimal invaziv, göğüs duvarı de-

formiteleri, kunduracı göğsü
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kıvrımlı bronşial arterler sebebiyle sınırlıdır. Biz bronşektazi VATS lobektomi veya seg-

mentektomi uyguladığımız hastaları sunduk.

Yöntem: Ataklar halinde tekrarlayan alt solunum yolu infeksiyonu ve kanla karışık 

olan olmayan mukopürülan balgam çıkarma hikayesi olan hastaların radyolojik olarak 

da lokalize bronşektazi tespit edilirse, etkilenen loba veya segmente cerrahi uygula-

mak üzere kabul edildi. Bir hasta bilateral opere edildi, her taraf için iki kişi gibi kabul 

edildi. 28 hastaya üç port, 5 hastaya tek port ile cerrahi uygulandı.

Bulgular: Kliniğimizde Nisan 2008- Eylül 2014 arasında 32 hastaya VATS lobektomi, 

1 hastaya segmentektomi uygulandı. Torakotomiye dönüş oranı 6/33 (%18) idi. 12 er-

kek, 21 kadından oluşan hastalarımızın ortalama yaşı 31,1 (15-57 yıl) yıldı. Anatomik 

rezeksiyonlar; 15’inde sol alt lobektomi, 7 sağ orta lobektomi, 6 sağ alt lobektomi, 4’ü 

sağ üst lobektomi ve 1 lingulektomiden oluşmaktaydı. Ameliyat sonrası mojor kompli-

kasyon veya mortalite gözlenmedi. 1 hastada subkutan amfizem ve 2 hastada uzamış 

hava kaçağı gözlendi. Postoperatif drenaj miktarı ortalama 330 ml, göğüs tüpü çekme 

süresi ise ortalama 3 gündü (ort: 3,1 gün (1-11 gün) ). Ortalama hastanede kalış süresi 

4 gün idi (ort: 4,7 gün (2-11 gün) ).

Sonuç: Her ne kadar torakotomiye dönme oranı olağandan yüksek olmasına rağ-

men, bronşektazide videotorakoskopik cerrahi güvenli ve uygulanabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: bronşektazi, videotorakoskopi, lobektomi, segmentektomi

[S-017] Diğer

PALMAR VE AKSİLLER HİPERHİDROZİSLİ 

HASTALARDA T2 KORUYUCU SEMAPATİKOTOMİNİN 

UZUN DÖNEM SONUÇLARI: 234 HASTANIN ANALİZİ

 Kutsal Turhan,  Huriye Gülistan Bozdağ,  Önder Kavurmacı, 
 Ayşe Gül Ergönül,  Alpaslan Çakan,  Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: T2 koruyucu torasik sempatikotomi, ciddi idiyopatik palmar ve aksiller hi-

perhidrozisli hastalar için etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Erken 

dönem sonuçlarının iyi olduğu bilinen yöntemin uzun dönem sonuçları ile ilgili az sa-

yıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, en az bir yıl ve daha uzun süre takip 

edilen hastalardaki sonuçlarımızı değerlendirmektir.

Yöntem: Kasım 2007- Aralık 2013 arasında, 235 hastaya (470 taraf ) primer palmar 

ve/veya aksiller hiperhidrozis için bilateral T2 koruyucu endoskopik torasik sempatiko-

tomi (ETS) uygulandı. Sempatikotomi seviyeleri, palmar hiperhidrozis için sadece T3, 

palmar ve/veya aksiller için ise T3 ve T4 idi. Veriler, hastalar ile telefon görüşmeleri ve 

tıbbi kayıtların gözden geçirilmesi ile toplandı. İşlemin etkinliği, kompansatuar ter-

leme, kompansatuar terlemenin düzeyi ve semptomların rekürrensini içermekteydi.

Sonuçlar: 146’sı (%62.1) kadın, 89’u (%37.9) erkek olan hastaların yaş ortalaması 

24.8 (14-53) olup ortalama takip süresi 41.7 ay (12-74 ay) idi. İşlemin etkinliği palmar 

hiperhidrozis için taburculuk esnasında %100, takipte %99.2, aksiller hiperhidrozis 

için ise taburculukta %100, takipte %94.2 olarak saptandı. Kompansatuar terleme 

takipte hastaların 183 hastada (%77.8) görüldü. 167’sinde (%91.2) orta veya ılımlı, 

16’sında (%8.75) ise ciddi kompansatuar hiperhidrozis mevcuttu. Hastalara son olarak 

“bütün bu postoperatif zaman ve deneyimden sonra, yine de opere olur muydunuz?” 

sorusu yöneltildi. On dokuz hasta (%8.1) “hayır” yanıtını verdi. Memnuniyetsizliğin ne-

denleri; ciddi kompansatuar terleme, rekürrens ve postoperatif kronik ağrı idi. Genel 

memnuniyet oranı ise %91.9 idi.

Tartışma: ETS, idiopatik lokalize hiperhidrozis tedavisinde çok başarılı, ancak özel-

likle kompansatuar terleme yan etkisi nedeniyle mükemmel olmayan bir yöntemdir. T2 

koruyucu sempatikotomi, bu hastalarda, son derece etkili, kalıcı, hızlı, minimal invaziv 

ve yeterli bir prosedürdür. Kompansatuar terleme en önemli yan etkidir ve postope-

ratif memnuniyetsizliğin ana nedenidir. Bu nedenle, hastaların preoperatif dönemde 

detaylı şekilde bilgilendirilmesi ve bilgilerin anlaşıldığına dair sözlü ve yazılı onam 

alınması son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: hiperhidrozis, sempatikotomi, kompansatuar terleme

[S-015] Akciğer (non-onkolojik)

PRİMER SPONTAN PNÖMOTORAKSTA AKSİLLER 

TORAKOTOMİ İLE VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK 

CERRAHİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: 93 OLGU

 Mehmet Yıldırım1,  Recep Ustaalioğlu1,  Hatice Demirbağ2, 
 Giray İntepe1,  Murat Yaşaroğlu1,  Oya Uncu İmamoğlu1, 
 Ayten Güner Akbıyık1,  Ali Fuad Durusoy1,  Tamer Okay1, 
 Ilgaz Doğusoy2

1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Kadıköy Acıbadem Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Biz bu çalışmada primer spontan pnömotoraksların tedavisinde uyguladığı-

mız VATS (video yardımlı torakoskopik cerrahi) ile aksiler torakotomi yapılan hastaların 

hastanede kalış süreleri, komplikasyonları ve uzun dönemde nüks oranlarını değerlen-

dirmeyi amaçladık.

Yöntem: 5 yıllık süre içerisinde hastanemizde primer spontan pnömotoraks nede-

niyle aksiller torakotomi veya VATS ile opere edilmiş hastalar bu çalışmaya dahil edildi. 

Posterolateral torakotomi yapılan olgular çalışma dışında bırakıldı.Hastaların cerrahi 

endikasyonlarını (uzamış hava kaçağı,nüks), cerrahi müdahalenin şeklini, komplikas-

yonlarını ve post operatif hastanede kalış sürelerini geriye dönük olarak karşılaştırdık.

Bulgular: 2009-2013 yılları arasında 93 hastada (83 erkek,10 kadın) toplamda 103 

cerrahi prosedür uygulandı (51 aksiller torakotomi,52 VATS). Hastalarımızın 32’si ilk 

kez pnömotoraks olmuş, tüp torakostomi+kapalı sualtı drenajı uygulanmış ve takip-

lerinde 7 günden fazla hava kaçağı olması nedeniyle uzamış hava kaçağı olarak kabul 

edilip opere edilen hastalardı. Geri kalan cerrahi müdahalelerimizden 63 tanesi önce-

den pnömotoraks nedeniyle oksijen tedavisi alan veya tüp torakostomi uygulanarak 

tedavi edilip nüks gelişen hastalarda uygulanan cerrahiler idi. 8 operasyon ise pos-

toperatif nüks nedeniyle yapıldı. VATS işleminde kama rezeksiyonunu takiben apikal 

plevrektomi uygulanırken;aksiler torakotomi işleminde kama rezeksiyon ile birlikte 

apikal plevrektomi uygulandı.Hem VATS hem de aksiller torakotomi seçeneklerinde 

doku yapıştırıcısı uygulandı. Cerrahi müdahalelerimiz sonucu toplam 8 nüks gerçekleş-

ti (6 aksiller torakotomi sonrası,2 VATS işlemi sonrası). Post operatif hastanede kalma 

süresi aksiler torakotomi yapılan olgularda ortalama 4,72 gün iken VATS işlemi yapılan 

hastalarda ortalama 5.50 gün idi. Tüm hastalar 1 yıl süre ile takip edildi. Komplikasyon 

olarak aksiler torakotomi yapılan hastaların 2’sinde uzamış hava kaçağı gözlenirken 

VATS işlemi yapılan hastaların 8’inde uzamış hava kaçağı gözlendi. Enfeksiyon ve ka-

nama revizyonu hiçbir hastada görülmedi. Mortalite saptanmadı.

Sonuç: Primer spontan pnömotorakslı hastalarda uygulanan cerrahi işlemlerin 

sonucuna göre literatürün aksine çalışmamızda aksiler torakotomi olgularında VATS 

işlemine göre daha fazla nüks saptanmıştır. Çalışmamızda her iki cerrahi işlem sonrası 

hastaların hastanede kalış süreleri ve kısa dönem komplikasyon oranı (uzamış hava 

kaçağı) olarak aksiller torakotomi daha avantajlı gözükürken; uzun dönem komplikas-

yonlarında (nüks) VATS işleminin daha avantajlı olduğunu saptadık. Bununla birlikte 

VATS işlemi yapılan olgularda intratorasik patolojinin değerlendirilmesi aksiler tora-

kotomiye göre görüş açısı avantajı sağladığı için daha rahat olduğunu gözlemledik. 

Çalışmamızda her iki cerrahi işlem arasında anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen 

daha az invaziv olması ve daha iyi görüş açısı sağlaması gibi avantajlarından ötürü 

VATS işleminin bu hastalarda daha uygun olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: primer spontan pnömotoraks, video yardımlı torakoskopik cer-

rahi, aksiller torakotomi

[S-016] Akciğer (non-onkolojik)

BRONŞEKTAZİ TEDAVİSİNDE TORAKOSKOPİK 

CERRAHİ DENEYİMİ

 Volkan Selami Baysungur,  Mustafa Vayvada,  Serkan Bayram, 
 Levent Alpay,  Cansel Atinkaya,  Çağatay Tezel
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

Amaç: Video- torakoskopik cerrahi tedavi, özellikle erken evre akciğer kanserleri 

tedavisinde torakotomiye göre cazip bir alternatiftir. Bronşektazide VATS lobektomi 

deneyimi ise muhtemelen yoğun plevral yapışıklıklar, multipl hiler lenf nodları ve 
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Tablo 1. Ameliyat tekniklerin karşılaştırılması

Wedge 
rezeksiyon 
+ Plevral 

Abrazyon n=86

Wedge 
rezeksiyon 

+ Plörektomi 
n=117

Sadece 
Plörektomi 

n=79 1p

Ort±SS 
(medyan) 

Ort±SS 
(medyan) 

Ort±SS 
(medyan) 

Operasyon 
Süresi 
(dk) 

83,93±9,22 
(85) 

93,44±11,26 
(90) 

82,56±10,67 
(86,5) 

0,001**

Dren Çekme 
Zamanı 
(gün) 

3,7±1,87 
(3) 

3,51±1,67 
(3) 

3,98±2,59 
(4) 

0,82

Hastanede 
Kalış Süresi 
(gün) 

4,15±1,79 
(4) 

3,89±1,58 
(4) 

3,99±1,72 
(4) 

0,69

Drenaj Miktarı 
(ml) 

160,34±111,58 
(100) 

160,59±119,09 
(100) 

153,13±97,22 
(100) 

0,96

n = 282 n (%) n (%) n (%) 

Nüks 5 
(%5,8) 

7 
(%5,9) 

3 
(%3,8) 

0,78

Uzamış Hava 
Kaçağı

2 
(%2,3) 

2 
(%1,7) 

6 
(%7,5) 

0,71

n = 285 n = 87 (%) n = 118 (%) n = 80 (%) 

Kanama 1 
(%1,14) 

1 
(%0,8) 

1 
(%1,25) 

0,96

Tablo 2.

Wedge Rezeksiyon 
yapılanlar ile yapılmayanların 

karşılaştırılması

Var n = 203 Yok n = 79 p

Operasyon 
Süresi 
(dk) 

89,40±11,44 
(90) 

82,56±10,67 
(86,5) 

0,001**

Dren Çekme 
Zamanı 
(gün) 

3,6±1,76 
(3) 

3,98±2,6 
(4) 

0,81

Hastanede 
Kalış Süresi 
(gün) 

4±1,67 
(4) 

3,99±1,72 
(4) 

0,82

Drenaj Miktarı 
(ml) 

160,49±115,68 
(100) 

153,13±97,22 
(100) 

0,77

Nüks 12 
(%5,9) 

3 
(%3,8) 

0,57

Uzamış Hava 
Kaçağı

4 
(%1,9) 

6 
(%7,5) 

0,03

n = 205 n = 80

Kanama 2 
(%0,9) 

1 
(%1,2) 

1,0

[S-018] Akciğer (non-onkolojik)

PRİMER SPONTAN PÖMOTORAKS TEDAVİSİNDE: 

PLÖREKTOMİ VEYA PLEVRAL ABRASYON MU? 

WEDGE REZEKSİYON HER ZAMAN GEREKLİ Mİ?

 Mustafa Vayvada,  Volkan Baysungur ,  Mine Demir,  Serkan Bayram, 
 Ezgi Cesur,  Levent Alpay,  Cansel Öztürk,  Çağatay Tezel, 
 İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Amaç: Günümüzde VATS, spontan pnömotoraksın cerrahi tedavisinde altın standart 

haline geldi. PSP tedavisinde hangi cerrahi yöntemin uygulanacağı ve zamanlaması 

halen tartışmalı olmasına rağmen, spontan pnömotoraksın ilk atağında plevral drenaj 

“bekle ve gör” yaklaşımı genel olarak kabul görmektedir.

Materyal ve Yöntem: Bu çalışmaya 2007 ile 2012 yılları arasında PSP tanısı ile VATS 

uygulanan 273 hasta dahil edildi. Hastaların 12’si pnömotoraks nedeniyle bilateral 

opere edildiği için, bu hastalar iki ayrı hasta olarak değerlendirildi. Videotorakoskopi 

uygulanan 3 hastada torakotomi gerektirecek postoperatif kanama meydana geldi. Bu 

hastalar dikkate alınarak sonuçlar 282 hasta üzerinden değerlendirildi.

Yaş, cinsiyet, operasyon endikasyonu, plöredezis tekniği, wedge rezeksiyon yapılıp 

yapılmadığı, torakoskopi sırasında bül veya bleb varlığı, patoloji raporları, dren çekil-

me süresi, hastane yatış süresi, operasyon süresi, takip süresi, komplikasyon varlığı 

kayıt altına alındı. Minimum takip süresi 24 aydı (ortalama: 53,7 ay).

Bulgular: Çalışmamızda 3 operasyon tekniği değerlendirildi (wedge 

rezeksiyon+plevral abrazyon / wedge rezeksiyon+plörektomi / izole plörektomi). Üç 

teknik arasında dren çekme zamanı, hastanede kalış süresi, drenaj miktarları, nüks, 

uzamış hava kaçağı ve kanama görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmadı (Tablo 1).

Mekanik plöredezisden bağımsız olarak wedge rezeksiyon yapılanların operasyon 

süresi, wedge rezeksiyon yapılmayanlara göre operasyon süresinden istatistiksel ola-

rak anlamlı şekilde uzundu. Dren çekme zamanı, hastanede kalış süresi, drenaj miktar-

ları, nüks, ve kanama görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmadı. Wedge rezeksiyon yapılmayan grupta uzamış hava kaçağı istatistiksel ola-

rak anlamlı derecede uzundu (Tablo 2).

Tartışma: PSP’ın videotorakoskopik cerrahisinde akciğer şişirilerek özellikle apex 

ve alt lob superior segment değerlendirilmelidir. Bleb veya bül tespit edilmeden kör-

lemesine yapılan apikal wedge rezeksiyonun, pnömotoraks nüks oranını düşürmeye 

katkısı yokken uzamış hava kaçağını azalttı. Plörektomi ve plevral abrazyon arasında 

pnömotoraks nüksü ve postoperatif kanama açısından fark tespit edilemedi. İleriki 

yıllarda akciğer ile ilgili operasyon gerekebileceğinden dolayı daha az invaziv yöntem 

olan plevral abrazyon seçilebilir.

Anahtar Kelimeler: VATS, primer spontan pnömotoraks
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[S-020] Akciğer (onkolojik)

AKCİĞER REZEKSİYONU YAPILAN HASTALARDA 

KARDİYAK KOMPLİKASYON DEĞERLENDİRMESİ

 Yeliz Erol1,  Ayşe Gül Ergönül1,  Ali Özdil1,  Sanem Nalbantgil2, 
 Ufuk Çağırıcı1,  Kutsal Turhan1,  Alpaslan Çakan1

1Ege Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Kliniğimizde akciğer rezeksiyonu yapılan hastalar, postoperatif kardiyak 

komplikasyon gelişimi açısından retrospektif incelendi. Ek hastalık, yaş, cinsiyet, si-

gara kullanım öyküsü ve uygulanan operasyon şeklinin kardiyak komplikasyon gelişi-

mine etkisi değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: 2010-2014 yılları arasında akciğer rezeksiyonu yapılan 207 has-

tanın dosya kayıtları incelendi. Hastaların demografik özellikleri Tablo-1’de sunulmuş-

tur.Hastaların 118’i (%57) preoperatif kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirildi 

ve hastaların risk derecesi Lee indeksine göre belirlendi. Buna göre 52 olgu yapılacak 

cerrahi girişim için kardiyak açıdan düşük riskli, 66’sı orta riskli olarak nitelendi.Seksen 

dokuz olgu (%43) için kardiyolojik bakıya gerek duyulmadı. Her bir parametre ile pos-

toperatif kardiyak komplikasyon ilişkisi karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için χ-Square 

ve Mann-Whitney U Test yöntemleri kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: 2010-2014 yılları arasında akciğer rezeksiyonu yapılan 207 hasta-

nın 154’ü erkek,53’ü kadın olup,yaş ortalaması 57.33±13.21 idi.Cinsiyet,yaş,ek 

hastalık,sigara,uygulanan cerrahi ile postoperatif kardiyak komplikasyon gelişimi ara-

sındaki ilişki değerlendirildi (Tablo-1). Postoperatif 25 hastada kardiyak komplikasyon 

gelişti.Bunlardan 22’si (%88) disritmi ve 3’ü (%12) tansiyon yüksekliği şeklinde idi.

Postoperatif kardiyak komplikasyon gelişen hastaların yaş ortalaması 62.52+2.25 

iken,komplikasyon gelişmeyen hastaların yaş ortalaması 56.62+0.99 idi. Komplikasyon 

gelişen ve gelişmeyen hastaların yaş ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak an-

lamlı bulundu (p=0.024). Hastalar 65 yaş üstü ve altı olarak gruplandırıldıklarında, 65 yaş 

ve üstü grupta postoperatif komplikasyon gelişme riski daha yüksek bulundu ve istatis-

tiksel olarak anlamlı idi (p=0.015).Preoperatif elektrokardiyografide patolojik bulgu ol-

ması (p=1.00), cinsiyet (p>0.435),diyabetes mellitus bulunması (p=1.00),hiperlipidemi 

bulunması (p=0.137),yapılan cerrahi tipi (lobektomi / pnömonektomi) (p=1.00) ile pos-

toperatif komplikasyon gelişimi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Hastalar ek hastalık, 

sigara kullanımı ve EKG bulgularına göre değerlendirildiğinde, hipertansiyonu olanlarda, 

olmayanlara göre daha fazla komplikasyon gelişti (p=0.002).Lojistik regresyon sonucu 

yaş ve cinsiyete göre düzeltme yapıldığında hipertansiyonu olan hastalarda kardiyak 

komplikasyon gelişimi 3.25 kat fazla bulundu.

Tartışma: Akciğer rezeksizyonu non-kardiyak cerrahiler içinde kardiyak komplikasyon 

gelişimi açısından yüksek riskli grupta yer almaktadır.Akciğer rezeksiyonlarından sonra 

ortaya çıkan kardiyak komplikasyonların çoğu aritmi şeklinde olup genellikle atriyal 

kaynaklıdır ve görülme insidansları %10-%28 arasında değişmektedir.Çalışmamızda 207 

hastanın 25’inde postoperatif kardiyak komplikasyongelişmiş olup bunların 22’si disritmi 

ve 3’ü tansiyon yüksekliği idi. Çalışmamızda disritmi oranı %10.63 olarak bulundu.Ak-

ciğer cerrahisinden sonra atrial fibrilasyon oluşumundaki risk faktörlerinin araştırıldığı 

298 hastayı kapsayan bir çalışmada %8.4 postoperatif atrialfibrilasyon geliştiği,özellikle 

pnömonektomiden sonra daha sık gözlendiği bildirilmiş.Çalışmamızda ise rezeksiyon tipi 

ile postoperatif kardiyak komplikasyon gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı.2005 yılında 128 olgunun incelendiği bir başka çalışmada,sigara kullanımı ve 

kan lipid düzeyindeki yüksekliğin risk faktörü belirleyicisi olarak kabul edilmiştir. Fakat 

çalışmamızda sigara kullanımı,diyabetes mellitus ya da kan lipid düzeyinde yükseklik ile 

postoperatif kardiyak komplikasyon gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bu-

lunamadı.Hastaların %85.5’i sigara kullandığı için sigara kullanımıyla postoperatif kar-

diyak komplikasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı.Çalışmamızda 

hastanın hipertansiyon hastası olmasının postoperatif kardiyak komplikasyon gelişme 

riskini diğer faktörlerden bağımsız olarak 3.25 kat arttırdığı, yaş ortalaması arttıkça 

komplikasyon riskinin arttığı görüldü. Gereksiz konsültasyon ve laboratuar yükünün azal-

tılması ve maliyetin düşürülmesi açısından genç,hipertansiyonu ya da kardiyak hastalık 

öyküsü olmayan hastalara akciğer rezeksiyonu nedeniyle preoperatif kardiyoloji bakısı 

gerekmeyebilir.Akciğer rezeksiyonu yapılacak hastalarda hipertansiyon olması ve ileri 

yaşın kardiyak komplikasyon riskini arttırdığı akılda tutulmalı,bu hastalara preoparatif 

kardiyoloji bakısı yapılması uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: akciğer, kardiyak risk

[S-019] Akciğer (onkolojik)

TEK PORT VE 3 PORT VİDEOTORAKOSKOPİK 

ANATOMİK AKCİĞER REZEKSİYON YÖNTEMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

 Erdal Okur,  Gökhan Ergene,  Semih Halezeroğlu
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Videotorakoskopik (VT) yöntem ile akciğer rezeksiyonunun etkinliği ve 

avantajları birçok çok merkezli çalışma ile ortaya konulmuştur. Yakın zamanlarda bazı 

merkezlerde, VT akciğer rezeksiyonları klasik 3 veya 4 port yerine tek insizyondan ya-

pılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde yapmış olduğumuz 3 port ve 

tek port videotorakoskopik akciğer rezeksiyonlarımızın sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Yöntem: Üç port VT yöntemiyle anatomik akciğer rezeksiyonlarında 2 adet 1-2 cm 

posterior ve inferior port insizyonu ve anterior 4-5 cm yardımcı insizyon yapılmakta 

idi. Kliniğimizde Ocak 2014 den itibaren uygulamaya başladığımız tek port VT akciğer 

rezeksiyonlarında ise sadece 3,5-5 cm’lik tek insizyon kullandık. İnsizyon gerçekleşti-

rilecek olan rezeksiyonun yerine göre, ön, orta veya arka aksiller hat 6-8. interkostal 

aralıklardan yapıldı. Tümör hastalarına anatomik akciğer rezeksiyonuna ilave olarak 

mediastinal lenf diseksiyonu da yapıldı.

Hastaların yaş, cinsiyet, taraf, etiyoloji, rezeksiyon tipi, ameliyat, dren ve hastane-

de kalış süreleri, ameliyat esnasında olan kanama ve postoperatif drenaj miktarları, 

komplikasyonlar, alınan lenf istasyonu ve toplam lenf nodu sayıları kaydedildi ve ista-

tistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Torakotomiye dönmemiz gereken tek port grubunda 4, 3 port grubundaki 2 

hasta bu çalışmanın dışında bırakılmıştır. Tek port grubunda, birer adet segmentektomi 

ve pnemonektomi ve diğerleri lobektomi olmak üzere toplam 39 hasta, 3 port grubunda 

ise lobektomi (n:17) veya lobektomi +segmentektomi (n:3) yapılan 20 hasta vardı. Has-

taların yaşları 3 ile 85 arasında idi. Her iki grup yaş, cinsiyet, taraf, etyoloji, rezeksiyon tipi 

bakımından benzerdi (Tablo). Ameliyat süresi 3 port grubunda ortalama 126±22.5 daki-

ka iken tek port grubunda ortalama 103,3±14 dk. olup gruplar arası fark istatistiksel ola-

rak anlamlı idi (p<0.001).Ameliyat sonrası drenaj miktarları karşılaştırıldığında, 3 port 

grubunda ortalama toplam drenaj 675.5±266.7 ml iken tek port grubunda bu miktar 

529.2±259.9 ml idi ve fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.04). Ameliyat esnasında 

olan kanama miktarı, ameliyat sonrası dren ve hastanede kalış süreleri, ameliyat sonrası 

komplikasyon sayıları, tümör olgularında alınan lenf istasyonu ve toplam lenf nodu sayısı 

bakımından gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı (Tablo).

Sonuç: Daha az insizyona bağlı olarak potansiyel olarak daha kozmetik ve daha 

az interkostal yaralanmaya bağlı olarak da daha az ağrı olmasının yanı sıra bu kar-

şılaştırmalı çalışmamızın sonucunda anatomik akciğer rezeksiyonlarında tek port VT 

yönteminin 3 port VT yönteme göre daha kısa ameliyat süresi ve daha az postoperatif 

drenaj gibi avantajları olduğu da görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: videotorakoskopi, VATS lobektomi, akciğer rezeksiyonu, uni-

portal VATS

Tablo 1. Grupların İstatistiksel Karşılaştırılması

Tek port grup 
n=39

3-port grup 
n=20 p

Yaş yıl 58,9±15,4 55,8±24 0,54

Cinsiyet K/E 12/27 5/15 0,76

Taraf Sağ/Sol 25/14 14/6 0,77

Etyoloji malign/benign 34/5 15/5 0,23

Rezeke lob üst/orta/alt 19/2/16 11/1/8 0,79

Ameliyat süre (dk) 103,8±14 126±22,5 <0,001**

Ameliyatta kanama (cc) 305,1±121,2 302±169,7 0,93
Dren kalış süre (gün) 3,56±3,29 3,45±1,82 0,88

Drenaj miktarı (cc) 529,2±259,9 675,5±265,7 0,04**

Hastanede kalış (gün) 4,62±1,69 4,75±1,58 0,76
Tm çapı (cm)* 3,17±2,18 2,73±1,89 0,44

Komplikasyon var/yok 6/33 4/16 0,72

Çıkarılan LN istasyon* 5,06±1,2 4,56±0,62 0,12

Çıkarılan toplam LN sayısı* 13,29±6,49 11±3,81 0,21

LN metastaz N0/N1/N2* 25/8/1 11/5/0 0,59

*Sadece tümör olgularında. **İstatistiksel olarak anlamlı
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raxin-3 değerleri benign olguların değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

bulundu (p<0,033). Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo 1). Ampiyem tanı gücü için CRP ve Pentraxin 

3 değerleri ile hesaplanan tanı testleri sonuçları Tablo 2’de ve bu sonuçlarla çizilen ROC 

eğrisi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Tartışma: Çalışmamızda plevral efüzyonlu hastaların serumlarına CRP, WBC, plevra 

sıvılarında glukoz, protein, LDH ve pentraksin-3 seviyelerine bakıldı. CRP’nin cut-off 

düzeyi 39.9 iken pentraksin-3’ün cut-off düzeyi 48.9 olarak bulundu. Benign, malign 

ve ampiyem kaynaklı plevral efüzyonlarda özellikle ampiyem ve diğer benign olgular 

arasında pentraksin-3 değerinin anlamlı olduğu tespit edildi. Ampiyemli olgularda ya-

pılan ROC analizinde pentraksin-3’ün duyarlılığının %33.33, özgüllüğünün ise %95.06 

olduğu, CRP’nin ise duyarlılığının %93.33 özgüllüğünün %41.03 olduğu saptandı. Bu 

sonuçlarla hem CRP hem de pentraksin-3’ün plevral sıvıların ayırıcı tanısında, tanı de-

ğerinin yeterli olmadığı sonucuna varıldı. Fakat ampiyeme bağlı plevral efüzyonlarda 

pentraxin-3 düzeyi yüksek ve anlamlı bulundu (p<0.05).

Sonuç olarak; çalışmamızda serum CRP ve plevral sıvı pentraksin-3 değerlerinin 

plevral efüzyon ayırıcı tanısında iyi bir marker olmadığı, tek başına kullanılamayacağı, 

ampiyeme bağlı plevral efüzyonlarda diğer efüzyonlara göre yüksek ve anlamlı olma-

sına rağmen pentraksin-3’ün duyarlılığının düşük, özgüllüğünün ise yüksek olduğu, 

CRP’nin ise duyarlılığının yüksek özgüllüğünün düşük olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: pentraxin-3; ampiyem; plevral effüzyon; CRP

Tablo 1. Biyokimyasal verilerin ortalama dağılımı ve kendi aralarında karşılaştırılması

Tablo 2. Ampiyemin ayırıcı tanısında CRP ve Pentraxin-3’ün tanısal değeri

Şekil 1. Ampiyemde CRP ve Pentraxin 3’ün ROC analizi.

Tablo 1.

Postoperatif Kardiyak 
Komplikasyon

p değeri

Var (n) Yok (n) 

Yaş ≥ 65 13 51 0.015*

<65 12 131

Hipertansiyon + 19 78 0.002*

- 104 6

Diyabetes Mellitus + 4 29 1.00

- 21 153

Hiperlipidemi + 0 18 0.137

- 25 164

Sigara kullanımı + 22 152 0.773

- 3 30

EKG’de patoloji + 1 7 1.00

- 24 175

Yapılan cerrahi Lobektomi 173 24 1.00

Pnömonektomi 9 1

[S-021] Plevra

PLEVRAL SIVILARIN VE AMPİYEMİN AYIRICI 

TANISINDA PENTRAXİN 3’ÜN TANISAL DEĞERİ

 İsa Döngel1,  Ayşegül Aksoy Gökmen2,  Hasan Ekrem Çamaş1, 
 İbak Gönen3,  Selçuk Kaya2,  Mustafa Demirci2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Isparta
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Isparta

Giriş: Plevral efüzyon, hastaların erken tanı ve tedavisinin yapılabilmesi, morbidite 

ve mortalitesinin önlenmesi açısından yeni biyokimyasal belirteçlere ihtiyaç duyul-

maktadır. Pentraxin-3 (PTX-3) yeni bulunan yapı ve fonksiyon olarak C-reaktif proteine 

benzeyen yeni bir akut faz belirtecidir. CRP inflamasyon göstergesi olmasına rağmen 

inflamasyon bölgesinden salınmayıp karaciğerde sentezlenir. PTX-3 ise inflamasyon 

bölgesinde vasküler endotelyal hücreler ve makrofaj, nötrofil, fibroblast ve vasküler 

endotelyal hücrelerden salınır. Çalışmamızda plevral sıvıların ayırıcı tanısında yeni bir 

marker olan pentraxin 3’ün tanısal değerinin araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Yöntem: Çalışma üniversitemiz, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında, 

klinik araştırmalar yerel etik komitenin onayı alınarak, prospektif olarak planlandı. 

Ocak 2013 – Haziran 2014 tarihleri arasında malign ve benign plevral sıvısı olup tüp 

torakostomi ve/veya cerrahi uygulanacak olan 96 hastanın yaş, cinsiyet ve tanıları kay-

dedildi. Hastaların plevral sıvılarında glukoz, protein, LDH bakıldı ve eş zamanlı kan 

beyaz küre, CRP değerleri çalışıldı. Ayrıca tüp torakostomi ve/veya cerrahi uygulanması 

sırasında plevral sıvıdan yaklaşık 20 cc alınarak mikrobiyoloji laboratuvarına gönde-

rildi. Plevral sıvı mikrobiyoloji laboratuvarında 2000g’de santrüfüj edilip şekilli ele-

menlardan arındırıldıktan sonra üstte kalan serum kısmı ependorflara konularak eksi 

(-) 80°C saklandı. Pentraxin-3 düzeylerinin tamamı eş zamanlı olarak, mikrobiyoloji 

laboratuvarında çift kör olarak mikro elizada çalışılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi 

SPSS 22.0 for Windows paket programında %95 güven aralığında yapıldı.

Bulgular: Kan CRP, plevral sıvıda glukoz, plevral sıvıda LDH ve pentraxin-3 değerleri 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Farkın 

hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için anlamlılık düzeyi 0,10 alınarak yapı-

lan Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U analizinde; kan CRP değerlerinde ikişerli 

eşleştirmelerin tümünde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu 

(p<0,033). Ampiyem grubu olguların plevral sıvıda glukoz değerleri malign ve benign 

olguların değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı düşük, LDH ve protein değerleri is-

tatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,033). Ampiyem grubu olguların pent-
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HE4 ve CYFRA 21-1, akciğer kanseri hastalarının tanısında potansiyel biyobelirteçler 

olarak kullanılabilir. Özellikle HE4 yüksek duyarlılık, pozitif tahmin değeri ve tanısal et-

kinliği nedeni ile akciğer kanseri ayırıcı tanısında önemli biyobelirteç olmaya adaydır.

Anahtar Kelimeler: HE 4, CYFRA 21-1, tümör biyobelirteci, akciğer kanseri

Grafik 1.

Grafik 2.

Grafik 3.

[S-022] Deneysel

KARNOZİNİN TEK AKCİĞER VENTİLASYONU 

SONRASI OLUŞAN AKCİĞER HASARI ÜZERİNE 

KORUYUCU ROLÜ

 Hacer Boztepe1,  Muammer Cumhur Sivrikoz1, 
 Çiğdem Çengelli Ünel2,  Evrim Yılmaz3,  Emine Kasapoğlu3, 
 Kevser Erol2,  Erhan Durceylan4,  Ebubekir Aksu5

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
4Eskişehir Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Eskişehir 
5Osmaniye Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği,Osmaniye

Giriş ve Amaç:  Bu çalışmada, sıçanlarda tek akciğer ventilasyonu sonrasında olu-

şan akciğer hasarı üzerine karnozininin koruyucu rolünü araştırdık. 

Gereç ve Yöntem:  Çalışma için 20 adet Sprague Dawley cinsi sıçan randomize ola-

rak, eşit sayıda (n=10) iki gruba ayrıldı. Kontrol grubuna 60 dakika süreyle tek akciğer 

ventilasyonu (TAV) devamında 30 dakika süreyle çift akciğer ventilasyonu (ÇAV) uygu-

landı. Karnozin grubundaki sıçanlara çalışmaya başlamadan 10 dakika önce 250mg/

kg dozunda intraperitoneal karnozin verildi ve aynı ventilasyon protokolü uygulandı. 

Kontrol ve karnozin gruplarından TAV ve ÇAV sonunda biyokimyasal analiz ve histo-

patolojik inceleme için akciğerden doku örnekleri alındı. Biyokimyasal analizde doku 

malondialdehit (MDA), superoksid dismutaz (SOD) ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) 

düzeyleri ölçüldü. Histopatolojik incelemede dokular hemotoksilen eosin ile boyandı 

ve akciğerlerde oluşan hasar alveolar konjesyon, intraalveoler kanama, lökosit ve len-

fosit infiltrasyonu varlığı ve miktarına göre skorlandı. 

Bulgular: TAV ve ÇAV sonunda karnozin grubu TNF-α düzeylerinde kontrol grubu-

na göre istatistiksel olarak anlamlı düşüş olduğu görüldü. TAV ve ÇAV sonunda her iki 

grupta MDA ve SOD değerlerinde anlamlı farklılık saptanmadı. Histopatolojik incele-

mede Karnozin verilen grupta PMNL infiltrasyonu ve lenfosit infiltrasyon miktarının 

istatiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı saptandı. 

Sonuçlar: TAV kullanılarak yapılan göğüs cerrahisi işlemlerinde özellikle işlem süre-

si uzun olgularda karnozin kullanımı TAV’nuna bağlı akciğer hasar ve ödemini azaltıcı 

etki göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: tek akciğer ventilasyonu, karnozin, MDA, TNF-α, SOD, alveoler 

konjesyon, polimorf nüveli lökosit, lenfosit

[S-023] Akciğer (onkolojik)

AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA HE4 VE 

CYFRA 21-1’İN TANISAL ETKİNLİĞİ

 Erkan Dikmen1,  Adem Güngör2,  Zeliha Günnur Dikmen3, 
 Filiz Akbıyık4

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ankara Özel Güven Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Patoloji Laboratuvarı
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Patoloji Laboratuvarı

Akciğer kanseri, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında erkekler ve kadınlarda ilk 

sırada yer almaktadır. Modern tanısal ve tedaviye yönelik gelişmelere rağmen akci-

ğer kanseri olgularında ortalama sağ kalım %15’i geçmemektedir. Bu nedenle akciğer 

kanserinin erken tanısı ve ayırıcı tanısında duyarlı biyobelirteçlere ihtiyaç duyulmak-

tadır. Bu çalışmanın amacı, akciğer kanseri hastalarında HE4 ve CYFRA 21-1 biyobelir-

teçlerinin tanısal etkinliğinin değerlendirilmesidir.

Serum örnekleri 80 hastadan toplandı; Grup 1 akciğer kanseri tanısı alan 53 has-

tadan oluşmakta idi, Grup 2 ise 27 hastadan oluşan kontrol grubu idi. HE4 ve CYFRA 

21-1 değerleri kemiluminesan mikropartikül immüm yöntem ile ölçüldü. HE4 için eşik 

değeri 70 pmol/L, CYFRA 21-1 için ise 2 ng/mL olarak belirlendi.

Grup 1 için ortalama HE4 değerleri (94.79±50.56 pmol/L) Grup 2 için ölçülen de-

ğerlerden (52.00±21.06 pmol/L) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu 

(p<0.001). Grup 1 ve Grup 2 için ortalama CYFRA 21-1 değerleri sırasıyla 5.15±7.89 

ng/mL ve 1.75±2.11 ng/mL olarak bulundu (p=0.004). HE4 biyobelirtecinin duyarlı-

lığı %73.5, CYFRA 21-1 biyobelirtecinin duyarlılığı ise %50.9 olarak saptandı. Her iki 

tümör biyobelirteçinin ileri evrelerde (Evre III-IV) artış oranı, erken evrelere (Evre I-II) 

göre anlamlı derecede yüksek bulundu (HE4 için p=0.021, CYFRA 21-1 için p=0.003).
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[S-025] Akciğer Transplantasyonu

AKCİĞER NAKLİNDE EKSTRAKORPORAL MEMBRAN 

OKSİJENASYONU

 Serkan Bayram1,  Ali Yeğinsu2,  Mustafa Vayvada2,  Merih Balcı2, 
 Atakan Erkılınç2,  İrfan Yalçınkaya1,  Cemal Asım Kutlu2

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Akciğer nakli son dönem akciğer hastalıklarının tedavisinde uygulanan gü-

venli ve etkin bir tedavi yöntemidir. Akciğer nakli öncesinde, sırasında veya sonrasında 

kardiyopulmoner destek sistemleri gerekli olabilir. Ekstrakorporal membran oksije-

nasyonu (EKMO) kullanımı altyapı, deneyim ve multidisipliner yaklaşım gerektiren bir 

uzmanlık konusudur. Biz bu sunuda EKMO kullandığımız akciğer nakli olgularındaki 

deneyimlerimizi paylaşmak istedik.

Yöntem: 2012 -2015 yılları arasında Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde EKMO kullanılan akciğer nakli hastaları incelendi. Hastaların demogra-

fik özellikleri, EKMO zamanlaması, mekanik ventilasyon, hastane yatış süresi ve sağ 

kalımları kaydedildi. Yıllara göre EKMO sonuçları ve öğrenme süreci değerlendirildi.

Bulgular: 47 akciğer naklinin 23’ünde EKMO desteği gerekti. Bunlardan biri ret-

ransplantasyondu. Yaş ortalaması 39,76±11,83 (30-59) olan hastaların 9’u (%39,1) 

erkek, 14’ü (%60,8) kadındı. Hastaların demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. 

Mekanik ventilasyonda kalma süreleri ortalama 7,27 (0-35) gün ve hastanede yatış 

süreleri ise ortalama 20,95 (0-92) gün idi. Hastaların 5’i halen sağ olup ortalama sağ 

kalım süresi 330 gün olarak bulundu (Grafik 1). 2012 yılında 6/12 (%50), 2013’te 

12/19 (%63), 2014’te 4/12 (%33) ve 2015’te 1/4 (%25) akciğer naklinde EKMO ihtiyacı 

oldu. 2012’den 1/6 (%16) ve 2013’ten 1/12 (%8), 2014’ten 2/4 (%50) ve 2015’ten 1/1 

(%100) hasta halen yaşamaktadır (Resim 1).

Sonuç: Sonuçlar göstermektedir ki EKMO kullanımı geniş bilgi ve deneyim isteyen 

ve öğrenme süreci zaman alan bir uzmanlık alanıdır. Akciğer naklindeki ve EKMO kul-

lanımındaki tecrübeler arttıkça hasta seçiminde ve sonuçlarda belirgin bir iyileşme 

elde edilmektedir. Kliniğimizde de başlangıçtaki sonuçlarımızın cesaret kırıcı olmasına 

rağmen, bu konudaki tecrübelerimizin artmasına paralel olarak yıllar içerisinde EKMO 

kullanımında belirgin bir düşme ve sağ kalımda belirgin bir iyileşme sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: akciğer nakli, EKMO, akciğer hastalıkları

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri

[S-024] Akciğer Transplantasyonu

AKCİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARDA ECMO 

YAKLAŞIMLARI

 Duygu Caferoğlu,  İbrahim Onur Alıcı,  Alkın Yazıcıoğlu,  Sema Turan, 
 Erdal Yekeler
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Kliniği, 
Ankara

Giriş ve Amaç: Ekstrakorporeal membran oksijenasyon (ECMO) akciğer nakli sıra-

sında ve sonrasında kardiyopulmoner yetmezlik durumlarında geçici olarak yapay des-

tek sağlar. ECMO altındaki olguların kanülasyon bölgesinin değerlendirilmesi, hatlar-

daki kan akımının devamlılığının izlemi, heparinizasyon düzeyinin, bacak perfüzyon 

bulgularının, ECMO akım/basınç değerlerinin ve doku perfüzyon bulguları başta olmak 

üzere klinik parametrelerinin uygun aralıklarla takibi hemşirelik bakımının önemli bir 

bileşenidir. Bu çalışmada akciğer nakli sonrasında ECMO tecrübelerimizi paylaşmayı 

amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Akciğer nakli olgularında ECMO kullanımı ile ilgili veriler retros-

pektif olarak derlendi.

Bulgular: Mart 2013- Kasım 2014 yılları arasında 11 adet akciğer nakli gerçek-

leştirildi. Bir olgu intraoperatif exitus olduğundan çalışmaya alınmadı. 10 hastadan 

8’ine intraoperatif dönemde santral VA ECMO takıldı. Bu olguların 4’ünde postoperatif 

dönemde periferik VA ECMO ile destek tedavisine devam edildi. Periferik V-A ECMO 

takılan olgularda, yoğun bakım süresince hemşire tarafından ECMO kanülasyonunun 

yapıldığı femoral arter ve ven bölgesi kanama,kanül malpozisyonu ve bacak perfüzyo-

nu açısından sık aralıklarla takip edildi.Yanısıra ECMO debisi,oksijen akım hızı ve FiO2 

değerleri kaydedildi. ECMO süresince antikoagülasyon düzeyi ACT (aktive edilmiş pıh-

tılaşma zamanı) ile takip edildi.Hemogram (trombosit,hb) ve kan gazı takipleri sık ara-

lıklarla yapıldı.Bir olguda femoral arter kanülasyonu ile yapılan VA ECMO takibi sırasın-

da Red Leg-Blue Head sendromu gelişti. Bu olguda subklavian artere greft konularak 

subkalvian arter arteryel hat olarak kullanıldı. Hastalar ortalama 7,2 gün (2-17) ECMO 

desteğinde takip edildi. ECMO takibi sırasında kanül malpozisyonu gelişmezken bir ol-

guda kanül giriş yerinde kanama ve ardından enfeksiyon gelişti. Tüm olgularda yeterli 

ACT düzeyleri sağlandı. Tüm olgularda replasman gerektiren trombositopeni gelişti.

Sonuç: Akciğer nakillerinde ECMO desteğinin hastaların iyileşme sürecinde önemli 

bir yer aldığını, takibinin hemşireler tarafından planlı ve sistematik bir şekilde yapıl-

masıyla ECMO ile ilgili komplikasyonların en aza indirilebileceğini ve başarı oranının 

arttırılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: akciğer nakli, ECMO

Resim 1.
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[S-027] Akciğer Transplantasyonu

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİNDE AKCİĞER NAKLİ YAPILAN 

OLGULARIN ANALİZİ

 Alkın Yazıcıoğlu1,  İbrahim Onur Alıcı1,  Sema Turan2, 
 Hija Yazıcıoğlu2,  Omaç Tüfekçioğlu3,  Ülkü Yazıcı4,  Ertan Aydın5, 
 Funda Demirağ6,  Nurettin Karaoğlanoğlu1,  Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, 
Ankara
4Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
5Koru Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
6Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Patoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Son dönem akciğer hastalıklarının tedavisinde yer alan akciğer nakli (LuTx) 

ülkemizde de başarı ile uygulanmakta olup özellikle amfizematöz akciğer hastalıkları, 

pulmoner fibrozis, bronşektazi ve idiopatik pulmoner arteryel hipertansiyon LuTx için 

başlıca endikasyonları oluşturmaktadır.

Materyal ve Yöntem: Kliniğimizde Mart 2013 - Mart 2015 tarihleri arasında akciğer 

nakli uygulanan 11 olgu analiz edildi.

Sonuçlar: Olguların 9’u erkek (%81.8), 2’si bayan (%18.2) olup ortalama yaş 46,6 

(22 - 62) olarak tespit edildi. Olguların 4’ünde (%36.4) nakil endikasyonu IPF iken, 

3 olguda (%27.2) KOAH-Amfizem, 2 olguda (%18.2) Pulmoner Langerhans Hücreli 

Histiositozis (PLCH) ve 2 olguda (%18.2) bronşektazi olmuştur. Olguların pre-operatif 

pulmoner sistolik basınç ortalaması 62,2 mmHg (40-100) olarak tespit edilmiş olup 

tamamına clamshell insizyon uygulandı ve 9’una (%81.8) double LuTx, 2’sine (%18.2) 

single LuTx gerçekleştirildi. Takılan ilk akciğer için soğuk iskemi süresi ortalama 282 

dakika (211-330) ; ikinci akciğer için 416 dakika (351-481) olarak hesaplandı. Akciğer 

nakli 9 olguda santral ECMO yardımıyla gerçekleştirilmiş; bu olgulardan 4’ü (%36.4) 

yoğun bakıma periferik ECMO desteği ile çıkarılmıştır. Yoğun bakım takiplerinde ol-

guların ortalama ECMO’da kalış süreleri ise 7 gün (2-17) olarak hesaplandı. Olgular-

dan 3’üne (%27.2) post-op erken dönemde kanama nedeniyle revizyon uygulandı. 

Sekresyon retansiyonu, CO2 retansiyonu, Psödomonas kolonizasyonu, Asinetobakter 

plöriti, Aspergillus trakeobronşiti, CMV reaktivasyonu, organize pnömoniler, deliryum, 

steroid myopatisi, kronik hastalığa bağlı kas güçsüzlüğü, gastrointestinal problemler, 

kardiyak aritmiler ve vanishing bronkus yoğun bakım takiplerinde karşılaşılan başlıca 

komplikasyonlardı. Yoğun bakımda kalış süresi ortalama 20 gün (9-45) ; hospitalizas-

yon süresi ise 38.6 gün (24-49) olarak hesaplandı. 1 olgu intraoperatif; 1 olgu ise post-

operatif 112. gün ex oldu. Nakil yapılan olgularda başarı %91.1, 1 yıllık sağkalım ise 

%85.7 olarak hesaplanmıştır.

Tartışma: Akciğer naklinin en sık endikasyonu KOAH-Amfizem olguları olup bu 

grubu idiopatik pulmoner fibrozisli hasta grubu takip etmektedir. Başarı için ISHLT 

tarafından belirtilen “hasta ve donör seçim kriterlerine” uyulması edilmesi zorunludur.

ECMO desteği ile implantasyonların gerçekleştirilmesi akciğer naklinde başarı için 

dönüm noktalarından birisi olmuştur. Ayrıca ECMO kullanımı ile; pulmoner arter basın-

cı yüksek olan olgularda, soğuk iskemiden çıkmış akciğerin, yüksek pulmoner basınca 

maruz bırakılmasının ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan primer graft disfonksi-

yonu gelişmesinin önüne geçilmiştir.

Nakil hastalarının ameliyat sonrası dönem takiplerine bakıldığında oldukça sıkıntılı 

ve komplikasyonların yoğun olarak yaşanabildiği, hastaların klinik seyrinin yakın takip 

gerektirdiği bir dönem olduğu anlaşılmaktadır. Bu olguların takibinde titizlikle yakla-

şılmalı, en ufak bir problem bile önemli olarak kabul edilmelidir. İmmünsüpresif olan 

bu hasta grubunda takip aksatılırsa küçük sorunlar hızla başa çıkılmaz büyük problem-

ler halini alabilir. Gerçekleştirdiğimiz 11 olgudan 9’u hayatta olup kontrollerine devam 

edilmektedir. Elde edilen %91.1 başarı ve 1 yıllık %85.7 sağkalım akciğer nakline yeni 

başlayan bir merkez için umut vericidir.

Anahtar Kelimeler: akciğer nakli, amfizem, pulmoner fibrozis, sağkalım

Grafik 1. EKMO desteği alan hastaların Kaplan Meier sağkalım analizi.

Resim 1. Akciğer nakli yapılan ve EKMO desteği alan hastaların şematik gösterimi.

[S-026] Akciğer Transplantasyonu

AKCİĞER NAKLİ SAĞKALIM ORANLARIMIZ: 

ÇIRAKLIKTAN KALFALIĞA MI?

 Ali Yeğinsu,  Mustafa Vayvada,  Merih Kalamanoğlu Balcı, 
 Cemal Asım Kutlu
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi

Bir akciğer nakli programını kurmak, geliştirmek ve devamlılığını sağlamak ger-

çekten zahmetli ve sabır gerektiren bir süreçtir. Organizasyonun işlerlik kazanması ve 

yapılan işlerde mesafe alınabilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Kliniğimizde yaklaşık 4 

yıl süren zahmetli bir süreçten sonra artık son 2 yıldır belirgin bir ilerleme kaydedilmiş 

ve bunun sonuçları sağkalım oranlarımıza yansımaya başlamıştır. Son iki yılda yapılan 

17 akciğer naklinde sadece 2 hastada erken dönemde mortalite görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: akciğer nakli, sağkalım, mortalite

Grafik 1.

Grafik 2.
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[S-028] Akciğer Transplantasyonu

YEDİKULE ORGAN NAKLİ MERKEZİNİN AKCİĞER 

NAKLİ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI: 3 YILLIK 

TECRÜBEMİZ

 Songül Büyükkale1,  Nur Dilek Bakan2,  Necati Çıtak1, 
 Özgür İşgörücü1,  Barış Açıkmeşe2,  Murat Güçlü Elevli3, 
 Ayşe Ulukol4,  Betül Polat Akdemir4,  Derya Hırçın Cenger5, 
 Cem Kalafat1,  Yunus Aksoy1,  Çağrı Cemaller1,  Çiğdem Obuz1, 
 Halide Nur Ürer6,  Adnan Sayar1

1Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
4.Göğüs Cerrahisi ve Organ Nakli Merkezi
2Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Hastalıkları Kliniği
3Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
4Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
5Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
6Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Patoloji Kliniği

Amaç: Akciğer nakli günümüzde son evre çeşitli akciğer hastalıklarında tedavi edi-

ci bir yöntem olmuştur. Bu çalışma da akciğer naklinde merkezimizin ilk sonuçlarını 

sunmayı amaçladık.

Materyal: Mart 2012 ile Şubat 2015 tarihleri arasında Yedikule Göğüs Cerrahisi ve 

Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde 29 hastaya 

yaptığımız 31 akciğer naklini (21’i çift taraflı, 8’i tek taraflı ve 2’si retransplantasyon) 

retrospektif olarak inceledik. Cerrahi mortalite ameliyat sonrası ilk 90 günde olan veya 

hastaneden taburcu edilemeden olan mortaliteler olarak kabul edildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 41.4±11.7 olan hastaların 17’si erkek, 12’si kadın idi. 

Nakil endikasyonu dokuz olguda bronşiektazi, sekizinde amfizem, altısında inters-

tisyel pulmoner hastalık, ikisinde sarkoidoz, ikisinde transplantasyon sonrası bronş 

stenozu ve altısında diğer akciğer hastalıkları idi. Olguların nakil listesinde bekleme 

süresinin ortalama 6.3±4.8 ay olduğu saptandı. Peroperatif EKMO gereksinim oranı 

%45.1’di (n=14). Tek akciğer iskemi süresi 342±79 dakika iken çift akciğer iskemi sü-

resi 535±85.9 dakikaydı. Peroperatif mortalite görülmezken cerrahi mortalite oranı 

%25.8 (n=8) olarak hesaplandı. Cerrahi mortaliteye etkisi olan tek faktör peroperatif 

EKMO gereksinimiydi (p=0.01). Hem tek akciğer hem de çift akciğer iskemi süresi cer-

rahi mortalite görülenlerde daha uzundu, ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

değildi (sırasıyla, p=0.318 ve p=0.931). Ortalama 12.4 aydır takipte olan hastaların 

18’i hala yaşamaktadır (%62). Bir yıllık genel sağkalım %58.7±9.7 iken cerrahi morta-

liteler çıkarıldıktan sonraki 1 yıllık sağkalım %77.8±9.8 olarak bulundu.

Sonuç: Akciğer nakli iyi seçilmiş adaylarda önemli sağkalım sonuçları sağlamakta-

dır. İlk sonuçlarımız literatürde yer alan ilk sonuçlar ile uyumlu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: akciğer hastalıkları, akciğer transplantasyonu, ilk sonuçlar

Tablo 1. Akciğer Nakli Hastalarının Özellikleri-I
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MK 55 E 15,8 Düşük BMI 
+ 

Sol talk plörodez 
+ 

Osteoporoz 
(-4,0) 

40 DLuTx 245 360 Yok

MY 30 E 24,6 Geçirilmiş torakotomi 
+ 

akciğer biyopsisi 
+ 

plörodez

45 DLuTx 310 440 Santral

MS 62 E 24,5 Hipertansiyon 40 SLuTx 330 Yok Santral

AA 55 E 19,1 Kronik HBV 
+ 

Osteoporoz 
(-3,0) 

45 DLuTx 237 387 Yok

SY 45 K 24,1 Sekonder 
PAH

90 DLuTx 211 390 Santral
+

Periferik
ŞS 36 E 26,5 Sekonder 

PAH 
+ 

Osteoporoz

90 DLuTx 320 471 Santral

ÖK 51 E 27,0 Sekonder 
PAH 

+ 
DM 
+ 

Osteoporoz 
+ 

Kolelitiazis

60 DLuTx 328 481 Santral
+

Periferik

İA 54 E 28,3 Sekonder 
PAH 

+ 
Osteoporoz 

+ 
Geçirilmiş torakotomi 

+ 
7 defa tüp torakostomi 

+ 
plörodez

100 DLuTx 330 450 Santral

KT 22 K 21,9 Kartagener sendromu 
+ 

Skolyoz

45 SLuTx 312 Yok Santral
+

Periferik
MMA 46 E 20,5 Haşimato tiroiditi 

+ 
Steroid myopatisi

70 DLuTx 272 417 Santral

HGT 57 E 25,8 PRA (+) 
(%1-6) 

+ 
Cx50% stenoz

60 DLuTx 212 351 Santral
+

Periferik

Tablo 2. Akciğer Nakli Hastalarının Özellikleri-II
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Post-op erken dönem 
komplikasyonlar

MK KOAH-
Amfizem

20 saat 15 gün 49 gün Aritmi + elektrolit bozukluğu + 
gastrointestinal problemler + CMV 
reaktivasyonu + organize pnömoni + 
hipotiroidi

MY PLCH 38 saat 15 gün 41 gün CMV reaktivasyonu + CLAD

MS KOAH-
Amfizem

ex ex ex ex

AA KOAH-
Amfizem

39 saat 28 gün 35 gün Revizyon + arrest,resüsitasyon 
+ aritmi + asinetobakter plöriti + 
CO2 retansiyonu + Aspergillus 
trakeobronşiti + Tedavi uyumsuzluğu 
+ invaziv aspergillozis + CMV 
pnömoniti + A2 grade rejeksiyon

SY PLCH 22 gün 24 gün 45 gün AFOP + elektrolit imbalansı + sol 
hemitoraksta hematom + steroid 
myopatisi + primer hastalık nüks

ŞS IPF 50 saat 10 gün 24 gün Organize pnömoni + dev hücreli 
pnömoni

ÖK Bronşektazi 69 saat 10 gün 30 gün Yara yeri enfeksiyonu + pnömoni+ 
psödomonas kolonizasyonu

İA IPF 20 saat 9 gün 34 gün Yara yeri enfeksiyonu + pnömotoraks 
+ psödomonas kolonizasyonu

KT Bronşektazi 40 gün 45+53 
gün

112 gün-ex Revizyon + Sekresyon retansiyonu + 
Aritmi + CMV reaktivasyonu + KcFT 
bozukluğu + Vanishing bronkus 

MMA IPF 26 saat 24 gün 43 gün Deliryum

HGT IPF 102 saat 20 gün 47 gün Revizyon + Kronik hastalığa bağlı alt 
ekstremite kuvvet kaybı
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[P-001]

PULMONER EKİNOKOKUS ALVEOLARİS 

OLGULARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI

 Yener Aydın1,  Bayram Altuntaş1,  Atilla Eroğlu1,  Bülent Aydınlı2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, 
Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum, 
Türkiye

Amaç: Pulmoner Ekinokokus Alveolaris çok nadir görülen bir patoloji olup litera-

türde tedaviye yaklaşım konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmada 

kliniğimizde tedavi gören 11 pulmoner Ekinokokus Alveolaris olgusu sunuldu.

Yöntem: Ocak 2008 ve Aralık 2014 tarihleri arasında pulmoner Ekinokokus Alve-

olaris tanısı konulan 11 olgu retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, 

semptomlar, lezyonun lokalizasyonu, teşhisi, tedavi biçimi ve morbidite ve mortalite 

oranları ile hastane yatış süreleri gözden geçirildi. 

Bulgular: Olguların 6’sı kadın, 5’i erkekti. Ortalama yaş 48.4 (25-68 yaş arası) idi. 

Olguların tümünde karaciğerde alveolar kist mevcuttu. Olguların 8’inde alveolar kistler 

bilateral yaygın metastatik lezyonlar şeklinde iken, bir olguda soliter pulmoner nodul 

şeklinde, bir olguda sağ akciğerde bir adet-sol akciğerde 3 adet kistik lezyon şeklinde ve 

bir olguda komşuluk yoluyla pulmoner invazyon şeklinde idi. Bilateral yaygın metastatik 

lezyonlu olgulara Albendazol tedavisi verilerek cerrahi girişim uygulanmadı. Soliter pul-

moner nodül şeklinde lezyonu olan olguya önce sağ akciğer için wedge rezeksiyon daha 

sonra da karaciğer transplantasyonu uygulandı. Komşuluk yoluyla akciğer invazyonu 

olan olguya karaciğer transplantasyonu ile eş zamanlı olarak akciğer wedge rezeksiyonu 

ve diyafragma rezeksiyonu/rekonstruksiyonu uygulandı. Sağ akciğerde bir adet, sol akci-

ğerde 3 adet kistik lezyon şeklinde tutulum olan olguya bir ay aralıkla bilateral torakosko-

pik wedge rezeksiyon uygulandı. Bu olguda karaciğer transplantasyonu planlanmaktadır. 

Cerrahi tedavi uygulanan olguların hiçbirinde nüks gözlenmedi. 

Sonuç: İyi seçilmiş pulmoner Ekinokokus Alveolaris olgularında cerrahi tedavi uy-

gulanabilir. Cerrahi tedavi kararı lezyonun yaygınlığına, hastanın genel durumuna 

göre ve karaciğer ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: ekinokokus alveolaris, akciğer, tedavi

[P-002]

PULMONER HİDATİK KİSTLERİN TANISINDA 

İNDİREKT HEMAGLÜTİNASYON TESTİNİN 

KULLANILABİLİRLİĞİ

 Bayram Altuntaş1,  Yener Aydın1,  Abdulkadir Kaya2,  Atilla Eroğlu1

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, 
Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum, 
Türkiye

Amaç: Bu çalışmada pulmoner hidatik kistlerin tanısında indirekt hemoglutinasyon 

testinin kullanılabilirliğini araştırdık.

Materyal ve Yöntem: Ocak 2008 ve Aralık 2014 yılları arasında preoperatif indirekt 

hemoglutinasyon testi çalışılan ve histopatolojik olarak pulmoner hidatik kist tespit 

edilen ardışık 60 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların yaşı, cinsiyeti, kistin lo-

kalizasyonu, sayısı, boyutu, akciğer dışında başka bir organda yerleşimi, intakt veya 

rüptüre oluşu gözden geçirildi.

Bulgular: Olguların 35’ü (%58.3) kadın, 25’ü (%41.7) erkekti. Ortalama yaş 29.9 

±20.0 (2-83 yaş). Olguların 32’sinde (%53.3) kist sadece akciğerde iken 26 (%43.3) 

olguda akciğer ve karaciğerde, 1 olguda akciğer, karaciğer ve perikardda ve 1 olguda 

akciğer ve böbrekte yerleşimli idi. Olguların 44’ünde (%73.3) akciğer kisti tek iken 16 

(%26.7) olguda multipl sayıda idi (2-20 adet arası). Olguların 34’ünde (%56.7) kist 

sağ akciğer yerleşimli, 16’sınde (%26.7) sol akciğer yerleşimli iken 10 (%16.6) olguda 

sağ ve sol akciğer birlikte etkilenmişti. Ortalama pulmoner kistlerin çapı 6.1 cm idi (2-

12 cm arası). Hidatik kist olguların 37’sinde (%61.7) rüptüre iken 23 (%38.3) olguda 

intakt idi. Genel olarak olguların 36’sında (%60) indirekt hemoglutinasyon testi pozi-

tif olarak saptanırken 24 (%40) olguda test negatif idi. Rüptüre 37 olgunun 32’sinde 

(%86.5) test pozitif iken, kistin intakt olduğu 23 olgunun sadece 4’ünde (%17.4) test 

pozitif idi (P < 0.001). 

Sonuç: Çalışmamız pulmoner kistlerde indirekt hemoglutinasyon testinin pozi-

tifliğini etkileyen en önemli faktörün kistin rüptüre oluşu olduğunu göstermektedir. 

Tanıda karışıklığa yol açan olguların rüptüre kistler olduğu düşünüldüğünde indirekt 

hemoglutinasyon testinin tanıya katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: hidatik kist, akciğer, indirekt hemoglutinasyon testi

[P-003]

HAMARTOM HEMOPTİZİ YAPAR MI?

 Fatih Meteroğlu1,  Mehmet Güli Çetinçakmak2, 
 Abdurrahman Şenyiğit3

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

Giriş: Örtücü solunum epiteli ve bronşun kartilaj, yağ, bağ dokusu ve düz kas gibi 

fibröz bağ dokusu elemanlarını içeren benign bir akciğer tümörüdür (1). Akciğerin tüm 

benign tümörlerinin %77’ni oluşturan hamartom, en sık rastlanılan benign akciğer 

tümörüdür (2).

Olgu: Hemoptizi şikâyetiyle kliniğimize başvuran 48 yaşındaki erkek hasta yatırıldı. 

Genel durumu iyi, fizik muayenede bir özellik yoktu. Özgeçmişi; yaklaşık 2 ay önce kan 

tükürme şikâyetleri olmuş. Dış merkezde tüm tetkikler normal ve balgamda üç kez 

ARB bakılmış (-) ve balgam kültür anti-biyogramında üreme olmamış. Hastaya non-

spesifik antibiyotik tedavisi verilmiş ancak yanıt alınmayınca hasta kliniğime yönlen-

dirildi. Hastaya fiberoptik bronkoskopi (FOB) yapıldı. Sağ akciğer orta lobda hemorajik 

vasıfta sıvı aspire ediliyor ve sitolojik incelemeyle ARB’ye gönderildi. Hemorajik vasıf-

taki dokudan biyopside alındı. Bu çalışma sonucu ARB (-), sitolojik yaymalarda PNL, 

alveoler makrofajlar, kültür antibiyogramında ise Pseudomonas pauci mobilis üredi. 

Biyopsi kesitlerde kan-fibrin kitlesi ve mantar hifleri görüldü. Toraks BT’de sağ orta lob 

medial segmentte yaklaşık 6x5 cm ebatta kitle görüldü (Resim 1). PET-CT’de sağ akci-

ğer orta lob medial segmentte 62x51 mm boyutlarında mediastinal ve kostal plevraya 

oturan atelektatik alanda SUVmax değerinin 3.7 olarak ölçüldüğü artmış FDG tutulu-

mu izlendi (Resim 2). Hastaya tekrar FOB yapıldı ve endobronşiyal lezyon görülmedi, 

sitolojik inceleme benign olarak geldi. Hasta konseyde görüşüldü ve operasyon kararı 

alındı. Hastaya video-yardımlı torakoskopik cerrahi planlandı (VATS). Torakoskopik gi-

rişte sağ akciğer orta lob mediyal segmentte yaklaşık 5x4 cm ebadında kitle görüldü. 

Kitle total olarak çıkartıldı (Resim 3). Patoloji raporu hamartom olarak geldi. Hasta 

post-operatif üçüncü Gün taburcu edildi.

 Bu olguyu sunmamızdaki amaç hamartom nadiren de olsa hemoptizi yapabilece-

ğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: hamartom, hemoptizi, orta lob kitle.

Resim 1.
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Resim 3.

[P-004]

PULMONER SEKESTRASYONLAR; NADİR SERİ

 Tülin Durgun Yetim1,  Sedat Koçal1,  Kerem Karaarslan1, 
 Hanifi Bayaroğulları2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Göğüs Cerrahi
2Mustafa Kemal Üniversitesi Radyoloji

Giriş: Pulmoner sekestrasyonlar (PS) ; normal trakeobronşiyal ağaçla ilişkisi olma-

yan, kendi sistemik arteryel kaynağı olan, anormal akciğer dokusundan oluşan konje-

nital lezyonlardır.

Materyal ve Yöntem: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kli-

niği ve Haziran 2010- Eylül 2014tarihleri arasında ameliyat edilen 10 PS hastası (6 

erkek, 4 kadın; ort.yaş 28 yıl; dağılım 4-52 yıl) çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: En fazla görülen yakınma öksürük (n=8) ve hemoptizi (n=5) idi. Hasta-

ların yedisinde öyküde tekrarlayan pnömoni atakları var idi. Sekestre alan radyolojik 

olarak; bronşektazi, konsolidasyon, kistik değişiklikler ve yumuşak doku yoğunlukları 

şeklinde görülür iken, tüberküloz nedeni ile tedavi alma öyküsü olan bir hastada sol 

tarafta tamamen harap akciğer görünümü var idi. Hastaların yedisine lobektomi, üçü-

ne segmentektomi, birine ise sol pnömonektomi yapıldı.

Sonuç: Sekestrasyonların kesin tedavisi cerrahi rezeksiyondur. Olgular asempto-

matik olsa da hastayı sık infeksiyon, hemorajik komplikasyonlar ve malignite gelişme 

riskinden korumak için elektif şartlarda operasyon önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: pulmoner anomali, sekestrasyon

[P-005]

HİPERHİDROZİS TEDAVİSİNDE; BİLATERAL 

UNİPORT SEMPATEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

 Sedat Koçal1,  Kerem Karaarslan1,  Tülin Durgun Yetim1, 
 Sedat Hakimoğlu2

1Mustafa Kemal Üniversitesi Göğüs Cerrahi Kongresi
2Mustafa Kemal Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon

Giriş: Torakal sempatektomi üst ekstremiteyi ilgilendiren vazospastik damar has-

talıkları tedavisinde uygulanan standart tekniktir. Son yıllarda torakal sempatektomi 

ameliyatları aynı seansta bilateral ve uniport ile uygulama standart yöntem halini 

almıştır.

Materyal ve Yöntem: Kliniğimizde 2012-2014 yılları arasında 20 hastaya, bilateral 

olarak gerçekleştirilenlerle birlikte toplam 40 torakal sempatektomi uygulandı. Semp-

tomatik olan ve soğuk testi pozitif hastalar ve medikal tedaviye cevap alınamayanlara 

operasyon yapıldı.

Bulgular: Ortalama operasyon süresi 40 dakikaydı (30+50 dk arasında). Bütün 

hastalar ekstübe edildi. Hiçbirine göğüs tüpü takılmadı. Postoperatif 1. günde taburcu 

edildi.Postoperatif 10.günde kontrole çağrıldı.1 hastada rebound terleme oldu.

Sonuç: Uniport aynı seansta yapılan sempatektomide; ameliyat süresi daha kısa 

olup, göğüs tüpüne ihtiyaç duyulmamaktadır. İnsizyon küçük olduğundan hasta az 

ağrı duymakta ve daha estetik cerrahi olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sempatektomi, hiperhidrozis

[P-006]

MEDİASTİNAL VE HİLER LEZYONLARDA HER 

ZAMAN TÜBERKÜLOZ ÖN PLANDA OLMALI

 Fatih Meteroğlu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır

Giriş: Tüberküloz radyolojik olarak bazı tümöral, inflamatuvar ve sistemik hasta-

lıklara benzer bulgular vererek tanı güçlüklerine yol açabilir. Kliniğimize halsizlik ve 

yorgunluk şikâyetiyle başvuran bayan hasta yatırıldı. Pozitron emisyon tomografi/bil-

gisayarlı tomografi (PET/BT) yaygın olarak, özellikle göğüs kanseri evrelemesinde kul-

lanılmaktadır. Bununla birlikte, tüberküloz gibi enfeksiyonlu ve iltihabi hastalıklarda 

yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir. Standart SUVmax prevasküler 9, sol hiler Suvmax; 

7.6 olan ve non-invaziv tanı yöntemleriyle tanısı konulmayan, ancak cerrahi prosedür-

lerle tanısı konulan ilginç tüberküloz vakasını sunmayı amaçladık.

Olgu: Halsizlik ve yorgunluk şikâyetiyle kliniğimize başvuran 47 yaşındaki bayan 

hasta yatırıldı. Fizik muayenesinde; bilateral akciğer sesleri doğal ve diğer sistem mu-

ayeneleri ise normaldı. Laboratuvarında ise eritrosit sedimantasyon hızı; 18mm\h ve 

3 kez bakılan balgam ARB (-) idi. Bilgisayarlı toraks tomografide prevasküler yaklaşık 

6x3 cm ebadında ve sol hiler bölgede lenf adenopatisi mevcuttu (Resim1,2,3). Hasta 

fiberoptik bronkoskopiyi tölere edemedi. Prevasküler alandaki lezyondan dolayı has-

taya PET-CT çekildi. PET-CT’de pre-vasküler alandaki lezyonun Suvmax; 9 ve sol hiler 

bölgede ki Suvmax;7,6 idi. Hastaya tanı amaçlı video-torakoskopik cerrahi (VATS) 

planlandı. Torakoskopla girildi, pre-vasküler lezyon totale yakın olarak çıkartıldı ve 

frozen (donmuş kesit) çalışıldı. Frozen çalışması kazeifiye granulamatöz lenf adenit 

geldi. Uzun patolojik takibinde ise tüberkülozla uyumlu olarak rapor geldi. Hastaya 

anti-tüberküloz tedavisine alındı.

Tartışma: Tüberküloz (TB) ve akciğer karsinomu bazen birbiriyle karışan ve bu 

nedenle tanı ve tedavide gecikmelere neden olabilen hastalıklardır. Tüberküloz farklı 

klinik ve radyolojik görünüm verebilir (1). Akciğer TB radyolojik olarak bazı tümöral, 

inflamatuvar ve sistemik hastalıklara benzer bulgular vererek tanı güçlüklerine yol 

açabilir. Bu radyolojik bulgu farklılıklarının temelinde diyabet, silikozis, sarkoidoz, 

AİDS ve malignite gibi immün sistemi bozan hastalık ve durumlar söz konusudur.

Sonuç: Mediastinal ve hiler kitleler her yaşta görülebilir. Bu hastalar asemptomatik 

bir seyir izleyebilir. Bu hastaların tesadüfen çekilen göğüs grafiklerinde veya geçme-

yen ateş şikâyetleri nedeniyle yapılan tetkikler sonucu mediastinal LAP’lar görüle-

bilir. Bu kitlelerin ayırıcı tanısında, tüberkülozun endemik olduğu bölgelerde akılda 

tutulmalıdır.

Kaynak:
Ikezoe J, Takeuchi N, Johkoh T, et al. CT apperance of pulmonary tuberculosis in 

diabetic and immunocompro- mised patients: Comparison with patients who had no 

un derlying disease. AJR Am J Roentgenol 1992;159 (6) :1175-1179.

Anahtar Kelimeler: mediastinal, kitle,hiler, PET, tüberküloz

Resim 1.
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)kalsifikasyon ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. İlk kez 1855’te Rokitansky 

tarafından tanımlanmıştır. Olguların çoğunda yakınma olmadığından tanı genellikle 

rastlantısal olarak otopside veya bronkoskopi ile konulur. Elli yaş üzerindeki erkeklerde 

kadınlara göre 3 kat daha sık görülmektedir.

Olgu: 45 yaşında erkek hasta;nefes darlığı ve sol yan ağrısı şikayeti ile dış mer-

keze başvurmuş. Çekilen akciğer grafisinde sol plevral effüzyon izlenmiş. Ek hastalığı 

olan’kuru burun sendromu’nedeniyle tedavi almaktadır. Bilateral varikosel nedeniyle 

2009’da ve sol lakrimal bezinden 2012’de operasyon öyküsü mevcut.

Kızıltepe/Mardin doğumlu, buğday pazarında hamallık yapan hastanın annesinde 

astım hikayesi var.

Tetkiklerinde balgam ve plevra ARB değerleri menfi, mantar üremesi saptanmamış 

olup yapılan bronkoskopide trakeadan tüm segmentlere kadar lümeni daraltan yaygın 

infiltratif mukozal görünüm ve yeşil renkli sekresyon izlenmiştir. Plevral mayi seröz 

nitelikte olup yaklaşık 1000 cc mayi boşaltıcı torasentez ile aspire edildi. Bronkoskopik 

mukozadan alınan biyopside, hamartom ya da bronkoskopik görünümü ve Toraks Bil-

gisayarlı Tomografi (BT)’si tipik olan Trakeobronkopatio Osteokondroplastika ile uyum-

lu olabilir şeklinde yorumlandı.

Sonuç: Kronik inflamasyon, enfeksiyonlar, travma, toksik madde inhalasyonu gibi 

faktörlerin de süreçte rolü olabileceği öne sürülmüştür. Atrofik rinit ve nezle; TO ile 

ilişkisi olduğu öne sürülen hastalıklardır.

Soğuk hava ilişkili hava yolu epitelinin hiperreaktivitesi, predispozan genetik bir 

faktör ile birlikte solunumsal enfeksiyonların yüksek insidansı diğer mekanizmalar 

olarak ileri sürülmüştür.’Trakeobronkopatio Osteokonroplastika’nın prognozu genel-

likle iyidir ve lezyonların bulunduğu lokalizasyona göre değişebilmektedir. Tedavi ge-

nellikle tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi şeklinde olmaktadır. Biz 

plevral effüzyon nedeniyle kliniğimizde takip ettiğimiz hastaya Toraks BT, bronkoskopi 

görüntüsü ve alınan biyopsi ile saptadığımız TO olgusunu nadir görülmesi ve rastlantı-

sal tanı olması sebebiyle sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: plevral effüzyon, trakeobronkopatio osteokondroplastika, 

bronkoskopi

[P-009]

TRAKEAL STENOZ BULGUSU VEREN TRAKEAL 

YABANCI CİSİM

 Ahmet Sızlanan1,  Onur Akçay2

1Mardin Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği
2Kızıltepe Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği

Stridor, hırıltı, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri nedeni ile yaklaşık 1,5 yıldır astım 

tanısı ile medikal tedavi alan hastanın şikayetlerinin geçmemesi üzerine polikliniği-

mize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde stridor ve hırıltı şikayetleri olup akciğer 

grafisinde patoloji saptanmadı. Dinlemekle solunum sesleri bilateral eşit olarak alını-

yordu. Hastaya trakea ve ana bronşları da değerlendirmek amacı ile toraks ve boyun 

ct çekildi. Çekilen boyun tomografisinde vokal kordların yaklaşık 2 cm altında lümenin 

daraldığı görüldü. Hastaya trakeal stenoz ? yabancı cisim ? öntanıları ile rigit bron-

koskopi planlandı. Hastaya rigit bronkoskopi yapıldı ve trakeadan lümeni tama yakın 

tıkayan ve sert bir şekilde trakeaya yapışan yaklaşık 15 mm çapında plastik somun 

çıkartıldı. Yabancı cisimin olduğu bölgede ciddi granülasyon dokusu geliştiği görüldü. 

Hastaya gelişebilecek stenoz ihtimali nedeni ile kontrol bronkoskopi önerilerek şifa ile 

taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, trakeal stenoz

Resim 1.

Resim 2.

Resim 2.

Resim 3.

[P-007]

NADİR BİR KLİNİK DURUM: İKİ OLGU NEDENİYLE 

DİYAFRAGMATİK KİST HİDATİK

 Rasih Yazkan,  Hasan Ekrem Çamaş
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Diyafragmatik kist hidatik nadir bir klinik durumdur. Bu lokalizasyondaki 

kist hidatik olgularının preoperatif tanısı oldukça zordur. Akciğer, karaciğer ve dalak 

tutulumu olmaksızın izole diyafragma kaynaklı kist hidatik olgusu literatüre nadiren 

sunulmuştur. Biz bu sunum ile diyafragmaya lokalize kist hidatik nedeniyle opere etti-

ğimiz iki olguyu ve tedavi yaklaşımını sunmayı amaçladık.

Olgu 1: 58 yaşında erkek hasta sağ hemitoraksta ağrı nedeniyle kliniğimize başvurdu. 

On yıl önce karaciğer kist hidatiği nedeniyle opere edilen hastanın fizik muayenesinde 

sağ alt zonda solunum seslerinin azalmış olduğu tespit edildi. Bilgisayarlı toraks tomog-

rafisinde sağ hemitoraks alt zonda ve diyafragma lokalizasyonunda yaklaşık 105x80 mm 

boyutunda kistik lezyon tespit edildi. Olguya sağ posterolateral torakotomi uygulandı ve 

sağ diyafragma yaprakları arasındaki kist hidatik kavitesine ulaşıldı, kistotomi ve kapito-

naj ameliyatının ardından postoperatif yedinci gün sorunsuz olarak taburcu edildi.

Olgu 2: 33 yaşında erkek hasta sol hemitoraksta ve karın bölgesinde ağrı nedeniyle 

kliniğimize başvurdu. Yedi yıl önce bilateral akciğer kist hidatiği nedeniyle sterno-

tomi yaklaşımı ile opere edilen hastanın fizik muayenesinde sol alt zonda solunum 

seslerinin azalmış olduğu tespit edildi. Üst batın manyetik rezonans görüntülemede 

dalak-mide posterior komşuluğunda dalak ve mideyi anteriora doğru iten, intratorasik 

uzanım gösteren 110x73 mm boyutlarında kistik lezyon tespit edildi. Olguya sol poste-

rolateral torakotomi uygulandı ve sol diyafragmadan köken alıp batına doğru uzanan 

kist hidatik kavitesine ulaşıldı, kistotomi ardından kapitonaj uygulanmaksızın operas-

yon sonlandırıldı, hasta postoperatif on birinci gün sorunsuz olarak taburcu edildi.

Sonuç: Sonuç olarak hemitoraks alt zon ya da batın üst zon lokalizasyonlu kistik lez-

yonlarda diyafragmatik kist hidatikten şüphelenilmelidir, transtorasik yaklaşım tercih 

edilen yaklaşım olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kist hidatik, diyafragma, cerrahi

[P-008]

PLEVRAL SIVI ETYOLOJİSİNDE 

TRAKEOBRONKOPATİO OSTEOKONDROPLASTİKA

 Selma Mine Kara Apaydın,  Funda İncekara,  Koray Aydoğdu, 
 Esra Özaydın,  Göktürk Fındık,  Sadi Kaya
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Trakeobronkopatio Osteokondroplastika (TO); etyolojisi bilinmeyen, tra-

kea ve bronş duvarında çok sayıda osteokartilajinöz submukozal nodüller ve trakeal 
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Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-011]

YALANCI PNÖMOTORAKS

 Ufuk Çobanoğlu,  Duygu Mergan,  Fuat Sayır
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Pnömotoraks tanısında radyolojik inceleme temeldir. Pnömotoraks ayakta alınan 

göğüs grafilerinde viseral plevra çizgisinin ayrı olarak görülmesiyle tanınır; bu çizginin 

distalinde akciğer parankimine ait işaretler izlenmez (Resim 1).

Ayakta alınan grafilerde pnömotoraks tanısı kolaylıkla konabilmekle birlikte nadir 

olarak deri kıvrımları, hastaya uygulanan oksijen maskesi, nazogastrik ya da çeşitli 

tüplere ait çizgiler, diğer yabancı cisimlere ait imajlar ve dev büller gibi akciğerin diğer 

hastalıkları karışıklıklara neden olabilmektedir.

Bu çalışmada 32 ve 24 yaşlarında pnömotoraks ön tanısı ile kliniğimize sevk edilen 

iki olgu sunulmuştur.

Olgu 1: 24 yaşında bayan hasta öksürük ve ateş şikayetleri müracaat ettiği sağlık 

merkezinde çekilen akciğer grafisinde sağ’da pnömotoraksa benzer radyolojik görüntü 

nedeni ile pnömotoraks ön tanısı ile kliniğimize sevk edildi (Resim 2). Geliş akciğer 

grafisinde pnömotoraksa ait visseral plevral çizgi olarak yorumlanan hattın deri kat-

lantısı olduğu görüldü. Deri katlantısı akciğer dışına taşmamakla beraber, deri kıvrımı 

çizgisi ile göğüs duvarı arasında akciğere ait radyolojik bulgular belirgin olarak fark 

edilmekteydi.

Olgu 2: İki gün önce banyoda düşerek göğsünü küvete çarpan 32 yaşındaki bayan 

hasta göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile müracat ettiği sağlık merkezinde çe-

kilen akciğer grafisinin değerlendirilmesi sonucu bilateral pnömotoraks ön tanısı ile 

kliniğimize sevk edildi (Resim 3). Akciğer grafisinde bilateral pnömotoraks izlenimi 

veren deri katlantıları tespit edildi. Akciğer grafinde katlantı çizgileri bilateral olarak 

akciğer dışına taşmakta ve akciğer dokusunun proksimal ve distali arasındaki siyah-

beyaz kontrast belirgin olarak görülmekte idi (Resim 3)

Resim 3.

[P-010]

PULMONER ARTER İÇİNDE KİST HİDATİK

 İlknur Aytekin,  Onur Bayrakçı,  Emine Çelik,  Ahmet Ferudun Işık, 
 Maruf Şanlı,  Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Bölümü

Amaç ve Giriş: Kist hidatik hastalığı echinococcus granülosis larvası tarafından 

oluşturulan en çok karaciğer ve akciğeri etkileyen parazitik bir hastalıktır. Daha çok 

karaciğerde yerleşmesine rağmen vücudun diğer bölgelerinde de yerleşebilir. Pulmo-

ner arter içinde yerleşen kist hidatik oldukça nadir görülür. Bu bildiri kist hidatiğin 

endemik olduğu ülkelerde dirençli pulmoner emboli tanısı ile takip ve tedavi edilen 

hastaların ayırıcı tanısında çok nadir görülse de intraarteriyel pulmoner kist hidatikle-

rin önemini vurgulamak amacıyla sunuldu.

Yöntem ve Bulgular: Altı yıl önce kardiyak kist hidatik nedeniyle opere edilen 20 

yaşında kadın hasta nefes darlığı ve öksürük şikayetleri ile değerlendirilerek sağ ana 

pulmoner arterde ve dallarında yaygın trombüs izlenmesi üzerine pulmoner emboli 

tedavisi almış. Tedaviye klinik ve radyolojik cevap alınamaması üzerine hasta plevral 

efüzyonu nedeniyle kliniğimize yönlendirildi. Hastaya toraks BT anjio yapıldı ve sağ 

ana pulmoner arterde orta ve alt lob pulmoner arterleri de dolduran dolum defekti iz-

lendi. Kist hidatik operasyon öyküsü olması nedeniyle dolma defeklerinin kist hidatiğe 

bağlı olduğu düşünüldü. Koroner BT anjiografisinde sağ üst lob pulmoner arteri korun-

muş olarak izlendi. Hastaya Sağ torakotomi yapıldı. Sağ ana pulmoner arter dönülerek 

askıya alındı ve klemplendi. Ana pulmoner arterden hemen sonra truncus anterior da-

lını verdikten sonra intermedier arteri total olarak kapatan kistik lezyon tespit edildi. 

Alt lob ve orta lobda yaygın kistik lezyonlar tespit edildi. Üst lobda herhangibir lezyona 

rastlanmadı. Sağ pulmoner arterin distal dallarında tıkanma, damar duvarında dest-

rüksiyon ve distalindeki pulmoner parankimde bronşektaziye neden olduğu için sağ 

bilobektomi inferior yapıldı. Post op 5. günde sorunsuz olarak taburcu edildi.

Sonuç: Kist hidatik en sık karaciğerde ve takiben akciğerde yerleşmektedir. Pul-

moner arter içinde yerleşmiş hidatik kist hastalığı oldukça nadir görülür. Hepatik ya 

da kardiyak kistlerin rüptürü sonucunda pulmoner arter içinde kist gelişebilir. Kistin 

perforasyonu sonucunda akut, subakut, veya kronik embolizasyonuna sekonder pul-

moner arter içinde yerleşim olmaktadır. Pulmoner emboli kliniği ile takip edilebilen 

bu hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Manyetik rezonans görüntüleme ve bilgi-

sayarlı tomografi anjiografisi pulmoner arter içindeki kist hidatiğin tanısını koymada 

etkindir. Tedavide cerrahi yaklaşım ilk seçenektir. Yapılacak cerrahi girişim seçimi arter 

duvarındaki dejeneratif değişimlere, pulmoner arterin tıkanıklığının distalde mi, ya 

da proksimalde mi, oluşuna göre farklılık göstermektedir.Sağ veya sol pulmoner arter 

proksimaline yerleşen kistlerde kardiyopulmoner bypas ile birlikte total sirkülatuvar 

arrest peryotları gerekebilir. Pulmoner arterin distalinde veya dallarında yerleşen 

olgularda kardiyopulmoner yaklaşım kullanılabilir. Endemik bölgelerde iyileşmeyen 

pulmoner embolilerde kist hidatik ayırıcı tanıda unutulmamalıdır.

Kaynaklar:
1. Ceylan KC, Akpınar D, Polat H, Samancılar Ö,Usluer O, Alper H, Kaya Ş.Ö. Pulmoner 

arterin kist hidatiği Tgkdc.Der. 2014;22 (1) :202-204

2. Yapar FA, Aydın M, Kılıç D, Sükan A, Reyhan M. Intraarterial pulmonary hydatid cysts 

revealing ventilation-perfusion mismatch on lung scan. Turk J Nucl Med 2005;14:55-58

3. Çörtelekoğlu AT, Beşirli K, Yüceyar L, Bozkurt K, Kaynak K, Tüzün H,Sayın AG.Atipik 

yerleşimli kist hidatik. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2003;11:195-197

Anahtar Kelimeler: kist hidatik, intraarteriyel
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)[P-012]

BÜLLÖZ AMFİZEMİN İKİ YÖNTEMLE ARDIŞIK 

TEDAVİSİ; OLGU SUNUMU

 Ahmet Bülent Kargı
Özel Medicalpark Hastanesi Antalya

Giriş: Amfizem; terminal bronşiyol sonrası hava yollarının kalıcı genişlemesi ile 

giden kronik tıkayıcı bir akciğer hastalığıdır. Medikal tedavilerle kontrol altına alı-

namayan hastalarda akciğer hacim küçültücü yöntemler ön plana çıkar. Amfizemin 

tipi, yerleşimi ve hastanın durumuna bağlı olarak değişik opsiyonlar vardır. Tüm bu 

yaklaşımlarda ortak hedef, gereksiz yere genişlemiş dokuları ekarte ederek, nispeten 

sağlam akciğer dokusunun elastikiyetini geri getirmektir. Amfizemde cerrahi tedavi iki 

ana başlıkta incelenir: Akciğer hacim küçültücü operasyonlar (LVRS) ve bronkoskopik 

hacim küçültücü uygulamalardır (bLVR). Bu yazıda, her iki yöntemi ardışık olarak uy-

guladığımız olgu, literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur. 

Olgu: 52 yaşında kadın hasta, nefes darlığı sebebiyle başvurdu. Tomografisinde, 

sağda orta lobda 18x13x9 cm dev bül, diğer loblarda bası bulguları, sol üstte amfizem 

bulguları vardı. 1. dakikadaki zorlu ekspirasyon hacmi (FEV1) 0,47 litre, beklenenin 

%19’u idi. Hastaya sağ torakotomi, bül rezeksiyonu ve orta lobektomi yapıldı. Post 

op solunum fonksiyonlarında yaklaşık %51’lik artış oldu. 3 ay sonra da sol üst lob 

segmentlerine hafızalı nitinol sarmal (coil) ile bronkoskopik hacim küçültücü işlem 

yapıldı. Hasta ikinci işlemin 1. yılında sorusuz takip edilmektedir.

Tartışma: Akciğer hacim küçültücü cerrahi (LVRS) standart medikal tedavilerle 

kontrol altına alınamayan ileri amfizemde ve büllerin ön planda olduğu durumlarda 

önemli bir tedavi seçeneğidir. Hastaların kondüsyonu ve eşlik eden ko-morbiditeler 

nedeniyle mortalite ve morbidite oranları yüksektir. Son zamanlarda uygulamaya gi-

ren bronkoskopik tedaviler (bLVR) nispeten düşük mortalite ve morbiditeye sahiptir. 

İki yöntemin hasta seçimi ve endikasyonları kesin sınırlarla ayrılmamış olsa da, gerek-

tiğinde her iki yöntemin de beraber kullanılabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: büllöz amfizem, LVRS, bLVS, bronkoskopik hacim küçültme, coil

[P-013]

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÖRÜLEN 

SPONTAN PNÖMOTORAKS OLGULARININ 

METEOROLOJİK DEĞİŞİKLİKLER İLE OLAN İLİŞKİLERİ

 Mustafa Esat Yamaç,  Sami Karapolat,  Atila Türkyılmaz, 
 Mehmet Kılıç,  Fatoş Kozanlı,  Celal Tekinbaş
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Giriş ve Amaç: Spontan pnömotoraks olgularının belirli zaman dilimleri içerisinde 

yığılmalar göstermesi nedeniyle iklim değişiklikleri veya ilgili hava koşullarının pnö-

motoraks oluşumu ile olan ilişkileri uzun yıllar boyunca araştırılmış ancak kesin bir 

görüş birliğine varılamamıştır. Bu çalışma ile spontan pnömotoraks olgularının nispe-

ten daha sık olarak görüldüğü Doğu Karadeniz bölgesinde meteorolojik değişikliklerin 

pnömotoraks oluşumuna olan etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana-

bilim dalında spontan pnömotoraks nedeniyle Ocak 2006-Aralık 2012 tarihleri arasında 

takip ve tedavileri yapılan 195 olgunun (179 erkek, 16 kadın) kayıtları retrospektif olarak 

incelenmiş ve Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nün 2006–2012 yılları arasındaki veri ta-

banı arşiv kayıtları taranarak ulaşılan meteorolojik verilerle ilişkisi incelenmiştir.

Tüm olguların yaş, cinsiyet, pnömotoraks tipi, pnömotoraks olan taraf, nüks sıklığı, 

ek hastalıklar, uygulanan tedavi şekli, pnömotoraksın oluş tarihi ve aynı döneme ait 

ortalama maksimum-minimum değerler olarak sıcaklık derecesi, atmosfer basıncı, 

nem oranı, yağış miktarı ve rüzgâr hızını içeren günlük verileri karşılaştırılmış ve so-

nuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Spontan pnömotoraks olan günlerle spontan pnömotoraks olmayan 

günler arasındaki yağış miktarı, maksimum-minimum atmosferik basınç, maksimum-

minimum nem ve maksimum-minimum sıcaklık değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Rüzgar hızının ise spontan pnömotoraks olan gün-

lerde spontan pnömotoraks olmayan günlere nazaran daha az olduğu görülmüş ve bu 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,026).

Sonuç: Spontan pnömotoraks insidansının rüzgar hızının daha az olduğu günlerde 

artmış olarak tespit edilmesi spontan pnömotoraks sıklığının istirahatte daha fazla ol-

duğu bilgisi ışığında hareketli yaşam tarzı; iş hayatı, sosyal hayat hatta halk oyunlarına 

Sonuç olarak akciğer grafisinde pnömotoraksı taklit eden durumlarda, klinik ve 

radyolojik kanıtların birlikte değerlendirilmesi, akciğer grafisinin tekrar edilmesi ve 

gerekirse BTT ile değerlendirme klinisyeni kesin tanıya ulaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, akciğer grafisi, deri katlantısı

Resim 1. Sağ’da Pnömotoraks.

Resim 2. Sağ’da Pnömotoraks imajı veren deri katlantısı.

Resim 3. A: Akciğer dışına taşmış deri katlantı çizgisi, B: deri kıvrımı çizgisi ile göğüs duvarı arasında 

akciğere ait radyolojik bulgular, C: akciğer dokusunun proksimal ve distali arasındaki siyah-beyaz kontrast.
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) çekti. Ayrıca peribonşiolar lenfoid dokuda hiperplazi dikkati çekti. Bronş ve bronşiol 

lümenlerinde sağlam, dejenere ve ölü yangı ve dökülmüş epitelyum ile az miktarda 

fibrinden oluşan eksudata rastlandı. Bazı bronş, bronşiol ve arter duvarında bağ doku 

artışına bağlı kalınlaşma dikkati çekti.

Sonuç: Methotrexatın Oluşturduğu Akciğer Hasarında Likopenin koruyucu ve tedavi 

edici olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: methotrexat, akciğer hasarı, likopen

[P-015]

PARSİYEL VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALİLİ BİR OLGU

 Altan Ceritoğlu1,  Yaşar Sönmezoğlu1,  Mesut Buz1, 
 Mustafa Vedat Doğru1,  Hasan Akın1,  Seyyit İbrahim Dinçer1

1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalileri çok nadir anomalilerdir. Pulmoner ven-

lerden biri sol atrium yerine sağ atriuma dökülür. Sağda sola göre 2 kat daha fazladır. 

En sık şekli superior pulmoner venin sağ atriuma ya da superior vena cavaya dökülme-

sidir. Bu olgumuzda çabuk yorulma şikayeti ile başvuran genç erkek hastsada saptanan 

parsiyel pulmoner ven anomalisini sunduk.

Anahtar Kelimeler: venöz anomali, scımıtar sendromu, cerrahi

Resim 1.

Resim 2.

[P-016]

KİSTOTOMİ / KAPİTONAJ KAVİTESİNDE GELİŞEN 

ASPERGİLLOMALAR NEDENİYLE YAPILAN 

LOBEKTOMİLER VE SONUÇLARI

 Aysun Kosif Mısırlıoğlu1,  Ekin Ezgi Cesur1,  Meltem Çoban Ağca2, 
 Serda Kanbur Metin1,  Abidin Levent Alpay1,  Elçin Ersöz1, 
 İrfan Yalçınkaya1,  Volkan Selami Baysungur1

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Amaç: Operasyon sonrasında, kavitede aspergilloma gelişme olasılığı nedeniyle 

kist hidatik cerrahisinin basitmiş gibi algılanmaması gerektiğine dikkat çekmektir.

dahi yansıyan bölgemiz insanının sakin havalarda daha durağan bir hal alıp çoğun-

lukla istirahat ettiğini ve bu nedenle spontan pnömotoraks sıklığının arttığını düşün-

memize neden olmaktadır. Bu tip çalışmaların bölgesel olarak farklılıklar göstermesi 

nedeniyle, daha net ve klinik olarak kullanılabilir bilgilerin elde edilebilmesi için bu 

konuda geniş olgu popülasyonlarının kullanıldığı çok merkezli kapsamlı çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: spontan pnömotoraks, meteoroloji, rüzgar

[P-014]

METHOTREXATIN OLUŞTURDUĞU AKCİĞER 

HASARINDA LİKOPENİN ETKİNLİĞİ

 Şamil Günay1,  Aydemir Koçarslan1,  İrfan Eser2, 
 Mehmet Salih Aydın2,  Mahmut Özbey1,  Mehmet Ağar1

1Harran Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 
2Harran üniveristesi Kalp Damar Cerrahisi
3Dolvet Anonim Şirketi

Giriş: Methotraxate iyi bir immunsupsesif ajandır. Kanser, otoimmun hastalıklar, 

plasenta acrete ve ektopik gebelikte kullanılmaktadır. Kanser ve immun hücreler gibi 

hızlı prolifere olan hücreler üzerinde DNA ve RNA bozukluklarına neden olur.Methot-

rexatın normal hücreler üzerine de toksik etkisi vardır. Yöntemrexata bağlı gelişen 

akciğer gastrointestinal, renal, nöronal, hepatik ve kemik dokusundaki toksik etkiler 

bu ilacın kullanımını kısıtlamaktadır. Klinik olarak yaygın kullanılan Yöntemraxatın 

meydana getirdiği hepatotoksiteyi azaltmak için folik asit, folinic asit gibi maddeler 

kullanılmıştır. Önemli bir karotenoid olan likopen en fazla domatesde (Lycopersicum 

esculentum) olmak üzere karpuz, pembe greyfurt gibi meyve ve sebzelerde bulunur 

ve onlara kırmızı rengini verir. Likopen ve diğer karotenoitlerin oksijen radikallerini 

baskılayıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Antioksidan bir ajan olan likopenin sisplatine 

bağlı böbrek hasarında koruyucu etkisi olduğu ve bu etkisini oksidatif stres paramet-

relerini etkileyerek antioksidan etkilerine bağlı olarak koruyucu olduğu gösterilmiştir.

Bu çalışmada methotrexatın oluşturduğu akciğer hasarı üzerine likopen etkisi ve bu 

etkinin oksidatif parametrelerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem: Bu araştırmada, 35 adet erkek Wistar Albino sağlıklı sıçan 

(10-12haftalık, 200-250g ağırlığında olan) kullanılacaktır.Araştırmada deneysel uy-

gulamalar laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı şartlarına uygun olarak yü-

rütülecektir. Deneysel uygulamalar süresince ratlara standart ticari rat yemi ve musluk 

suyu ad libitum sağlanacaktır.Sıçanlar randomize olarak her bir grupta 7 denek olacak 

şekilde 5 gruba ayrılacak.

Grup 1:10 gün süre gavaj yolu ile mısır yağı (Kontrol grubu).

Grup 2: 10 gün süre ile Likopen (10 mg/kg gavajla)

Grup 3: Methotrexate (20mg/kgi i.p.) tek doz

Grup 4: Methotrexate (20mg/kgi i.p.) tek doz +5 gün süre likopen (10mg/kg 

gavajla)

Grup 5: 5 gün süre likopen (10mg/kg gavajla) verildikten sonra Methotrexate 

(20mg/kgi i.p.) ve daha sonrasında 5 gün süre likopen (10mg/kg gavajla) Yöntemrexa-

te NaCl–NaOH’de çözüldükten sonra 20 mg/kg olacak şekilde i.p. verilecek. Likopen ise 

mısır yağı içinde 10 mg/kg/gün dozunda mide gavajı şeklinde uygulanacak.Deneyin 

sonunda her gruba Ketamine (75mg/kg i.p.) ve Xylazine (8 mg/kg i.p.) ile sedasyon ya-

pılacaktır. Bütün ratlara anestezi altında saha temizliği uygulanacaktır. Vena kavadan 

kan örneklemesi yapıldıktan sonra akciğerlerden wedge rezeksiyon yapılacak. Dokular 

anatomik pozisyonda kapatıldıktan sonra tüm ratlara anestezi altında dekapitasyon 

ile ötenazi uygulanacaktır.

Biyokimyasal Değerlendirme: Kan örnekleri santrifüj edildikten sonra serum ayrı-

lacaktır. Serum ve biyokimyasal analiz için ayrılan karaciğer dokuları -80C’de saklana-

caktır. Kan sayımı yapılacak, serumda AST,ALT, serum ve dokuda total oksidatif status 

(TOS), total antioksidant kapasite (TAK), oksidatif stress indeksi (OSI),glutatyon pe-

roksidaz (GSH-PX),nitrik oksit (NO), serbest sülfidril (SH), lipid peroksidasyon (LOOH), 

myeloperoksidaz (MPO) ve paroxanase (PONX), arilesteraz, seruloplazmin, proinfla-

matuvar sitokin seviyeleri ölçülecektir

Bulgular: Hiperemi alveolar kapillarlarda ve intersitisyel alandaki damarlarda göz-

lendi. Alveol lümenlerinde solgun pembe renkte ödem çıkışlarına rastlandı. Çok sayıda 

alveol duvarının yırtılarak birbiri ile birleştiği amfizematöz alanlar dikkati çekti. Hücre 

infiltrasyonları alveol lümeni ve duvarı, bronş ve bronşioller çevresinde yoğunlaşmış 

olup çoğunluğunu mononükleer (lenfosit ve makrofaj) hücreler oluşturmaktaydı. Yine 

bronş ve bronşioller çevresinde hafif şiddette eozinofil lökosit infiltrasyonları dikkati 
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)[P-018]

AKCİĞER HİDATİK KİSTİ: NE ZAMAN ANATOMİK 

PULMONER REZEKSİYON GEREKİR?

 Serda Kanbur Metin,  Volkan Baysungur,  Mustafa Akyıl, 
 Talha Doğruyol,  Cansel Atinkaya Öztürk,  Levent Alpay
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Echinococcus granulosus’un neden olduğu akciğer hidatik kist hastalığı sık-

lıkla Akdeniz ülkelerinde görülür. Hidatik kist hastalığı Türkiye’nin doğu ve güneydo-

ğu bölgelerinde endemiktir. Bu hastalığın tedavisi için ideal bir cerrahi yöntem hala 

bilinmemektedir. Çapı 10 cm veya daha büyük hidatik kistlere “dev” kistler denir ve 

geleneksel pulmoner rezeksiyon gerektiren cerrahi tedavi genellikle daha zor olarak 

kabul edilmiştir.

Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2006 ve Eylül 2014 tarihleri arasında, akciğer ve kara-

ciğer hidatik kist hastalığı nedeniyle opere edilen 328 hasta (172 erkek, 156 kadın) 

retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların operasyon tipleri, rezeksiyon şekli ve pos-

toperatif komplikasyonları kaydedildi.

Sonuç: Hastaların 233’üne (71%) torakotomi ile, 26’sına (7.9%) VATS ile kistoto-

mi kapitonaj yapılırken, 23 (7%) hastaya torakotomi ile wedge rezeksiyon yapıldı. 5 

(1.5%) hasta bilateral kist hidatik nedeni ile median sternotomi ile bilateral kistotomi 

kapitonaj yapılırken, 24 (7.3%) hastaya karaciğere de aynı seansta transdiyafragmatik 

yaklaşımla kistotomi kapitonaj operasyonu yapıldı. Pulmoner rezeksiyon 17 hastada 

(5.1%) (14 lobektomi, 3 pnömonektomi) gerekti. Bu hastaların 1’ine sol üst lobek-

tomi aynı zamanda lingulektomi, 3’üne sol üst, 3 hastaya sol alt, 3 hastaya sağ üst, 

2 hastaya sağ alt, 1 hastaya bilobektomi inferior lobektomi yapıldı. Bir hastaya da 

bilobektomi süperior, vasküler sleeve ve aynı seansta transdiyafragmatik yaklaşımla 

karaciğere kistotomi yapıldı. Lobektomi uygulanan hastaların 4’ü aynı akciğerde kist 

nedeni ile operasyon geçirmişlerdi ve sonrasında nüks ile kaviter lezyon tespit edilmiş-

ti. Hastaların hiçbirinde cerrahi komplikasyon saptanmadı. Pnömonektomi gerektiren 

ilk olgu sol akciğerden daha önce 3 kez hidatik kist nedeni ile operasyon geçirmiş 25 

yaşında erkek hastaydı. Nefes darlığı ile gelen hastada, tüm akciğerde multıple rekür-

rens tespit edildi ve sol akciğer perfüzyonunun ileri derecede azaldığı, MR-anjioda sol 

pulmoner arterin uç dallarının belirgin derecede oklüze olduğu saptandı. İkinci olgu 

hemoptizi şikayeti olan ve daha önce karaciğer kist hidatiği nedeni ile opere olmuştu. 

Hastanın tomografisinde sağ akciğerde, parahiler kaviter lezyon dissemine parankimal 

infiltrasyonu mevcuttu. Bronkoskopisinde intermedier bronşu tıkayan hidatik kiste ait 

germinative membran tespit edildi. Sağ pulmoner arter içinde lezyonu göstermek için 

manyetik rezonans (MR) anjiyografi yapıldı ve sağ ana pulmoner arter tama yakın tı-

kalı gözlendi.Hastaya sağ pnömonektomi yapıldı.Nefes darlığı, kilo kaybı şikayeti ile 

başvuran 44 yaşındaki kadın hastaya ise tamamen harap olmuş akciğer nedeni ile sol 

pnömonektomi uygulandı. Bütün hastalara postoperatif albendazole tedavisi yapıldı.

Akciğer kist hidatiği için tercih edilen tedavi parankim koruyucu cerrahidir. Ancak, 

lobun %50’den fazlasını kaplayarak parankimal hasara neden olan ya da kronik apse, 

bronşektazi gibi sekeller ile ilişkili kistlerde, anatomik pulmoner rezeksiyon yapılır. Bu 

klasik bilgilerin dışında, pulmoner arterde okluzyon, daha önce aynı akciğerden kist 

nedeni ile opere olmasına rağmen yaygın nüks, kaviter lezyon ve medikal tedaviye 

yanıt vermeyen hemoptizide de pulmoner rezeksiyon gerekli olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hidatik kist,pulmoner rezeksiyon,parankim koruyucu cerrrahi

[P-019]

REMOVAL OF NON-ABSORBABLE SUTURE 

MATERIAL BY RIGID BRONCHOSCOPY 15 YEARS 

AFTER HYDATID CYST OPERATION

 Ömer Önal1,  Nuri Tutar2,  Fatih Gürler1,  Leyla Hasdıraz1, 
 Fahri Oğuzkaya1

1Erciyes University Medical Faculty, Department of Thoracic Surgery. Kayseri, Turkey
2Erciyes University Medical Faculty, Department of Pulmonary Medicine. Kayseri, 
Turkey

Introduction-Objective: Non-absorbable surgical sutures such as silk and ethylene 

terephthalate are still in use for capitonage or repairing of lung parenchyma. Herein 

we report removal of non-absorbable suture by rigid bronchoscopy 15 years after lung 

hydatid cyst operation.

Çalışma planı: 1997-2014 yılları arasında hastanemizde ve dış merkezlerde, kist hi-

datik nedeniyle opere edilen ve akabinde kavitede aspergilloma geliştiği için rezeksiyon 

yapmak zorunda kaldığımız 5 olgunun klinik dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların 3’ü erkek, 2’si kadındı. Yaş aralığı 20-36 (ortalama 28) idi. Ol-

guların 3’üne dış merkezde, 2’sine göğüs cerrahisi kliniğimizde torakotomiyle kist hi-

datik nedeniyle kistotomi kapitonaj yapılmıştı. Ortak semptomları; hemopteziydi. Sağ 

üst lobektomi 2, sol üst lobektomi 2 ve segmentektomi 1 olguya yapıldı. Postoperatif 

komplikasyon 1 olguda gelişen uzamış hava kaçagıydı.

Sonuç: Kistotomi / kapitonaj kavitesinde gelişen aspergilloma nedeniyle olgulara 

retorakotomi ile akciğer rezeksiyonu yapılması zorunluluğu, kist hidatik cerrahisinde 

olabildiğince parenkimin korunması ve rezeksiyondan kaçınılması gerçeğiyle tezat 

oluşturmaktadır. Cerrahın özellikle kapitonaj tekniği ve kullanılan sutur materyali ön-

celikli olarak önemlidir

Anahtar Kelimeler: aspergilloma, lobektomi, opere kist hidatik

[P-017]

PNÖMOTORAKS TEDAVİSİNDE TEK İNSİZYON 

VİDEOTORAKOSKOPİK CERRAHİ SONUÇLARIMIZ: 

YOKSA ALTIN STANDART DEĞİŞİYOR MU?

 Halil Tözüm1,  İlker Kolbaş2,  Serkan Şenol3,  Tahir Şevval Eren1

1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Pnömotoraks tedavisinde oksijen desteği ile takipten, torakotomi ile bül 

eksizyonlarına kadar birçok yöntem uygulanıyor olmakla birlikte, tüp torakostomi ve 

kapalı su altı drenajı hala altın standarttır. Ancak son yıllarda hızla gelişmekte olan, 

minimal invaziv tabir edilen cerrahi teknikler, pnömotoraks tedavisinde de yenilikler 

ortaya çıkarmışlardır. Bu çalışmanın amacı, tek insizyon videotorakoskopik cerrahi 

(VATS) ile ameliyat edilmiş hastaların erken dönem sonuçlarını ortaya koymak ve ge-

nel geçer pnömotoraks tedavisi prensiplerini tartışmaktır. 

Gereç ve Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı’nda, 2012-2015 yılları arasında, primer ve sekonder 

pnömotoraks tanısı ile tek insizyondan VATS ile ameliyat edilen hastalar geriye dönüşlü 

olarak incelendi. Olgular, yaş, cins, yakınmalar, pnömotoraks evresi ve atak sayısı, cerrahi 

insizyon sayısı ve boyutu, ameliyat uygulamaları, perop ve postop istenmeyen durumlar, 

postop ağrı ve tüpün sonlandırılma süresi ve takip sürecinde nüks açısından analiz edildi.

Bulgular: Anabilim dalımızda, 2012 – 2015 yılları arasında pnömotoraks sebebi ile 

tek insizyon VATS uygulanan hastalar tespit edildi ve takipleri yapıldı. Çalışmaya primer 

ve sekonder pnömotoraks tanısı almış hastalar dahil edilirken, travmatik pnömotoraks 

olguları çalışma dışı bırakıldı. Toplam 22 hastada 12 olgu sağ taraftan, 8 olgu sol taraf-

tan ve 2 olgu bilateral ameliyat edilmişti. Hastaların %81,8’i (n=12) erkek idi. Olguların 

n=18’i primer spontan pnömotoraks ve n=3’ü amfizeme sekonder spontan pnömotoraks 

idi. En sık rastalanan yakınma “ağrı” (%86,4) olarak belirlendi. Çalışmaya dahil edilen 

olgular içinde en sık rastlanan pnömotoraks evresi %36.4 ile (n=8) evre 2 idi. Bilate-

ral ameliyat edilen iki olgunun çift insizyonlarını da göz önüne alınarak hesaplanan 

ortalama insizyon ölçüsü 4.25 cm (3-6 cm) tespit edildi. Ortalama tüp sonlandırma sü-

resi, uzamış hava kaçağı gelişen iki olgu dışarıda bırakıldığında, 4,8 gün idi. Hastaların 

%13,6’sında (n=3), ameliyat sırasında ikinci bir insizyon açılması gerekti. Bu olgularda 

ilk insizyon tüp torakostominin yapıldığı yerden açılmıştı ve staplerin kullanılabilmesi 

için yeterli mesafeyi sağlamamaktaydı. Olgular ortalama 17,2 ay (3 – 36 ay) takip edildi. 

Tek olguda, ameliyat sonrası 3. Ayda müdahale gerektirmeyen minimal nüks tespit edil-

di. Bu tekrarın sonrasında 24 aydır takip edilen olguda sorun görülmedi.

Sonuç: Bu çalışma pnömotoraks tedavisinde tek insizyon VATS cerrahisinin erken 

sonuçlarını kapsamaktadır ve gerçek bir değerlendirme için hasta sayısı azdır. Ancak 

biz buna rağmen, minimal invaziv cerrahinin gelişimine ve sonuçlarımıza bakarak, 

pnömotoraks tedavisinde gelecek yıllarda altın standartın, tek insizyon VATS olacağına 

inanmaktayız. Bu noktada, ikinci bir insizyon gerektiren üç hastamıza da aynı şekil-

de yanlış kabul edilebilecek bir interkostal aralıktan tüp torakostomi uygulandığına 

dikkat çekmek ve pnömotoraks hastalarında tüp torakostomi yapılsa bile daha ileri 

cerrahi tedavilerin gerekebileceğini hatırlayarak buna uygun interkostal aralıkların 

seçilmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: tek insizyon videotorakoskopi, pnömotoraks, tüp torakostomi
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INTRALOBER PULMONARY SEQUESTRATION 

ASSOCIATED WITH CONGENITAL 

BRONCHO-ESOPHAGEAL FISTULA

 Rıza Doğan1,  Erkan Dikmen1,  Sevgen Önder2

1Hacettepe University, Department of Thoracic Surgery
2Hacettepe University, Department of Pathology

Abstract: Pulmonary sequestration and congenital broncho-esophageal fistula 

both are rare malformations, they should not be ignored in the presence of recurrent 

pulmonary infection. To our knowledge, the concurrence of intralobar pulmonary 

sequestration and congenital broncho-esophageal fistula has never been reported 

previously. Herein we reported an extremely rare case of intralobar pulmonary se-

questration combined with congenital broncho-esophageal fistula which were treated 

successfully with surgery.

A 5-month-old boy was admitted to the department of pediatric chest disease with 

a history of recurrent pulmonary infection. There were no pathological findings on his 

physical examination. The laboratory data were within the normal limits. The postero-

anterior chest roentgenogram showed subtle lucency in the medial part of the right 

lower zone. Subsequent computed tomography (CT) revealed the aberrant systemic 

artery arising from the descending aorta and supplying the right lower lung lobe. It 

also revealed an increased lucency in the medial part of the right lower lobe which 

is supplied by this aberrant artery (Figure 1). On the basis of these findings, the pa-

tient was diagnosed with intralobar pulmonary sequestration and the decision was to 

proceed the resection of right lower lobe by thoracotomy. On the right thoracotomy, 

the inferior pulmonary ligament was identified and the aberrant arterial supply stem-

ming from the aorta towards the sequestration was noted. Passing under the lower 

pulmonary vein, it ascended with mild kinking and entered the right lower lobe. It 

was consistent with an intralobar pulmonary sequestration. We carefully dissected the 

aberrant artery and the artery was ligated with 2/0 silk suture from proximal side 

twice, from distal side once and then was divided. At this point, we observed a tubular 

component between the distal esophagus and right lower lobe, and ligated with 2/0 

silk suture from the proximal side. After that, we divided this tubular component and 

confirmed that it was a broncho-esophageal fistula. Although we had ligated earlier, 

we sutured the proximal side with 5/0 prolene as a second line to avoid leakage from 

the esophagus. Subsequently, we performed the right lower lobectomy with standard 

technique. The postoperative course of the patient was uneventful. On postoperative 

day five, we performed esophagography to check whether there is an esophageal leak-

age. Having confirmed that there is no leakage, oral feeding was commenced the same 

day. The patient was discharged on postoperative day seven. Macroscopical examina-

tion of the surgical specimen confirmed the presence of the anomalous blood supply 

and a bronchus extending from the lung tissue (Figure 2). Microscopical examination 

revealed intralobar pulmonary sequestration characterized by nonaerated pulmonary 

parenchyma with dilated bronchioles and ectatic branches of the penetrating artery.

Pulmonary sequestration is a rare congenital anomaly and makes up 0.15% to 

6.45% of congenital pulmonary anomalies and is divided into 2 types based upon 

their pleural investment as intralobar or extralobar. Intralobar sequestration (ILS) is 

more common (75% of cases) and shares the same visceral pleural covering as the na-

tive lung, whereas extralobar sequestration (ELS) (25% of cases) has its own visceral 

pleural investment outside the normal lung Pulmonary sequestration is defined as an 

area of lung parenchyma not connected with the tracheobronchial system with its own 

aberrant systemic arterial supply, usually from the aorta as in our case.

Clinical presentation of pulmonary sequestrations can range from cough, hemopty-

sis, recurrent pneumonia, and congestive heart failure to potential associations with 

other pulmonary and skeletal anomalies such as congenital diaphragmatic hernia and 

scoliosis. Symptoms arise in the first decade of life in 37%, but over half become symp-

tomatic after 20 years of age.

Congenital broncho-esophageal fistula (BEF) is another rare malformation. The rar-

ity of this condition, with only over 100 cases reported, and its insidious clinical course 

sometimes make the diagnosis difficult. To our knowledge, we were unable to find 

any report of an intralobar pulmonary sequestration combined with congenital BEF.

In conclusion, even pulmonary sequestration and congenital BEF are rare malfor-

mations, they should not be ignored in the presence of recurrent pulmonary infec-

tion. Herein we reported an extremely rare case of intralobar pulmonary sequestration 

combined with congenital BEF which were treated successfully with surgery.

Key Words: pulmonary sequestration, congenital broncho-esophageal fistula, sur-

gical therapy

Method: 56 year-old male was applied to chest diseases clinic suffering from cough 

and hemoptysis in sputum. He was operated for right lower lobe lung hydatid cyst 15 

years ago. Chest x-ray revealed a consolidation on the right lower lobe. Although he 

was treated with antibiotics the symptoms and radiological signs were in progress 

(Fig. 1). Then he was evaluated with flexible bronchoscopy which revealed a mucosal 

edema beginning from the right middle lobe bronchi and a foreign body looks like a 

suture material in the lower lobe bronchia (Fig. 2). The pulmonologist attempted to 

remove it but had to stop the operation because of minor bleeding. The patient was 

transferred to thoracic surgery clinic. The other day rigid bronchoscopy was performed 

under general anesthesia.

Results: Non-absorbable surgical suture (ethylene terephthalate) which was ap-

proximately 80 cm in length removed from the right lower lobe bronchia (Fig. 3). Post-

operative period was uneventful. So the patient was discharged home with antibiotic 

treatment. He was free of symptoms in the follow up period of one month.

Conclusion: It is more convenient to use absorbable sutures for repairing of lung 

parenchyma, because non-absorbable sutures may cause morbidities such as infection 

and hemoptysis even though 15 years after the operation.

Key Words: bronchoscopy, foreign body, hydatid cyst

Figure 1. Chest X-ray and CT demonstrates infiltration and atelectasis on right lower lobe after antibiotic 

treatment.

Figure 2. Flexible bronchoscopy image demonstrates the suture material.

Figure 3. Non-absorbable surgical suture (ethylene terephthalate) which was approximately 80 cm in 

length removed from the right lower lobe bronchia.
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Figure 2.

[P-022]

AKCİĞER MALİGNİTESİNİ TAKLİT EDEN 

TÜBERKÜLOZ: OLGU SUNUMU

 Tarık Yağcı,  Soner Gürsoy,  Serkan Yazgan,  Mehmet Ünal, 
 Ahmet Üçvet
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Tanı konmamış akciğerin solid kitlesel lezyonlarının ayırıcı tanısı için radyolojik yön-

temler başta olmak üzere bir dizi invaziv ve non-invaziv yöntemlere başvurulmaktadır. 

Özellikle farklı radyolojik görüntülerle karşımıza çıkan tüberküloz ve diğer granüloma-

töz hastalıkların malignite ile ayırımı her zaman sağlıklı bir şekilde yapılamayabilir.

Akciğerde kitle (malign?) ön tanısıyla tetkik edilen 55 yaşındaki bayan hastanın 

çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT); sağ akciğer hilus yerleşimli 22x36 mm 

boyutunda kitle ve mediastende uzun çapı 1 cm yi geçmeyen multipl lenfadenopati-

ler, Pozitron Emisyon Tomografi (PET) BT sinde; mevcut lezyonun malignite düzeyinde 

tutulum gösterdiği (SUVmax:13) saptandı. Bronkoskopide endobronşial lezyon, bronş 

aspirasyon ve lavajında asidorezistan bakteri izlenmedi. Transbronşial biyopsi sonucu 

ise benign idi. Endobronşial ultrason (EBUS) ile 4R, 7 ve 11R istasyon lenf bezi biyop-

sileri benign olarak raporlandı. Videotorakoskopik (VATS) eksplorasyon ve biopsi sonu-

cu alınan materyallerin kati histopatolojik tetkik sonucu ise “tüberküloz ile uyumlu” 

olarak raporlandı. Tüberküloz tedavisi başlanan hastanın takipleri devam etmektedir.

Olgu, granülomatöz hastalıkların yaygın görüldüğü bölgelerde şüpheli kitlelerin 

ayırıcı tanısında tüberkülozun da göz önünde bulundurulması ve öneminin vurgulan-

ması açısından sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: akciğer, malignite, tüberküloz

[P-024]

TESTİS KANSERLİ HASTADA PULMONER 

METASTAZI TAKLİT EDEN ASPERGİLLOMA

 Hüseyin Fatih Sezer1,  Serkan Özbay1,  Aslı Gül Temel1, 
 Seymur Salih Mehmetoğlu1,  Şerife Tuba Liman1,  Salih Topçu1, 
 Alper Sonkaya2

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

Giriş: Pulmoner aspergilloma farklı klinik formlarda karşımıza çıkabilen,en sık 

hemoptizi şeklinde semptom veren çoğu kez kaviter bir akciğer hastalığı zemininde 

gelişen saprofitik kolonizasyondur. Aspergilloma klinik ve radyolojik olarak her zaman 

kolaylıkla tanı konulabilen bir hastalık değildir. Ancak özellikle immun sistemi baskı-

lanmış hastalarda ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Testis Ca nedeni ile takip edilen ve 

akciğerdeki lezyonu ön planda metastaz lehine değerlendirilen pulmoner aspergillo-

ma vakasını sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu: Testis Ca nedeni ile yaklaşık 10 ay öncesinde dış merkezli sağ radikal 

orşiektomi yapılan ve postoperatif dönemde kemoterapi verilen 22 yaşında erkek has-

ta, takibinde hemoptizi şikayeti gelişmiş. Toraks BT’de sağ akciğer üst lobda (20 mm) 

metastaz ile uyumlu olduğu düşünülen nodül saptanması üzerine hastaya tekrar ke-

moterapi verilmiş ve kemoterapi sonrasında çekilen kontrol Toraks BT’de nodül boyut-

Figure 1.

Figure 2.

[P-021]

A YOUNG RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENT WHO 

DIAGNOSED WITH HYDROPNEUMOTHORAX

 Akın Yıldızhan,  Fatih Hikmet Candaş,  Ömer Yavuz,  Orhan Yücel, 
 Rauf Görür,  Turgut Işıtmangil
GATA Haydarpasa Training Hospital, Department of Thoracic Surgery

Rheumatoid arthritis and spontaneous pneumothorax is a rare combination. The 

ratio of pleuro-parenchymal involvement of rheumatoid arthritis is 5%and mostly 

presents as pleural effusion. The patient who was diagnosed first with hydropneumo-

thorax on his admittance to the hospital and rheumatoid arthritis afterwards, had not 

been reported in the literature before. We will present a young female patient who 

admitted to the hospital with chest and joint pain, and later diagnosed as RA after 

detection of hydropneumothorax on the chest X-ray.

Key Words: pleural airleak/effusion, rheumatic disease

Figure 1.
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) Olgu 2: Elliyedi yaşında erkek hasta nefes darlığı nedeni ile acil servise başvurdu. 

2012 yılında harap olmuş akciğer nedeni ile sol pnömonektomi yapılan hasta temmuz 

2015 de kontralateral pnömotoraks geçirmiş, konservatif yöntemle takip edilmiş ve 5 

yıldır MS hastası idi. PA Akciğer grafisinde sağda pnömotoraks tespit edildi ve hastaya 

sağ tüp torakostomi uygulandı. Hastanın pnömonektomili ve 1. Nüksü olması nedeni 

ile operasyon karar verildi. Sağ torakostomi ile akciğer apexteki bülloz lezyonlar eksize 

edilerek plörektomi yapıldı. Postroeratif 8. gün hasta sorunsuz taburcu edildi.

Sonuç: Pnömonektomi sonrası kontralateral pnömotoraks yüksek mortalite nedeni ile 

çok acil müdahale gerektiren klinik tablodur. Akciğerin yeniden ekspansiyonu için önce-

likle acil tüp torakostomi uygulanmalıdır. Bundan sonraki adım rekurren pnömotoraksı 

önlemektir. Kimyasal plörodezis gibi konservatif yaklaşımlar tercih edilebileceği gibi VATS 

veya torakotomi ile bül veya bleblerin eksizyonu ve plörektomi cerahi seçenekleri oluş-

turur. Tüm bül veya bleplerin eksizyonu ve tek akciğer ventilasyonunun oluşturabileceği 

komplikasyonlar nedeni ile torakotomi öncelikle tercih edilen yöntem olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, pnömonektomi, komplikasyon

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

larında anlamlı fark izlenmemiş. PET CT’de sağ akciğer üst lob yerleşimli nodülde ma-

lignite düzeyinde FDG tutulumu saptandı. Metastazektomi planı ile hasta kliniğimize 

yatırıldı. Peroperatif yapılan fiberoptik bronkoskopi doğal izlendi. Sağ posterolateral 

torakotomi insizyonu yapılarak sağ akciğer üst lob apikal segmentteki lezyondan fro-

zen inceleme için örnek gönderildi, sonucun ön planda histiyositler içeren nekroz alan-

ları ile uyumlu olduğu öğrenildi. Kemoterapi öyküsü mevcut hastada lezyonun tümör 

nekrozu ile uyumlu olabileceği düşünülerek lezyonun apikal segmentte sınırlı olması 

nedeni ile hastaya sağ üst lob apikal segmentektomi yapıldı. Patoloji sonucu aspergil-

loma ile uyumlu olarak değerlendirilen hasta enfeksiyon bölümü takibine alınmıştır.

Tartışma: Pulmoner aspergilloma sıklıkla tüberküloz gibi kaviter hastalıklara se-

konder olarak görmeye alıştığımız bir enfeksiyon hastalığıdır. Ancak farklı nedenlerle 

immun sistemi baskılanmış hastalarda da tanı ve tedavide problemlere neden olabil-

mektedir. Özellikle onkoloji hastalarında yoğun kemoterapiler sonrasında, metastaz 

taramaları sırasında akciğerde saptanan lezyonlarda çok nadiren görülse de ayırıcı 

tanıda akılda tutulması gereken bir patolojidir. Tanıda radyolojik incelemeler ve PET 

her zaman yardımcı olamayabilir. Aspergillomadan şüphelenilen vakalarda balgam 

ve bronş lavaj örneklerinden kültür, direkt mikroskopi ve sitopatolojik incelemeler 

yapılmalıdır. Lezyonun yerleşimi ve boyutuna bağlı olarak kesin tanı için çoğu zaman 

cerrahi ya da cerrahi dışı biyopsi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Onkolojik vaka-

larda nüks ya da metastaz lehine yorumlanan lezyonların altından çeşitli enfeksiyon 

hastalıkları çıkabilmektedir. Bu enfeksiyon hastalıkları içerisinde aspergillomanın 

yüksek düzeyde FDG tutulumuna yol açabileceği ve solid metastatik lezyonları taklit 

edebileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: aspergilloma

Resim 1.

[P-025]

PNÖMONEKTOMİ SONRASI GELİŞEN 

PNÖMOTORAKS

 Aysel Kurt1,  Hasan Türüt1,  Ahmet Acıpayam1,  Leyla Kazancıoğlu2

1RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi-Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
Kliniği
2RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Kliniği

Giriş: Pnömonektomi sonrası kontralateral pnömotoraks nadir görülen, ancak fatal 

seyredebilen bir durumdur. İnsidansı %0.3-0.4 arasında değişmekle birlikte mortalite-

si yaklaşık %50 oranındadır. İntraoperatif plevra yaralanması veya postoperatif erken 

veya geç dönemde bül veya bleblerin rüptürü sonrası meydana gelir. Bu çalışmada, 

sol pnömonektomi sonrası postoperatif erken dönemde ve iki yıl sonra altı ay ara ile 

kontralateral pnomotoraks gelişen ve torakotomi ile cerahi uygulanan iki hasta olgusu 

sunuldu.

Olgu 1: Skuamöz hücreli karsinom nedeni ile sol pnömonektomi yapılan 66 yaşında 

erkek hastanın postoperatif akciğer grafisinde sağ pnömotoraks tespit edildi. Hastaya 

sağ tüp torakostomi uygulandı ve yoğun bakımda takip edilen hastanın hava kaçağı 

kesilmedi, hasta opere edildi. Sağ torakotomi ile sağ akciğer üst lob apikal segmentte-

ki yaklaşık 7*8 cm’lik bülloz lezyon eksize edildi. Ek olarak apikal plörektomi uygulan-

dı. Postoperatif 10. günde hasta sorunsuz taburcu edildi.
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)Materyal ve Yöntem: Öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile acil servisimizde 22 ve 

19 yaşında iki erkek hasta değerlendirildi. Değerlendirme, acil serviste anemnez, fizik 

muayene, radyolojik ve rutin labarotuar tetkikler ile yapıldı. Radyolojik tetkik olarak 

akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografisi kullanıldı.

Bulgular: Hastalarda sırasıyla sağ hemitoraks alt zonda 20x20cm boyutunda per-

forasyonun yeni başladığını gösteren hilal arazı, diğerinde sol hemitoraks yerleşimli 

7x6, 12x10 cm boyutunda iki adet sağlam kistik lezyon gözlendi. Rutin laboratuar 

incelemeleri normaldi. Her iki hastada acil ameliyata karar verildi. Her ikisindede 

selektif entubasyon sonrası torakotomi kesisi ile eksplorasyon sağlandı. Fazla sayıda 

büyük segment ağızlarının kist ile ilişkili olduğu ve parankim destrüksiyonu gözlendi. 

Mortalite gözlenmedi ancak hastaların birinde uzamış hava kaçağı ve ekspanse olma-

yan akciğer nedeniyle reoperasyon ile lobektomi yapıldı.

Sonuç: Akciğer yerleşimli dev hidatik kistler parankim içinde oluşturdukları dest-

rüksiyon nedeniyle büyük segment, bazen bronş ile ilişkili hale gelebilmektedir. Bu 

olgularda membran ekspektorasyon riski yüksek olup benign bir hastalığın mortali-

teyle sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Dev hidatik kistlerde erken cerrahi asfiksi 

riskini ortadan kaldırır.

Anahtar Kelimeler: acil hidatik kist

[P-028]

TOTAL AKCİĞER ATELEKTAZİSİ: EKSTRAPULMONER, 

İNTRAPLEVRAL DEV HİDATİK KİST

 Ufuk Çobanoğlu,  Fuat Sayır
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Çocuklarda elastik bir yapıya sahip olan akciğerler kistin büyümesine izin ve-

rir. Dolayısıyla kistler daha büyük boyutlara ulaşır ve daha erken tanı olanağı bulurlar. 

Herhangi bir eksende çapı 10 cm’nin üzerinde olan kistler dev kist olarak kabul edilir 

(1). Dev kist hidatik semptom ve bulguları, basit kist hidatikte ortaya çıkanlardan farklı 

değildir. Ancak çevre dokulara daha fazla hasar verirler (1).

Olgu: 12 yaşında kız çocuğu nefes darlığı ve öksürük şikayeti ile müracaat ettiği, 

Çocuk Hastalıkları Kliniğinde çekilen akciğer grafisi sonucu sağ’da total atelektazi 

görülmesi üzerine yabancı cisim aspirasyon şüphesi nedeni ile kliniğimize sevk edil-

miş (Resim 1-A). Hastanın çekilen toraks tomografisinde sağda dev hidatik kist tespit 

edildi (Resim 1-B). Operasyona alınan hastada kistin sağ alt lobu destrükte ve perfore 

ederek intraplevral yerleştiği (Resim 2), altta visseral plevrada ileri derecede kalınlaş-

maya neden olarak akciğerin ekspansiyonunu kısıtladığı tespit edildi (Resim 3). Kist 

çıkarıldıktan sonra total dekortikasyon uygulanarak akciğerlerin re-ekspanse olması 

sağlandı. Ancak sağ alt lobun destrükte olduğu ve solunum katılmadığı tespit edilerek 

operasyon sağ alt lobektomiye tamamlandı. Postop komplikasyon gelişmeyen hasta 

8. günde taburcu edildi. 15. gün 1. ay ve 2. ay kontrollerinde bir sorun saptanmadı.

Tartışma: Akciğere yerleşen kist, 1 ay sonra 1 mm, 5-6 ay sonra 10mm çapına ula-

şır. Doubling time 16-20 haftadır. Kist hidatiğinin tanısında ve tedavisindeki gecikme 

onun dev boyutlara ulaşmasına yol açabileceği gibi, daha sonrasında tedavisinde ve 

postoperatif dönemde de komplikasyonlar gelişmesine neden olabilecektir (2). Bu va-

kalarda postoperatif komplikasyonlar, dev kistin akciğer parankiminde meydana getir-

diği destrüktif etkiye bağlıdır. Olgumuzda da alt lob destrüksiyonuna neden olmuş ve 

lobektomiyi zorunlu kılmıştır.

Dev hidatik kistler boyutları nedeniyle çevre akciğer dokusuna yaptıkları basıya 

bağlı küçük kistlerden daha ağır klinik tabloya neden olurlar. Ayrıca dev kistler, rüp-

türe olmaları halinde içerdikleri sıvı miktarının çokluğu ve membranın büyüklüğü ne-

deniyle acil girişim gerektiren solunum obstrüksiyonu tablosuna yol açabilirler. Dev 

kistlerde, küçük çaplı kistlere nazaran cerrahi prosedürün uygulanımı daha zordur ve 

postoperatif dönemde daha sık sorunlarla karşılaşılır (1).

Akciğer hidatik kistlerinde tercih edilen tedavi yöntemi cerrahidir. Kistin çapı art-

tıkça etraf akciğer dokusunda yapacağı hasar da artmaktadır. Bu nedenle uygulanacak 

cerrahi yöntem basit kistlerde uygulanılan yöntemlerden farklılıklar gösterebilir.

Cerrahi tedavide kural olarak parankim olabildiğince korunmalıdır ve radikal 

prosedürlerden kaçınılmalıdır. Kist hidatik hastalığında cerrahinin asıl amacı hasta-

lığın total eksizyonudur (3,4). Dev kist hidatiklerde rezeksiyon oranı %6.6-13 olarak 

bildirilmiştir (3,4). Rezeksiyon için çok az endikasyon bulunduğu, genellikle bitişik 

dokuda ciddi hasara neden olan enfeksiyon durumunda düşünülmesi gerektiği bil-

dirilmektedir (1).

Anahtar Kelimeler: akciğer, dev hidatik kist

[P-026]

PNÖMOTORAKS TEDAVİSİNDE PLÖROKAN 

KATETERLERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

 Serkan Özbay1,  Şerife Tuba Liman1,  Aslı Gül Temel1, 
 Hüseyin Fatih Sezer1,  Salih Topçu1,  Aykut Eliçora1, 
 Canan Baydemir2

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Yayın Destek Birimi

Giriş: Pnömotoraks tedavisinde tüp torakostomi en sık uygulanan tedavi seçeneği-

dir. Kliniğimizde rutin olarak pnömotorakslı hastalara 8-10Fr plörokan kateter, nadiren 

de 20-28Fr trokarlı göğüs tüpleri takılmaktadır. Bu çalışmada pnömotoraks tedavisin-

de son dönemlerde daha yaygın kullanılmaya başlanan plörokan (8-10Fr) kateterlerin 

tedavideki etkinliğinin belirlenebilmesi amaçlanmıştır. Bu etkinliği saptayabilmek 

amacıyla aynı dönemde pnömotoraks tedavisi için trokarlı göğüs tüpü ve plörokan 

kateter takılan olgular retrospektif olarak incelenerek karşılaştırılmıştır.

Materyal ve Yöntem: Kliniğimizde Ekim 2009 ve Ekim 2014 tarihleri arasında 

pnömotoraks nedeni ile dren takılarak tedavi edilen 242 hastanın 203’üne plörokan 

kateter 39’una trokarlı göğüs tüpü takılmıştır. Hasta verileri yaş, etyolojik faktörler, 

pnömotoraks dereceleri, dren kalış, hastanede yatış süreleri ve gelişen komplikasyon-

lar açısından takılan dren tiplerine göre karşılaştırılarak incelenmiştir.

Sonuçlar: Plörokan kateter takılarak tedavi edilen grupta yaş ortalaması 48.3, 

trokarlı göğüs tüpü takılarak tedavi edilen grupta yaş ortalaması 52.9’dur. Çalışmaya 

dahil edilen tüm hastaların yaş ortalaması ise 49.1’dir. Pnömotoraks dereceleri Colins 

metoduna göre hesaplanmış ve plörokan takılan grupta ortalama %48.7, trokarlı gö-

ğüs tüpü takılan grupta ortalama %50.5 bulunmuştur. Plörokan takılan grupta orta-

lama dren kalış süresi 5.3 gün, trokarlı göğüs tüpü takılan grupta ise 6.8 gündü. Yatış 

süreleri açısından gruplar karşılaştırıldığında ise plörokan takılan grupta ortalama 

yatış süresi 9.2 gün, trokarlı göğüs tüpü takılan grupta ise 13.4 gündü. Komplikasyon 

olarak ampiyem, ciltaltı kanama plevral mesafeye yerleştirilememe ve uzamış hava 

kaçağına bağlı gelişen komplikasyonlar (2. dren ihtiyacı operasyon ihtiyacı) ele alın-

dığında plörokan takılarak tedavi edilen grupta hastaların %16,3’ünde komplikasyon 

gelişmiştir. Bu oran trokarlı göğüs tüpü takılan grupta %21,5’di. Tüm pnömotoraks-

lar için başarı oranı %83.1 (plörokan %83.7, trokarlı %79.5) olarak hesaplanmıştır 

(komplikasyonsuz; ikinci dren gereksinimi ve operasyon ihtiyacı olmayan hastalar). 

Pnömotoraksın alt tipleri ayrı ayrı incelendiğinde plörokan kateterlerin iyatrojenik ve 

travmatik pnömotoraks tedavisinde trokarlı göğüs tüpleri ile benzer başarı oranlarına 

sahip olduğu ancak spontan pnömotorakslı hastalarda plörokan kateterlerin trokarlı 

göğüs tüplerine oranla daha başarılı olduğu görülmüştür (%79.5-genel başarı, plöro-

kan %83.3, trokarlı %54.5).

Tartışma: Elde edilen sonuçlara göre pnömotoraks tedavisinde plörokan kateter-

lerin (küçük çaplı kateterlerin) pnömotoraks nedeni ne olursa olsun tedavi başarısı 

açısından trokarlı göğüs tüpleri (daha büyük çaplı göğüs tüpleri) kadar başarılı olduğu 

saptandı. Çalısmaya dahil edilen hasta grubunda hastanede kalış sürelerinin plörokan 

takılan grupta daha kısa olması ve özellikle primer spontan pnomotorakslı hasta gru-

bunda plörokan kateterlerin drenaj başarısının daha yüksek olması ve trokarlı göğüs 

tüpü takılan gruba göre daha az komplikasyon gelişmesinin plörokan kateterler için 

bir tercih sebebi olması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, plörokan kateter

[P-027]

AKCİĞER HİDATİK KİSTİNDE ACİL AMELİYATIN 

ÖNEMİ

 Gürhan Öz1,  Adem Gencer1,  Emre Kaçar2,  Kamil Tünay3, 
 Okan Solak1

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Giriş: Hidatik kist akciğerin yavaş büyüyen benign kistik hastalıklarındandır. Ancak 

bu masumiyetleri dev boyutlara ulaştığında ve/veya başka bir organı invaze etmeye 

başladığında sona erer. Amacımız tanısı konduğunda acil konseptinde ameliyat edil-

mesi gereken olguları tartışmaktır.
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) ile ilişkili, sol ventriküle dıştan bası yapan sıvı içerikli ve hafif kalın duvarlı (5 mm) 

düzgün sınırlı, yaklaşık 150*127*140 mm boyutlarında kistik lezyon izlendi. (Resim 1) 

Sol lateral torakotomi eşliğinde kist etrafını koruyarak, kaya suyu aspirasyonu (2000 

ml) yapıldı. Kistotomi, bronş açıklıklarının kapatılması ve kapitonaj uygulandıktan 

sonra atelektazik akciğer dokusunun da havalandığı gözlendi. Taburcu öncesi akciğer 

grafisi olağan olguda, (Resim 2) postoperatif erken dönemde komplikasyon gelişmedi. 

3. ayda kapitonaj sahasında abse gelişti. Uygun antibiyoterapi ile düzeldi.

Akciğer elastisitesi nedeniyle kisthidatiğin rüptüre olmaksızın oldukça büyüyebi-

leceği ve cerrahisinde maksimum parankim korumanın önemi ilgili literatür eşliğinde 

sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: dev kisthidatik, kistotomi-kapitonaj, torakotomi

Resim 1.

Resim 2.

[P-030]

İNTRALOBER PULMONER SEKESTRASYON VE 

KOMİNİKAN BRONKOPULMONER FOREGUT 

MALFORMASYONU

 Abdülaziz Kök1,  Osman Cemil Akdemir1,  Sedat Ziyade1, 
 Ömer Soysal1,  Nur Büyükpınarbaşlı2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: İntralober pulmoner sekestrasyon konjenital bir anomali olup, sıklıkla sol alt 

lopta lokalizedir. Sık akciğer enfeksiyonu kliniği ile seyreder. Gastrointestinal malfor-

masyonlarla birlikte bulunabilir. Özofagus ile iştirakli bir intrapulmoner sekestrasyon 

olgusu sunulmuştur.

Olgu: Öksürük, nefes darlığı, sık hastalanma şikayetleri nedeniyle çocuk göğüs 

hastalıkları tarafından değerlendirilen 2 yaşında erkek çocukta sol akciğerde lezyon 

saptanmış. Toraks BT de sol akciğer alt lobu büyük oranda kaplayan, lobüle konturlu, 

septasyonlar içeren, multiloküle en geniş yerinde yaklaşık 88x76x83 mm boyutunda 

ölçülen heterojen hipodens lezyon izlenmekte olup öncelikle konjenital adenomato-

id malformasyon lehine değerlendirilmiştir. Ameliyatta alt lobun tamamen hepatize 

olduğu gözlendi, inferior pulmoner ligamanın ileri derece fibrotik olduğu görüldü, 

keskin diseksiyon yapıldığında özefagusun duplike olduğu görüldü, nazogastrik sonda 

konuldu, diyafragma sınırından duplike özefagusun sol alt lob parankimine ilerledi-

ği görüldü, duplikasyonun birleşim yerinden TA vasküler stapler ile özefagus kesildi. 

İçinde nazogastrik sonda bulunan oijinal özofagusun devamlılığı gözlendi. Sol alt lo-

bektomi tamamlandı. Patoloji; morfolojik bulgular malforme bir akciğer yapısını dü-

Resim  1. Sağda total atelektazi (A). Sağda dev hidatik kist (B).

Resim 2. İnterkostal aralıktan kist membranının dışarı protrüzyonu (A). İntraplevral aralıktan kist 

membranının çıkarılması (B).

Resim 3. Kist çıkarıldıktan sonra re-ekspanse olamayan akciğer.

[P-029]

DEV KİSTHİDATİKTE YAPILAN KİSTOTOMİ-

KAPİTONAJ

 Figen Türk1,  Gökhan Öztürk2,  Ümit Aydoğmuş1,  Duygu Herek3, 
 Gökhan Yuncu4

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Sağlık Bakanlığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi 
Kliniği Yıldırım, Bursa
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
4Liv Hospital Ulus Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği

49 yaşında erkek olgu. Öksürük, halsizlik şikayeti ile başvurusunda alınan anam-

nezinde, 2 yıl önce solda karina seviyesinde vena kava süperior’a (VCS) bası yapan, 

lateralde plevraya oturan, yaklaşık 98*113*128 mm boyutlarında lezyonun dev kist-

hidatik?, abse? ön tanıları ile operasyon önerildiği ancak cerrahiyi kabul etmediği, 

şikayetleri artması üzerine ayırıcı tanı için çekilen toraks MR’da sol akciğer alt lobta in-

feriorda; diyafragmatik plevra, lateralde; kostal plevra, medialde; mediyastinal plevra 
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Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-033]

KANSER-DIŞI TORASİK CERRAHİ 

UYGULANANLARDA ENFEKSİYON VARLIĞINA VE 

OPERASYON TÜRÜNE GÖRE MEDYATÖRLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Nilgün Kanlıoğlu Kuman1,  Leyla Didem Kozacı2,  Serdar Şen1, 
 Ekrem Şentürk1,  Ertan Yaman1,  Salih Çokpınar1,  Naciye Kılıçarslan2, 
 Fisun Karadağ3

1Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
3Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Ameliyattan önce var olan enfektif durumun ve kronik ampiyem varlığının, 

IL-6, p-Selektin, TNF-α, BNP-32 ve prokalsitonin değerleri üzerine etkisini araştırmak 

amacıyla, bening nedenler ile opere edilen 19 olgu çalışmaya alındı. Ortalama yaş 

54,21± 13,85 ve kadın/erkek oranı 6/13 idi.

Yöntem: IL-6, TNF-α, BNP, PCT, P-Selektin seviyeleri ameliyat öncesi, ameliyat son-

rası 1.saat, 6. saat 1. gün, 4. gün. 7. gün kan örneklerinde, operasyon sonrası 1. saat, 

1, ve 4. günde alınan toraks sıvılarında bakılmış ve veriler preperatif ateş, preoperatif 

lökosit yüksekliği, kronik ampiyem varlığına ve operasyon tipine göre (Dekortikasyon, 

Wedge rezeksiyon, VATS) değerlendirilmiştir. Bulgular; Ampiyem olanların operasyon 

öncesi serum BNP seviyeleri daha yüksekti (p=0.041). Operasyon öncesi ateşi olan 

şündürmüştür, bronş duvarında belirgin düz kas hiperplazisi, intralober sekestrasyon 

tanısı konmuştur. Postoperatif sorunu olmadı, dokuzuncu gün taburcu edildi.

Sonuç: İntralober pulmoner sekestrasyon ile birlikte özofagus anomalileri buluna-

bilir. Bu olgulara kominikan bronkopulmoner foregut malformasyonları denilmektedir.

Anahtar Kelimeler: pulmoner sekestrasyon, özefagus, foregut

[P-031]

BRONKOSENTRİK GRANÜLOMATOZİS: BAZEN 

TANISI ZORDUR!

 Osman Cemil Akdemir,  Sedat Ziyade,  Ömer Soysal,  Abdülaziz Kök
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Bronkosentrik granülomatozis, bronşiyal astım ve bronkopulmoner asper-

gillozisle ilişkili nadir bir hastalıktır. Belirgin olarak tanımlanmış klinik bir sendrom 

değildir. Bronş epitelinin nekrotizan ve granülomatöz değişiklikleriyle karakterizedir.

Olgu: 2 aydır öksürük şikayeti olan 47 yaşında erkek hastanın hikayesinden çiftçilik 

yaptığı öğrenildi. Fizik muayenede akciğerde tek tük ral dışında patolojik muayene 

bulgusu yoktu. Toraks BT: Sağ akciğer üst lob bronş lümeni belirgin daralmış ve düzen-

siz görünümde olup proksimal kesimde heterojen yoğun kontrast tutulumu gösteren 

yumuşak doku görünümü dikkati çekmektedir. Sağ ana bronş ve üst lob bronşu çev-

resinde sağ ana ve üst lob bronşuna belirgin bası oluşturan yumuşak doku görünümü 

mevcuttur (LAP?). Sağ akciğer üst lobda bronş distal dalları boyunca uzanım gösteren 

asiner tarzda nodüler yumuşak doku dansiteleri izlenmektedir. Görünüm bronş bası-

sına sekonder konsolidasyon alanı olabileceği gibi lenfanjitik karsinomatoza yayılımı 

olarak da değerlendirilebilir. Tanımlanan bulgularla malignite ekarte edilememiştir. 

Bronkoskopi yapıldı; endobronşiyal lezyon yoktu. PET: Sağ akciğer üst lob parankimin-

de tarif edilen ve yer yer hafifçe-minimal hipermetabolizma saptanan yaygın nodüler 

opasite alanları ve bilateral mediastinal lenfatik istasyonlarda tarif edilen ve yer yer 

minimal düzeyde hipermetabolizma gözlenen lenf nodları ön planda sarkoidoz/inters-

tisyal akciğer hastalığı gibi benign prosesler ile ilişkili bulunmuştur. Mediyatinoskopik 

lenf nodu biyopsi yapıldı, tanısal değildi. Torakotomide malignite saptanmadı, akciğer 

wedge rezeksiyon uygulandı, patolojisi; bronkosentrik granülomatozis ile uyumlu gel-

di. Steroid tedavisi başlandı. Lezyonlarda düzelme izlendi

Sonuç: Bronkosentrik granülomatozis tanısı zor olabilir. Malignite ile karışır. Açık 

akciğer biyopsisi tanı için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: tüberküloz, endobronşial, malignite

[P-032]

ÇİVİ ÇIKMIŞ AKCİĞER; BİR TAMİRCİNİN BAŞINA 

GELENLER

 Figen Türk1,  Ümit Aydoğmuş1,  Akın Bilir3,  Duygu Herek2, 
 Mustafa Serinken4

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı

40 yaşında erkek olgu, dış merkezde çekilen akciğer grafisinde yabancı cisim sap-

tanması üzerine, hastanemize yönlendirilmiş. Anamnezinde hastanın tamirci olduğu 

ve 6 ay önce ağzındaki çiviyi yuttuğunu zannettiği, bu süre içinde rahatsızlık verme-

diği, iki gün önce bir çay bardağı ağzına kan gelmesi üzerine hastaneye başvurduğu-

nu belirtti. Genel durumu iyi ve fizik muayene bulguları olağan olan olgunun çekilen 

PA akciğer grafisinde sol akciğerde çivi gözlendi (Resim 1). Süre uzunluğu nedeniyle 

komplikasyonları değerlendirmek için çekilen toraks BT’de sol alt lobta çivi izlendi (Re-

sim 2). Yapılan rigid bronkoskopide sol alt lob anterior ve medial segmentten hemoraji 

geldiği gözlendi. Rigid bronkoskop içinden uygulanan fiberoptik bronkoskopide ya-

bancı cisim görülemedi. Sol lateral mini torakotomi eşliğinde alt lob bronşu eksplore 

edilerek, skopi eşliğinde pnömotomi yapılarak çivi çıkarıldı (Resim 3). Postoperatif 

takiplerinde ve grafilerinde herhangi bir komplikasyon izlenmedi.

Yaklaşık 4 cm’lik çivi aspirasyonunun altı ay gibi bir süre boyunca asemptomatik 

olması ve herhangi bir akciğer komplikasyonu yapmaması ilginç bulunmuş ve literatür 

eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: aspirasyon, çivi, yabancı cisim, torakotomi



8. Ulusal Göğüs Cerrahisi KongresiPOSTER BİLDİRİLER

34

A
K

C
İĞ

E
R

 (
N

O
N

-O
N

K
O

L
O

Jİ
K

) [P-034]

YABANCI CİSİM (ŞİŞ KEBAP) ASPİRASYONUNA 

BAĞLI KARDİOPULMONER ARREST: OLGU SUNUMU

 Erhan Ayan,  Bülent Arslan,  Mehmet Oğuz Köksel
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Yabancı cisim aspirasyonları (YCA) çocuklarda sık olarak görülmekte iken 

yetişkinlerde enderdir. Yetişkinlerde, aspire edilen maddelerin miktarı, büyüklüğü, 

şekli ve aspirasyonun evresine göre değişen şiddetli öksürük, yan ağrısı, nefes darlığı 

gibi semptomlar olabileceği gibi asemptomatik hastalar da olabilir. YCA’na bağlı bir 

komplikasyon olarak Kardiopulmoner arrestle literatürde %1’ler civarında karşılaşıl-

dığı bildirilmektedir.

Olgu: 74 Yaşında erkek hasta acil servisimize kardiopulmoner arrest olarak getirildi. 

Hasta entübe edilip resüsitasyon uygulandığında kardiak ritim geri döndü. Hastanın 

fizik muayenesinde sağ hemioraksın az havalandığının tespit edilmesi üzerine hastaya 

akciğer grafisi çekildi. (Resim 1) Akciğer grafisinde sağ akciğerin opak olduğu tespit 

edildi. Çekilen toraks BT’de trakeobronşial ağaç içerisinde yabancı cisim ile uyumlu 

lezyon tespit edilmesi (Resim 2) üzerine hasta acil olarak ameliyathaneye alınarak rijit 

bronkoskopi yapıldı. Rijit bronkoskopide sağ ve sol ana bronş içerisinde et parçaları ile 

yabancı cisimler tespit edildi. Yabancı cisimlerin boyutu 8,5 no rijit bronkoskobun iç ça-

pından geniş olduğu için her seferinde bronkoskobun yabancı cisim ile birlikte çıkarıl-

ması gerekti. Hastadan toplam 8 adet şiş kebap ve 1 adet ceviz parçası çıkartıldı (Resim 

3). Bronkoskopi sonrası kardiopulmoner arrest öyküsü olduğu için hasta yoğun bakım 

ünitesine alınarak 24 saat uyutuldu ve ardından ekstübe edildi. Ekstübasyon sonrası 

nörolojik ve kardiopulmoner ek sıkıntısı olmayan hasta önerilerle taburcu edildi.

Tartışma: Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı kardiopulmoner arrest sıklığı az ol-

makla birlikte ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken bir durumdur. Aspire edilen ajan-

lar gözden geçirildiğinde 8,5 no bronkoskoptan geniş çok sayıda şiş kebap parçalarının 

bu duruma sebep vermesinin aspirasyon etiyolojisi açısından ilginç bulduğumuz için 

sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim aspirasyonu, kardiyak arrest, resüsitasyon

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

olguların ameliyat öncesi Serum IL-6 değerleri diğerlerinden daha yüksek bulundu 

(p=0.046).Wedge rezeksiyon yapılan olgularda plevral sıvı BNP-32 seviyeleri operas-

yon sonrası 1. günde torakotomi ile dekortikasyon yapılanlar ve VATS ile biyopsi yapı-

lanlara göre daha yüksekti (p=0.007). Torakotomi ile wedge rezeksiyon yapılan olgu-

larda serum selektin seviyeleri operasyon sonrası daha yüksek seyretti ve ayrı ayrı VATS 

ya da dekortikasyon yapılanlara göre, postoperatif 6. saatte anlamlı olarak yüksekti. 

(p=0.022). VATS yapılan olgularda operasyon sonrası 1. günde plevral sıvı selektin se-

viyeleri daha düşüktü (p=0.034). Operasyon öncesi kan lökosit seviyeleri ile operasyon 

öncesi serum prokalsitonin (p=0.020, r=0.530), operasyon öncesi serum selektin se-

viyeleri (p=0.048, r=0.460), postoperatif 7. gün serum selektin (p= 0.017, r= 0.940), 

postoperatif 1. saat plevral sıvı prokalsitonin (p=0.024, r=0,517) ve postoperatif 1. 

gün plevral sıvı TNF-α seviyeleri (p= 0.048, r= 0,471) pozitif korelasyonlu idi. 

Sonuç: IL-6; Pek çok yayında bildirildiği gibi IL-6 değerleri ile ateş varlığı ilişkili 

olup, operasyon öncesi ateşi olan olguların ameliyat öncesi Serum IL-6 değerleri di-

ğerlerinden daha yüksekti.Selektin; VATS uygulanan olgular oldukça az sayıda olma-

sına rağmen VATS yapılan olgularda operasyon sonrası plevral sıvı selektin seviyeleri 

daha düşüktü olması postoperatif dönemde VATS ile daha az adheziv aktivite ve erken 

iyileşmenin belirteci olarak düşünülebilinir. Torakotomi ile wedge rezeksiyon yapılan 

olgularda serum selektin seviyeleri operasyon sonrası daha yüksek seyretmesi ve ayrı 

ayrı VATS yada torakotomi ile dekortikasyon yapılanlar göre postoperatif 6. saatte an-

lamlı olarak yüksek bulunması, olgularda ampiyem varlığının postoperatif dönemde 

adheziv molekülleri inhibe ettiği yönünde fikir vermektedir. Operasyon öncesi kan 

lökosit seviyeleri ile postoperatif 7. gün serum selektin düzeyleri ile güçlü bir şekilde 

korele olması lökositlerin adheziv moleküllerin salınım mekanizmasında doğrudan rol 

aldığını göstermektedir. TNF-α; Operasyon öncesi kan lökosit seviyeleri ile postoperatif 

erken dönemde plevral sıvı TNF-α seviyelerinin korele olduğu görülmektedir. Lökosit-

ler TNF-α salınımında güçlü bir etkendir. BNP; Kronik ampiyem olgularında kronik yan-

gı nedeniyle sol ventrikül disfonksiyonu beklenebileceği düşünülse de, dekortikasyon 

yapılanlarda plevral sıvıda daha az saptanmaktadır. Bunun sebebibinin pariyetal plev-

ranın plevral alana BNP-32 geçişine aracılık ediyor olabileceği ve çıkartılmasının BNP 

değerlerinde düşmeye sebep olduğu yönündedir. Prokalsitonin; Operasyon öncesi lö-

kosit sayıları ile serum prokalsitonini doğru oranlı olup subklinik enfeksiyonun neden 

olduğu yangıyı göstermektedir. Bu yangının plevral sıvıdaki etkisi cerrahiyi takiben 

alınan örnekte görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: IL-6, TNF-α, BNP-32, prokalsitonin, P-Selektin, ampiyem, de-

kortikasyon, ateş
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)[P-037]

PEKTUS EKSKAVATUM OPERASYONU SONRASI 

GELİŞEN AKUT SELİM MİYOZİT

 Akın Eraslan Balcı,  Murat Kılıç,  Derya Tüten,  Suna Polatoğlu, 
 Siyami Aydın
Fırat Üniversitesi Göğüs Cerrahi

Doğuştan şiddetli pektus ekskavatum deformitesi olan 17 yaşındaki erkek hastamızın 

özgeçmişinde başkaca bir özellik yoktu (Resim 1). Minimal invaziv cerrahi (Nuss) ile iki 

adet bar yerleştirildi (Resim 2) ve deformite düzeltildi (Resim 3). Hastanın postop takip-

lerinde rutin analjezik tedaviye rağmen 5-7 gün göğüs ağrısı ve buna bağlı mobilizas-

yon kısıtlılığı görüldü. Postoperatif 2. haftada ağrı şikayetleri bir miktar gerileyen ancak 

güçsüzlük ve mobilizasyon kısıtlılığı devam eden hastanın şikayetleri operasyona bağlı 

şikayetler olarak kabul ediliyorken biyokimyasal tetkiklerinde kreatin kinaz (CK) 177888 

U/L, CK MB: 248 U/L aspartat aminotrensferaz (AST) : 2959 U/L (1-36), alanin aminot-

rensferaz (ALT) : 585 U/L (1-45), sedimentasyon: 21mm/saat (5-15), lökosit (WBC) : 4.6/

mm3 (4.000-11.000) bulundu. Romatoloji kliniği tarafından miyozit tanısı ile devr alındı. 

Mutlak yatak istirahati ve semptomatik tedavi verildi. Ateş şikayetlerinin olması üzerine 

enfeksiyon kliniğinde medikal tedavi gördü. Yakınmaları düzelen ve biyokimyasal anor-

mallikleri gerileyen hasta şifa ile taburcu edildi. Selim miyozit genellikle üst solunum 

yolu enfeksiyonu sonrası gelişen, uyluk ve bacak kaslarında ağrı ve yürüme güçlüğüne 

neden olan, semptomatik ve destek tedavisi ile kendini sınırlayarak komplikasyonsuz iyi-

leşebilen klinik bir tablodur. Göğüs duvarı deformitesi nedeniyle opere edilen hastalarda 

ağrı ve hareket kısıtlılığı her zaman ameliyata bağlanmamalı, zemininde miyozit gibi 

nadir görülen bir patolojininde olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: miyozit, pektus, nuss, minimal invaziv cerrahi

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-035]

ENDOSKOPİK (BRONKOSKOPİK) AKCİĞER HACİM 

KÜÇÜLTME: COIL

 Sedat Ziyade,  Ömer Soysal,  Abdülaziz Kök,  Osman Cemil Akdemir
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakülesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Akciğer hacim küçültme işlemi veya cerrahisi, akciğer rezidüel volümünü 

azaltır, solunum mekaniğini ve ventilasyon-perfüzyon dengesini düzeltir, gaz değişi-

mini, efor kapasitesini, yaşam kalitesini arttırır. Doğru hastalar seçildiğinde objektif 

parametrelerde iyileşme sağlayabilir. Kliniğimizde uygulanan ilk coil olgusunu sun-

mak istedik.

Olgu: 62 yaşında erkek. Nefes darlığı şikayeti mevcut. Daha önce sağ üst loba coil 

uygulaması yapılmış, sol üst loba coil için geldi. BT de amfizematöz akciğer dokusu 

vardı, PA basıncı: 35 mmHg idi. Genel anestezi altında, entübasyon tüpü (8 numara) 

içinden fiberoptik bronkoskop ile girildi. Sol üst lob segmentleri görüldü. Üst divizyon 

subsegmentlerine akciğer hacim küçültme sarmalı taşıyan 7 adet 150 mm lik, 4 adet 

125 mmlik, 1 adet 100 mm lik, coiller ile hacim azaltıcı girişim gerçekleştirildi. Komp-

likasyon izlenmedi. Hasta ekstübe edilip servise alındı, postop 1. gün taburcu edildi.

Sonuç: Enbronşiyal coil tedavisi, derin sedasyon veya genel anestezi altında fibe-

roptik bronkoskopi ile kolay uygulanabilen güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: coil, akciğer hacim küçültme

[P-036]

SUBKLAVİYAN ARTERE İNVAZE İNVAZİV 

PULMONER ASPERGİLLOZİS VE MANTAR TOPU 

OLAN AML’Lİ BİR ÇOCUKTA LOBEKTOMİ İLE TEDAVİ

 Ömer Soysal1,  Abdülaziz Kök1,  Osman Cemil Akdemir1, 
 Sedat Ziyade1,  Nur Büyükpınarbaşlı2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: İnvaziv pulmoner aspergillozis sıklıkla immünitesi baskılanmış hastalarda görülür. 

Nekrotizan bronkopnömoni, pulmoner oarankim ve damar invazyonu, tromboz, kanama ve 

diseminasyon ile seyreder. Risk faktörleri; uzamış nötropeni, kronik steroid kullanımı, hema-

tolojik maligniteler, sitotoksik ilaçlar, AIDS ve organ transplantasyonlarıdır. Sadece antifun-

gal tedavi ile mortalite çok yüksektir. Cerrahi tedavi mortaliteyi azaltmıştır.

Olgu: 10 yaşında kız çocuk. Beş ay önce akut myeloid lösemi tanısı almış. Kemotera-

pi başlanmış. Bir ay önce nötropeni ve pansitopeni gelişmiş. Uygun medikal tedavileri 

yapılmış. Bir ay önce akciğer grafisinde sol üstte infiltrasyon başlamış ve hızla ilerle-

miş. Aspergillus tanısı almış ve antifungal tedavi almış. takiben sol apekste kaviter 

lezyon ve içinde mantar topu gelişmiş. 10 gün önce de sol kolda hareketsizlik, soğuk-

luk ve nabızsızlık tesbit edilmiş. Toraks BT anjiyografide sol subklaviyan arter basısı 

düşünülerek kliniğimize gönderildi. Fizik muayenede, sol radiyal nabız alınmıyordu, 

sol kolda hareket kısıtlılığı vardı. Kan replasmanı ve trambosit verildi. Laboratuarda, 

lökosit; 320, nötrofil; 270, Hb; 16;3, Htc; %49 ve trombosit; 106 idi. Toraks BT de sol 

üst lopta apeksten supraklaviküler bölgeye uzanan infiltratif lezyon, üstte kavite ve 

içinde mantar topu izleniyordu. Sol torakotomi yapıldı. Apeks çok yapışıktı. Apeksten 

toraks dışına taşmış konsolide akciğer serbestlendi. Kavite açıldı. İçinde mantar topu 

vardı. Lezyon içinde sonlanan vasküler ve nörojenik oluşumlar klipslendi. Daha sonra 

üst lobektomi yapıldı. Eli ısındı ve ciddi nörolojik defisiti yoktu. Postoperatif sorunu 

olmadı. Patolojik inceleme; kavite içerisinde mantar hifleri varlığı, duvarda fibrozis, 

küçük abseleşme odakları, nekrotik materyal, histokimyasal çalışmada 45° dallanan 

mantar hifleri PAS, Grocott ile pozitif reaksiyon göstermiş olup, bulgular öncelikle as-

pergillus ile uyumludur şeklinde idi.

Sonuç: İnvaziv pulmoner aspergillozisde ana damar invazyonu görülebilir. Tedavi-

de, antifungal tedavi ile birlikte, akciğer rezeksiyonu da düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: invaziv pulmoner aspergillozis, mantar topu, AML
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) Bulgu: Hastaya torokotomi kararı alındı. Eksplorasyonda sol alt lob posterio-medio 

bazal segment yerleşimli, hepatize görünümlü parankim saptandı. Beslenmesini sağ-

layan, torasik aortadan direk çıkan 8 mm çapındaki arter dalı ortaya konuldu. Arterin 

bağlanıp kesilmesinin ardından sekestrektomi yapıldı. Postoperatif dönemde önemli 

bir sorun gelişmeyen hasta 3. gün taburcu edildi. Hasta halen semptomsuz kontrol 

altındadır.

Sonuç: Pulmoner sekestrasyon asemptomatik olabileceği gibi tekrarlayan pnömoni 

atakları ile de kendini gösterebilir. Balgam, göğüs ağrısı, hemoptizi, öksürük en sık 

görülen şikayetlerdir. Bazı hastalarda masif hemotoraks, mortal hemoptizi, malign 

dejenerasyon, TBC gibi komplikasyonlar bildirilmiştir. Özellikle genç yaş grubunda tek-

rarlayan pnömoni ataklarında pulmoner sekestrasyon akılda tutulmalı ve operasyon 

için değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: pulmoner sekestrasyon

[P-040]

STERNUMA YERLEŞİK BİR KİST HİDATİK OLGUSU

 Yaşar Sönmezoğlu1,  Aysun Ölçmen1,  Mustafa Vedat Doğru1, 
 Altan Ceritoğlu1,  Hasan Akın1,  Oğuz Girgin1,  Seyyit İbrahim Dinçer1

1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Toraks, kist hidatik için en sık 2. yerleşim yeri olmasına karşın göğüs duvarı, özellik-

le de sternum tutulumu oldukça nadirdir.

36 yaşında kadın hasta göğüs ağrısı ve sternum üzerinde şişlik ile hastaneye baş-

vurdu. Tomografisinde sternumda 60x44 mm boyutlarında kistik kitle tespit edildi. 

Ameliyatta sternumun 2/3 ü çevre dokularla birlikte rezeke edilip titanium mesh ile 

rekonstruksiyon yapıldı. Kemik tutulumu olan kist hidatik olgularına kemik doku ile 

birlikte rezeksiyon yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: sternum, kist hidatik, cerrahi

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-038]

ANJİNA TABLOSU OLUŞTURAN NADİR BİR 

ÖZEFAGUS DUPLİKASYON KİSTİ

 Akın Eraslan Balcı,  Murat Kılıç,  Derya Tüten,  Suna Polatoğlu, 
 Siyami Aydın
Fırat Üniversitesi Göğüs Cerrahi

Göğüs ağrısı yakınması ile kardiyoloji kliniğine başvuran ve pace-maker!ı bulunan 

74 yaşındaki hastanın muayenesinde göğüs ağrısına neden olacak bir kardiyak patoloji 

saptanmadı. Bilgisayarlı tomografide posterior mediyastende özefagus posterolateral 

duvarıyla ara planları seçilemeyen 50 x 30 x 80 mm boyutunda yumuşak dansitede 

nodüler lezyon görüldü (Resim 1). Özefagoskopide proksimal özefagusta lokal variköz 

dilatasyonlar ve 31. cm’de dıştan bası saptandı. Sağ 6. interkostal aralıktan torakotomi 

yapıldı. Kist duvarına longitüdinal bir insizyon yapıldı. Kist içerisindeki sarı-yeşil renkli 

pürülan materyal drene edildi ve kist duvarı eksize edildi. Histopatolojik tanı özefagus 

duplikasyon kisti olarak raporlandı. Postoperatif akciğer grafileri normal olan hasta 6. 

gün komplikasyonsuz taburcu edildi (Resim 2). Duplikasyon kistleri nadir benign me-

diyasten kistleridir. Çoğu bebeklik ve çocukluk döneminde rastlanır. İleri yaşta ortaya 

çıkan ve kardiyak bulgu veren duplikasyon kisti çok daha nadir görülür.

Anahtar Kelimeler: özefagus, duplikasyon, kist, pace-maker

Resim 1.

Resim 2.

[P-039]

SOL ALT LOB PNÖMONİSİNİN NADİR GÖRÜLEN 

NEDENİ; EKSTRALOBER SEKESTRASYON, OLGU 

SUNUMU

 Burcu Arık,  Özkan Saydam,  Cemal Aker,  Sertan Erdoğan, 
 Erhan Özer,  Kemal Karapınar,  Ali Cevat Kutluk,  Celalettin Kocatürk
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi 
Servisi

Giriş: Pulmoner sekestrasyon trakeobronşial hava yolları ile ilişkisi olmayan, arte-

rial destegini sistemik dolaşımdan sağlayan anormal akciger dokusudur. İntralobar ve 

ekstralober olmak üzere iki tipi mevcuttur. Ekstralober sekestrasyon %25 oranında 

görülür ve bunların %80 i sol akcigerdedir.

Yöntem: Göğüs ağrısı, öksürük, balgam çıkarma şikayetleri ile başvuran 22 yaşında 

erkek hastanın daha önce de benzer şikayetlerle sık sık doktora basvuru öyküsü mev-

cut. Hastaya çekilen kontrsatlı BT’de sol akciğer alt lobta torasik aortadan beslenen 

akciğer dokusu (sekestrasyon?) tespit edildi.
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)can be bilateral. Occurance of a simultaneous bilateral pneumothorax is a very rare 

and life-treatening condition.

In this report we want to discuss a patient suffering severe dyspnea because of hav-

ing bilateral spontaneous pneumothorax applied and etiological research of this case.

Key Words: bilateral spontaneous pneumothorax, pulmonary 

lymphangioleiomyomatosis

Figure 1.

Figure 2.

[P-043]

SPONTAN PNÖMOTORAKS; RİZE DENEYİMİ: 227 

OLGUNUN ANALİZİ

 Aysel Kurt,  Hasan Türüt,  Ahmet Acıpayam
RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
Kliniği

Giriş: Spontan pnömotoraks (SP) travma olmakasızın intraplevral boşlukta hava 

toplanması olup primer ve sekonder iki grupta sınıflandırılır. Primer spontan pnömo-

toraksın klinik ve radyolojik olarak altta yatan bir akciğer hastalığı olmayan hastalarda 

subplevral bleblerin/büllerin rüptürü sonrası ortaya çıktığı Kabul edilmektedir Sekon-

der spontan pnömotoraks ise altta yatan bir akciğer hastalığının varlığında ortaya 

çıkan ve genellikle daha ciddi bir klinik tablo ile ilişkili bir durumdur. Bu çalışmada, 

pirmer ve sekonder spontan pnömotorasklı olgularımızın demografik ve klinik özellik-

leri ile tedavi yaklaşım ve sonuçları analiz edildi.M

Materyal ve Yöntem: Çalışmaya Mart 2009- Aralık 2014 tarihleri arasında kliniği-

mizde spontan pnömotoraks tanısı ile yatırılıp tedavi edilen toplam 227 hasta dahil 

edildi. PSP’lı hastalarda tüp torakostomi ve hava kaçağının devamı ile birikte paran-

kim ekspansiyon kusuru cerrahi operasyon endikasyonu olarak kabul edildi. PSP’lu 

hastalarda rutin aksiller torakotomi/VATS prosedürü ve ilave olarak apikal plörektomi 

ve bazal mekanik abrazyon uygulandı. Yaygın parankimal amfizem yapısı olan uzamış 

hava kaçağı olan KOAH pnx hastalarında ise hastanın kondüsyonunun uygun bulunma-

sı durumunda VATS ile başlanarak duruma göre torakotomiye dönülerek aynı işlemler 

uygulandı.

[P-041]

KATAMENİAL PNÖMOTORAKS: OLGU SUNUMU

 Oya Yıldız,  Alper Fındıkcıoğlu,  Dalokay Kılıç, 
 Ahmet Şükrü Hatipoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Endometriozis yaygın görülen benign jinekolojik patolojilerden biridir. Endometrio-

zis asıl pelvis organlarında yerleşir, ancak nadir de olsa akciğerler, plevra, diyafragma, 

bağırsaklar, safra kesesi, böbrekler, üreterler, umblikus, cilt, skar dokusu, santral sinir 

sistemi ve ekstremiteler gibi ekstrapelvik bölgelerde de görülebilmektedir.

Olgu: Beş aylık bir süreçte 4 kere sağda spontan pnömotoraks gelişen 44 yaşında 

iki çocuk annesi kadın olgu katamenial pnömotoraks ön tanısı ile tetkik edildi. Toraks 

tomografisinde patolojik bulgu saptanmadı. Eksplorasyon amaçlı yapılan videotora-

koskopide diyafram üzerinde yaklaşık 0,5 cm çapında por izlendi ve primer onarıldı. 

Takiplerinde tekrar pnömotoraks olan ve kadın doğum hastalıkları bölümüne endo-

metriozis açısından danışılan hastanın GnRH analoğu ile amenore olması sağlandı. 12 

aylık takibinde pnömotoraks gelişmedi.

Ekstrapelvik yerleşimli endometriozis nadir görülür ve genellikle ileri yaşlarda (or-

talama 34-40 yaş) olur. Cerrahi yada medikal tedavi edilebilir. Tekrarlayan pnömoto-

raks tanısı olan kadın hastalarda endometriozis akla gelmeli ve bu açıdan da tetkik 

edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: katamenial pnömotoraks, diyafragmatik por, endometriozis

Resim 1.

Resim 2.

[P-042]

PULMONARY LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS 

WITH BILATERAL SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX

 Murat Bayram Kaplan1,  Erhan Ayan2,  Bülent Arslan2, 
 Rabia Bozdoğan Arpacı3,  Cemil Kul1,  Mehmet Oğuz Köksel2
1Mersin Toros State Hospital Thoracic Surgery
2Mersin University Faculty of Medicine Department of Thoracic Surgery 
3Mersin University Faculty of Medicine Department of Pathology

Pulmonary lymphangioleiomyomatosis (LAM) is a rare, idiopathic, diffuse, pro-

gressive interstitial lung disease that afflicts young women of childbearing age. The 

incidence and prevalence of pulmonary LAM are unknown. It is characterized by cystic 

lung destruction and presents with dyspnea, recurrent pneumothorax, chylous effu-

sions, lymphangioleiomyomas and angiomyolipomas. Spontaneous pneumothorax 

occurs in approximately 50 percent of patients with LAM. It is usually recurrent and 
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Resim 1.

[P-045]

PEDİATRİK VE ERİŞKİN BRONŞEKTAZİ 

OLGULARININ GÜNÜMÜZ CERRAHİ TEDAVİSİ

 Hakkı Ulutaş,  Muhammet Reha Çelik,  Akın Kuzucu
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı

Erişkin yaş grubunda saptanan orta ve şiddetli derecedeki bronşektazilerin çoğun-

luğu çocukluk çağından kaynaklanmaktadır. Bu çocukluk çağı bronşektazileri üzerinde 

daha dikkatli durulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Günümüzde çocukluk çağı 

bronşektazilerinde tanı ve tedavi yaklaşımları tam olarak bilinmemektedir ve araş-

tırılmaktadır. Biz bu retrospektif çalışmada; erişkin yaş bronşektazileri ile çocukluk 

çağı bronşektazilerinin, klinik prezentasyonunu, cerrahi endikasyonları, postoperatif 

komplikasyonları ve cerrahi tedavi sonuçlarını karşılaştırdık.

Ocak 2000 - Aralık 2013 yılları arasında kliniğimizde bronşektazi tanısı ile opere 

edilen 99 hasta incelendi. Olgular iki grupta değerlendirildi. Grup I (n=28) pediatrik 

olgulardan (≤18 yaş) ve grup II (n=71) erişkin olgulardan oluşmakta idi (>18 yaş).

Her iki grupta en yaygın semptom öksürük ve tekrarlayan enfeksiyonlar idi. Top-

lamda 104 cerrahi operasyon uygulandı. Grup I de; 26 olguya torakotomi, 3 olguya 

video-assisted thoracoscopic surgery (VATS), toplamda 29 olguya anatomik cerrahi 

rezeksiyon, grup II de; 60 olguya torakotomi, 15 olguya VATS, toplamda 75 olguya ana-

tomik cerrahi rezeksiyon uygulandı. Grup I de; 18 olguya komplet, 10 olguya inkomp-

let, grup 2 de; 58 olguya komplet, 13 olguya inkomplet rezeksiyon uygulandı (Resim 

1, 2). Grup I de 8 (%27.6), grup 2 de 19 (%25.3) postoperatif komplikasyon görüldü. 

Peroperatif yada postoperatif mortalite saptanmadı. Grup I de 23 olguda mükemmel 

iyileşme (asemptomatik takip), 5 olguda iyi derecede iyileşme (semptomlarda belirgin 

gerileme) saptandı. Bunun yanında grup II, 63 olguda mükemmel iyileşme, 7 olguda 

iyi derecede iyileşme saptandı, 1 olguda iyileşme saptanmadı.

Bronşektazide rezektif cerrahi kabul edilebilir bir morbidite ve mortalite oranı ile 

tüm yaş grupları için güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: bronşektazi, cerrahi tedavi, pediatrik

Resim 1.

Bulgular: Hastaların 212’si erkek (%93.4), 15’i kadin (%6.6) ve median yaş 40.97 

(14-92). En sık başvuru nedenleri dispne (195-%85.9) ve göğüs ağrısı (32-%14.1). Bir 

hastada (%0.4) mediastinal amfizem mevcuttu.

Ortalama sigara kullanımı 20.73 paket/yıl idi. Lokalizasyon olarak hastaların 120’si 

sağ (%52.9), 103’ü (%45.4) sol ve 3’ü (1.3) bilateral yerleşimli idi. Toplam 63 hastada 

başvuru öncesinde aynı veya karşı tarafta nüks mevcuttu. Başvuru sırasında 43 hastada 

1, 13 hastada 2 ve 1 hastada 4 kez nüks gerçekleşmiş durumda idi. Etiyolojik olarak, 

hastaların 130’u (%57.3) primer, 97’si (%42.7) sekonder pnömotoraks (KOAH, bronş 

karsinomu, interstisyel akciğer hastalığı, tüberküloz.) olarak kabul edildi.

Toplam 60 hastaya cerrahi uygulandı. 10 (%16.6) olguya aksiler torakotomi/büllek-

tomi (tamamı stapler yardımı ile) ve/veya bül ligasyonu, 22 (%36.6) olguya VATS wed-

ge rezeksiyon, 28 (%46.6) olguya posterior torakotomi, büllektomi (tamamı stapler 

yardımı ile) ve/veya bül ligasyonu, 1 olguya üst lobektomi uygulandı.

Ortalama tüp torakostomi süresi 9.95 (49-0) gün idi. Yirmi hasta hemlich valv 20 

(%8.8) ile taburcu edildi. Mortalite 2 (0.9) hastada görüldü. Mortalite nedenleri; 1 

hastada ani solunum arresti, 1 hastada ani kardiyak arrest. Hastanede yatis sure-

si 11,81 gun (2-50). Taburculuk sonrası takiplerde operasyon uygulanan 2 hastada 

rekürrens tespit edildi. Bu hastalar konservatif yaklaşımlarla tedavi edildi, hiçbirine 

redo-işlem uygulanmadı.

Sonuç: Klasik yaklaşımın yanında, PSP tanılı özellikle genç hasta grubunda, eşlik 

eden apikal yerleşimli amfizem benzeri yapıların tespitinde hava kaçağının (≤7 gün) 

varlığı ve ekspansiyon kusuru durumunda ilk atakta bile cerrahi seçenek uygun olgu-

larda düşünülebilir. VATS yardımıyla uygulanacak bül/blep rezeksiyonuna eklenecek 

apikal plörektomi ve bazal abrazyon, bu hasta grubunda oldukça güvenli şekilde 

uygulanabilir ve rekürrensin önlenmesinde etkin bir modalite olabilir. Sekonder pnö-

motorakslı ve KOAH zemininde pnx’ın geliştiği hastalarda ise uygun olgularda erken 

uygulanacak cerrahi işlemler başarılı sonuçlar verebilir. Bu hasta grubunda komorbidi-

tesi fazla ise talk plöredez tatbiki sonrası Heimlich valf uygulaması ile nüks oranlarında 

önemli bir azalma elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: spontan pnömotoraks, primer spontan pnömotoraks, VATS

[P-044]

KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD 

MALFORMASYON HASTALIĞINDA CERRAHİ 

REZEKSİYON DENEYİMLERİMİZ

 Gökhan Ergene,  Erdal Okur,  Semih Halezeroğlu
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon (KKAM), akciğerlerde anormal 

kistik ve solid tubuler gelişimler ve normal alveol yokluğu ile karakterize bir konjenital 

hastalıktır. Komplike olabilmesi ve malignite gelişebilmesi nedeniyle cerrahi rezeksiyonu 

önerilmektedir. Kliniğimizde son 3 yılda akciğer rezeksiyonu yapılan 5 olgu incelendi.

Yöntem: İlk olguya torakotomi ile lobektomi yapılırken, sonraki 3 olguya 2 veya 

3 port ile video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) lobektomi uygulandı. Son hasta 

ise tek port VATS yöntemi ile lobektomi yapıldı. Olguların ameliyat, ameliyat öncesi ve 

sonrası bulguları değerlendirildi.

Bulgular: Olguların karakteristikleri Tablo 1’de belirtilmektedir.

Sonuç: KKAM hastalarına, klasik torakotomi ile olduğu kadar 3 port ve hatta tek 

port VATS yöntemi ile akciğer lobektomi ameliyatı yapılabilirler. İspatlanmış birçok 

avantajından dolayı bu hastalarda minimal invazif yöntem ile akciğer rezeksiyonu ya-

pılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: konjenital malformasyon, kistik akciğer, adenoid malformasyon

Tablo 1. Konjenital kistik edenomatoid malformasyon olguları

Hasta 
no Yaş Operasyon

Yatış 
(gün) Komplikasyon

1 2 Sağ torakotomi orta lobektomi 5 yok

2 5 VATS ile sol alt lobektomi 3 yok

3 5 VATS ile sağ alt lobektomi 5 ciltaltı amfizem

4 3 VATS ile sol alt lobektomi 5 yok

5 4 Tek port VATS sağ alt lobektomi 5 atelektazi
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Figure 2.

Figure 3.

[P-047]

BEHÇET HASTALIĞI VE SAĞ AKCİĞERDE DEV HAVA 

KİSTİ BİRLİKTELİĞİ; CERRAHİ YAKLAŞIM VE TEDAVİ 

YÖNETİMİ

 Figen Türk1,  Ümit Aydoğmuş1,  Tolga Semerkant2,  Veli Çobankara3, 
 Duygu Herek4,  Gökhan Yuncu5

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı
2TC Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği, Kilis Devlet Hastanesi
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Romatoloji Anabilim Dalı
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
5Liv Hospital Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği İstanbul

33 yaşında erkek olgu, Romatoloji ve Göğüs Hastalıkları kliniklerince takipte iken, 

kontroller sırasında toraks BT’de sağ akciğerdeki kistik lezyonun büyümesi üzerine Gö-

ğüs Cerrahi polikliniğine yönlendirilmiş. Başvurusunda nefes darlığı şikayeti mevcuttu. 

Özgeçmişinde Behçet hastalığı nedeniyle takipte iken, yaklaşık 2 yıl önce hemoptizi 

nedeniyle anjiografik embolizasyon uygulandığı, tbc için 3 aylık tedavi aldığı ve kül-

türlerde üreme olmaması üzerine tedavi kesildiği, kalçada osteonekroz nedeniyle Or-

topedi Kliniğince kalça protezi planlandığı ancak önceliğin akciğer olduğu söylenmiş 

ve tarafımıza yönlenlendirilmişti. Endoksan, prednol tedavisi alan olguda, PA akciğer 

grafide sağ akciğerde hava kisti ile uyumlu görünüm mevcuttu (Resim 1). Toraks BT’leri 

incelendiğinde; 2011 yılında sağ akciğer alt lob superiorda majör fissür komşuluğunda 

11x8 mm boyutlu iki adet kaviter lezyon. 2013 yılında sağ akciğer alt lobda, içerisinde 

hava sıvı seviyelenmesi bulunan 86x85 mm boyutlu lobüle konturlu, alt lob superior 

ve laterobazal segment bronşu ile direkt bağlantısı bulunan kaviter lezyona dönüştüğü 

ve 2014 yılında sağ akciğer alt lob segment bronşları ile bağlantısı bulunan lobüle 

konturlü duvarı olan ve içerisinde hava-sıvı seviyelenmesi bulunan 100x85 mm boyut-

larına ulaştığı görüldü (Resim 2). Kistik lezyonun büyümesi nedeniyle cerrahi planlan-

dı. Preoperatif dönemde endoksan tbc yönünden kesilmişti. Prednol kademeli şekilde 

minimal dozlara düşürülerek, sağ lateral torakotomi eşliğinde wedge rezeksiyon ve 

parsiyel dekortikasyon yapıldı. Patoloji sonucu, ön planda Behçet Hastalığı akciğer tu-

tulumu (pulmoner damarlarda lökositoklastikvaskülit, tromboze damarlar, fibrozanal-

veolit) ve tedaviye bağlı değişiklikler (plevral fibrozis, kalınlaşma) olarak raporlandı. 

Postoperatif erken dönem komplikasyon gözlenmezken, 7. günde hava kaçağı başladı 

ve heimlich valv ile taburcu edildi. Takibinde hava atımı kesilmeyen olgu (Resim 3), 

retorakotomi ile sağ alt lobektomiye tamamlama operasyonu yapıldı. Postoperatif 

komplikasyon gelişmeyen olgu, 8. günde taburcu edildi. Kalça protezi de yapılan olgu, 

postoperatif 1. yılda ve genel durumu iyi. (Resim 4)

Resim 2.

[P-046]

A CASE REPORT OF PULMONARY ACTINOMYCOSIS

 Muharrem Özkaya,  Mehmet Bilgin,  Nilay Çavuşoğlu,  Ali Uzar, 
 Sinan Gürhan Özgünlü
Antalya Training and Research Hospital

A 47 year old male was referred to our emergency department because of cough 

and hemoptysis. His cough usually aggravated at night, and no prominent chest pain, 

anorexia or body weight loss was noted. He smoked cigarettes 2 pack a day for over 30 

years. Respiratory examinations found no cervical lymphadenopathy, musculoskeletal 

disorder or other abnormalities. His blood pressure was 120/80 mmHg. Chest X-ray 

showed shadow in the right lower lobe (Fig. 1). The computed tomogram (CT) showed 

a speculated mass, 6 cm in diameter, over the medial basal segment of the right lower 

lobe, which was highly suspected as a malignancy (Fig. 2). PET scan from vertex to 

knee was performed 1.5 hours after intravenous injection of F-18 labelled flurode-

oxyglucose (FDG). PET scan showed abnormal FDG uptake in 6 cm diameter mass in 

the right lower lobe medial basal segment (SUVmax:5,6) (Fig. 3). Therefore he under-

went surgery for a further examination and treatment. We made a right thoracotomy 

insicion on the fifth intercostal space and palpated the lesion which was located on 

right inferior pulmonary vein and therefore a right lower lobectomy was performed. 

The subsequent pathological examination demonstrated the aggregates of filamen-

tous Gram-positive microorganism in the characteristic of “sulfur granules”, indicating 

actinomycosis. This patient was discharged uneventfully and underwent penicillin p.o. 

treatment at our clinic for 2 months.

Key Words: hemoptysis, lobectomy, sulfur granules, actinomycosis

Figure 1.
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) drenajı uygulandı. Hastanemizde çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde her iki ak-

ciğerde yaygın kistik lezyonlar ve pulmoner nodüller izlendi.

Sonuç: Langerhans hücreli histiyositozis genellikle genç erişkinlerde görülen na-

dir bir akciğer parankim hastalığıdır. Tanı alanların çoğunda sigara öyküsü mevcuttur. 

Hastalar genellikle nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı gibi şikayetler ile acil servise 

başvurabilirler. Bu hastalığın önemli komplikasyonlarından biri pnömotorakstır. To-

raks bilgisayarlı tomografisinde parankimde görülen kistik ve nodüler yapılar tanıya 

yardımcı iken kesin tanı akciğer biyopsisi ile konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: langerhans hücreli histiyositozis, pnömotoraks

[P-049]

ÇOKLU ORGAN YERLEŞİMLİ KİST HİDATİK OLGUSU

 Alkın Yazıcıoğlu,  Mahmut Subaşı,  Erdal Yekeler
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara

Giriş: Kist hidatik E. granulosus tarafından oluşturulan parazitik bir enfestasyon-

dur. Başta akciğer ve karaciğer olmak üzere pek çok organ ve dokuya yerleşebilen bir 

hastalıktır. Hidatik kist en sık karaciğerde (%50-70) görülmekte olup bunu akciğerler 

(%10-20) takip etmektedir. Bu iki organ haricinde vücudun diğer bölgelerinde atipik 

lokalizasyonlarda karşımıza çıkabilmektedir. Ancak aynı olguda aynı anda beş farklı 

organ ve dokuda bulunması nadir olarak görülmektedir.

Olgu: 14 yaşında kız çocuk göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu; yapılan tetkiklerinde 

kalp, toraks, karaciğer ve dalakta hidatik kistler tespit edildi (Resim 1). Öncelikle tora-

kotomi yapıldı ve kistin extrapulmoner olduğu görüldü, intratorasik kist hidatik opere 

edildi (Resim 2). Postoperatif dönemde paraparezisi meydana gelen olgu spinal MR 

inceleme de medulla spinaliste de kist hidatik tespit edildi (Resim 3). Ardından kardi-

yak kist hidatik opere edildi. Son olarak genel cerrahi tarafından splenektomi yapıldı 

ve karaciğerde ulaşılabilen kistler eksize edildi. Karaciğer de ulaşılamayan ve medulla 

spinalis bölgesindeki kist hidatik için albendazol tedavisi altına alındı.

Tartışma: E. granulosus enfestasyonlarında insan rastlantısal ara konak olup kistler 

genellikle karaciğer ve akciğer yerleşimlidir. Kardiyak kist hidatikler tüm hidatik kist 

olgularının %0.5 - 2’sini oluşturmakta, medulla spinalis kist hidatiği ise daha nadir 

olarak görülmektedir. Kist hidatiğin çoklu organ yerleşimli olması klinik pratikte klinis-

yenlerin sık karşılaştığı hasta grubudur. Ancak aynı anda 5 organda birden kist hidatik 

görülmesi nadir bir tablodur. Tedavisinde cerrahi yöntemler ön planda olup medikal 

tedavi de eklenmelidir. E. granulosusun her organı tutabileceği unutulmamalı ve olgu-

lar dikkatle tetkik edilmelidir.

Resim 1: Kardiyak, plevral, karaciğer ve dalak hidatik kistleri.

Resim 2: Plevral kist hidatiğin intraoperatif görüntüsü.

Resim 3: Medulla spinalite kist hidatik.

Anahtar Kelimeler: kist hidatik, plevral, medulla spinalis, albendazol

Resim 1.

Resim 2.

Behçet hastalığı ve hava kistli olgu önceki mevcut tedavileri de gözönünde bu-

lundurularak hem cerrahi risk hem de tedavi yönetimi, ilgili literatürler eşliğinde 

sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, hava kisti, hemoptizi, uzamış hava kaçağı

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-048]

PNÖMOTORAKS İLE BAŞVURAN LANGERHANS 

HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS OLGUSU

 Giray İntepe,  Mehmet Yıldırım,  Recep Ustaalioğlu, 
 Oya Uncu İmamoğlu,  Bülent Aydemir,  Halit Yardımcı,  Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
İstanbul

Amaç: Bu çalışmamızda pnömotoraks nedeniyle kliniğimizde takip ettiğimiz nadir 

görülen interstisyel bir akciğer hastalığı olan langerhans hücreli histiyositozlu bir ol-

guyu sunmayı amaçladık.

Yöntem: Hastanın geliş şikayeti, tanıda kullanılan akciğer röntgenogramı, tomog-

rafi tetkikleri ve biyopsi sonuçları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: 23 yaşında, 5 paket yıl sigara kullanım öyküsü olan hasta Ocak 2013’te 

öksürük, nefes darlığı şikayeti ile gittiği dış merkezde çekilen bilgisayarlı toraks to-

mografisinde her iki akciğer parankiminde yaygın kistik lezyonlar saptanmış. Açık ak-

ciğer biyopsisi sonucu langerhans hücreli histiyositoz tanısı alan hasta verilen tedaviyi 

uygulamamış ve sağlık kuruluşundan ayrılmış. Tanı almasından yaklaşık bir yıl sonra 

acil servisimize göğüs ağrısı ile gelen hastanın çekilen akciğer röntgenogramında sağ 

hemitoraksta pnömotoraks saptanması üzerine hastaya tüp torakostomi+kapalı sualtı 
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)Sonuç ve Tartışma:  Literatürde uzakdoğu toplumları dışında ilk bildirilen vakayı 

radyolojik ve patolojik görünümleriyle sunuyoruz. Bronşiektazi tanısıyla takip edilen 

ve tedavi planlanan hastaların PSD açısından da değerlendirilmesini önermekteyiz. 

PSD tanısında akciğer tutulumunun DPB olması tedavinin cerrahiden sonra, üzün sü-

reli antibiyotik tedavisinin yapılmasını gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: diffüz panbronşiolit, bronşiektazi, primer silier diskinezi

[P-052]

BİLATERAL BRONŞEKTAZİLİ VE CİDDİ 

HEMOPTİZİLİ HASTADA EŞ ZAMANLI BİLATERAL 

VİDEOTORAKOSKOPİK LOBEKTOMİ

 Kutsal Turhan,  Huriye Gülistan Bozdağ,  Yeliz Erol,  Ayşe Gül Ergönül, 
 Alpaslan Çakan,  Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Fokal bronşektazi için torakoskopik lobektomi güvenli ve etkili bir yöntem 

olarak kabul edilmektedir. Bu yazıda, ciddi hemoptizisi olan, sağ orta lob ve sol alt lob 

bronşektazili ve videotorakoskopik yöntemle her iki lobun eş zamanlı rezeke edildiği 

bir olgu sunulmaktadır.

Yöntem: On dokuz yaşında kadın hasta, prodüktif öksürük, sağ göğüs ağrısı, 250 ml 

hemoptizi yakınması ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Bronşektaziye ait semp-

tomlarının 10 yıl önce başladığını ve son bir haftadır gittikçe artan miktarlarda he-

moptizisi olduğunu ifade eden hastanın iki kez yapılan bronkoskopisinde aktif kanama 

odağı tespit edilemedi. Hastaya bilateral hastalık ve hangi akciğerden kaynaklandığı 

tespit edilemeyen majör hemoptizi nedeniyle eş zamanlı bilateral VATS lobektomi ya-

pılması planlandı.

Sonuçlar: Çift lümenli endotrakeal tüp ile genel anestezi indüksiyonundan sonra 

hasta ilk olarak sol lateral dekübit pozisyonuna alındı. VATS ile sağ orta lobektomiyi 

takiben sağ lateral dekübit pozisyonuna çevrildi ve yine VATS ile sol alt lobektomi ger-

çekleştirildi. Her iki lobektomide de iki adet 1’er cm’lik iki trokar insizyonu ve 5 cm’lik 

“utility” insizyon kullanıldı. Ameliyat sonrası dönemde sorunu olmayan hastanın sağ 

ve sol toraks drenleri sırasıyla postoperatif 1. ve 2. günlerde sonlandırıldı. Hasta ame-

liyat sonrası ikinci günde taburcu edildi. Şu anda postoperatif 10. ayında sorunsuz ve 

semptomsuz takibimizdedir.

Tartışma: Bilateral ve total rezektabl bronşektazili seçilmiş hastalarda eş zamanlı 

videotorakoskopik bilateral lobektomi güvenle yapılabilir. Bu yöntem ikinci bir yatış ve 

ikinci bir operasyonu engellemesinin yanı sıra, etkilenen tüm bronşektatik segmentle-

rin rezeke edilmesi nedeniyle özellikle şiddetli hemoptizisi olan hastalarda tek aşamalı 

kesin tedavi olanağı sunar ve kalıcı ya da tekrarlayan hemoptizi olasılığını önler.

Anahtar Kelimeler: bronşektazi, bilateral, videotorakoskopi, lobektomi

[P-053]

YAYGIN BRONŞ STENOZUNA BAĞLI AKCİĞER RE-

TRANSPLANTASYONU: ÜLKEMİZDEKİ İLK BAŞARILI 

TECRÜBE

 Songül Büyükkale1,  Nur Dilek Bakan2,  Özgür İşgörücü1, 
 Necati Çıtak1,  Barış Açıkmeşe2,  Murat Güçlü Elevli3,  Ayşe Ulukol4, 
 Betül Akdemir4,  Adnan Sayar1

1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
4. Göğüs Cerrahi ve Akciğer Nakli Kliniği
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Hastalıkları ve Akciğer Nakli Kliniği
3Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Kalp Damar Cerrahisi Bölümü
4Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Anestezi Bölümü

Amaç: Akciğer naklinde re-transplantasyon, ciddi primer greft disfonksiyonu ve 

refrakter kronik rejeksiyonun tedavisindeki tek tedavi seçeneğini oluşturmaktadır. 

Medikal ve endobronşial girişimsel tedavilerle yanıt alınamayan postoperatif yaygın 

bronş stenozuna bağlı ciddi solunum yetersizliğinde akciğer re-retransplantasyonu ile 

ilgili sonuçlar sınırlı sayıdadır. 

Resim 3.

[P-050]

KALSİFİK 20 YILIK KİST HİDATİK

 Semih Koçyigit
Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi

Akciğer kist hidatik insanda ara konakçı olarak görülen zoonotik bir hastalıktır. 

Akciğer kist hidatik hiçbir klinik belirti vermeyebilir. Çoğu kez tesadüfen teşhis edi-

lebilir. Akciğer kist hidatik klinik belirtisi komplikasyonlar ile ilgili olarak ortaya çıkar. 

Akciğer kist hidatik tedavisinde uzun yıllar pek çok yöntem denenmiş olsa da kesin 

tedavisi cerrahi yöntemdir. Cerrahi yöntemlerde kist boyutu yeri sayısı ve özelliğine 

göre değişmektedir.

Bizim hastamızda 20 yıldır semptomsuz olarak kalan yıllar icinde ceerahi önerilme-

sine rağmen kabul etmeyen hastamızı sunduk.

57 yaşında 20 yıl önce ilk kez teşhis konulan ve ameliyat önerilen hasta başka bir 

merkeze tekrar başvuruyor, aynı önerilerle karşılaşıyor. Bir daha da ameliyatı düşün-

meyen hasta, başka bir sebeple hastanemize başvuruyor; çekilen toraks BT tarafi-

mızdan konsültasyon isteniyor; eski filimlerine ulaşılan hastaya cerrahi önermemize 

rağmen kabul etmeyen hastanın bilgileri paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: kalsifik kist hidatik, 20 yıl

[P-051]

BRONŞEKTAZİLİ OLGUDA DİFFÜZ PANBRONŞİOLİT 

TANISI: BATI TOPLUMLARINDA İLK OLGU SUNUMU

 Akif Turna1,  H. Volkan Kara1,  Ezel Erşen1,  Nurlan Alizade1,  Büge Öz2, 
 Kamil Kaynak1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Diffüz panbronşiolit (DPB) idiyopatik inflamatuar bir hastalıktır. DPB respi-

ratuvar broşiolleri etkiler, süpüratif ve ciddi obstruktif solunum problemlerine neden 

olabilir. DPB nadir görülen primer silier diskinezinin (PSD) solunum sisitemi kompo-

nenti olarak literatürde uzak doğu ırklarında bildirilmiştir

Olgu: 26 yaşında erkek hasta kliniğimize tekrarlayan akciğer enfeksiyon şikayet-

leriyle kliniğimize basvurdu. Yapılan değerlendirmede klinik ve radyolojik bulguları 

broşiektazi ile uyumlu bulunurak cerrahi planlandı. Hastaya videotorakoskopik sol alt 

lobektomi işlemi yapıldı. Sorunsuz gecen cerrahi sonrası.hasta 5.günde taburcu edildi. 

Hastanın takibinde hastanın patolojik incelemesi DPB olarak değerlendirildi. Tedavisi 

medikal olan DPB için uzun süreli azitromisin planlandı. Hastamız sorunsuz takip al-

tındadır ve kulak burun boğaz ve üroloji kliniklerine PSD açısından tetkik edilmektedir.
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Resim 1.

Resim 2.

[P-055]

TORAKOTOMİ İLE HİLER BRONKOJENİK KİST 

EKSİZYONU: OLGU SUNUMU

 Necati Çıtak1,  Özgür İşgörücü1,  Cem Emrah Kalafat1, 
 Çağrı Cemaller1,  Yunus Aksoy1,  Çiğdem Obuz1,  Nurdan Kalkan2, 
 Songül Büyükkale1,  Nur Ürer3,  Adnan Sayar1

1Yedikule Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Yedikule Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Kliniği
3Yedikule Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Patoloji Birimi

Giriş: Bronkojenik kistlerin erken embriyonik gelişim evrelerinde laringotrakeal 

zemininin hücrelerinin kalıntılarından geliştiği düşünülmektedir. Bu gelişim erken 

bir evrede olursa kist mediasten, trakea, karina veya ana bronşlara yakın yerleşim 

gösterir. Gelişim geç dönemlerde yani bronşial tomurcuklanma ve dallanma sırasında 

olursa kist yerleşimi akciğer parankimindedir. Anomalinin gelişimi geciktikçe lezyon 

lokalizasyonu perifere kayar (1-3). Bronkojenik kistler (%60-79) asemptomatik olarak 

seyretse de; göğüs ağrısı, dispne, hemoptizi ve tekrarlayan enfeksiyonlar olarak ken-

dini gösterebilir, nadiren de sepsis veya bası semptomları oluştururlar (4,5).Tedavisi 

kistlerin cerrahi yöntemle tam çıkarılmasıdır.

Olgu Sunumu: 54 yaşında kadın hasta göğüs ağrısı nefes darlığı nedeniyle göğüs 

cerrahisi polikliniğine başvurdu. Yapılan fizik muayenede sol hemitoraksda yaygın ron-

küs dışında ek patoloji saptamayan hastanın tetkiklerinde toraks bilgisayarlı tomog-

rafisinde (BT) sol ana bronş posteriorunda lümeni daraltan kitle tespit edildi. Yapılan 

fiberoptik bronkoskopi (FOB) sonucu sol anan bronş girişinde posterior duvar kaynaklı 

Olgu: 34 yaşında bir kadın hastamıza bilateral bronşektazi nedeni ile veno-arterrial 

ECMO desteği ile bilateral akciğer nakli uyguladık. Postoperatif sorunsuz taburcu edi-

len hastamız 3.üncü ayda üst solunum yolu enfeksiyonu ve öncesinde mevcut olmayan 

bilateral wheezing bulguları yatırıldı.Takiplerinde medikal tedaviye rağmen giderek 

ilerleyen ekspiratuar wheezing gelişti ancak tetkikleri yapılan hastada rejeksiyon ve 

fırsatçı enfeksiyonlara yönelik bulgu izlenmedi. Rutin bronkoskopik incelemede inter-

medier bronş anteromedial duvarda granulasyon ve yaygın mukozal nekroz izlendi. 

Takiplerinde ilerleyici karakterde, non-anastomotik, sağda intermedier bronş girişinde 

belirgin bilateral bronşial stenoz gelişen hastanın solunum yetmezliğinin, diğer olası 

tanılar dışlandıktan sonra bronşial stenoza (vanishing bronchus) bağlı olduğu tespit 

edildi. Bu nedenle balon dilatasyon ve endobronşial tedavi seçenekleri ile yanıt alı-

namayan ve stent uygulaması için uygun olmayan hasta solunum yetmezliği nedeni 

ile postoperatif 6. ayda re-transplantasyon için listelendi. Postoperatif 12 ayda uygun 

donor bulunması ardından hastaya veno-arterial ECMO desteği altında sağ tek akciğer 

re-transplantasyonu uygulandı. Re-transplantasyon sonrası klinik tablosu hızla düze-

len hasta postoperatif 2. ayda taburcu edildi. Takiplerinde FEV1 düzeyi 1.53 lt. izle-

nen hastamız re-transplantasyon sonrası birinci yılındadır, ek problem izlenmemiştir.

Sonuç: Akciğer naklinde posttransplant yaygın bronşial stenoz ve solunum yetmezli-

ğinde re-transplantasyon iyi sağkalım sonuçları sağlamaktadır

Anahtar Kelimeler: akciğer nakli, bronşial stenoz, re-transplantasyon, bronşektazi

[P-054]

BİR NÜKS SPONTAN PNÖMOTORAKS OLGUSU: 

KATAMENYAL PNÖMOTORAKS

 Timuçin Alar1,  Ahmet Uysal2,  İsmail Ertuğrul Gedik1

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı

Giriş: Katamenyal pnömotoraks (KP), doğurganlık çağındaki kadınlarda menstrüel 

periodla ilişkili olarak ortaya çıkan bir nüks spontan pnömotoraks çeşididir. KP, mens-

trüel periodun başlamasından 24 saat öncesi ile 72 saat sonrasını kapsayan zaman dili-

minde gerçekleşen spontan pnömotorakslara verilen addır. Bu yazıda 5 kez sol spontan 

pnömotoraks geçiren katamenyal pnömotoraks tanısı konulan olgu sunulmuştur.

Olgu: Yirmisekiz yaşında kadın hasta hastanemizin acil servisine yaklaşık 4 saat 

önce başlayan sol taraflı göğüs ağrısı yakınması ile başvurdu. Öyküsünde hasta ağ-

rının aniden başladığını ve plöritik karakterde olduğunu, ayrıca menstrüel periodda 

olduğunu belirtti. Benzer yakınmaların hayatı boyunca son 1 yıl içinde iki kez daha 

menstrüel periodları sırasında geliştiğini ve daha önce başvurduğu dış merkezlerde 

yatarak nazal oksijen tedavisi aldığını ifade etti. Kliniğimize ilk başvurusu sonrası me-

dikal tedavi sonrası kontrole çağırılan hasta 3 ay sonra menstrüel periodda nüks pnö-

motoraksla başvurdu. Bunun üzerine hastaya sol VATS ile apikal kama rezeksiyon ve 

sol apikal plörektomi uygulandı. Operasyon sırasında diyafragmada por ve göğüs du-

varında endometriozis lehine bir odak saptanmadı. Göğüs duvarından alının parietal 

plevra biyopsilerinde endometriozis görülmedi. Post-op 1. günde dreni sonlandırılan 

olgunun kadın doğum kliniğine konsültasyonu sonucu hastaya 2 mg dienogest içeren 

oral kontraseptif (OKS) preparatı başlandı. Postoperatif 2. ayda benzer yakınmalarla 

hastanemizin acil servisine başvurdu. Öyküsünde OKS tedavisini gebelik plandığından 

dolayı kendi isteğiyle bıraktığını belirtti. FM’de solda solunum sesleri azalmış olarak 

duyulan hastanın PA grafisinde solda nüks pnömotoraks ile uyumlu görünüm izlen-

di (Resim 1). Hastaya 2 mg Siproteron asetat ve 0.035 mg Etinilestradiol içeren OKS 

preparatı başlandı. Yatışının 4. gününde hastanın kontrol FM’de bilateral solunum ses-

lerinin eşit duyuldu (Resim 2). Kontrol PA grafisinde akciğeri ekspanse olarak izlendi 

ve hasta çıkartıldı. Hasta bu son pnömotoraks epizotundan itibaren 4. ayında halen 

poliklinik kontrolünde olup yeni bir nüks gelişmemiştir.

Sonuç: KP, spontan pnömotorakslı hastalarda operasyona rağmen nüks gelişimine 

zemin hazırlamakta olup medical tedavi nüksleri önleyici önemli bir faktördür.

Anahtar Kelimeler: katamenial pnömotoraks, nüks pnömotoraks
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)4 gün (min:4-max:25) ] olarak hesaplandı (p=0,038, x2:4,3; Kruskall Wallis). Grup 1 

hastaların 7’sinde uzamış hava kaçağı, 3’ünde aseptik poş ve birer hastada pnömo-

toraks ve atelektazi izlendi. Grup 2’de ise hastaların 2’sinde uzamış hava kaçağı, birer 

hastada lober torsiyon, atelektazi, şilotoraks ve SVO saptandı. Uzamış hava kaçağı ve 

komplikasyon görülme oranları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlam-

lı farklılık saptanmadı (sırasıyla p=0,249 ve p=0,581). Her iki gruptaki uzamış hava 

kaçağı olan hastaların diğer hastalara göre hastanede yatış süreleri daha uzundu 

(p=0.001).

Sonuç: Erken evre akciğer kanseri olgularında VATS ile lober veya sublober rezek-

siyonlar kabul görmüş bir tedavi şeklidir. İnflamatuar bir hastalık olan bronşiektazide 

VATS ile anatomik rezeksiyonlar, benzer oranlardaki morbidite ve faydaları ile güvenli 

bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: bronşiektazi, rezeksiyon, lobektomi, segmentektomi, komp-

likasyon, VATS

[P-057]

CERRAHİ DIŞI YÖNTEMLE TEDAVİ EDİLMİŞ OLAN 

LOBER TORSİYON OLGUSU

 Yusuf Kahya,  Elvin Hamzayev,  Murat Özkan,  Çiğdem Gonca, 
 Ayten Kayı Cangır
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Toraks cerrahisinin ender görülen bir komplikasyonu olan ve cerrahi dışı yön-

temle tedavi edilmiş olan lober torsiyon olgusunu sunmayı amaçladık.

Yöntem: Bronşektazi nedeniyle akciğer rezeksiyonu uygulanan ve cerrahi son-

rasında orta lob torsiyonu gelişen hasta literatür eşliğinde olgu sunumu olarak 

hazırlanmıştır.

Bulgu: 2 yıldır devam eden öksürük, göğüs ağrısı ve kanlı balgam çıkarma şika-

yetleri olan 40 yaşında kadın hasta çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) 

sağ akciğer üst lob ve alt lob superior segmentte kistik bronşektazi alanları saptan-

ması üzerine kliniğimize yatırıldı. Bronkoskopisinde sağ sistemde üst lob ve alt lob 

superior segment bronş ağzında pürülan sekresyon izlendi. Hastaya sağ posterolateral 

torakotomi ile üst lobektomi ve alt lob superior segmentektomi uygulandı. Hastanın 

postoperatif 1. gün çekilen akciğer grafisinde sağ hemitoraks üst-orta zonda yeni geli-

şimli yaygın opasite saptanması üzerine lober torsiyondan şüphe edildi. Hastanın fizik 

muayenesinde genel durumu iyi, dinlemekle solunum sesleri sağ üst ve orta zonda 

azalmıştı. Laboratuvar değerleri normal sınırlardaydı. Pulmoner BT anjiografide, orta 

lobun tamamen konsolide görünümde olduğu, orta lob arterlerinin, veninin ve bron-

şunun proksimal bölümlerinde darlık olduğu ve tüm bu bulguların orta lob torsiyonu 

ile uyumlu olduğu rapor edildi. Yapılan bronkoskopide sağ sistemde üst lob ve alt lob 

apikal segment bronş güdükleri ile orta lob segment bronşlarının açık olmadığı iz-

lendi.Bronkoskopla bu segment bronşlarının içine girilemedi. Klinik ve radyolojik bul-

gularla akciğer rezeksiyonu sonrası orta lob torsiyonu geliştiğine karar verilen hasta 

kliniğimizin yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Hastaya devamlı pozitif havayolu 

basıncı (CPAP) uygulandı ve olası pulmoner ven trombozu düşünülerek düşük molekül 

ağırlıklı heparin başlandı. Günlük çekilen akciğer grafilerinde opasitede progresyon ol-

mayan, vital bulguları stabil olarak seyreden hastaya 7 gün boyunca CPAP uygulanarak 

postoperatif 8. gün asemptomatik olarak taburcu edildi. Postoperatif 1. ay grafisinde 

sağ hemitorakstaki opasitenin tama yakın gerilemiş olduğu izlendi.

Sonuç: Torsiyon sonrası etkilenen akciğer parankiminde gelişen hemorajik infarkt 

ve gangren katastrofik sonuçlara yol açabilir. Yüksek klinik şüphe, erken tanı ve agresif 

tedavi sağkalımı arttırır. Bu çalışmada bronşektazi nedeniyle opere edilen, postope-

ratif dönemde orta lob torsiyonu gelişen ancak klinik açıdan stabil seyreden hasta 

cerrahi dışı yöntemle tedavi edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: lober torsiyon, akciğer, tedavi

lümene doğru protüze ince cidarlı, pulsatil lümeni %80 oranında daraltan anevriz-

matik? kistik? lezyon izlendi.Kitle pulsatil olması nedeniyle biyopsi alınmadı. Cerrahi 

eksplorasyon kararı alındı. Sol posterolateral torakotomi ile toraksa girildi.Preop tet-

kiklerde belirtilen alanda bronşa bası yapmış kist izlendi. Kist çevre dokudan tamamen 

serbestlendi. Başka bir kitleye rastlanmadı.Bronşial kistin endobronşial komponenti 

mevcut değildi. Kist eksize edildi.Perop entubasyon tüpünün içinden FOB yapıldı ve 

endobronşial kitle izlenmedi. Preoperatif bulguların endobronşial kistin dış basısına 

bağlı bir endobronşial kitle görüntüsü oluşturduğuna karar verildi. Hasta post operatif 

3. gün şifa ile taburcu edildi. Histopatolojik tanısı bronkojenik kist olarak raporlandı.

Sonuç: Bronkojenik kistler, gestasyonel 3.-6. haftalarda trakea divertikülünün 

anormal tomurcuklanmasıyla meydana gelen, trakeabronşiyal sistemin gelişimsel 

anomalileridir. Akciğer parenkimi içinde veya mediastende yerleşebilirler. En sık yerle-

şim yerleri subkarinal ve paratrakeal bölgeler olup daha ender olarak paraözofageal ve 

hiler yerleşim de görülür. (1) Bronkojenik kistler asemptomatik olarak da saptanabi-

lirse de büyük çoğunluğu kanama, enfeksiyon ve ya sekresyon artışı sonucu meydana 

gelen büyüme ile hava yolları veya gastrointestinal sisteme bası bulgularına sebep 

olur. Olgumuzda bası nedeni ile nefes darlığı semptomları oluşmuştu.Bronkojenik kist-

lerde asemptomatik hastalara yakın takip öneren yazarlar olmasına rağmen halen al-

tın standart tedavi düşük oranda nüks, morbidite ve mortalite nedeni ile cerrahidir (4). 

Kistin tamamen çıkarılması nüks ve ilerde oluşabilecek düşük malignite riski açısından 

önemlidir (4,6). Olgumuzda cerrahi yaklaşım kistin lokalizasyonu doğrultusunda karar 

verilmiş, endobronşiyal komponentinin olmadığı per op FOB ile doğrulanarak kist total 

eksize edilmiştir. Bronkojenik kistlerde günümüzde kabul gören tedavi cerrahidir. Her 

ne kadar asemptomatik vakalarda yakın izlemi öneren çalışmalar bulunsa da düşük 

malignensi potansiyeli, semptomatik hale gelme insidansı nedeni cerrahi tedavi ilk 

seçenektir.

Kaynaklar: 
1. Fererroro P, Martin J, Duranceau A. Foregut Cysts of the Mediastinum In: Shields 

TW, editor.General Thoracic Surgery.7th Edition. Philadelphia.CN: Lippincott Williams 

and Wilkins 2009.p. 2520-2530

2. Sayar A, Solak O, Metin, et al. M.Mutiple Bronchogenic Cysts in the Mediastinum: 

Case Report. J Surg Arts.2010;1:1-4

3. Kerimoğlu B, Sayar A, Güleç H ve ark. İntratorasik Bronkojenik Kistler. GKDC Der-

gisi 1998;6: 91-94

4. Kirmani B, Kirmani B, Sogliani F. Should asymptomatic bronchogenic cysts in 

adults be treated conservatively or with surgery? Interactive CardioVascular and Tho-

racic Surgery 11 2010; 649–659

5. Elsayed H, Jogi R, Saleh H. Mediastinal bronchogenic cyst with radiological signs 

requiring surgical intervention.Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21 (1) 

:222-224

Anahtar Kelimeler: bronkojenik kist, cerrahi tedavi, torakotomi

[P-056]

BRONŞİEKTAZİ: ANATOMİK REZEKSİYONLARDA 

VATS KOMPLİKASYONLARI

 Muhammet Reha Çelik,  Hakkı Ulutaş,  Akın Kuzucu
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya

Giriş: Bronşiektazi tüm dünyada sıklığı giderek artan bir hastalıktır. Cerrahi için 

ideal durum, anatomik akciğer rezeksiyonu (lobektomi, segmentektomi) uygulanabi-

lecek lokalize hastalık bulunmasıdır. Kronik enflamasyon ve enfeksiyon ile seyreden 

bir hastalık olduğu için, cerrahi komplikasyon oranları yüksektir. Bu çalışmada, akci-

ğer kanseri ve bronşiektazi hastalarında video yardımlı torakoskopik (VATS) rezeksi-

yon olguları karşılaştırılarak, bronşiektazide VATS ile rezeksiyonun uygulanabilirliği 

değerlendirilmiştir.

Yöntem ve Bulgular: 2012-2014 yılları arasında kliniğimizde VATS ile uygulanan 

toplam 50 akciğer rezeksiyonu olgusu değerlendirildi. Anatomik rezeksiyonların 46’sı 

lobektomi, 4’ü pnömonektomi ve ikisi segmentektomi idi. Komplikasyonlarının farklı 

özellik taşıması nedeniyle pnömonektomi olguları çalışma dışında bırakıldı. Akciğer 

kanseri grubunda (Grup 1) 27 lobektomi, bronşiektazi grubunda (Grup 2) 16 lobektomi 

ve her iki grupta birer segmentektomi olgusu incelemeye alındı. Grup 1’de hastaların 

23’ü erkek, 5’i kadın iken Grup 2’de 10 kadın ve 7 erkek vardı. Grup 1’de yaş ortalama-

sı 60±9,6 [median: 60 yaş (min:36-max:75) ], Grup 2’de 36±13,4 [median: 38 gün 

(min:17-max:63) ] idi. Grup 1’de ortalama hastanede kalış süresi 11,3±5,5 [median: 

10 gün (min:4-max:25) ], Grup 2’de ortalama hastanede kalış süresi 8,5±5,1 [median: 
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Resim 2.

Resim 3.

[P-059]

DİRENÇLİ ŞİLOTORAKS; İNTRAABDOMİNAL 

DUKTUS LİGASYONU

 Onur Bayrakçı1,  Maruf Şanlı1,  Ersin Borazan2,  İlknur Aytekin1, 
 Ahmet Ferudun Işık1,  Bülent Tunçözgür1,  Levent Elbeyli1
1Gaziantep Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Gaziantep Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Plevral boşlukta lenfatik sıvı birikimi şilotoraks olarak adlandırılır. Lenfatik sıvının 

%95’i barsaklardan ve karaciğer %5’i akciğer, kalp, karın duvarı ve ekstremitelerden 

kaynaklanır. 71 yaşında erkek hasta; sol yan ağrısı ve progresif nefes darlığı şikayetleri 

ile dış merkezde çekilen Toraks BT’de sol alt lobta kaviter alan içeren kitlesel lezyon 

[P-058]

BRONKOSKOPİ VE PET BT İLE AYRIMI YAPILAMAYAN 

AKCİĞER KANSERİ VE HİDATİK KİSTLERDE 

İNDİREKT HEMAGLÜTİNASYON TESTİ

 Yener Aydın1,  Bayram Altuntaş1,  Hayri Oğul2,  Atilla Eroğlu1

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, 
Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Hidatik kist rüptüre olup komplike hale geldiğinde klinik ve radyolojik ola-

rak akciğer kanserinden ayrımı mümkün olamamaktadır. Bu çalışmada bronkoskopide 

endobronşiyal lezyon görülmeyen, radyolojik olarak kist-tümör ayrımı yapılamayan ve 

PET-BT’de malign kriter taşıyan komplike kist hidatik ile akciğer kanserinin ayırıcı tanı-

sında indirekt hemoglütünasyon testinin güvenilirliği araştırıldı.

Yöntem: Ocak 2010 ve Aralık 2014 yılları arasında kliniğimizde prospektif bir çalış-

mada 40 yaş üstü, bronkoskopide endobronşial lezyon gözlenmeyen, radyolojik olarak 

kist-tümör ayrımı yapılamayan ve PET-BT’de malign kriter taşıyan 15 olgu çalışmaya 

dahil edildi. Histopatolojik olarak 3 olguda hidatik kist, 12 olguda akciğer kanseri tes-

pit edildi. Ortalama yaş 52.4 (42-66 yaş arası) idi. 

Bulgular: Histopatolojik tanısı olmayan ve ayırıcı tanısı yapılamayan 15 olgudan 

üçünde indirekt hemoglutinasyon testi pozitif, onikisinde ise negatifti. İndirekt he-

moglutinasyon testi pozitif olan üç olguda da histopatolojik olarak hidatik kist tanısı 

konuldu. İndirekt hemoglutinasyon testi negatif olan 12 olgunun tümünde histopato-

lojik olarak akciğer kanseri tanısı konuldu.

Sonuç: Bulgularımız bronkoskopi, BT ve PET-BT ile primer akciğer kanserinden ay-

rımı yapılamayan komplike kist hidatik olgularında indirekt hemoglutinasyon testinin 

önemli katkı sağladığını göstermektedir. Bununla ilgili daha kapsamlı çalışmalara ih-

tiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: hidatik kist, akciğer kanseri, PET-BT, bronkoskopi, indirekt he-

moglutinasyon testi

Resim 1.
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[P-060]

ANTERİOR GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTESİNE YOL 

AÇAN MEDİASTİNAL LİPOSARKOMA

 Koray Dural1,  Nesimi Günal1,  Berkant Özpolat1,  Ekin Zorlu1, 
 Pınar Atasoy2

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Kliniği

Giriş: Orta-ileri yaş gruplarında daha sık görülen mediastinal liposarkomlar primitif 

mezenkimal hücrelerden köken alırlar. Tüm mediastinal tümörlerin %1’inden az görü-

lür ve pediatrik yaş grubunda nadirdir. Prognostik faktörler komple rezeksiyon, tümö-

rün yerleşim yeri ve grade’idir. Kemo-radyoterapinin etkinliği tartışmalıdır ve tedavi-

nin temelini cerrahi oluşturur. Literatürde çevre dokulara bası yapan dev liposarkomlar 

yayınlanmış olmakla birlikte, bildiğimiz kadarıyla anterior göğüs duvarı deformitesine 

neden olan dev miksoid liposarkom rapor edilmemiştir.

Olgu Sunumu: On altı yaşında göğüs ağrısı nedeniyle kliniğimize yönlendirilen 

bayan hastanın fizik muayenesinde sol anterior protrüzyonu fazla olan asimetrik pek-

tus karinatum deformitesi saptandı. Oskültasyonda sol hemitoraksta solunum sesleri 

duyulamadı. PA akciğer grafiside sol hemitoraksta total opasite gözlendi. Toraks BT’de 

anterior mediastende sol akciğerde total atelektaziye sebep olan 22,5 x 12,5 x 18,3 cm 

boyutlarında mediastinal şifte neden olan heterojen yapıda kitle saptandı. Transto-

rasik “tru-cut” biyopsi öncelikle iyi diferansiye mezenkimal tümör düşündürdü. Kitle 

standart torakotomi kesisi ile total olarak çıkartıldı. Hasta postoperatif 4. günde so-

runsuz olarak taburcu edildi. Histopatolojik tanı Grade 1 miksoid liposarkoma olarak 

raporlandı ve adjuvan tedavi planlanmadı.

Sonuç: Anterior göğüs duvarı deformitesi, mediastinal bir liposarkomun aşırı dere-

cede büyümesi nedeniyle görülebilir. Tedavi planı, prognozun asıl belirleyicisinin total 

cerrahi eksizyon olduğu unutulmadan yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: mediastinal kitle, göğüs duvarı deformitesi, liposarkoma

[P-061]

PET-BT LOKALİZASYONA GÖRE AKCİĞER KANSERİ 

ALT TİPİ DEĞERLENDİRMESİNDE YARARLI MIDIR?

 Rasih Yazkan1,  Sevim Süreyya Çerçi2,  Kadir Çeviker3,  Mustafa Yıldız2

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı

Amaç: Pozitron Emisyon Tomografi / Bilgisayarlı Tomografi akciğer lezyonlarının 

değerlendirilmesi ve evrelemesinde artan sıklıkla kullanılan bir tanı yöntemidir. Bu 

çalışmanın amacı, Pozitron Emisyon Tomografi / Bilgisayarlı Tomografi’de akciğer kan-

serinin histopatolojik alt tipleri, anatomik dağılımı ve maksimum standardize tutulum 

değeri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem: Mayıs 2011 ve Haziran 2014 tarihleri arasında invaziv ve/veya invaziv ol-

mayan tanı bulguları olan 281 akciğer kanserli hasta retrospektif olarak değerlendiril-

di. Histopatolojik alt tiplerinin dağılımları ve Akciğer Kanseri SUVmax değerleri primer 

tümör lokalizasyonuna göre değerlendirildi.

saptanması üzerine (Resim 1) yapılan bronkoskopide sol alt lob girişi içerisinden alı-

nan endobronşial lezyon patolojisi KHDAK (SCC) olarak raporlanmış. Kliniğimiz başvu-

rusu sonrası çekilen PET’te sol alt lob superiordaki 9. kostada destrüksiyona neden olan 

ortası hipometabolik kitlesel lezyonda, sağ alt paratrakeal, prekarinal ve subkarinal 

lenf nodlarında malignite düzeyinde artmış tutulum olarak raporlandı (Resim 2). Has-

taya sol alt lobektomi + mediastinal lenf nodu diseksiyonu + Toraks Duvarı Rezeksi-

yonu (enblok) yapıldı. Postoperatif 3. günde şilotoraks saptanması üzerine oral alımı 

stoplanması ile birlikte uygulanan Somatostatin tedavisine rağmen Sol retorakotomi 

+ ductus ligasyonu (inferior pulmoner ven güdüğünün hemen altında aortanın kıyı-

sından şilöz drenaj) yapıldı. Ancak günlük >2500 cc drenaj, hiponatremi, hipokalemi, 

hipoalbuminemi ve genel durum bozukluğu nedeniyle reoperasyon planlandı. Hastaya 

Laparotomi + Ductus Ligasyonu (sisterna şili proksimali) yapıldı Postoperatif drenajı 

olmayan hasta postop 3. gün tüpü çekilerek hastane yatışının 21. günü şifa ile taburcu 

edildi Şilotoraks Başlangıçta oral diyette yer alan yağ asitlerinin her şeyden önce direkt 

portal venöz sisteme geçebilen orta zincirli trigliserid olması sağlanır. Lenfatik sıvının 

anlamlı olarak yüksek seyreden hastalarda oral alımın tamamen kesilip, parenteral 

beslenmeye geçmek gerekebilir (1,2). Bizim olgumuzda oral alım kapatılıp, tüp to-

rakostomi ile drenaj sağlanmış, parenteral beslenme sağlanmıştır. Son yıllarda çeşitli 

klinik çalışmalar somatostatin veya uzun etkili sentetik octreotid anologlarının kulla-

nımının şiloz efüzyonu kalıcı olarak durdurabileceğini göstermektedir. Somatostatin 

genellikle erişkinlerde 250 μgr/h, çocuklarda 10 μgr/h intravenöz olarak tatbik edilir. 

Bu doz basamak basamak maksimal yanıt alınana kadar arttırılabilir. Bizim olgumuzda 

da somatostatin uygulanmıştır. Tek taraflı şilotorakslı hastalarda torakotomi aynı ta-

raftan yapılmalıdır. Bilateral effüzyonu olan hastalarda ise başlangıçta sağ torakotomi 

tercih edilmelidir (3). Tedavi protein kaybını en aza indirmek için seri ve agresif olma-

lıdır. Bizim olgumuzda şilöz drenajın devam etmesi üzerine sol retorakotomi ile şilöz 

drenaj lokalizasyonu belirlenip ligasyon sağlanmıştır. Tedavi edilmeyen şilotoraksta 

mortalite %50’ye yaklaşmaktadır (4). Bizim olgumuzda tüp torakostomi ile drenaj, 

orta zincirli yağ asiti içeren yüksek proteinli diyet, oral alımın stoplanması, somatos-

tatin tedavisi, torakotomi ile duktus ligasyonuna rağmen günlük >2500 cc drenaj, 

hiponatremi, hipoalbuminemi, hipokalemi ve genel durum bozukluğu izlenmesi üze-

rine intraabdominal duktus ligasyonu yapılmış olup hasta şifa ile taburcu edilmiştir. 

Sonuç olarak takip, medikal tedavi, torakotomi ile düzeltilemeyen dirençli şilotoraks 

olgularında ender olarak uygulanan intraabdominal ligasyon ile tedavi sağlanabilmesi 

nedeniyle kliniğimiz tarafından olgu sunumu yapılması anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: şilotoraks, lobektomi, intraabdominal yaklaşım, duktus ligasyonu

Resim 1.

Resim 2.



23 - 26 Nisan 2015  –  Susesi Otel, Antalya POSTER BİLDİRİLER

47

A
K

C
İĞ

E
R

 (
O

N
K

O
L

O
Jİ

K
)

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-063]

REZEKSİYON UYGULANAN MULTİPL PRİMER 

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SAĞKALIM 

ORANLARI

 Cansel Atinkaya Öztürk,  Elçin Ersöz,  Murat Kavas,  Sibel Arınç, 
 Çağatay Tezel,  Hakan Kıral,  Volkan Baysungur,  Hakan Yılmaz, 
 Levent Alpay,  İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

Amaç: Multipl primer akciğer kanseri seyrek rastlanılan tümörlerdir. Ortalama 

%1.6 oranında gözlenmektedir. Seyrek rastlanılan tümörler olduğundan prognoz, 

sağkalım ve evreleme konusunda hala belirsizlikler mevcuttur. Bu amaçla cerrahi 

rezeksiyon uygulanan multipl primer akciğer kanserli hastaların sağkalım oranlarını 

retrospektif olarak inceledik.

Yöntem: Ocak 2004-Ocak 2014 tarihler arasında 42 hasta (42 E, ortalama 56 yaş 

(min 47-75) MPAK nedeniyle rezeke edildi. Bu hastaların 15’i senkronöz ve 27’si me-

takronöz akciğer kanseri idi.

Bulgular: İki hastada operatif mortalite söz konusu idi ve postoperatif komplikas-

yon oranı %33’tü. Ortalama sağkalım oranı tüm hastalarda 30 aydı. Uzun dönem mor-

talite oranı %32 idi. Ortalama sağkalım senkronöz hastalarda 30 ay (min 3, max 60 ay) 

ve metakranöz hastalarda 68 aydı (min 6 max 204 ay idi).

Sonuç: Lenf nodu negatif metakron tümörlü hastalarda sağkalım senkron tümörlü 

hastalara göre daha iyidir. MPAK’li hastaların evrelemesi sınırlı hastalık akciğer kan-

serli (Evre I ve Evre II) hastalıkla uyumlu bir sağkalım göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: multipl primer akciğer kanserleri, senkron tümörler, metakron 

tümörler

Bulgular: Primer tümör lokalizasyonuna göre akciğer kanseri SUVmax araştırması 

yapıldı. Skuamoz hücreli karsinomun sağ üst lob, sol üst lob, sol alt lob, sağ ana bronş 

ve sol ana bronş lokalizasyonlarındaki tümörlerinde Suvmax değerlerinin adenokarsi-

nomdan daha yüksek olduğu görüldü (P<0.05).

Sonuç: Akciğer kanserinin kesin tanısı sadece histopatolojik inceleme ile yapılır. 

Öte yandan Pozitron Emisyon Tomografi / Bilgisayarlı Tomografi değerlendirmesi, bazı 

lokalizasyonlarda SUVmax değerlerine göre bazı histopatolojik alt tiplerinin yorum-

lanmasında yardımcı olabilir. Bu konuda ileri klinik çalışmaların yapılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: PET-BT, akciğer, kanser

[P-062]

METASTATİK PULMONER LEİOMYOSARKOM 

OLGUSU

 Süleyman Anıl Akboğa1,  Celal Buğra Sezen1,  Anar Süleymanov1, 
 Ömer Uluoğlu2,  Sedat Demircan1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı

 Uterusun düz kas tümörleri, biyolojik davranışlarına göre bening, malign ve ma-

lignite putansiyelleri bilinmeyenler olarak gruplandırılmaktadır. Bu tümörleri sınıf-

landırmak için selülarite, nükleer atipi, nekroz ve mitotik aktivite kullanılmaktadır. 

Bunlar içinde en önemlisi mitotik aktivitedir. Bu tümörler en sık olarak akciğer ve 

karaciğere metastaz yapmaktadırlar. Uterustaki leiomyom ve leiomyosarkom olgu-

larında histerektomiden yıllar sonra genellikle akciğere metastaz görülmektedir. Bu 

sebeple akciğerde leiyomyosarkom metastazı açısından araştırılan olguların daha 

önceden myomektomi veya histerektomi geçirip geçirmedikleri sorgulanmalıdır. Lei-

omyosarkom sebebi ile histerektomi olmuş olan olgularda göğüs cerrahisi açısından 

akciğer parankimine ve endobronşial olarak iki tip metastaz izlenebilir. Endobronşial 

metastazlı olgularda öksürük, dispne ve hemoptizi görülürken parankim metastazlı 

olgularda ise bilateral lezyonlara rağmen genellikle semptom görülmemekte ve rutin 

kontrollerde metastaz saptanmaktadır. Bazı olgular ise öksürük, nefes darlığı ve göğüs 

ağrısı ile başvurmaktadır. Fakat olguların çoğunda ciddi pulmoner tutuluma rağmen 

semptom yoktur.

 Bizim olgumuzda ise 51 yaşında bayan hastaya eylül 2012’de leiomyosarkom ön ta-

nısı ile total abdominal histerektomi ve bilateral salpingoooferektomi yapılmış ve pa-

toloji tarafından leiomyosarkom olarak raporlanmış. Ayrıca kitlede 10 büyük büyütme 

alanında 30’un üzerinde tipik ve atipik mitoz izlenmiştir. Selülerite de belirgin artış, 

belirgin kuvvetli ve diffuz hücresel atipi ve hyalen nekroz yanısıra koagülasyon nekroz 

türünde tümör nekroz alanları izlenmiş. Bunun üzerine hastanın yapılan takiplerinde 

hastaya kontrol amaçlı çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde sol hemitoraks ante-

rior kesiminde diyafragmaya geniş tabanlı oturan yaklaşık 13*7,5*9 cm boyutların-

da ölçülen içerisinde kistik nekrotik alanlar bulunan heterojen tarzda kontrastlanma 

gösteren kitle lezyonu izlenmiştir. Sol hemitoraksta masif plevral efüzyon izlenmiştir. 

Sonrasında çekilen PET CT’de sol akciğerde izlenen bronkovasküler yapıları saran, üst 

lob bronşunu tıkayan ve alt lob bronşunu belirgin olarak daraltan 13*9 cm boyutların-

daki kitlede patolojik artmış 18F-FDG tutulumu saptanmıştır. (SUVnaks:14,1) .Bunun 

üzerine hastaya tanısal amaçlı yapılan torasentez de malign hücreler izlenmemiş inf-

lamatuar hücrelerden zengin plevral sıvı olarak raporlanmıştır. Plevral sıvının bening 

olarak raporlanması üzerine hastaya kliniğimiz tarafından sol ekstended pnömonek-

tomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Lezyonun patolojik incelemesinde 

ise yüksek dereceli leiomyosarkom ile uyumlu sol pnömonektomi materyali olarak ra-

porlandı. Bronş cerrahi sınır tümör içermemektedir. Ayrıca mediastinal lenf nodu dis-

seksiyonu amacıyla disseke edilen 5-6-7-9-10 nolu lenf nodları reaktif olarak izlendi.

 Sonuç olarak uterus leiomyom ve leiomyosarkom sebebiyle total abdominal histe-

rektomi veya myomektomi uygulanan olgularda yıllar sonra akciğerde metastaz izle-

nebildiğinden ve bu olgularda çoğunlukla herhangi bir semptom görülememesinden 

dolayı histerektomi geçirmiş olan olgular uzun süreli olarak izlenmelidir. Ayrıca metas-

tatik akciğer veya soliter pulmoner nodül-kitle ön tanısı ile araştırılan olguların yıllar 

önce histerektomi veya myomektomi geçirip geçirmediği mutlaka sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: leiomyosarkom, histerektomi, myomektomi, uterus, pnömonektomi
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lar arasında sürvi karşılaştırılması anlamlı bulunmadı (p:0.188). Dört hastada majör 

komplikasyon görülürken sekiz hastada minör problemler gözlendi. Cerrahi mortalite 

gözlenmedi. 10 yıllık sağkalım oranı 88%ve standart sapması 3.2%olarak bulundu.

Sonuç: Literatürün aksine bronşiyal karsinoid tümörlerde standart tutulum de-

ğeri yüksektir. Ancak, yüksek standart tutulum değeri ile sağkalım arasında bağlantı 

bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: karsinoid tümör, standart tutulum değeri, sağkalım

[P-066]

SAĞ ÜST LOBEKTOMİ SONRASI SOL ÜST LOPTAKİ 

BÜLÜN MEDİASTİNAL HERNİASYONU

 Gün Murat Eyüboğlu,  Tekin Yıldız,  Servet Demir
Bursa Medical Park Hastanesi

Giriş ve Amaç: Akciğerlerde, trans-mediyastinal bül herniasyonu oldukça nadir gö-

rülen bir komplikasyondur ve bu konuda literatürde çok az veri mevcuttur. Çok nadir 

görülen bu komplikasyonu paylaşmak için olgu sunulmuştur.

Olgu: Nefes darlığı, göğüs ağrısı, kanlı balgam şikâyetleri ile başvuran 52 yaşında er-

kek olgunun 45 paket/yıl sigara öyküsü mevcuttu. Toraks BT incelemesinde sağ akciğer 

üst lob posterior seğmentte, lateral plevraya komşu, 44x41 mm büyüklüğünde kitle ve 

her iki üst lobda yaygın büllöz hava kistleri saptandı. Tanısal amaçlı tüm vücut FDG-PET/

CT değrlendirmesinde sağ akciğer üst loptaki kitle lezyonunda artmış metabolik aktivi-

te tutulumu (SUVmax: 9.4) dışında; sağ üst paratrakeal lenf bezinde minimal aktivite 

(SUVmax: 3.7) artışı ve tüp torakostomi alanında lokalize aktivite artışı gözlendi. TTİİB 

non-diagnostik olarak geldi. Sağ üst lobektomi planlanan hastanın solunum fonksiyon 

testleri FEV1: 2.9 lt-%95, FVC: 3.37-%97, FEV1/FVC: %86 olarak saptandı. Hastaya sağ 

üst lobektomi ve mediastinal lenf bezi diseksiyonu uygulandı. Operasyon sonrası yoğun 

bakıma alınan hasta post-operatif 1. günde ekstübe edildi. Post-operatif 2. günde hava 

kaçağı olmayan ve drenajı 100 ml seviyesinde seröz vasıfta olan hastanın kontrol postero-

anteriyor akciğer grafisinde (PA AC grafisi) sağ akciğer total atelektatik görünümdeydi ve 

trakea hava sütunu sağa deviyeydi. Bronkodilatatör desteğine ve solunum fizyoterapisine 

rağmen atelektazide açılma gözlenmedi. İki gün üst üste fiberoptik bronkoskopi (FOB) 

ile hastanın atelektatik akciğerindeki sekresyonlar aspire edilerek akciğerin ekspanse 

olması amaçlandı. Post-operatif 5. günde kontrol PA AC grafisinde sağ akciğer hala ate-

lektatik idi. CPAP desteğinde olan hastanın kan gazında oksijenizasyonun bozulması ve 

kalsiyum kanal blokeri infüzyonuna rağmen artan taşikardisi nedeniyle re-entübe edildi. 

Post-operatif 6. gün FOB sekresyona rastlanmadı. Post-operatif 9. günde hasta ekstübe 

edildi; ancak solunum sıkıntısı artıp, taşipne ve arter kan gazlarında bozulma gelişince, 

11. gün hasta tekrar entübe edildi. Post-operatif 12. gün çekilen Toraks BT’de sol akciğer 

üst lobdaki hava kistlerinin ekspanse olarak trakea ve mediasteni sağa doğru ittiği ve 

belirgin mediyastinal şifte yol açtığı gözlendi. Patoloji sonucu pT2a N0 Evre 1b olarak 

gelen hastaya sol akciğer üst lobektomi yapılması ve sonrasında da uzamış entübasyon 

nedeniyle trakeostomi açılması planlandı. Ancak hastanın YBÜ’nde takipleri sırasında so-

lunum ve kardiak arrest gelişmesi üzerine kardiyo-pulmoner resüsitasyon (CPR) uygulan-

dı. Endotrakeal tüpün distal ucunun sekresyon ile tamamen tıkalı olduğu anlaşılınca has-

tanın endotrakeal tüpü değiştirildi. Hastanın hemodinamisinin ve kliniğinin bozulması, 

şuurda bozulma olması nedeniyle beyin ödemi düşünülerek, anti-ödem tedavi başlandı. 

Post-operatif 14. günde hasta tekrar operasyona alındı. Sol akciğer üst lobektomi yapıl-

dı. Trakeostomi açıldı. Post-operatif 1. günde kan gazı değerleri normalleşen hastanın 

kontrol PAAC grafisinde sağ akciğerin tama yakın ekspanse olduğu gözlendi. Hastanın 

sedasyonu kesilerek bilinç durumu değerlendirildi. Ağrılı uyarana yanıt olmasına rağmen 

bilincin tamamen açık olmadığı gözlendi. Bir gün sonra tüm sedasyon ilaçlarının kesil-

mesine rağmen, şuuru açılmayan hasta Nöroloji ile konsülte edildi. Beyin MR’ında global 

hipoksemi defekti görüldü. Post-operatif 6. günde hava kaçağı tekrar başladı. Kontrol PA 

AC grafisinde sol akciğer üst zonda minimal ekspansiyon defekti görüldü. Günlük takiple-

rinde hava kaçağı giderek azaldı. YBÜ’nde takipleri sırasında hastadan alınmış olan derin 

trakeal aspirasyon kültüründe Klebsiella pnömonia ve Acinetobacter baumanii üremesi 

oldu. Antibiyogram sonuçlarına uygun şekilde antibiyoterapi düzenlendi. Ancak septik 

şoka giren hasta, çoklu organ yetmezliği nedeniyle, son operasyonundan 30 gün sonra 

eksitus oldu.

Tartışma: Transmediyastinal bül herniyasyonu nadir bir komplikasyondur. Özellikle 

karşı akciğerde büyük bülleri olan hastalarda, anatomik rezeksiyon sonrası bu tür nadir 

komplikasyonların da gelişebileceği hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: bül herniyasyonu, akciğer kanseri, lobektomi,mediyastinal bül 

herniyasyonu

[P-064]

PRİMER AKCİĞER KANSERİNDE TEK MERKEZDE 

UYGULANAN ÜÇ FARKLI CERRAHİ YÖNTEMİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

 Serhan Tanju1,  Suat Erus3,  Yusuf Bayrak2,  Şükrü Dilege1

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul
2VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul
3Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul

Amaç: Video yardımlı cerrahi (VATS), robot yardımlı cerrahi (RATS) ve minimal in-

vazif açık cerrahi (MIOS) primer akciğer kanserinin tedavisinde uygulanan cerrahi yak-

laşımlardır. Bu çalışma, üç farklı cerrahi yaklaşımı ameliyat sonrası bulgular açısından 

karşılaştırmak amacıyla planlandı.

Yöntem: Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümünde Ocak 2006 – Ekim 2014 

tarihleri arasında, primer akciğer kanseri nedeniyle akciğer rezeksiyonu, mediastinal 

lenf nodu diseksiyonu uygulanan 260 hasta incelendi. Bu hastalar içersinde VATS ve 

RATS uygulanan hastalarla aynı preoperatif özelliklere sahip MIOS uygulanan hastalar 

“propensity score matching” metodu ile belirlendi. Üç grup yaş, cinsiyet, tümörün his-

tolojik tipi, evresi, ameliyat süresi, komplikasyon, mortalite, drenaj süresi, hastanede 

kalış süresi, sağkalım açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: VATS ile RATS uygulanan hastaların karşılaştırılmasında hastanede kalış 

süreleri 7,42 ±4,03 vs 6,32 ±4,55 (p: 0,28) ; VATS ile MIOS karşılaştırmasında 6,52 

±3,63 vs 7,41 ±2,06 (p: 0,001) ; RATS ile MIOS karşılaştırmasında ise 6,32 ±4,55 vs 

6,53 ±1,83 (p: 0,14) idi. VATS ile RATS hastaları arasında minör ve majör komplikasyon 

oranları sırasıyla 2/19 vs 1/19 (p:1) ile 1/19 vs 1/19 (p:1) ; VATS ile MIOS karşılaştırma-

sında 3/27 vs 5/27 (p:0,70) ile 1/27 vs 1/27 (p:1) ; RATS ile MIOS karşılaştırmasında ise 

1/19 vs 2/19 (p:1) ile 1/19 vs 2/19 (p:1) saptandı. Ayrıca hiç bir grup arasında taraf, ek 

cerrahi girişim ve preop invaziv evreleme parametreleri arasında istatistiksel anlamlı 

farklılık saptanmadı.

Sonuç: MIOS uygulanan hastalarda diğer minimal invazif yöntemlerle kıyaslan-

dığında hastanede kalış süresinin uzun olduğu saptanmıştır. Robotik cerrahinin ha-

len maliyet açısından diğer yöntemlerle kıyaslandığında dezavantaja sahip olduğu 

görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: robotik cerrahi, torakoskopik cerrahi, akciğer kanseri

[P-065]

AKCİĞER KARSİNOİD TÜMÖRLERİNDE STANDART 

TUTULUM DEĞERİ SAĞKALIMI ETKİLER Mİ?

 Levent Alpay,  Serkan Bayram,  Elçin Ersöz,  Talha Doğruyol, 
 Hakan Kıral,  İlker Kolbaş,  Mine Demir,  Çağatay Tezel, 
 Volkan Baysungur,  İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü

Amaç: Bu çalışmanın amacı bronkopulmoner karsinoid tümörlerde standart tutu-

lum değerinin sağkalım ile arasında bağlantı olup olmadığını değerlendirmektir.

Yöntem: Ocak 2005 ile Eylül 2014 tarihleri arasında bronkopulmoner karsinoid tümör 

tanısıyla hastanemizde opere edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cinsi-

yet, operasyon, evre, patoloji, standart tutulum değeri, morbidite ve mortalite açısından 

analiz edildi. Standart tutulum değeri 2.5’in üzerinde “yüksek” olarak kabul edildi.

Bulgular: Bronkopulmoner karsinoid tümör tanısıyla 114 hasta opere edildi. 57 

(51.8%) hasta erkek ve 55 (48.2%) hasta kadındı. Ortalama yaş 49.06±15.36 yıl ola-

rak bulundu. Hastane yatış süresi 8.12±6.63, medyan 6 gündü. 105 hastada cerrahi 

rezeksiyon yapıldı. Dokuz hastada sadece tanısal amaçlı ve endobronşiyal tümör dest-

ruksiyonu amaçlı işlem yapıldı. Yetmiş bir hasta evre IA (62.3%), 26 hasta IB (22.8%), 

beş hasta IIA (4.4%), beş hasta IIB (4.4%) ve yedi hasta (6.1%) IIIA’ydı. 86 (75.4%) 

hasta tipik olarak bulunurken, 21 (18.4%) hasta atipik karsinoid olarak saptandı. Dört 

(3.5%) hastada onkositik karsinoid tanısı konuldu ve üç (2.6%) hastada patolojik alt 

tip tayini yapılamadı. Onkositik hasta grubunun sürvi oranı tipik karsinoid tanılı grup-

tan istatistiki olarak anlamlı düşük bulundu (p:0.002). 57 hastaya operasyon öncesi 

pozitron emisyon tomografisi (PET/CT) çekildi. Standart tutulum değeri 50 (87.7%) 

hastada yüksek ve yedi (12.3%) hastada düşük olarak bulundu. İki grup arasında sürvi 

oranları istatistiki olarak anlamlı bulunmadı (p:0.285). Üç hastada N2 hastalık ve bir 

hastada N1 hastalık mevcuttu. Lenf nodu metastazı bulunan hastalar ile bulunmayan-
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[P-068]

NADİR BİR SENKRON TÜMÖR OLGUSU: RENAL 

HÜCRELİ KARSİNOMA VE “CLEAR CELL” 

DEĞİŞİKLİKLER GÖSTEREN BÜYÜK HÜCRELİ 

KARSİNOM

 Alkın Yazıcıoğlu1,  İbrahim Onur Alıcı1,  Levent Işıkay2, 
 Serkan Doğan2,  Bayram Gülmemedov2,  Gülten Aydoğdu3, 
 Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Renal hücreli karsinoma ile “clear cell” değişiklikler gösteren büyük hücreli 

akciğer karsinomu birlikteliği oldukça nadir olup her iki tümöründe primer olduğunun 

ayırıcı tanısında TTF-1 yol göstericidir.

Olgu Sunumu: 61 yaşında erkek hasta öksürük şikayetiyle başvurduğu aile hekimi-

nin yaptığı incelemelerde sağ akciğer üst lobda kitle saptanıp yönlendirilmiş (Resim 

1). İleri tetkiklerde ise sağ renal kitlesi de tespit edilen hastanın PET-CT’sinde her iki 

kitlede de yüksek tutulum saptandı (Sağ renal SUV max:7,19; sağ akciğer üst lob SUV 

max:11,15). Bronkoskopide sağ üst lob apikal segment girişinden taşan endobronşi-

ayal lezyon görüldü, alınan biyopsi definitif olmadı. Olguya önce radikal nefrektomi, 

ardından sağ üst lobektomi olacak şekilde ardışık cerrahi eksizyon uygulandı. Nef-

rektomi materyalinin patolojisi renal hücreli karsinoma olarak geldi (T3bN1M0) (CK7 

diffüz (+), CD10 (-), c-kit (+), vimentin (-). Lobektomi materyalinin patolojisi ise clear 

cell değişiklikler içeren büyük hücreli karsinoma ile uyumlu olarak geldi (T2aNoM0) 

(TTF-1 (+), CK7 (+), CEA (+), CD10 (-), c-kit (-), p53 (-) ) (Resim 2).

Tartışma: Renal hücreli karsinomalar clear cell tümörlerdir. Akciğerdeki lezyonun 

histopatolojik incelemesinde de clear cell değişikliklerin görülmesi bu tümörün renal 

kitlenin metastazı olduğunu düşündürmektedir. Ayırıcı tanıda TTF-1 yol gösterici olup 

metastaz veya sekonder primer tümör olduğunu tespit etmede belirleyici rol oyna-

maktadır. Nart ve ark’nın çalışmasında akciğere metastaz yapmış 22 primer karsinom 

(GIS karsinomları n=7, Kadın genital n=4, Böbrek 4, Meme 3, Pankreas 3, Mezotel-

yoma 1) olgusu incelenmiş ve akciğere metastazların hiçbirinde TTF-1 ekspresyonu 

saptanmamıştır. Dolayısıyla akciğerdeki lezyonun TTF-1 ile pozitif boyanması tümörün 

primer olduğunu düşündürmekte olup olgumuz senkron renal ve akciğer karsinomu 

olarak değerlendirilmiştir. Perner ve ark.’nın çalışmasına göre TTF-1 ekspresyonu olan 

tümörlerde prognozun daha iyi olduğu ve beklenen yaşam süresinin daha uzun olduğu 

bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: berrak hücre, büyük hücreli karsinom, TTF-1, akciğer kanseri

Resim 1. Sağ akciğer üst lobda kitle.

Resim 2. “Clear cell” değişiklikler gösteren büyük hücreli karsinomun histopatolojik görünümü.

[P-067]

NADİR RASTLANAN BİR OLGU: ENDOBRONŞİYAL 

SCHWANNOMA

 Bülent Aydemir,  Miray Ersöz,  Eyüp Halit Yardımcı,  Oya İmamoğlu, 
 Ömer Giray İntepe,  Mehmet Sait Ersöz,  Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nörilemmoma veya nörinoma olarak da bilinen schwannomlar periferik sinir hüc-

relerinden köken alan benign tümörlerdir (3). İntratorasik olarak sıklıkla posterior 

mediastende yer alırlar ve çoğunlukla interkostal sinirler ile sempatik zincirden kay-

naklanırlar. İntrapulmoner yerleşimleri atipik olup endobronşiyal olarak görülmeleri 

oldukça nadirdir (2).

Olgu: Geçirilmiş hastalık öyküsü bulunmayan 23 yaşında kadın hasta tarafımıza be-

lirgin bir şikayeti olmaksızın başvurdu. Dış merkezde çekilmiş olan toraks BT görüntü-

lemesinde sol akciğer alt lobda kitle tespit edilmiş olan hastaya fleksible bronkoskopi 

uygulandı. Sol alt lob bronşunda endobronşiyal kitle görüldü. Hastaya torakotomi ile 

sol alt lobektomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu uygulandı, bronşta cerrahi sınır 

negatif olarak bildirildi.

Makroskopik olarak mukoid, kirli beyaz renkli, kanamalı olarak görülen kitlenin çapı 

yaklaşık 1.5 cm olarak gözlendi. Haydarpaşa Numune EAH Patoloji Kliniği tarafından 

değerlendirilen kitle Mayo Clinic Patoloji Departmanı tarafından da konsültasyon is-

tenerek değerlendirildi. Patoloji raporu konsültasyon sonucu ortak kararla tümörün 

melanotik schwannom olduğunu bildirdi. Patoloji raporuna göre endobronşiyal yer-

leşimli melanotik schwannomlar vaka raporları şeklinde çok nadir olarak bildirilmiş 

olup biyolojik davranışları belirsizdir. Genel olarak melanotik schwannomlar benign 

tümörler olarak değerlendirilmesine rağmen %26’ya varan oranlarda metastaz riski 

gösterebileceği değişik literatür kaynaklarında yer almaktadır.

Operasyon sonrası rutin kontrolleri kliniğimizce yapılan hastanın kontrol görüntüle-

melerinde lokal nüks veya metastaz saptanmamıştır.

Tartışma: Endobronşiyal schwannomlar sıklıkla semptom vermeden görüntüleme-

de tespit edilirler (3). Semptom verdiği vakalarda çoğunlukla kuru öksürük ve nefes 

darlığı görülür (1). Bronşun tıkanıklık düzeyine göre atelektazi ve buna bağlı pnömoni 

gelişmesi gözlenmiştir (3). Nadir de olsa endobronşiyal schwannomlarda hemoptizi 

görülebilmektedir (2). Semptomların ağrılığı bronşun tıkanıklık düzeyine göre değiş-

mektedir (3).

Schwannomlar görüntülemede yuvarlak, tek, düzgün sınırlı, kapsüllü, homojen 

olarak görülürler (1,2,3). Mikroskopik olarak hematoksilen-eozin ile boyandıklarında 

Antoni A ve B alanlarının ve Verocay cisimlerinin görülmesi, immünhistokimyasal ola-

rak ise S-100 protein ve CD56 pozitifliği bulunması tanı koydurucudur (1,2).

Çoğunlukla schwannomlar nörofibromatozis tip 2 varlığında intratorasik olarak gö-

rülür. Ancak nörofibromatozis olmaksızın görülen primer akciğer schwannomları genel 

olarak benigndir ve nüksü nadirdir (3).

Endobronşiyal schwannomlarda temel tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyon olarak dü-

şünülmektedir. Malign transformasyon ihtimalinin nadir olmasına rağmen bulunması 

ve özellikle lokal nüksün sıklıkla görülebilmesi sebebiyle tümör dokusundan negatif 

bir bronş cerrahi sınırı ile tümörü çevreleyen akciğer parenkim dokusunun rezeksiyonu 

gerekli görülmektedir (3). Cerrahi olarak lobektomi veya pnömonektomi tercih edil-

mektedir (3). Alternatif tedavi yöntemleri olarak bronkoskopi ile yttrium-aluminum-

garnet (YAG) laser ve koterizasyon kullanılabilmektedir (1).

Kaynaklar: 
 1. C.W. Stouffer et al. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 10 (2010) 

133–134

 2. M. Önal et al. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2009; 57 (1) : 89-92

 3. T. Tansel et al. Journal of Pediatric Surgery (2010) 45, 2241–2243

Anahtar Kelimeler: endobronşiyal, nörilemmoma, nörinoma, schwannoma
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[P-070]

SAĞ ÜST LOBUN VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALİSİ

 Serkan Özbay1,  Salih Topçu1,  Hüseyin Fatih Sezer1,  Aslı Gül Temel1, 
 Şerife Tuba Liman1,  Hasan Tahsin Arısoy2,  Aykut Eliçora3

1Kocaeli Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
3Atatürk Devlet Hastanesi, Zonguldak

Giriş: Anormal pulmoner venöz dönüş oldukça nadir görülen konjenital bir ano-

malidir. Genellikle sağ akciğer ile ilişkilidir ve kardiyak malformasyonlar ile birliktelik 

gösterir. Venöz dönüş anomalisi saptadığımız hastamızı hem nadir görülmesi hem de 

intraoperatif ciddi bir kanamaya yol açma riskine dikkat çekmek amacıyla paylaştık.

Olgu: Öksürük şikayeti ile başvurduğu dış merkezde tespit edilen sağ akciğer alt 

lobda 5x5cm boyutlu kitle lezyon nedeniyle kliniğimize yönlendirilen 63 yaşında erkek 

hasta TTİAB sonucunun küçük hücreli dışı akciğer kanseri grafisi ile uyumlu gelmesi 

üzerine operasyon kararı verildi. Kitlenin fissürden üst loba uzanım göstermesi (T2 tü-

mör) nedeni ile pnömonektomi kararı verilen hastada hilus diseksiyonu esnasında üst 

lob veninin azigos ven ile birleşerek superior vena kavaya döküldüğü görüldü. Tümö-

rün üst loba infiltre olması nedeni ile sağ pnömonektomi yapıldı. Anatomik olarak sağ 

alt lobektominin yeterli olması halinde bile anormal venöz dönüş nedeni ile pnömo-

nektomi yapılması zorunluydu. Vakanın preoperatif çekilen Toraks BT’sini retrospektif 

olarak değerlendirdiğimizde anomaliyi tespit ettik.

Tartışma: Anormal pulmoner venöz dönüş genel populasyonda %0.4-0.7 sıklığında 

görülen çok nadir bir anomalidir ve ilk kez 1739 yılında Winslow tarafından bildirilmiş-

tir. Bizim vakamızda akciğer kanserli bir olguda sistemik venöz dolaşıma drene olan 

üst lob veni saptanmıştır. Bu anomali preoperatif değerlendirmede farkedilememesi 

halinde intraoperatif ciddi kanamalara yol açma riski nedeni ile de ayrıca önemlidir

Anahtar Kelimeler: anormal pulmoner venöz dönüş

Resim 1.

[P-071]

İNDİREKT HEMAGLÜTİNASYON TESTİ POZİTİF 

İNTRAPARANKİMAL TİPİK KARSİNOİD TÜMÖR

 Serda Kanbur Metin,  Aysun Mısırlıoğlu,  Serdar Evman, 
 Mustafa Akyıl,  Serkan Bayram,  Mustafa Vayvada,  İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Bronşiyal karsinoid tümörler, küçük hücreli karsinom gibi bronş epitelinde 

bulunan nöroendokrin hücrelerden köken alırlar. Tüm akciğer tümörleri içinde %1-

%6 oranında görülürler ve %80-90’nı bronşial kökenlidir. Sadece %10-20 oranında 

periferik yerleşim gösteririler. Karsinoid tümörler yerleşim yerine göre klinik bulgu 

oluşturur. Santral yerleşimli tümörler bronşu kısmen veya tamamen tıkayarak atelek-

taziye, enflamasyona ve mukus tıkacına yol acabilir. Periferik yerleşimli tümörler ise 

genellikle semptomsuz seyrederler. Bizim olgumuzda dış merkezde kist hidatik tanısı 

[P-069]

PRİMER PULMONER SİNOVİYAL SARKOM OLGUSU

 Alkın Yazıcıoğlu1,  Seda Yamak2,  Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Sinoviyal sarkom genellikle 15 - 45 yaş aralığındaki bireylerde görülen, eks-

tremitelerin periartriküler bölgelerinde ortaya çıkan, primitif plüripotent mezenkim-

den köken alan, tüm yumuşak doku sarkomlarının %5 - 10’unu oluşturan ve akciğerde 

nadir olarak görülen malign bir tümördür. Primer pulmoner sinoviyal sarkomlarda yu-

muşak doku sinoviyal sarkomunun histopatolojik özelliklerini barındıran agresif seyirli 

tümörlerdir.

Olgu: 40 yaşında erkek hasta sol akciğerde tesadüfen saptanan kitle nedeniyle ileri 

tetkik edildi. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sol akciğer alt lobda 6x7x8 cm’lik kitle 

saptandı. PET-CT’de kitlede SUVmax değeri 5,28 olarak tespit edildi; diğer organ ve 

sistemlerde tutulum yoktu (Resim 1). Olguya sol alt lobektomi ve diyafragma invazyo-

nu nedeniyle diyafragma rezeksiyonu ve prolene mesh ile rekonstrüksiyon uygulandı. 

Postoperatif 10. gün sıkıntısız olarak taburcu oldu. Patolojisi monofazik tip sinoviyal 

sarkom olarak raporlanan hastanın yapılan fish genetik çalışmasında SYT genini içeren 

translokasyon varlığını destekleyen bulgular mevcuttu (Resim 2). Tüm vücut kemik 

sintigrafisi ve PET-CT’de herhangi bir primer kemik odağı saptanamayan hasta primer 

pulmoner sinoviyal sarkom tanısı ile onkolojik takiplerine devam etmektedir.

Tartışma: Primer pulmoner sinoviyal sarkoma oldukça nadir görülen mezenkimal 

bir tümör olup akciğer malignitelerinin %0,5’inden azını oluşturmaktadır. Monofa-

zik tip en sık görülen alt tipi olup diğer alt tipler bifazik, monofazik epitelyal ve kötü 

diferansiye (yuvarlak hücreli) tiplerdir. Tanıda immünohistokimyasal bulgular yol 

gösterici olup genetik analiz kesin tanı için önemlidir. Sinoviyal sarkom olgularının 

%90’dan fazlasında tanısal değeri olan ve patognomonik olarak kabul edilen t (x:18) 

(p11,2:q11,2) translokasyonunun gösterilmesi en güvenilir tanı yöntemi olarak kabul 

edilmektedir. Agresif seyirli olan bu tümörlerde prognoz kötü olup komplet cerrahi ek-

sizyona kemoterapi ve radyoterapi eklenmelidir. Ancak tüm tedavilere rağmen 5 yıllık 

sağkalım %50’nin altındadır. Tümör çapının 5 cm’den büyük olması, erkek cinsiyet, 20 

yaşından büyük olgu, tümörde nekroz, tümörde mitozun fazla olması kötü prognostik 

faktörlerdir. 

Anahtar Kelimeler: sinoviyal sarkom, pulmoner, SYT geni, translokasyon

Resim 1. Olgunun bilgisayarlı tomografi görüntüsü.

Resim 2. Tümörün histopatolojik görüntüsü.
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Resim 3.

[P-072]

AKCİĞER REZEKSİYONLARINDAN SONRAKİ 

PULMONER MORBİDİTEYİ ÖNGÖRMEDE 

PREOPERATİF ÖLÇÜLEN AKCİĞER DANSİTESİNİN 

DEĞERİ

 Tevfik Kaplan1,  Gökçe Kaan Ataç2,  Nesimi Günal3,  Bülent Koçer4, 
 Aslıhan Alhan5,  Sezai Çubuk6,  Orhan Yücel6,  Ebru Özan Sanhal2, 
 Koray Dural3,  Serdar Han1

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
5Ufuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 
6Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Akciğer kanserli hastalarda, anatomik akciğer rezeksiyonu için solunum 

kapasitesi uygun olanları belirlemek önemlidir. Bu çalışmanın amacı hastaların pul-

moner rezervlerini preoperatif akciğer bilgisayarlı tomografi (BT) kantitatif ölçümleri 

ile değerlendirmek ve bu ölçümlerin postoperatif pulmoner morbiditeyi öngörmedeki 

değerini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya lobektomi/segmentektomi yapılan 50 akciğer kan-

serli hasta dahil edildi. Retrospektif olarak hastaların preoperatif akciğer BT’leri, solu-

num fonksiyon test verileri ve postoperatif takip verileri toplandı. Akciğer BT kantitatif 

ölçümlerinin postoperatif morbdite ile olan ilişkisi araştırıldı. 

Bulgular: Çalışmada 32 erkek ve 18 kadın hasta mevcuttu ve ortalama yaş 54.4±13.9 

yıl idi. Ortalama total akciğer hacmi ve dansitesi sırasıyla 4446.3±1672.7 cm3 ve 

790.6±73.4 HU idi. Ortalama amfizemli akciğer (<-900 HU) hacmi 885.2±1378.4 cm3 

idi. Birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmi (FEV1, r= -0.494 p=0.02) ve karbon 

monoksid diffüzyon kapasitesi (DLCO, r= -0.643 p<0.001) ile amfizemli akciğer hac-

mi arasında negatif bir ilişki saptanırken FEV 1 (r=0.59, p<0.001) ve DLCO (r= 0.48, 

p<0.001) ile akciğer dansitesi arasında pozitif bir korelasyon saptadık. Ayrıca posto-

peratif pulmoner morbiditenin, akciğer dansitesi düşük hastalarda (p<0.001) ve am-

fizemli akciğer hacmi fazla olanlarda (p<0.001) arttığı tespit edildi. Akciğer dansitesi 

için -787.5 HU eşik değerinin postoperatif pulmoner morbiditeyi öngörmede %86.96 

sensitivitesi ve %81.48 spesifitesi olduğu tespit edidi (kappa= -0.68, p<0.001). Ek 

olarak amfizemli akciğer hacmi için %5.41 eşik değerinin de postoperatif pulmoner 

morbiditeyi öngörmede %84.00 sensitivitesi ve %80.00 spesifitesi olduğu tespit edidi 

(kappa=0.64, p<0.001). 

 Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen veriler 787,5 HU’den düşük akciğer dansitesi 

olan hastalar ile %5.41’den fazla amfizematöz akciğer hacmi olan hastaların postope-

ratif pulmoner morbidite açısından risk grubu içinde olduğunu göstermiştir. Böylece 

postoperatif pulmoner morbiditeyi önleme açısından yüksek risk grubunda bulunan 

hastalarda preoperatif daha sıkı önlemler alınabilir.

Anahtar Kelimeler: bigisayarlı tomografi, akciğer dansitesi, postoperatif kompli-

kasyon, akciğer kanseri

alıp albendazol tedavisi verilip takip edilen intraparankimal yerleşimli tipik karsinoid 

vakasını sunmak istiyoruz.

Olgu Sunumu: Şikayeti olmayan 45 yaşında kadın hasta 1 yıl önce, dış merkezde 

kontrol amaçlı çekilen akciğer grafisi ve toraks tomografisinde sol üst lob yerleşimli 

kistik kitle görülmesi üzerine kist hidatitken şüphelenilerek indirekt hemaglütinasyon 

testi yaptırılıyor. Testin pozitif çıkması üzerine, albendazol tedavisi başlanarak takibe 

alınıyor. Bir yıl sonra kontrol tomografisinde sol üst lob lingulada yerleşimli, düzgün 

sınırlı, fissür komşuluğunda yaklaşık 22x24x23mm boyutlarında, düzgün sınırlı, kistik 

kitlede gerileme olmaması üzerine kliniğimize yönlendirilen hastaya bronkoskopi ve 

transtorasik iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Tanı konulamayan hastaya tanısız soli-

ter pulmoner nodül ön tanısı ile operasyon önerildi. Sol torakotomi yapıldığında, üst 

lob lingulada yakalaşık 2,5cm boyutlarındaki kitleye wedge rezeksiyon yapıldı. Kistik 

membran görülmediği için, frozena gönderildi. Karsinoid tümör tanısından şüphele-

nilmesi üzerine hastaya üst lobektomi ve mediastinal lenf nodu disseksiyonu yapıldı. 

Sonuç patolojisi mediastinal lenf nodları negatif tipik karsinoid olarak raporlandı. 

Komplikasyon gelişmeyen hasta postop 4. gün taburcu edildi ve kontrol PET-CT’de 

özellik saptanmadı ve ek tedavi önerilmeyerek klinik takibe alındı.

Tartışma: Çekilen her 500 akciğer grafisinden birinde SPN’ye rastlama olasılığının 

%0.2 olduğu ve ABD’de yılda 150.000 olguda SPN saptandığı bildirilmiştir. Soliter 

pulmoner nodül saptandığında lezyonun benign malign ayrımının yapılması gerekir. 

Böyle bir nodülün %40-60 oranında malign olma olasılığı vardır. Bizim hastamızda, 

sigara anamnezi vermeyen 3cm’den küçük düzgün kenarlı, periferik yerleşimli, toraks 

BT’de kistik olarak raporlanmış lezyon indirekt hemaglütinasyon testide pozitif gel-

mesi üzerine kist hidatik olarak değerlendirilmiş. Ancak indirekt hemaglütinasyon 

testinin ülkemizde diğer paraziter enfeksiyonlarda yaygın olduğu için, serolojik yön-

temlerle çapraz reaksiyondan dolayı hatalı pozitifliğe rastlanabileceğinin göz önünde 

bulundurulması gerekir. 

Anahtar Kelimeler: karsinoid tümör, hidatik kist

Resim 1.

Resim 2.
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Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-074]

KÜRATİF KEMORADYOTERAPİ SONRASI 

“KURTARMA” AKCİĞER REZEKSİYONU

 Serdar Evman1,  Çağatay Tezel1,  Akın Öztürk2,  Mustafa Vayvada1, 
 Mustafa Akyıl1,  Levent Alpay1,  Cansel Atinkaya Öztürk1, 
 Volkan Baysungur1,  İrfan Yalçınkaya1

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

Amaç: Günümüz tedavi rehberleri, tek N2 bulunan evre IIIA küçük hücreli dışı akci-

ğer kanseri (KHDAK) hastalarında indüksiyon kemoterapisini takiben cerrahi, bulky N2 

Grafik 1.

Grafik 2.

[P-073]

PANCOAST TÜMÖRÜ REZEKSİYONU SONRASI 

GELİŞEN TANSİYON PNÖMOSEFALİSİ

 Deniz Gürer1,  Mine Demir1,  Aysun Kosif Mısırlıoğlu1,  Bora Gürer2, 
 Serda Kanbur Metin1,  Çağatay Tezel1,  İrfan Yalçınkaya1, 
 Volkan Selami Baysungur1

1Süreyyapaşa Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği

Pnömosefali, subaraknoid aralıkta hava görülmesidir. Pancoast tümörü rezeksiyonu 

sonrası subarakniod-plevral fistüle ikincil pnömosefali gelişmesi çok nadir görülen bir 

komplikasyondur. Nörolojik defisite sebep olan tansiyon pnömosefalisinin ortaya çık-

ması halinde nöroşirürjikal girişim gerekebilir.

55 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı şikayeti ile başvurusunda yapılan tetkiklerin-

de toraks BT’de sağ üst lobda kitle saptandı. Transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsi 

sonucu küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak raporlandı. Hastaya sağ üst lobektomi 

ve göğüs duvarı rezeksiyonu yapıldı. Posoperatif 2. günde hastada bilinç bulanıklığı, 

uykuya meyil, sağ hemiparazi gelişmesi üzerine çekilen kranial BT’de bilateral, yaygın, 

nöral parankime bası yapan pnömosefali saptandı. Hastaya bilateral frontal burr-hol 

açılarak dekompresyon yapıldı. Takiplerinde bilinç durumu ve nörolojik defisiti düze-

len hasta postoperatif 14. günde nörolojik muayenesi tamamen normal olarak taburcu 

edildi.

Pancoast tümörü rezeksiyonu sonrası pnömosefali nadir görülen bir durum olup li-

teratürde 20den az vaka bildirilmiştir. Bu sunulan olgu, tansiyon pnömosefaliye sebep 

olup nöroşirurjikal girişim ile tedavi edilen literatürdeki ilk vakadır.

Anahtar Kelimeler: akciğer rezeksiyonu, tansiyon pnömosefali
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Resim 2.

[P-076]

NEOADJUVAN TEDAVİ SONRASI LOBEKTOMİ 

YAPILAN HASTALARDA TEK GÖĞÜS TÜPÜ TAKİP 

İÇİN YETERLİ Mİ?

 Hüseyin Melek,  Ahmet Sami Bayram,  Mehmet Muharrem Erol, 
 Gamze Çetinkaya,  Cengiz Gebitekin
Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Lobektomi sonrası çift drenle hasta takibi pratikte sık karşılaşılan bir durumdur. 

Literatürde tek dren kullanımının etkinliği hakkında birçok randomize çalışma mevcuttur. 

Bunun yanında; neoadjuvan tedavi sonrası lobektomi yapılan hastalarda tek dren kulla-

nımı ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı neoadjuvan tedavi sonrası 

lobektomi yapılmış hastalarda tek dren kullanımının etkinliğini göstermektir.

Yöntem: Kliniğimizde 1 Ocak 2013 ve 1 Eylül 2014 tarihleri arasında akciğer kanseri 

nedeniyle lobektomi ve mediyastinal lenf nodu diseksiyonu operasyonu yapılan 145 

hastayı retrospektif olarak inceledik. İntraoperatif olarak cerrahın postoperatif aşırı 

drenaj, uzamış hava kaçağı beklediği hastalara çift dren konuldu (n=20, %13,8). Tek 

dren kullanılan 125 hasta çalışma grubumuzu oluşturdu. Hastalar neoadjuvan tedavi 

uygulanmayan (Grup 1, n=71) ve uygulanan (Grup 2, n=54) olarak iki gruba ayrıldı. 

Grupların drenaj miktarı, komplikasyon gelişimi (uzamış hava kaçağı, space, plevral 

efüzyon), ilave dren ihtiyacı ve dren kalış süreleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların rezeksiyon şekli 78 üst lobektomi, 42 alt lobektomi, 7 orta 

lobektomi, 18 bilobektomiydi. Ameliyat öncesi 43 hastaya (%80) kemoterapi, 11 has-

taya (%20) kemoradyoterapi uygulandı. Ortalama dren kalış süresi 7,2 gündü (grup 

1=7 gün, grup 2=7,4 gün). Hastalarda en sık görülen pulmoner komplikasyon uzamış 

hava kaçağı idi (%21). Birinci gruptaki hastaların %17’sinde (12/71), ikinci gruptaki 

hastaların %26’sında (14/54) uzamış hava kaçağı saptandı. Space görülme sıklığı grup 

1 ve grup 2 de sırasıyla %12 ve %16 idi. On altı hastada ilave drenaj gereksinimi sap-

tandı (grup 1 %7 (5/71), grup 2 %20 (11/54) ). Gruplar arasında uzamış hava kaçağı ve 

space gelişimi açısından fark saptanmazken, grup 2’de plevral efüzyon ve ilave drenaj 

gereksinimi daha fazlaydı (p=0,01,p=0,03).

Sonuç: Neoadjuvan tedavi olmadan lobektomi uygulanan hastalarda tek göğüs 

tüpü yerleştirilmesi postoperatif takip için yeterli olmasına rağmen, biz neoadjuvan 

tedavi sonrası lobektomi uygulanan hastalarda aşırı plevral efüzyon ve ilave göğüs 

tüpü gerekliliği nedeniyle iki tüp kullanılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: neoadjuvan tedavi, akciğer kanseri, lobektomi, tek dren

hastalarda ise definit kemo/radyoterapi uygulamasını önermektedir. Ancak bir grup 

hasta, definit terapi sonrası şaşırtıcı derecede iyi yanıt verebilmekte ve kurtarma cer-

rahisi açısından tekrar değerlendirilmeyi hak etmektedir.

Yöntem: Ocak 2013 ile Aralık 2014 arasında, 6 kür sisplatin-bazlı adjuvan kemote-

rapi ve eşzamanlı radyoterapiyi takiben akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu 

diseksiyonu uygulanmış bütün KHDAK hastalarının tıbbi dosyaları demografik bilgiler, 

operatif süreç ve sağkalım yönünden geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Toplam 6 (5 erkek, 1 kadın) hasta çalışmaya alındı. Ortalama yaş 61,8 

(54-75) idi. Adjuvan tedavi son dozu ile rezeksiyon arasındaki süre ortalama 1,3 ay 

(1,0-2,6) olarak bulundu. 3 hastada postoperatif komplikasyon gelişti: uzamış hava 

kaçağı, pnömoni ve retorakotomi gerektiren kanama. Operatif mortalite gözlenmedi. 

1 hasta 5.ayda uzak metastaz sebebiyle, bir diğeri ise kanser-dışı sebep ile 11.ayda 

kaybedilmiştir. Diğer 4 hasta, ortalama 13 aydır takip edilmektedirler.

Sonuç: Kurtarma cerrahisi, definit kemoradyoterapi tedavisine anlamlı yanıt veren 

KHDAK hastalarında, teknik olarak uygulanabilir ve başarılı bir tedavi seçeneğidir. Ki-

şiye özel kemoterapi protokoller gibi kişiye özel cerrahi girişimin de rolünü araştıracak 

detaylı çalışmalar, bu konuya daha da ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, rezeksiyon

[P-075]

PRİMER PULMONER MALİGN FİBRÖZ 

HİSTİYOSİTOM: OLGU SUNUMU

 Serdar Evman,  Çağatay Tezel,  Ezgi Cesur,  Mustafa Akyıl, 
 Serda Kanbur,  İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Tüm akciğer maligniteleri içinde ~%0.04’lük bir payı olan bu çok nadir görü-

len tümör vakasının, literatür verileri eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu: Dispne ve kronik öksürük şikayeti ile kliniğimize başvuran 50 yaşın-

da erkek hastanın radyolojik incelemesi sonucunda, sol hemitoraksta 75x68x96 mm 

kitle tespit edildi (Resim 1). Bronkoskopik incelemede endobronşiyal lezyon olmayan 

hastanın transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi non-diyagnostik (nekrotik mater-

yal) olarak bildirildi. Pozitron emisyon tomografisinde, sol üst lobda malign karakterli 

florodeoksiglukoz (FDG) tutulumu gösteren (SUDmax=9.7), 79x75x100 mm ebatlı 

kitle haricinde tutulum odağına rastlanmadı. Solunum fonksiyon testlerinde anomali 

saptanmayan hastaya mediastinoskopiyi takiben eş seanslı rezeksiyon planlandı.

Mediastinoskopide malignite olmaması üzerine sol hemiclemshell insizyonu ile 

toraksa girildi. Yapılan incelemede herhangi bir göğüs duvarı invazyonu gözlenmeyen 

tümör, üst lobektomi yapılarak çıkartıldı. Drenleri postoperatif 4.günde alınan hasta 

5.günde sorunsuz şekilde taburcu edildi (Resim 2). Patoloji sonucu; storiform paternli 

ve CD68 (+) boyanan çekirdekli, malign fibröz histiyositom ile uyumlu hücreler olarak 

bildirildi.

Sonuç: Etyopatolojisi belirsiz olan akciğerin bu çok nadir tümörüne yaklaşım, tü-

mör büyüklüğü ve komşu dokulara olan invazyon durumuna göre değerlendirilmelidir. 

Primer tedavisinin cerrahi olduğu bilinen bu hastalıkta, her vakada öncelikle cerrahi 

rezeksiyon ihtimali düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: akciğer, cerrahi, histiyositom, malignite, primer

Resim 1.
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tümörün evresi, hala en önemli faktördür. Ancak aynı evrede bulunan hastalar arasın-

da bile tedavi yanıtları, rekürrens oranları ve sağkalım süreleri bakımından farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu nedenle akciğer kanserlerinde tedavi stratejilerini belirlemede, 

prognozu saptamada ve takipte birtakım klinik ve laboratuvar parametrelerine ihti-

yaç duyulmaktadır. “[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose Positron Emission Tomography” 

(FDG-PET), tanı aşamasından başlayarak evreleme, tedavi yanıtı, rekürrensin sap-

tanması, yeniden evreleme süreçlerinde yaygın olarak kullanılan, bunların yanında 

konvansiyonel görüntüleme tetkiklerinden farklı olarak tümörün anatomik özellikle-

rinin yanında, biyolojik davranışı ile ilgili fikir verdiği ileri sürülen invaziv olmayan bir 

yöntemdir. Son yıllarda FDG-PET’in akciğer kanserinde tümörün metabolik aktivitesini 

yansıtabilmesi özelliği nedeni ile prognozu belirlemede kullanılıp kullanılamayacağı-

na yönelik çalışmalar yaygın olarak gündeme gelmiştir. Çalışmamızda, akciğer kan-

serinde FDG-PET’in ([18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose Positron Emission Tomography) 

prognostik faktör olarak rolünü değerlendirmek amacıyla, primer tümörün SUVmax de-

ğerinin (Maximum Standardized Uptake Value) sağkalım ve klinik verilerle ilişkisinin 

incelenmesi hedeflendi.

Materyal ve Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2006-Aralık 2013 tarihleri arasında ak-

ciğer kanseri tanısı ile anatomik rezeksiyon uygulanan ve preoperatif PET/BT çekilmiş 

olan 330 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, yapılan 

operasyon tipi, histopatolojik tanı, evre, tümör yerleşim yeri, kitle SUVmax değeri, tü-

mör boyutu, postoperatif patoloji raporlarına göre hiler ve mediastinal lenf nodları 

pozitifliği ve pozitif saptanan lenf nodlarının PET/BT SUV tutulum durumları, hastala-

rın KT ve RT tedavisi alma durumları, nüks varlığı, son kontrolleri kaydedildi. Hastalar 

telefon ile aranarak sağkalım süreleri belirlendi. Tüm hastaların postoperatif evrele-

meleri TNM IASLC 7. edisyona göre yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 27 (%8,2) kadın, 303 (%91,8) erkek hastanın ortalama 

yaşları 61,09 (23-87) yıl idi. Radyolojik özellikleri değerlendirildiğinde; tümörlerin 

152’si (%46,1) santral, 178’i (%53,9) periferik yerleşimli idi. Ortalama tümör çapı 

46,13±21,87mm idi. Histolojik olarak, 92 (%27,9) adenokarsinom, 195 (%59,1) epi-

dermoid karsinom, 4 (%1,2) KHAK ve 39 (%11,8) diğer alt tipi belirlenemeyen KHDAK’lı 

olgu bulunmaktaydı. TNM evrelemesine göre; Evre 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4’te sırasıyla 

48, 40, 61, 71, 86, 10, 14 hasta bulunmaktaydı. Tüm hastalar için sağkalım analizin-

de 2 yıllık sağkalım oranı %60, 5 yıllık sağkalım oranı ise %47,2 idi. Yaş, cinsiyet ve 

tanı değişkenlerinin sağkalım üzerine anlamlı etkileri bulunmadı (p=0,18, p=0,72, 

p=0,072). N2 pozitifliğinin sağkalım üzerine etkisi anlamlı bulunmadı (p=0,24). Kitle 

SUVmax değeri ile sağkalım analizinde sonuç istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,009). 

Buna göre, kitle SUVmax değerindeki her 1 birimlik artışın ölüm riskini 1,034 kat arttır-

dığı sonucuna ulaşıldı (HR=1,034-%95). Kitle SUVmax ile tümör boyutu arasında zayıf 

pozitif korelasyon saptandı (r=0,360 p=0,001). Tüm olguların kitle SUVmax değerleri 

için ideal eşik değeri belirlenmesinde zamana bağımlı ölçümlerde sağdan sansürlü 

veriler için ROC eğrisi yöntemi kullanıldı. Bu yönteme göre SUV değerlerinin sağkalım 

için ayırtedici özelliğinin yüksek olduğu gözlendi (AUC:8,9). Buna göre tüm olguların 

kitle SUVmax değerleri için ideal eşik değer 8,9 olarak bulundu. Bu değere göre yapı-

lan sağkalım karşılaştırması ise sınırda anlamlı olarak bulundu (p=0,077). Bu sonuca 

göre, kitle SUVmax değerlerinin 8,9’dan yüksek olduğu hastalarda daha kötü sağkalım 

beklentisinden sözedilebilir.

Sonuç: Çalışmamızda, verilerimize göre, kitle SUVmax ile sağkalım arasındaki iliş-

kinin istatistiksel olarak anlamlı olmasının yanında, kitle SUVmax değerlerinin istatis-

tiksel analizi ile ulaştığımız ideal kesim noktası olan 8,9 değeri de sağkalım açısından 

istatistiksel olarak sınırda da olsa anlamlı bulundu. Kitle SUVmax değerindeki artış, 

sağkalımı olumsuz yönde etkilemektedir. Kitle SUVmax değerinin 8,9’un üzerinde ol-

duğu olgularda bu ilişki daha belirgindir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, prognoz, FDG PET, SUVmax

Grafik 1. Kitle SUVmax değerlerine göre hasta dağılımları.

[P-077]

İMMÜNSÜPRESAN HASTALARDA AKCİĞERDEKİ 

HİÇBİR NODÜL İHMAL EDİLMEMELİDİR, HER 

NODÜLDE MALİGNİTE OLASILIĞI YÜKSEKTİR

 Alkın Yazıcıoğlu1,  İbrahim Onur Alıcı1,  Kemal Kavlasoğlu2, 
 Ümit Kervan2,  Neslihan İnci Zengin3,  Gülten Aydoğdu3, 
 Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 
Kliniği, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Başta doku ve organ nakli olmak üzere, akkiz veya konjenital immünsüp-

resyon durumlarında olgularda malignite görülme olasılığı artmaktadır. Solid organ 

transplantasyonu sonrası kanser gelişim riskinin genel popülasyona göre 3-4 kat fazla 

olduğu bilinmektedir.

Olgu: 60 yaşında erkek hastaya 12 yıl önce konjestif kalp yetmezliği nedeniyle kalp 

nakli uygulandı. Takiplerinde immünsüpresan ilaçlar kullanan hasta kontrol toraks bil-

gisayarlı tomografisinde (BT) sol akciğer üst lob anterior segmentte 10x8 mm ve sağ 

akciğer üst lob anterior segmentte 3x3 mm nodül açısından değerlendirildi. BT ve PET-CT 

takiplerinde (SUVmax:2,3) sol akciğerdeki nodül progresyon göstermekteydi ve sol ak-

ciğerdeki nodüle rezeksiyon planlandı. Hastanın solunum fonksiyonlarının kısıtlı olması 

(FEV1: 1,04L), diyabet, düşük ejeksiyon fraksiyonu, kalp nakli, obezite, uyku apnesi send-

romu ve koroner arter hastalığı gibi risk faktörlerinin olması nedeniyle sol akciğer üst 

lob anterior segmente wedge rezeksiyon uygulandı. Patolojisi skuamöz hücreli karsinom 

olarak raporlanan hasta T1N0M0 (Evre Ia) olarak değerlendirildi; rezeksiyonun sublobar 

olması ve olgunun immünsüpresiv olması üzerine hasta onkoloji bölümüne refere edildi 

ve 6 kür kemoterapi ile 30 gün radyoterapi uygulandı. Takiplerinde 5 ay sonra sağ akci-

ğer üst lobda yer alan nodülde progresyon tespit edildi. PET-CT’de SUVmax: 3,1 olması 

üzerine ve aynı komorbiditelerin devam etmesi nedeniyle sağ akciğer üst lobdaki nodüle 

de wedge rezeksiyon uygulandı. Bu nodülünde patolojisi skuamöz hücreli karsinom ile 

uyumlu olarak geldi (T1N0M0). Olgu kalp nakli nedeniyle immünsüpresan ilaçlarına de-

vam etmekte olup onkoloji bölümünün de takibindedir. 

Tartışma: Solid organ nakli, HIV (+)’liği gibi immünsüpresan hastalarda başka 

organ ve sistemlerde malignite görülmesi olasılığı artmaktadır. Nakil olgularındaki 

yüksek insidansın patogenezinde yatan çeşitli mekanizmaların başında T hücre fons-

kiyonlarının immünsüpresif ilaçlar tarafından bastırılmış olması sayılabilir. Bu faktör 

özellikle onkojenik virüslerle (EBV, HHV-8, HPV) ilişkili kanserlerin (Kaposi sarkomu, 

papillom) temelini oluşturmaktadır. İmmünsüpresan ilaç kullanan hastalarda akci-

ğerdeki en ufak nodül bile ihmal edilmemelidir. Çünkü bu hasta grubunda malignite 

riskinde belirgin artış vardır. Eğer olgu takip edilecekse takip aralıkları sık tutulmalıdır. 

Bu hasta grubundaki olası bir malignite immünolojik bir dirençle karşılaşmayacağı için 

hızla ilerleyecektir. Dolayısıyla immünsüpresan hastalarda akciğerde tespit edilen no-

düller titizlikle ele alınmalı; takip aralıkları sıklaştırılmalı ve ilk fırsatta doku tanısı ile 

nodülün natürünü tespit etme yoluna gidilmelidir. Ülkemizde uygulanan nakil sayısı 

arttıkça benzeri olgularla daha sık karşılaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: kalp nakli, immünsüpresyon, nodül, malignite

[P-078]

OPERE EDİLMİŞ AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA 

PREOPERATİF PET/BT’DEKİ SUVMAX DEĞERİ İLE 

PROGNOZ İLİŞKİSİ

 Miray Ersöz1,  Maruf Şanlı2,  Ahmet Uluşan2,  Ahmet Ferudun Işık2, 
 Sabri Zincirkeser3,  Bülent Tunçözgür2,  Cengiz Taşcı4,  Levent Elbeyli2
1Dr. Siyami Ersek Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Gaziantep Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
3Gaziantep Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
4Gama Tıp Merkezi Nükleer Tıp Bölümü

Amaç: Akciğer kanseri, tanı ve tedavi alanındaki tüm gelişmelere rağmen tüm dün-

yada her iki cinste de kanserden ölümlerin birinci nedenidir. Prognozu belirlemede 
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hastada pompasız koroner revaskülarizasyon yapıldı. Pompa ile cerrahi yapılan bir has-

taya kanama nedeni ile reoperasyon yapıldı. Bir hasta postop erken dönemde solunum 

yetmezligi nedeni ile öldü. Sekiz hastada median sağkalım 6 ay olarak tespit edildi.

Sonuç: Koroner hastalıklı akciğer kanseri olgularında eş zamanlı cerrahi güvenli ve 

makul bir sağaltım yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, koroner hastalık, eş zamanlı cerrahi, kardiyo 

pulmoner destek, pompasız koroner revaskülarizasyon

[P-080]

DUDAKTA DESMOPLASTİK MELANOMUN SOLİTER 

AKCİĞER METASTAZI

 Sadık Yaldız1,  Demet Yaldız2,  Peyker Temiz3

1CBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
3CBÜ Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Desmoplastik melanom, lokal olarak agresif ve rezeksiyon sonrası sık nüks eden, 

nadir rastlanan bir melanom alt grubudur. Daha çok 60 yaşın üstünde ve baş boyun 

bölgesinde güneşe maruz kalmış bölgelerde gelişir. Erkek kadın oranı 2/1 dir. Tanı 

konduğunda genellikle en az 5-6 mm derinliğinde invazyon gösterdiği bildirilmek-

tedir. Metastaz yapmış olgularda ortalama sağ kalım 6-15 ay olup soliter pulmoner 

metastaz nedeniyle metastazektomi uygulanan olgularda ise ortalama yaşam süresi 

18-40 ay ve 5 yıllık sağ kalım %22-39 arasında değişmektedir. Bu çalışmada; dudak 

rezeksiyonundan 7 yıl sonra soliter akciğer metastazı nedeniyle sağ alt lobektomi uy-

gulanan ve patolojik tanısı akciğerde desmoplastik malign melanom metastazı olarak 

raporlanan bir olgu dolayısıyla ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Desmoplastik malign melanom, soliter akciğer metastazı

Resim 1.

Resim 2.

Grafik 2. Evrelerine göre SUVmax değerleri.

Grafik 3. ROC eğrisi. SUV değerleri için eğri altında kalan alan AUC = 0,39 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 1. SUVmax değeri için sensitivite, spesifisite oranları

Yüzde (%) Cut-off Sensitivite Spesifisite
0 0,00 0,99 0,00

10 7,19 0,89 0,00

20 8,90 0,79 0,94

30 10,50 0,69 1,00

40 11,66 0,60 1,00

50 13,05 0,50 1,00

60 14,34 0,40 1,00

70 16,03 0,30 1,00

80 18,30 0,19 1,00

90 21,71 0,10 1,00

100 39,00 0,00 1,00

[P-079]

KORONER HASTALIĞIN EŞLİK ETTİĞİ AKCİĞER 

KANSERLERİNDE EŞ ZAMANLI CERRAHİ

 Ali Yeğinsu1,  Fuat Büyükbayrak2,  Erhan Kaya3,  Atakan Erkılınç4, 
 Talha Doğruyol5,  Burçin C. Karakaya2,  Mustafa Vayvada1, 
 Cemal Asım Kutlu1

1Kartal Koşuyolu Yuksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği
2Kartal Koşuyolu Yuksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar 
Cerrahisi Kliniği
3Pendik Özel Bölge Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
4Kartal Koşuyolu Yuksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Kliniği
5Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Koroner hastalığın eşlik ettiği rezeke edilebilir akciğer kanserlerinin te-

davisinde optimal cerrahi yaklaşımla ilgili tartışmalar halen devam etmektedir. Bu 

çalışmamızda kliniğimizde eş zamanlı olarak opere edilen akciğer kanseri ve koroner 

hastalık olgularımızı sunduk.

Yöntem: 2012 Ocak-2015 Mart tarihleri arasında kliniğimizde eş zamanlı cerrahi 

uygulanan 9 koroner hastalıklı akciğer kanseri olgusu geriye dönük olarak incelendi. 

Hastaların demografik özellikleri operatif bilgileri ve sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 63 ve hepsi erkekti. Beş hastada tek, 3 hasta-

da iki, 1 hastada üç damar hastalığı vardı. Yedi hasta skuamöz hücreli, iki hasta adeno 

kanserdi. Beş hasta evre 1, iki hasta evre 2 ve iki hasta evre 3a akciğer kanseriydi. Sekiz 
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[P-082]

ENDOBRONŞİYAL TEDAVİ, ABSE DRENAJI, SLEEVE 

SOL ALT LOBEKTOMİ UYGULANAN SOL ALT LOBTA 

ABSE VE ENDOBRONŞİAL KARSİNOİD

 Figen Türk1,  Ümit Aydoğmuş1,  Gökhan Yuncu1,  Turhan Ece1, 
 Fatma Evyapan1

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Liv Hospital Ulus Hastanesi, Göğüs Cerrahisi
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

35 yaşında bayan olgu. Yaklaşık 5 yıldır astım tedavisi görmekte. Öksürük ve ateş 

şikayetleri sık tekrarlaması üzerine çekilen toraks BT’de sol alt lobta 6x4 cm’lik abse 

görülmesi üzerine Göğüs Hastalıklarına yönlendirilmiş. (Resim 1) Yapılan bronkosko-

pide sol ana bronşta kitle lezyonu görülmüş ve biyopsi yapılmış.Patoloji raporu karsi-

noid tümör ile uyumlu olarak rapor edilmiş. PET-BT’de sol ana bronşta yaklaşık 40x30 

mm’lik kitle lezyonu (SUV-max: 5.11) ve prevasküler, aortikopulmoner ve subkarinal 

lenf nodlarında sınırda artmış SUV-max tutulumu izlendi. Yapılan konseyde sol akci-

ğerde abse ve parankim destrüksiyonu nedeniyle pnömonektomi düşünülerek Göğüs 

Cerrahi servisine devredildi. Olguya sleeve sol alt lobektomi şansı verebilmek için en-

dobronşial tedavi uygulandı, alt lob drenajı sağlandı ve abse tedavisi verildi. Kontrol 

Toraks BT’de sol sekonder karina seviyesinde alt lob bronşundan köken alıp üst loba 

doğru uzanan kitle lezyonu görüldü. (Resim 2) Sol lateral torakotomi eşliğinde torak-

sa girildi. Akciğer parankimi özellikle diyafragma ve aort seviyesinde aşırı derecede 

yapışıktı. Yapışıklıklar künt ve keskin disseksiyonla serbestleştirildikten sonra cerrahi 

sınırlar frozen ile çalışılarak sleeve sol alt lobektomi ve mediastinal lenf nodu dissek-

siyonu yapıldı. Postoperatif herhangi bir komplikasyon gelişmeyen olgunun patoloji 

sonucu bekleniyor.

Sol ana bronş alt uçta kitle ve abse olan olguda, endobronşial tedavi ve abse teda-

visi sonrası, hem pnömonektomi hem de abseye bağlı peroperatif komplikasyonlardan 

korunulmuş ve ilgili literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: karsinoid tümör, sleeve rezeksiyon, abse

Resim 1.

Resim 2.

[P-081]

1 CM’DEN KÜÇÜK AKCİĞER LEZYONLARINDA 

METİLEN MAVİSİ İLE İŞARETLEME YÖNTEMİ

 Merve Hatipoğlu,  Levent Cansever,  Deniz Sansar, 
 Süleyman Ceyhan,  Yunus Seyrek,  Aysever Tekeşin, 
 Mehmet Ali Bedirhan
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Torakoskopik yöntemle saptanması güç olan çok küçük nodüler lezyonların preope-

ratif dönemde Hookwire, Lipiodol ve Metilen Mavisi ile işaretlenerek saptandığı çalış-

malar yapılmıştır. Biz de kliniğimizde Metilen Mavisini kullanarak 1 cm’nin altındaki 

nodülleri VATS ile bulmayı amaçladık. Bu amaçla iki olgu sunacağız.

Olgu 1: 6 aydır sol sırt ağrısı mevcut olan 40 yaşındaki erkek hastanın bilgisayarlı 

toraks tomografisinde (BT) sol akciğer alt lobda 5.5 mm boyutunda subplevral nodüler 

opasite izlendi. Takipte lezyonun gerilememesi üzerine tanısal VATS planlandı. VATS 

yapılmadan 1 saat önce görüntüleme eşliğinde 1/10 sulandırılmış metilen mavisi ile 

nodül işaretlendi. VATS esnasında metilen mavisi ile boyanan bölgeye wedge rezeksi-

yon yapıldı. Frozen section’da (F/S) nodül tümör negatif olarak bildirildi. Postoperatif 

patoloji sonucu organize pnömoni olarak raporlandı.

Olgu 2: Öksürük, nefes darlığı şikayeti olan 62 yaşındaki erkek hastanın toraks BT’de 

sol alt lobda 8 mm çapında periferik nodül izlendi (4 mm’den 8mm’ye büyüyen kitle). 

PET-BT’de tutulum izlenmedi. Tanısal VATS planlanan hastanın lezyonu preoperatif dö-

nemde görüntüleme eşliğinde 1/10 sulandırılmış metilen mavisi ile lezyon işaretlendi. 

Operasyonda metilen mavisi ile boyanan bölgeye wedge rezeksiyon yapıldı (Resim 1, 

2). F/S’da Adenokarsinom olarak bildirilmesi üzerine VATS ile sol alt lobektomi yapıldı. 

Postoperatif patoloji sonucu lepidik patern üstünlüklü Adenokarsinom olarak rapor-

landı, T1a N0 M0 olarak evrelendi.

Sonuç: özellikle 1 cm’den küçük lezyonları VATS yada açık cerrahi ile bulmak ol-

dukça zordur. Göğüs cerrahisinde akciğer dokusu üzerinde birkaç işaretleme yöntemi 

kullanılmıştır. Hookwire pnömotoraks riski ve yerinden çıkma riski olduğundan lezyo-

nun bulunamama ihtimali vardır. Hastalarımızda metilen mavisi ile işaretleme yön-

temini kullanarak lezyonlara ulaştık. Metilen mavisi ile işaretleme ucuz ve etkin bir 

yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: metilen mavisi, nodül, işaretleme

Resim 1.

Resim 2.
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guların 10’unda (%19,23) pulmoner nodülün primer hastalığın metastazı değil ikinci 

primer kanser olduğunu ortaya koyarak uygun tedavi planlaması yapılmasına olanak 

sağladı. Ayrıca 7 (%13,46) hastada VATS lobektomi “frozen-section” yapılmaksızın ya-

pılabildi. Solunum fonksiyonlar sınırlı 6 (%11,53) olguda preoperatif tanı varlığı teda-

vide sublober rezeksiyonun yapılmasını sağladı.

Sonuç: TTCB genellikle tümör yayılımı endişesiyle karşı çıktığımız bir yöntemdi. Gü-

nümüzde pulmoner nodüllerin doğru tanısında, tedavi planlamasında etkin, güvenilir, 

az invaziv bir yöntem olup cerrahi yaklaşıma önemli katkı sağlamaktadır. Daha geniş 

çalışma verileri ışığında gelecekte yaygın kullanım potansiyeli taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, “cone-beam” tomografi, transtorasik “tru-cut” 

biyopsi

Resim 1.

[P-085]

KADINLARDA AKCİĞER KANSERİ: BİR GÖĞÜS 

CERRAHİSİ KLİNİĞİNİN PERSPEKTİFİNDEN

 Banu Yoldaş,  Ahmet Üçvet,  Ozan Usluer,  Serkan Yazgan, 
 Mehmet Ünal,  Soner Gürsoy
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

Amaç: Akciğer kanserinin erkeklerde dominant bir kanser tipi olduğuna dair görüşe 

rağmen, günümüzde kadınlardaki akciğer kanseri oranındaki artış kayda değerdir. Bu 

artış cerrahi verilere de yansımaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir göğüs cerrahisi klini-

ğinin perspektifinden bakarak, akciğer kanseri nedeniyle opere edilen kadın hastaların 

analiz edilmesidir.

Yöntem: Ocak 2005-2014 yılları arasında akciğer kanseri nedeniyle rezeksiyon 

uygulanan tüm hastalar retrospektif olarak incelendi. Veriler, kadın hastaların sayısı, 

erkeklere oranı, yıllar içindeki değişim, demografik veriler, rezeksiyon tipi, komplikas-

yonlar, evreler, histopatolojik tipler ve sağkalım açısından değerlendirildi.

Bulgular: Kadın ve erkek hastaların sayı ve oranları sırasıyla şöyleydi; 108 (8.7%), 

1127 (91.2%). Kadınların yaş ortalaması 58.08+8.7 iken sigara içme oranı %47.2 (51 

kadın) olarak bulundu. Histopatolojik analize göre 73 (67.6%) adenokarsinom, 26 

(24.1%) skuamöz hücreli karsinom ve 9 (8.3%) diğer nadir tip akciğer kanserleri teşhis 

edildi. En sık rastlanan patolojik evreler; evre IA (27.8%), IB (25.9%) and IIIA (26.9%) 

olarak saptandı. Ortalama takip süresi 39.6+28.6 ay ve 5 yıllık sağkalım ise %55.1’di. 

(Grafik 1).

Sonuç: Kadınlar arasında akciğer kanserinin artan bir sağlık problemi ve mortalite 

nedeni olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Bu çalışma özellikle erkekleri hedef alan tarama 

programlarının kadınlar için de gündeme gelmesinin önemini vurgulamayı amaçla-

mıştır. Bu sayede tanı ve tedavi gecikmeleri önlenebilir. Ancak, bu görüşü desteklemek 

için daha geniş serilere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, kadın, histopatoloji, tarama

[P-083]

AKCİĞER TÜMÖRLERİ İÇİNDE NADİR BİR ANTİTE: 

İNFLAMATUAR PSÖDOTÜMÖR

 Tuğba Acar,  Tevfik İlker Akçam,  Şeyda Örs Kaya,  Özgür Samancılar, 
 Kenan Can Ceylan,  Serpil Sevinç
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi Bölümü

Amaç: İnflamatuar psödotümör nadir görülen etyolojisi bilinmeyen, genellikle ag-

resif karakter taşımayan, sıklıkla akciğerde yerleşen benign bir patolojidir. Akciğerin 

inflamatuar psödotümörünün gerçek sıklığını tam olarak bilinmemekle beraber, tüm 

akciğer tümörleri arasında görülme sıklığının %1’den az olduğu belirtilmektedir. Kli-

niğimizde son altı yıl içinde saptanan üç olgu sunuldu. 

Yöntem: 2009-2015 yılları arasında kliniğimizde cerrahi uygulanan inflamatuar 

psödotümör tanısı almış üç olgu retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: İkisi erkek, biri kadın hastaların yaşları sırasıyla 21, 40, 47 idi. Rastlantı-

sal olarak, non-spesifik şikayetler ile yapılan tetkiklerinde akciğerlerinde lezyon sap-

tanılan olgulardan ilkinde üst lobta 2,5 cm çapta lezyon izlenmekteydi. Diğer olguda 

alt lobda ve 6,5 cm çapta lezyon izlenir iken, bir diğerinde alt lobda 8,3 cm şeklindeydi. 

Malignite ön tanısı ile opere edilen olguların ikisine alt lobektomi diğerine ise wedge 

rezeksiyon uygulandı. Postoperatif patoloji piyeslerinin incelenmesi sonucunda infla-

matuar psödotümör tanısı alan olgular izleme alındı.

Sonuç: Psödotümör tanımı ilk kez 1954 yılında Umiker tarafından kullanılmış olup 

klinik ve radyolojik olarak malign süreçleri taklit etmesi sebebiyle bu adı almıştır. Lez-

yon inflamatuar hücrelerin düzensiz çoğalması ile karakterize olup histolojik olarak 

fibroblast, histiyosit, lenfosit ve plazma hücrelerinin karışımından oluşmaktadır. Ma-

lignite ile karışabildikleri için tedavisinde geç kalınmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: psödotümör, akciğer, benign

[P-084]

AKCİĞER KANSERİ TANI VE CERRAHİ TEDAVİ 

PLANLAMASINDA “CONE- BEAM” TOMOGRAFİ 

EŞLİĞİNDE TRANSTORASİK TRU-CUT BİYOPSİ

 Necdet Öz1,  Metin Çevener2,  Gökhan Asal3,  Ayşegül Kargı4, 
 Mustafa Tunç5,  Akın Yıldız6,  Saim Yılmaz2,  Mustafa Özdoğan7

1Özel Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Özel Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi, Girişimsel Radyoloji Kliniği
3Özel Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
4Özel Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi, Tıbbi Onkoloji Kliniği
5Özel Antalya Patoloji Merkezi
6Özel Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi, Nükleer Tıp Kliniği
7Özel Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi, Özel Memorial Antalya 
Hastanesi Tıbbi Onkoloji Klinikleri

Amaç: Pulmoner nodüllerin histopatolojik tanısında “Cone-Beam” Bilgisayarlı 

tomografi eşliğinde transtorasik tru-cut biyopsi (TTCB) bronkoskopi ile tanı konama-

yan ya da tanı konma olasılığı olmayan olgularda bilinen ve etkin bir tanı yöntemdir. 

Cerrahi prosedürlere göre daha az invazivdir. Tanı konmuş erken evre akciğer kanseri 

tanısında halen en etkin yöntem cerrahi rezeksiyon ve mediastinal disseksiyondur. Bu 

çalışmada preoperatif yapılan TTCB’nin pulmoner nodül tanısında ve cerrahi planlama-

daki etkinliğini ortaya koymak amaçlandı.

Yöntem: 2011-2015 yılları arasında PET-CT’de malign görünüm özelliklerinde hi-

permetabolik akciğer kanseri ön tanısıyla TTCB yapılan sonrasında akciğer rezeksiyonu 

uygulanan 52 hasta (38 erkek,14 kadın, yaş ortalaması 61,69 yıl, dağılım 29-77 yıl) 

retrospektif olarak incelendi. TTCB’nin tanı etkinliği histopatolojik tanı, differansias-

yon, alt tipler, lenfatik ve venöz invazyon açısından değerlendirildi. Ayrıca uygulana-

cak cerrahi yönteme, rezeksiyon şeklini belirlemeye etkisi araştırıldı. Primer maligni-

tesi olan pulmoner nodüllü olgularda ikinci primer tanısındaki etkinliği ortaya kondu.

Bulgular: TTCB ile 48 (%92,31) olguda tanı konuldu, 4 olguda örnek yetersizdi ve 

“frozen-section” sonucuyla tanı kondu.Üçü pnömotoraks, 2’si hemoptizi olmak üzere 

5 (%9.61) olguda komplikasyon gözlendi. Olguların 28’i adenokarsinom, 20’si yassı 

hücreli karsinom, 2’si büyük hücreli karsinom, 1’i nöroendokrin karsinom, diğeri ise 

undiferansiye karsinomdu. Olguların 46’sında (%88,46) TTCB ile histopatolojik doğru 

tanı kondu. Differansiasyon 36 (%69,23), adenokarsinom alt tipi 12 (%42,85), lenfatik 

invazyon 30 (%57.69), venöz invazyon 39 (%75) olguda doğru olarak tespit edildi. Ol-
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[P-087]

AKCİĞER KANSERİNDE HÜCRE TİPİNE, 

LENFOVASKÜLER İNVAZYONA, SUV VE EVRESİNE 

GÖRE MEDYATÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Nilgün Kanlıoğlu Kuman1,  Leyla Didem Kozacı2,  Serdar Şen1, 
 Ekrem Şentürk1,  Salih Çokpınar1,  Naciye Kılıçarslan2, 
 Fisun Karadağ3

1Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
3Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Akciğer kanserili olgularda kanser ile medyatörlerin ilişkisini araştırmak 

Yöntem; IL-6, TNF-alfa, BNP-32, Procalsitonin (PCT), P-selektin seviyeleri ameliyat 

öncesi, ameliyat sonrası1.saat, 6. saat 1. gün, 4. gün. 7. gün kan örneklerinde, ope-

rasyon sonrası 1. saat, 1, ve 4. Günde alınan toraks sıvılarında bakılmış ve veriler kan-

serin hücre tipine, evresine, SUV seviyelerine ve lenfovasküler invazyon varlığına göre 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Ameliyat öncesi serum BNP değerleri skuamöz hücreli akciğer kanserli ol-

gularda adenokarsinomlu olan olgulara kıyasla anlamlı derecede yüksekti (p=0,042). 

Serum IL-6 seviyeleri adenokarsinomlularda skuamöz hücreli karsinomlara oranla 

postoperatif 1. günde daha yüksek bulundu (p=0.045). Tümör hücre tipine göre 

sP-Selektin, TNF-α, ve Prokalsitonin seviyeleri arasında farklılık saptanmadı.Lenfo-

vaskülar invazyon olan olgularda postoperative 1. saatteki serum IL-6 seviyelerinin 

daha düşük olduğu görüldü (p=0.021) ). Lenfovasküler invazyonu olan olgularda 4. 

gün plevral sıvı prokalsitoninin sevilerinde düşme mevcuttu (p= 0.019). Postopera-

tif 1. saatteki plevral sıvıdaki TNF-α değerleri ise lenfovasküler invazyonu olanlarda 

daha yüksekti (p=0.006). Lenfovasküler invazyonu olanların SUV değerleri (median; 

16.60,25%;13,67-75%;18,25) olamayanların iki katı olarak saptandı. Tümör çapı ile 

preoperative serum prokalsitonin seviyeleri pozitif korelesyonda (p=0.025, r=0.409) 

ve tümör çapı ile postoperatif 4. Gün IL-6 plevral sıvı değerleri negatif korelasyonda idi 

(p=0.036, r=-0.406). Tümör SUV değerleri ile postoperatif 1. Saat serum IL-6 değerleri 

negatif korelasyonlu idi (p= 0.0001, r=-0.681). Tümör SUV değerleri ile postoperatif 

4 gün serum prokalsitonin seviyeleri (p=0.045 r=0.422) ve postoperatif 4. Gündeki 

plevral sıvı selektin değerleri pozitif korelasyonlu idi (p=0.001, r=0,652). Tümör SUV 

değerleri preoperatif ve postoperative 1. saat, 6. saat ve 1. gün BNP seviyeleri ile pozitif 

korelasyonlu idi. Evre 1 tümörlerde diğer evrelere oranla postoperatif 1. saate serumda 

daha fazla IL-6 Seviyesi tespit edildi (p=0,032).Plevral sıvıda selektin seviyeleri evre 2 

ve 3 arasında anlamlı farklılık göstermez iken, evre 1 olgularda evre 2 ile 3’e göre hem 

postoperatif 1 saatte ve hem de 4. günde anlamlı olarak düşüktü (p=0.023, p=0.006).

Sonuç: IL-6; Serum IL-6 seviyelerine göre adenokarsinomlarda yüksek saptanmıştır.

Yüksek SUV’a sahip olan tümörler azalmış IL-6 yolu ile travma sonrası erken immun 

yanıtta azalmaya sebep olmaktadırlar. Evre arttıkça, salınan mediyatörler nedeni ile 

travmaya erken immun yanıtın baskılanmış olabileceği düşüncesini doğurmaktadır. 

Selektin; Plevral sıvıda selektin seviyelerinin evre 1’de, 2 ve 3’e oranla daha düşük sey-

retmesi, evre ile ilişkili olarak, dolaylı olarak artmış p-selektin seviyesi saptanmış ça-

lışma ile uyumludur.TNF-α;Ülkemizde yapılan bir çalışmada invaziv duktal karsinomlu 

olgularda oldukça yüksek TRAİL (Tumor necrosis factor-related apoptosis inducing li-

gand) ekspresyonu olduğu bildirilmiştir. Bu veri lenfovasküler invazyonu olan olgular-

da plevral sıvıda yüksek TNF-α seviyeleri ile uyumludur. BNP-32; SUV değerleri ile BNP 

değerleri arasında güçlü bir korelasyon bulunmuştur. Bu durum aktif olan tümörlerin 

daha fazla kardiyak disfonksiyon yarattığına dair bir fikir vermektedir ancak bu konuda 

yapılmış bir araştırma bulunamamıştır. Serum BNP seviyelerinin skuamöz hücreli kar-

sinomlarda artmış bulunması literatür ile uyumludur. PCT; Lenfovasküler invazyonu 

olan olgularda plevral prokalsitoninin daha fazla düşüş seyretmesinde farklı meka-

nizmaların yer aldığını ve bu mekanizmaların belirlenmesi için ultrastürüktürel çalış-

maların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Tümör çapı arttıkça preoperatif serum 

prokalsitonin seviyelerinin artması, tümörün bizzat kendisinin enflamatuar aktiviteyi 

arttırması ya da büyük tümörlerde obstrüktif pnömoni gelişme olasılığının artması ile 

pnömoni varlığının prokalsitonini aktive ettiği şeklinde yorumlanabilir.

Anahtar Kelimeler: IL-6, TNF-alfa, BNP-32, prokalsitonin, P-selektin, akciğer kanseri

Grafik 1. Kadın hastalarda 5 yıllık sağkalım oranı.

[P-086]

BODY MASS İNDEKSİ İLE AKCİĞER KANSERİ HÜCRE 

TİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

 Serpil Sevinç,  Şeyda Örs Kaya,  Kenan Can Ceylan, 
 Özgür Samancılar,  Tevfik İlker Akçam,  Özgür Öztürk
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi, İzmir

Giriş: “Body mass ındex ” (BMI), küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHAK) survi 

için güçlü bağımsız bir faktördür. Bir çalışmada histolojik alt tip ile bel çevresi ölçümle-

ri arasında ilişki olunabileceği bildirilmiş. Ancak BMI ile hücre tipi arasında ilişkiyi açık-

layan yeterli çalışma yoktur. Bu çalışmada hücre tipi ile BMI arasındaki ilişki incelendi.

Yöntem: İzmir Dr. SS Göğüs hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

2. Göğüs Cerrahisi Kliniğinde, Ocak 2012 ile Aralık 2012 arasında opere edilen, hücre 

tipi adenokarsinom ve squamöz hücreli olan 111 KHAK tanılı hasta çalışmaya alındı. 

Squamoz / Adenokarsinom oranı; 62/ 49 idi. Tüm hastalar smoker idi. Hastaların BMI 

ölçüldü. Yaş, cinsiyet, T, N faktörleri, ve Evreleri arasındaki ilişki incelendi. Verilerin 

analizinde SPSS 22.0 (IBM statistics for Windows version 22, IBM Corparation, Ar-

monk, New York, United States) ve Medcalc 9 (Acacialaan 22, B-8400 Ostend, Belçika) 

programları kullanıldı. Bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında Independent Samples 

T testi, çoklu grupların bir biriyle karşılaştrılmasında One-Way Anova (Robust Test: 

Brown-Forsythe) testleri kullanılmıştır. Değişkenlerin bir biriyle olan korelasyonlarını 

incelemek için ise Spearman’s rho testleri kullanılmıştır. Gruplarının değişkenlere göre 

hesaplanan cut off (kestirim) değerinin ayırdığı sınıflama ile gerçek sınıflama arasın-

daki ilişkiyi sensitivity (duyarlılık) ve specifity (özgüllük) leri ROC (Receiver Operating 

Curve) eğrisi analizi ile incelenip ifade edilmiştir. Kantitatif veriler tablolarda ortalama 

± std. (standart sapma) ve medyan Range (Maximum-Minimum) değerleri şeklinde 

ifade edilmiştir. Kategorik veriler ise n (sayı) ve yüzdelerle (%) ifade edilmiştir. Ve-

riler %95 güven düzeyinde incelenmiş olup p değeri 0,05 ten küçük anlamlı kabul 

edilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalaması 61,07 ±7.52 (44 -76) olup, ikisi kadın idi. BMI ortalaması 

25,42 ±4,14 (17,27- 38,28) idi. BMI ile sağkalım ve evreleme arasında bir korelasyon 

bulunmadı. BMI hücre tipine göre ayrımlaştırmak istenildiğinde, AUC ±Se 0,592 ± 

0,055, sensitivite /spesifite 78,69 / 44,9 (p= 0,095) olup, bu konuda bir cut off değeri 

saptanmadı. Ancak BMI ile hücre tipi arasında istatiksel olarak anlamlılık bulundu. 

Squamöz hücreli karsinom olan olgularda BMI daha yüksek idi. (sırası ile, Squamoz / 

Adenokarsinom; 26,03 ± 4,39 / 24,44 ± 3,31, p=0,037).

Sonuç: Squamöz hücreli karsinom olan olgularda BMI daha yüksek saptandı. BMI 

ile sağkalım arasında anlamlılık bulunmasa da bu konuda daha geniş serilere ihtiyaç 

vardır.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, body mass indeks
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%91) gelişti. Hastada bu tablo ile dolaşım ve solunum desteğinin sağlanamayacağı 

düşünülüp ECMO uygulanmaya karar verildi. Olgumuzda kalp fonksiyonlarının normal 

olması nedeniyle venövenöz ECMO tercih edildi. Bu yöntemle femoral venden alınan 

kan bir oksijenatörle oksijenize edildikten sonra diğer femoral vene verildi. Toplam 

4 günlük ECMO uygulamasından sonra olgunun pO2 ve pCO2 değerlerinde düzelme 

olması nedeniyle işleme son verildi. ECMO ile ilgili herhangi bir komplikasyonla karşı-

laşılmadı.Takipte asidozu geriledi, karbondioksiti düştü, oksijen yükseldi. Trakeostomi 

açıldı. Hastanın patoloji raporunda metastazın dalakta olduğu saptandı. 25 gün yoğun 

bakımda takibedilip postoperatif 32. günde taburcu edildi.

Sonuç olarak, toraks cerrahisi sonrası birçok nedene bağlı olarak ARDS sık karşıla-

şılan bir sendromdur. Bu olgularda özellikle mekanik ventilasyon uygulaması sonrası 

olumlu yanıt alınamadığında ECMO hayat kurtarıcı bir yöntem olarak denenebilir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, ARDS, extracorporeal membran oxygenation

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-089]

PLEVRA SİNOVİYAL SARKOMU

 Abdülkerim Bayülgen1,  Erhan Ayan1,  Rabia Bozdoğan Arpacı2, 
 Bülent Arslan1,  Mehmet Oğuz Köksel1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Sinoviyal sarkom, çoğunlukla genç erişkinlerde ortaya çıkan, hızlı ve ölümcül 

seyir gösteren, çoğunlukla ekstremite eklemlerinden köken almakla birlikte baş, bo-

[P-088]

AKCİĞER KANSERİ CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN 

AKUT AKCİĞER HASARINDA ECMO KULLANIMI: 

OLGU SUNUMU

 Necdet Öz1,  Barış Özcan2,  Mustafa Kar3,  Erhan Özden4, 
 Yeşim Temel5,  Murat Yılmaz5,  Akın Yıldız6,  Mustafa Özdoğan7

1Özel Medstar Antalya Hastanesi, Kanser Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Özel Medstar Antalya Hastanesi, Kanser Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği
3Özel Memorial Antalya Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği
4Özel Memorial Antalya Hastanesi, Anestezi Reanimasyon Kliniği
5Özel Medstar Antalya Hastanesi, Kanser Merkezi, Anestezi Reanimasyon 
Kliniği
6Özel Medstar Antalya Hastanesi, Kanser Merkezi, Nükleer Tıp Kliniği
7Özel Medstar Antalya Hastanesi, Kanser Merkezi; Özel Memorial Antalya 
Hastanesi Tıbbi Onkoloji Klinikleri

Akut sıkıntılı solunum sendromu (ARDS), ilk kez 1967 yılında Ashbaugh ve ark. 

tarafından tanımlanan, akciğer grafisinde bilateral infiltrasyonların bulunduğu, akut 

başlayan ve ciddi hipoksemi ile seyreden klinik bir sendromdur. Özellikle toraks cerra-

hisi sonrasında ARDS’ye neden olan bir çok intraoperatif risk faktörü tanımlanmıştır. 

Bunlar; aşırı sıvı yüklenmesi, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, ameliyat süresinin 

uzaması, akciğer rezeksiyonunun geniş olması, sağ taraf akciğer rezeksiyonu, yüksek 

intraoperatif hava basınçları ve yüksek tidal volümlerin kullanılması olarak sayılabilir. 

“Extracorporeal membran oxygenation” (ECMO), özellikle mekanik ventilasyon uygu-

laması ile olumlu yanıt alınamayan ARDS olgularında yeterli doku oksijenasyonu sağ-

lamak amacıyla kullanılan bir tedavi yaklaşımıdır.

Altmış iki yaşında erkek hastaya sağ üst lobda kitle, adenokarsinom akciğer, sol 

böbreküstü tek metastazı nedeniyle önce mediastinoskopi “frozen-section”da medi-

astinal lenf nodları negatif raporlanması sonrası sol sürrenalektomi, splenektomi ve 

sağ üst sleeve lobektomi mediastinal disseksiyon yapıldı. Yoğun bakıma alındı. İkinci 

gün ekstübe edildi. Takipte 4. gün sağ orta alt lobda atelektazi gelişti. Bronkoskopi 

terapötik aspirasyon yapıldı. Entübe edildi. Hastada toraks grafisinde bilateral yaygın 

infiltrasyon gözlendi. Enfeksiyon parametreleri yükseldi. Ventilatör takibinde maksi-

mum solunum desteği (10 PEEP, %100 oksijen, solunum frekansı 22/dk) yüksek inot-

rop desteğine rağmen respiratuar asidoz (ph 7.15,pCO2 62,1, pO2 63,0, saturasyon 
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Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-091]

SLEEVE LOBEKTOMİ İLE PNÖMONEKTOMİDE 

MORTALİTE VE SAĞKALIM ORANLARI FARKLI MI?

 Ahmet Üçvet,  Soner Gürsoy,  Mehmet Ünal,  Tarık Yağcı, 
 Ozan Usluer,  Serkan Yazgan
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 
Hastanesi

Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle sleeve lobektomi ve pnömonek-

tomi yapılan hastalarda mortalite ve sağkalım oranlarının karşılaştırılması

Yöntem: Mayıs 2007 ile Kasım 2014 yılları arasında primer küçük hücreli dışı akci-

ğer kanseri nedeniyle sleeve lobektomi ve pnömonektomi yapılan hastalar çalışmaya 

dahil edildi. Hastaların 30 gün, 100 gün ve bir yıllık mortalite ile sağkalım oranları 

hesaplanarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması yaş ortalaması 59,4±8,8 (35 ile 77 arası) olan 

288 hasta dahil edildi. Altmış sekiz hastaya sleeve lobektomi yapılırken 220 hastaya 

pnömonektomi uygulandı. Hastaların 30 gün, 100 gün ve bir yıllık mortalite oranları 

sleeve lobektomi grubunda 1.5, 2.9 ve 5.4 iken pnömonektomi grubunda 7.3, 8.6 ve 

16.5 idi (sırası ile p değerleri; 0.08, 0.18 ve 0.03). Ortalama 34.2±26.3 (0.1 ile 94 ay 

arası) aylık takiplerinde beş yıllık ve median sağkalım oranları sleeve lobektomi gru-

bunda %50.6 ve 65.2 ay, pnömonektomi grubunda %47.3 ve 48.1 ay iken aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.1).

Sonuç: Pnömonektomi yapılanlara göre sleeve lobektomi grubu istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha düşük bir yıllık mortalite oranına sahipti. Sleeve lobektomi 

grubunda, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 30 ve 100 günlük mortalite oranı 

daha düşük iken bu hastalar daha iyi beş yıllık sağkalım oranına sahipti.

Anahtar Kelimeler: küçük hücreli dışı akciğer kanseri, sleeve lobektomi, pnömonektomi

yun, mediasten, kalp, plevra, özofagus ve vulvayı da içeren birçok dokudan da köken 

alabilen malign bir tümördür. “Malign sinoviyoma” ve “sinoviyoblastik sarkom” isimleri 

de verilmektedir.

Olgu: Nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikâyetleri ile başvuran 57 yaşında bayan hasta-

da çekilen akciğer grafisinde solda plevral efüzyon ve şüpheli kitle görünümü saptan-

dı. Fizik muayenesinde sol hemitoraksta solunum seslerinde azalma haricinde ek bir 

özellik yoktu. Özgeçmişinde hipertansiyon, 5 yıl önce multinodüler guatr nedeni ile 

total tiroidektomi ve sol memede fibrokistik hastalık nedeni ile operasyon geçirme öy-

küsü mevcuttu. Toraks BT’sinde sol hemitoraksta plevral efüzyon ve plevradan kaynak-

landığı düşünülen, geç fazda kontrastlanması artan, multifokal kaba kalsifikasyonlar 

içeren kitlesel lezyon saptandı (Resim 1).

Uzak metastaz taramasında metastaz saptanmadı. Sol posterolateral torakotomi ile 

yapılan eksplorasyonda üst ve alt loblar arasında, yaklaşık 10x10 cm’lik, ekstraparan-

kimal, plevradan kaynaklanan tümör saptandı. Kitleden alınan örneğin frozen section 

incelemesi malign tümör olarak yorumlandı. Kitle total olarak eksize edildi. Patoloji 

sonucu “ sinoviyal sarkom ” olarak raporlandı.

Tartışma: Yumuşak doku sinoviyal sarkomlarının tedavisi cerrahi, radyoterapi ve 

kemoterapiyi içeren multimodal tedavidir. Her ne kadar, plevranın sinoviyal sarkomu 

tedavisinde altın bir standart yoksa da cerrahi rezeksiyon, kemoterapi ve radyoterapi-

den oluşan multidisipliner yaklaşım önerilmektedir. Bu lezyonun malign mezotelyo-

madan ayrılması tedavi etkinliği açısından önemlidir. Sonuçta, malign mezotelyoma 

ile karışabilen primer plevral sinoviyal sarkomun ayırıcı tanıda akılda tutulması, teda-

visinin optimize edilebilmesi için yeni bilgi ve çalışmalara ihtiyaç vardır. Nadir görülen 

bir olgu olması sebebi ile sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: sinovyal sarkom, cerrahi

Resim 1.

[P-090]

MAJOR FİSSÜR TUTULUMU VE N2 HASTALIK 

TESPİTİNDE VATS

 Güven Sadi Sunam,  Murat Öncel,  Hüseyin Yıldıran
Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahisi

Giriş: Pulmoner nodül ve kitlelerde rutin preoperatif değerlendirme aşamasında en 

sık kullanılan radyolojik yöntem bilgisayarlı toraks tomografisidir.

Olgu: 63 yaşında erkek hasta göğüs hastalıkları kliniğinde hemoptizi nedeniyle 

tetkik edilmiş ve sağ akciğer üst lop posteriorda yerleşimli 46x32mm çaplarında PET 

sintigrafide SUVmax:16 ölçülen kitle saptanmış. Hastanın toraks tomografisinde kit-

lenin fissur komşuluğunda olduğu ve fissurde i invazyon bulguları olduğu şeklinde 

yorumlandı. Aynı zamanda SFT değerlerinin pnömonektomi kaldırmayacağı, PET Ctde 

sağ 4 nolu ve 7 nolu lenf bezleri olduğu ve SUV max değerlerinin 5 olduğu tespit edılıp 

Evre 3A hastlık olrak kabul eilip Kemoterapi ve radyoterapi kararı verildi. Hasta tara-

fımızca operasyon hazırlandı, önce videotorakoskopik eksplorasyon yapıldı. Üst lopta 

yerleşimli kitle üst lopta major fissür altında görüldü, fissür invazyonu yoktu. Aynı 

zamanda mediastinal LAPlar frozen incelemede malignite negatif olarak raporlandı.

Hastaya inkomplet minor fissür olması nedeniyle VATS bilobektomi süperior yapıldı. 

Patoloji sonucu large cell nöroendokrin karsinom olarak alındı. Lenf bezleri tamamen 

negatif idi. Evre 1B olarak sınıflandı. Adjuvan tedavi verildi.

Sonuç: Şüpheli olgulardav inoperabl karar vermek için tümör invazyonunun değer-

lendirilmesi Mediastinal LAP değerlendirmesinde tanısal ve tedavi amacıyla videoto-

rakoskopi yi öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: VATS, fissür, N2 hastalık
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[P-093]

METASTATİK AKCİĞER LEİYOMİYOSARKOMU

 Akın Eraslan Balcı,  Murat Kılıç,  Derya Tüten,  Suna Polatoğlu, 
 Siyami Aydın
Fırat Üniversitesi Göğüs Cerrahi

Rutin takip için çekilen akciğer grafisinde şüpheli lezyon görülen 50 yaşındaki bayan 

hastanın bilgisayarlı tomografisinde, sol akciğer lingüler segmentte 10x10x7 mm boyut-

ta, düzensiz kontürlü, fibrotik çekintilerin eşlik ettiği pulmoner nodül saptandı (Resim 1). 

Rutin takip 5 yıl önce leiyomiyosarkom tanısıyla total histerektomi ameliyatı geçirdiği için 

yapılmaktaydı. Hastamızın 14 ay kadar önce çekilen PET BT’si normal olarak yorumlanmış 

olup herhangi bir yerinde PET tutulumu görülmemişti. Boyut ve lokalizasyonun biyopsiye 

uygun olmadığı düşünülerek torakotomi yapıldı. Frozen çalışması malign geldiğinden 

lobektomi yapıldı. Histolojik incelemede leiyosarkom metastazı tanısı aldı. Uterin leiyo-

miyosarkomu, endometrium kanserine oranla daha az görülen ve daha agresif seyirli bir 

tümördür. Uterin leiyomiyosarkom ve leiyomiyom olgularında yıllar sonra akciğere me-

tastaz yapabildiklerinden ve genellikle tanı anında hastalar asemptomatik olduğundan 

dolayı histerektomili hastalar uzun süre izlenmelidir. Uterus leiyomiyosarkomları radikal 

tedavilerinden yıllar sonra akciğere metastaz yapabilir.

Anahtar Kelimeler: leiyomiyosarkom, metastaz, lobektomi

Resim 1.

[P-094]

DİRENÇLİ BRONKOPLEVRAL FİSTÜLÜ OLAN 

AKCİĞER KANSERİ OLGUSUNUN OMENTUM FLAP 

İLE BAŞARILI YÖNETİMİ

 Akın Eraslan Balcı,  Murat Kılıç,  Derya Tüten,  Suna Polatoğlu, 
 Siyami Aydın
Fırat Üniversitesi Göğüs Cerrahi

Halsizlik, öksürük şikayeti ile dış merkeze başvuran 47 yaşında erkek hastanın akci-

ğer grafisi ve göğüs bilgisayarlı tomografisinde sol üst lobda kitle saptandı (Resim 1). 

PET/BT sol akciğerde inferior lingular segmentte 38x23 mm boyutundaki lezyonda art-

mış FDG uptake’i (SUV maks:14.02) ve görüntüleme alanına giren diğer vücut bölge-

lerinde radyoaktivitenin fizyolojik dağılımını gösterdi. Bronkoskopik biyopsiyle malign 

tanı aldı. Torakotomide sol üst lobda ve lingulada, önceki çalışmalardan farklı olarak 

bir değil iki adet birbirine yakın kitle olduğu görüldü. Sol üst lobektomiyle beraber alt 

[P-092]

AKCİĞER KANSERİNİN TEDAVİSİNDE 

TORAKOSKOPİK CERRAHİ SONRASI GELİŞEN 

GÖĞÜS DUVARI İMPLANTASYONU

 Muhammet Reha Çelik,  Hakkı Ulutaş,  Akın Kuzucu
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), özellikle erken evre akciğer kanse-

rinin tanı ve tedavisinde giderek artan sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, şüp-

heli veya tanısı konmuş akciğer kanseri olgularında açık cerrahi ve VATS ile uygulanan 

akciğer rezeksiyonlarının dezavantajları üzerindeki tartışma halen devam etmektedir. 

VATS ile tanı ve tedavisi yapılan akciğer kanserli bir hastada gelişen, göğüs duvarında 

tümör implantasyonu olgusu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: Altmış üç yaşında, sigara öyküsü bulunmayan erkek hasta, sırtında 

sola vuran ağrı nedeniyle başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sol alt lob 

posterobazal segmentte 3x3 cm boyutlarında kitle saptandı. Triportal VATS tekniği ile 

kitleye wedge rezeksiyon uygulandı. Kitle akses mini torakotomiden endobag kulla-

nılmaksızın çıkarıldı. Patolojik değerlendirilmesinde 2.5x2 cm boyutlarında, plevranın 

elastik membranına ulaşmış ancak viseral plevrayı aşmamış iyi diferansiye adenokar-

sinom saptandı. Aynı seansda alınan mediastinal lenf nodlarında ve cerrahi sınırlarda 

tümör saptanmadı (Evre IA). Bunun üzerine hastaya VATS ile tamamlayıcı sol alt lo-

bektomi uygulandı. Erken postoperatif dönemde uzamış hava kaçağı dışında kompli-

kasyon gelişmedi. Hasta 24 ay sonra yara yerinde şişlik şikayeti nedeniyle polikliniğe 

başvurdu. Toraks BT’de 3.5x2.5 cm boyutlarında hipodens lezyon saptanması üzerine, 

güvenli sınırlar korunarak kitle rezeksiyonu uygulandı. Patolojik değerlendirmesinde 

cerrahi sınırların tümör negatif olduğu adenokarsinom metastazı saptandı. Kemote-

rapi ile eş zamanlı olarak bölgeye 5000 cGy radyoterapi uygulandı. 1 ay sonra çeki-

len kontrol PET BT’de aynı lokalizasyonda 1.5 cm çapında yeni bir lezyon saptanması 

üzerine yeniden rezeksiyon uygulandı. Patolojik incelemesi adenokarsinom metastazı 

olarak raporlandı. Kemoterapi ile tedavisine devam edilen hasta, postoperatif 31. ayda 

hastalıksız takip edilmektedir.

Sonuç: Akciğer kanserinin VATS ile tedavisi sonrasında göğüs duvarında oluşan 

implantasyon tümörleri geçmiş yıllarda nadir de olsa bildirilmiştir. Spesimenin endo-

bag yardımı ile çıkarılması görülme sıklığını azaltmıştır.

Anahtar Kelimeler: VATS, torakoskopi, akciğer kanseri, implantasyon

Resim 1.

Resim 2.
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[P-095]

TEK OLGU-ÜÇ PRİMER MALİGNİTE: AYNI LOBTA EŞ 

ZAMANLI SENKRON PRİMER AKCİĞER KANSERLERİ 

VE EŞ ZAMANLI TİMİK KARSİNOM

 Miray Ersöz,  Bülent Aydemir,  Eyüp Halit Yardımcı, 
 Mehmet Sait Ersöz,  Oya İmamoğlu,  Ömer Giray İntepe,  Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Akciğer kanserli bir olguda, tanı anında ikinci bir primer akciğer kanserinin bu-

lunması durumunda bu kanserlere senkron akciğer kanserleri denir. İlk kez 1924 

yılında Beureuther tüberkülozlu bir olguda rastlantısal olarak iki farklı kanser odağı 

tanımlamıştır. Akciğer kanserleri içinde senkron tümör görülme oranı ortalama %2’dir 

(%0,8-14,5). Bir hastada, tanı anında birden fazla akciğer kanseri ile karşılaşıldığında, 

tümörlerin histopatolojik tipi farklı ise, bağımsız tümörler olduklarını söylemek zor de-

ğildir. Ancak tümörlerin histopatolojik tipi aynı ise; tümörlerden biri primer, diğeri ise 

bu tümörün metastazıdır ya da tümörler birbirinden bağımsız olarak gelişmiş senkron 

akciğer kanseridir.

Aynı lobta senkron akciğer tümörünün nadir olması ve akciğer kanseri ile eş za-

manlı timik karsinom birlikteliğinin de nadir olması nedeniyle olgumuzu sunmayı 

hedefledik.

Olgumuz 58 yaşında, kilo kaybı dışında şikayeti olmayan, bu şikayet nedeni ile yapı-

lan tetkikleri (akciğer grafisi ve sonrasında toraks tomografisi) esnasında sol alt lobda 

kitle ve eş zamanlı olarak ön mediastinal kitle saptanan erkek hasta. Fizik muayenesi 

ve laboratuar değerleri normal olan hastaya çekilen PET/BT’de sol akciğer alt lob su-

periordaki kitlede 13,2 ve ön mediastinal kitlede ise 13,4 SUV tutulumu ölçüldü, başka 

tutulum görülmedi.

Hastaya aynı seansta sol alt lobektomi ve üst loba kama rezeksiyonu ile birlikte me-

diastinal kitle eksizyonu yapıldı. Operasyon esnasında aynı lobda yaklaşık 2cm çapında 

bir nodülün varlığı fark edildi.

Patoloji sonuçlarında ise, sol alt lobtaki 4,5 cm çapındaki ana kitlenin tanısı büyük 

hücreli nöroendokrin karsinom, aynı lobtaki 2 cm çapındaki satellit nodülün tanısı ise 

skuamoz hücreli karsinom olarak raporlandı. Ayrıca eksize edilen 3,5 cm çapındaki ti-

mus dokusunun tanısı ise timik karsinom (timik kökenli az diferansiye adenokarsinom) 

olarak raporlandı.

Mediastinal lenf nodlarının tamamı reaktif hiperplazi olarak raporlandı.

Senkron tümörlere özgü bir sınıflama mevcut değildir. TNM evrelemesi kullanılır. 

Her tümör ayrı ayrı evrelendirilir ve hastanın evresi olarak yüksek evreli tümör kabul 

edilir. Buna göre olgumuzda ana kitlenin evresi T2aNoMo- Evre 1B, senkron tümörün 

ise evresi T1aNoMo- Evre 1A olduğu için evre 1B olarak kabul edildi.

Senkron akciğer kanserli hastalara yaklaşım ile ilgili literatür yeterince geniş değil-

dir ve sağkalım sonumları ile ilgili değişken sonuçlar mevcuttur. Adebonojo, cerrahi 

sonrası 5 yıllık sağkalım elde edilemediğini bildirmiştir. Buna karşın Mingyon, bilate-

ral senkron tümörlü hastalarda 5 yıllık sağkalımı %75,8 olarak bildirmiştir. Bu değişik 

sonuçların muhtemel nedenleri hasta populasyonlarının farklılıkları, senkron tümör 

tanısı konulmasındaki güçlükler ve farklılıklar (ikinci kanserin gerçekte karsinoid tü-

mör veya metastaz olması gibi) olabilir.

Senkron akciğer kanserli olgularda, tümörlerin küratif rezeksiyonu sonrasında sağ-

kalım beklentisi yüksektir. Çalışmalarda kadın cinsiyet,bilateral yerleşim, lenf nodu 

tutulumunun olmaması, komplet rezeksiyon, postoperatif adjuan tedavi uygulanma-

sının iyi prognostik faktörler olduğu bildirilirken, N1-2 tutulumu, ileri yaş ve pnömo-

nektomi yapılması kötü prognostik kriterler olarak bildirilmiştir.

Olgumuzda komplet rezeksiyon yapılmış olması, mediastinal lenf nodu tutulumu 

olmaması iyi prognostrik faktörlerimiz iken, hastanın eş zamanlı timik karsinom tanısı 

alması ise kötü prognostik faktörümüz olmuştur.

Aynı lobta farklı histopatolojik tipte iki ayrı akciğer tümörünün nadir görülmesi ve 

akciğer kanseri ile eş zamanlı timik karsinom birlikteliğinin de nadir olması nedeniyle 

sunduğumuz olgumuz hala takibimiz altındadır. Literatürdeki olguların da eşliğinde 

değerlendirildiğinde, cerrahi tedavinin senkron akciğer tümörlü seçilmiş olgularda 

en iyi seçenek olduğu söylenebilir. Bu hastalarda iyi evreleme doğru tedavi seçiminin 

anahtarı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: senkron, akciğer, kanser, timik, karsinom

lob bronşuna da sleeve rezeksiyon yapılarak alt lob bronşu sol ana bronşa ağızlaştırıldı. 

Histopatolojik tanı iyi diferansiye epidermoid karsinomdu. Birinci haftaya kadar doğal 

postoperatif seyir izleyen, hava kaçağı kesilen hastada ekspansiyon kusuru ve hava ka-

çağı gelişti. Ampiyem görünümlü drenaj başladı. Bronkoskopide güdük ve anastomoz 

hattı sağlamdı. Sol ana bronş pürülan sekresyonla doluydu. Kontrol BT ile akciğerde 

konsolide alanlar ve hava değerleri görüldü (Resim 2). İlk operasyondan 9 gün sonra 

aynı insizyondan torakotomiyle tamamlama pnömonektomisi gerçekleştirildi. Akciğer 

nekrotik görünümde, atelektatik ve ventilasyonla ekspansiyonu çok sınırlıydı. Toraks 

enfekte materyalle doluydu. Akciğerin histopatolojik incelemesinde nekroz, yoğun inf-

lamasyon, yoğun bakteri kümeleri görüldü, malignite izlenmedi. Postoperatif 2. gün 

dreni çekilen hastada klinik ve biyokimyasal olarak enfeksiyon tablosu tekrar alevlen-

di. Postoperatif 4. gün nefes darlığı, bol sulu balgam ve grafide seviye düşmesi ile 

bronkoplevral fistül tanısı kondu. Tekrar operasyona alınan hastada bronkoplevral fis-

tül primer sütüre edildikten sonra diyafragmatik insizyon vasıtasıyla omentum toraksa 

getirilerek fistül bölgesi üzerine geniş bir yama şeklinde yerleştirildi (Resim 3). Posto-

peratif dönemde fistül bulguları izlenmedi. Enfeksiyon yoğun medikal tedaviyle 3 ay 

sonra kontrol altına alınabildi. Hasta postoperatif 3. yılında sağ ve aktif yaşama devam 

etmektedir. Postoperatif dönemde gelişen enfeksiyon ekspansiyon kusuruna ve cerrahi 

sütür hatlarında problemlere neden olabilmektedir. Omentum iyi kanlanması nede-

niyle sütür hatlarının korunması ve enfeksiyona direnç konusunda iyi bir yardımcıdır.

Anahtar Kelimeler: bronkoplevral fistül, sleeve, lobektomi, omentum, epidermoid 

kanser

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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[P-097]

BİR SANTİMETREDEN KÜÇÜK SUBSOLİD 

PULMONER NODÜLLERDE TOMOGRAFİ EŞLİĞİNDE 

TEL İLE İŞARETLEME SONRASI VATS İLE CERRAHİ

 Mehmet Ali Sakallı1,  Murat Şahin1,  Tamer Direk1,  Elvin Hamzayev1, 
 Cabir Yüksel1,  Çetin Atasoy2,  Ayten Kayı Cangır1,  Hakan Kutlay1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Son yıllarda bilgisayarlı tomografideki gelişmeler ve tarama programların 

etkisi ile çok küçük boyutlarda subsolid lezyonlar daha sık tespit edilmeye başlanmış-

tır. Bu nodüllerde tanı ve tedavi amaçlı VATS girişimleri önerilmektedir ve malignite 

varlığında dahi çoğu zaman sublober rezeksiyonlar tedavi için yeterli olduğu kabul 

edilmektedir. Ancak bu nodüllerin solid olmamaları ve küçük boyutlarda olmaları 

nedeniyle özellikle VATS girişimlerinde nodülün lokalizasyonunun tespiti oldukça güç 

olmaktadır. Bu bildiride 1 cm boyutlu subsolid nodüllerin lokalizasyonunun tespiti için 

preoperatif BT eşliğinde tel ile işaretleme yapılan iki olgu sunulmuştur.

Olgu 1: Gece terlemesi, kilo kaybı şikayetleri nedeni ile çekilen bilgisayarlı tomog-

rafisinde sağ akciğer üst lob posterior segmentte 11x8 mm boyutlarında düzensiz sı-

nırlı saf buzlu cam dansitesinde nodül izlenen 63 yaşında kadın hastanın PET/BT sinde 

vücutta patolojik tutulum izlenmedi. Radyolojik olarak malignite şüphesi bulunması 

üzerine hastada operasyondan hemen önce bilgisayarlı tomografi eşliğinde tel ile 

lezyon işaretlendi. Hemen ardından ameliyathaneye alınan hastaya çift lümenli tüp 

eşliğinde sağ akciğer söndürülerek VATS uygulandı. Eksplorasyonda akciğerin sönmüş 

olduğu ve lezyonun tel yardımı ile toraks duvarına asılı kaldığı görüldü. Güvenli cerrahi 

sınır bırakılarak 2. Porttan stapler yerleştirilerek wedge rezeksiyon yapıldı Frozen: ade-

nokarsinom (lepidik paterrn), cerrahi sınırlar tümörsüz şeklinde raporlandı.

Olgu 2: Prostat ca nedeni ile 2011 yılında radikal prostatektomi yapılan 72 yaşında 

erkek hasta hastanın takiplerinde çekilen Eylül.2014 tarihli bilgisayarlı tomografisinde 

7,5 mm çaplı ve boyut artışı gösteren buzlu cam dansitesinde lezyon izlendi. Malignite 

kuşkusu ve nodülün intraoperatif tespitinde güçlük yaşanacağı düşünülerek hastaya 

operasyondan hemen önce BT eşliğinde tel ile işaretleme uygulandı. Hemen ardından 

ameliyathaneye alınan hastaya çift lümenli tüp eşliğinde sağ akciğer söndürülerek 

VATS uygulandı. Eksplorasyonda akciğerin sönmüş olduğu ve lezyonun tel yardımı ile 

toraks duvarına asılı kaldığı görüldü. Güvenli cerrahi sınır bırakılarak 2. Porttan stapler 

yerleştirilerek wedge rezeksiyon yapıldı Frozen: minimal invaziv adenokarsinom, cer-

rahi sınırlar tümörsüzdür şeklinde raporlandı.

Sonuç: Palpasyonu zor olan subsolid pulmoner nodüllerde özellikle VATS uygu-

lanması oldukça güçtür. Palpasyon güçlüğü çekileceği düşünülen ve VATS planlanan 

olgularda tel ile işaretleme uygulanması halinde lezyon havada asılı kaldığından ve 

palpasyonuna gerek kalmadığından daha az sayıda port ile daha güvenli rezeksiyon 

uygulanabilir. Bu yöntem ile wedge rezeksiyon uygulananlarda cerrahi sınır daha gü-

venle oluşturulabilmektedir. Malignite tanısı konulması halinde rezeksiyonun genişle-

tilip genişletilmeyeceği cerrahın tercihine kalmıştır. Bu nedenler ile BT eşliğinde tel ile 

işaretleme küçük boyutlarda olan palpasyon güçlüğü yaşanacağı düşünülen seçilmiş 

olgularda kullanışlı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: subsolid pulmoner nodül, bilgisayarlı tomografi eşliğinde tel 

ile işaretleme, VATS

Resim 1.

[P-096]

NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER LEZYONU: 

LENFOMATOİD GRANULOMATOZİS

 Oya Yıldız1,  Alper Fındıkcıoğlu1,  Dalokay Kılıç1, 
 Tuba Emine Canpolat2,  Ahmet Şükrü Hatipoğlu1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Lenfomatoid granulomatozis (LYG) oldukça nadir görülen bir lezyondur. Ge-

nellikle orta yaş erişkin erkeklerde görülür. Akciğer dışında deri, böbrek ve nörojenik 

sistem tutulumu da olabilir. LYG, EBV’ye bağlı B hücreli lenfoproliferatif hastalık oldu-

ğundan olguların genelde immun sistemi bozuktur. Radyolojik olarak %70 hastada 

bilateraldir ve periferik yerleşimli, kavite oluşturabilen pulmoner nodüller şeklinde 

görülür. 

Olgu: Öksürük, efor dispnesi, halsizlik ve kilo kaybı yakınmaları olan 67 yaşında 

erkek hastanın toraks BT’sinde bilateral alt loblarda, periferik yerleşimli konsolide 

alanlar ve solda plevral efüzyon izlendi. PET-BT’de sol akciğer alt lob posterobazal 

segmentte subplevral alanda yoğun FDG tutulumu gösteren (SUVmax: 15.04) sınırları 

çevredeki konsolide alandan net ayırt edilemeyen, 18x13 mm çaplı hipermetabolik 

lezyon mevcuttu (Resim1-2). Her iki akciğerde yer yer hafif FDG tutulumu gösteren dü-

zensiz subplevral dansite artışları saptandı. BT eşliğinde lezyondan transtorasik biyop-

si yapıldı ancak materyal yetersiz olduğundan tanısal olmadı. Sol videotorakoskopik 

eksplorasyon yapıldı. Akciğer parankiminde değişik boyutlarda yaygın nodüler yapılar 

izlendi. Bu alanlardan wedge rezeksiyon ile örnekleme yapıldı ve lezyonların patolojik 

inceleme sonucu lenfomatoid granulomatozis olarak raporlandı.

Sonuç: Akciğerin nadir görülen tümörlerinden birisi olan LYG’nin radyolojik ve klinik 

olarak ilk aşamada düşünülmesi zor bir tanıdır. Transtorasik biyopsi ile alınan materyal 

tanı için yetersiz olduğundan cerrahi rezeksiyon ile patolojik tanısı kesinleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: lenfomatoid granulomatozis, akciğerin nadir görülen tümörleri

Resim 1.

Resim 2.
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[P-099]

NEOADJUVAN KEMOTERAPİ UYGULANAN KÜÇÜK 

HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA 

KLİNİK DENEYİMLERİMİZ

 Koray Aydoğdu,  Ebru Sayılır,  Funda İncekara,  Seray Hazer, 
 Selim Şakir Erkmen Gülhan,  Göktürk Fındık,  Sadi Kaya
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

Amaç: Bu çalışmada lokal ileri evre ve mediastinal lenf nodu tutulumu (N2 şüphesi 

veya kanıtlanmış tek N2) olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı neoad-

juvan kemoterapi (KT) sonrası cerrahi rezeksiyon uyguladığımız hastaların sağkalım 

sonuçları incelendi.

Yöntem: 2008-2014 yılları arasında kliniğimizde neoadjuvan kemoterapi sonrası 

opere edilen KHDAK tanılı 67 (62 erkek, 5 kadın, ort yaş. 48, yaş dağılımı 38-76) hasta 

retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, histopatolojik tanı, perioperatif 

uygulanan kemoterapi şekli, neoadjuvan kemoterapiye yanıt ve sağkalım analizi so-

nuçları açısından değerlendirildi.

Bulgular: Preoperatif çekilen pozitron emisyon tomografi ile bilgisayarlı tomog-

rafi (PET-BT) sonuçları 42 hastada (%62,6) pirimer tümörün ekstrapulmoner yapılara 

invazyonu (T3-T4 hastalık), 26 hastada (%38,8) N2 şüphesi, 9 hastada (%13,4) M1 

şüphesi olarak sonuçlandı ve neoadjuvan KT kararı alındı. Hastalara 2 ile 6 kür arasında 

değişen neoadjuvan KT protokolleri uygulandı. 42 hastaya (%62,6) lobektomi, 25 has-

taya (%37,4) pnömonektomi operasyonu uygulandı. 41 hastaya postoperatif dönemde 

adjuvan KT, 11 hastaya adjuvan radyoterapi uygulandı.

Tartışma: Morbidite, mortalite ve neoadjuvan tedavi sonrası lokal ileri KHDAK has-

talarının tedavisi klinisyenler için bir sorun olmaya devam etmektedir. Randomize ol-

mayan çalışmalar lokal ileri primer kanserleri tedavi etmek için cerrahi öncesi neoad-

juan KT veya kemoterapi ve radyasyon kombinasyonunun yalnız başına cerrahi tedavi 

ile karşılaştırıldığında sağkalımı arttırmış olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, cerrahi, neoadjuvan

[P-100]

AKCİĞER KİTLELERİ VE PLEVRAL MALİGNİTELERDE 

PET CT’NİN MEDİYASTİNOSKOPİ VEYA 

TORAKOTOMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

 Murat Kılıç,  Akın Eraslan Balcı
Fırat Üniversitesi Göğüs Cerrahisi

 Akciğer kitleleri ve plevra malignitelerinde PET CT kullanılarak hastaların mediyas-

tinoskopi ve torakotomi sonrası patoloji sonuçlarının karşılaştırılması ve literatürde bu 

konuda yapılmış diğer çalışmalarla uyumuna bakılması amaçlanmıştır.

Çalışmamız Mayıs 2012-Mayıs 2014 tarihleri arasında mediyastende kitle, akciğerde 

kitle veya soliter pulmoner nodül yada plevral kalınlaşma nedeniyle PET CT çektirilmiş; 

PET CT’lerinde malignite açısından anlamlı düzeyde tutulum gösteren hastaların malig-

nite açısından risk faktörleride gözönünde bulundurulduğunda malignite olabileceği 

düşünülen ve bu nedenle tanı, tedavi ve/veya evreleme amaçlı operasyon kararı alınarak 

opere edilen 49 hasta araştırma gurubunu oluşturdu. Çalışmaya operasyon öncesi RT ya 

da KT almış olgular dahil edilmemiştir. Bu olguların 18’i kadın, 31’i erkek idi. Yaş ortala-

ması sırasıyla 56.4 - 61.1 yıldı. Tüm hastalara cerrahi öncesi PET görüntüleme yapılmış bu 

görüntüleme sonuçları retrospektif olarak değerlendirilerek patoloji sonuçlarıyla karşı-

laştırılmıştır. PET BT’nin akciğer, mediyasten ve plevral malignitelerdeki duyarlılık, özgül-

lük, pozitif öngörü değeri (PÖD) ve negatif öngörü değerleri (NÖD) bazal SUV max değeri 

2.5 ve 4.8 olarak alınarak ayrı ayrı hesaplanarak literatür eşliğinde karşılaştırılmıştır. PET 

BT’nin benign-malign ayırımındaki başarısı ve kitlelerin SUV max değerleri ile patoloji 

sonuçları arasındaki ilişkinin istatiksel anlamlılığı değerlendirilmiştir.

 Çalışmayı oluşturan 49 hastanın yaşları 35-89 arasında olup yaş ortalaması 59.3 

tür. Hastaların 18’i kadın 31’i erkekti. Açlık kan şekeri düzeyleri 88-148 mg/dl arasın-

daydı. Opere edilen hastaların 33’ünde malignite pozitif bulunurken,16 hastada pato-

loji sonucu benign olarak raporlanmıştır. Lezyonların %49’u sağ hemitoraksta,%35’i 

sol hemitoraksta, %6 olguda ise mediyasten yerleşimi göstermiştir. Çalışmamızda 9 

hastada adenokarsinom, 6 hastada skuamöz hücreli karsinom, 3 hastada adenosqu-

amöz hücreli karsinom gelirken geri kalan 15 hastada patoloji sonucu homojen bir 

dağılım göstermiştir. Mediastende PET CT’de malignite açısından yüksek düzeyde SUV 

Resim 2.

Resim 3.

[P-098]

PRİMER AKCİĞER KANSERİ TANISI İLE REZEKSİYON 

UYGULADIĞIMIZ HASTALARIN GERİYE DÖNÜK 

ANALİZİ

 Recep Demirhan1,  Hatice Eryiğit1,  Kadir Burak Özer1, 
 Hakan Sönmez1,  Attila Özdemir1,  Şermin Çoban Kökten2, 
 Fatma Tunçdemir3,  Şule Özuğur3

1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitimve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitimve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitimve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği

Amaç: Akciğer kanseri agresif seyreden ölümcül bir hastalıktır. Erken evre ve po-

tansiyel rezektabl tümörlerde ilk tedavi seçeneği genellikle cerrahidir. Yöntem: Klini-

ğimizde 2010 ile 2014 yılları arasında primer akciğer kanseri (PAK) tanısı ile anatomik 

rezeksiyon uyguladığımız hastaları geriye yönelik olarak inceledik. PAK endikasyonu 

dışı ve non-anatomik rezeksiyonlar çalışma dışı tutuldu. Hastalarımızın sosyodemog-

rafik bilgileri, akciğerdeki lezyonların özellikleri, preoperatif tetkikler, mediastinal ev-

releme yöntemleri, uygulanan cerrahi seçenekleri ve sonuçları analiz edildi. Bulgular: 
Toplam 145 hastanın %84.6‘sı erkek, yaş aralığı 27 ile 78 (ortalama 58.3) arasındaydı. 

Tümörlerin %55,2’si sağ tarafta ve ortalama tümör çapı 39,2 mm (8- 95mm) idi. Tü-

mör 86 olguda santral, 59’unda periferik yerleşimliydi. Preoperatif evrelemede tüm 

hastalara PET-BT uygulandı. Hastaların 31’ine mediastinoskopi, 32’sine EBUS yapıldı. 

Olguların 100’üne lobektomi, 13’üne bilobektomi, 31’ine pnömonektomi ve birine 

segmentektomi ile sistematik mediastinal lenf nodu disseksiyonu uygulandı. Yetmiş 

altı hastada yassı hücreli karsinom, 47’sinde adenokarsinom, 9’unda adenoskuamöz 

karsinom, 13’ünde diğer alt tipler saptandı. Patolojik evrelerimizin oranı; evre I %48.2, 

evre II %33.7, evre III %13.8, evre IV %4. Patolojik N2 hastalık oranımız %9.65 idi. Pos-

toperatif yatış süremiz 7.4 gündü. Tüm hastalarda erken postoperatif mortalite %5.51, 

morbidite ise %20 olarak saptandı. Sonuç: Akciğer kanserinde en iyi prognozu sağla-

mak için seçilecek tedavi yöntemi halen tartışmalı olmasına rağmen cerrahi önemini 

korumaktadır. Kliniğimizde seçilmiş uygun hastalarda anatomik rezeksiyon literatürle 

uyumlu olarak başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kanser, cerrahi, evre
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[P-102]

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN TANI 

VE TAKİBİNDE SCUBE1’İN YERİ

 Selçuk Gürz1,  Burçin Çelik1,  Ahmet Menteşe2,  Diler Us Altay2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Amaç: Yeni bir biyobelirteç olan SCUBE1 (signal peptide CUB-EGF domain-

containing protein 1), trombosit ve endotel hücrelerinde bulunan bir transmembran 

proteinidir. Tromboz eğilimli hastalıklarda ve mide kanserinde yükselen kan seviyeleri 

gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı, küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) has-

talarda, serum ve akciğer dokusundaki SCUBE1 düzeylerinin, akciğer kanserinin türü, 

evresi ve yaygınlığı ile ilişkili olup olmadığı, ayrıca malign hastalardaki düzey ile be-

nign hastalardaki düzeyler arasında bir fark olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: 
Tanı veya tedavi amacıyla cerrahi uygulanan rezektabl KHDAK’li 25 hasta (Grup 1), 

unrezektabl KHDAK’li 15 hasta (Grup 2) ve kanser dışı nedenlerle cerrahi uygulanan 

15 hastanın (Grup 3, kontrol grubu) serum ve doku örnekleri ELISA yöntemi ile tespit 

edilen SCUBE1 seviyeleri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların %81,8’i erkek, %18,2’si kadındı. Has-

taların yaş ortalaması 57,82±15,91 (82-18) yıldı. KHDAK’li hastaların histopatolojik 

incelemeleri sonucu; 22 (%55) hastaya adenokarsinom tanısı, 18 (%45) hastaya 

skuamöz hücreli karsinom tanısı konuldu. KHDAK’li hastalarda (Grup 1 ve 2) SCUBE1 

seviyelerinin kontrol grubuna göre yüksek olduğu görüldü (p=0,045). ROC curve ana-

lizinde cut-off SCUBE1 değeri 14,1 ng/mL, AUC:0,677 (%95 Cl: 0,503-0,851), sensiti-

vite %62,3 spesifite %83,2 olarak belirlendi. Grup 2’deki SCUBE1 değerlerinin diğer iki 

gruba göre anlamlı şekilde yüksek (ort. 28,92 ng/mL; min.7,19-max.72,66) seyrettiği 

tespit edildi (p=0,008). Doku örneklerinden yapılan ölçümlerde SCUBE1’in KHDAK’li 

hastalarda prognostik öneme sahip olduğu belirlendi (p=0,009). KHDAK’li hastaların 

doku SCUBE1 konsantrasyonundaki 1 ng/mL’lik artış, hastaların ölüm riskinde yaklaşık 

1,4 kat artışa neden olmaktadır. 

Sonuç: KHDAK’inde, SCUBE1’in serum ve tümör dokusundaki konsantrasyonlarının 

tanı ve prognozu belirlemede önemli bir biyobelirteç olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, biyobelirteç, KHDAK, SCUBE1

[P-103]

SOL BRAKİOSEFALİK VEN VE VENA KAVA SÜPERİOR 

İNVAZYON ŞÜPHELİ AKCİĞER CA’LI OLGUYA 

YAKLAŞIM: HEMİ-CLAMSHELL İNSİZYONU

 Mehmet Yıldırım1,  Recep Ustaalioğlu1,  Hatice Demirbağ2, 
 Abdullah Kemal Tuygun3,  Halit Yardımcı1,  Ayten Güner1, 
 Ali Fuad Durusoy1,  Bülent Aydemir1,  Tamer Okay1,  Ilgaz Doğusoy2

1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Kadıköy Acıbadem Hastanesi, İstanbul
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş: 4. Yada 5. İnterkostal aralıktan sağ torakotomi; Süperior Vena Kava invazyo-

nu yapan üst lob tümörlerinde standart yaklaşımdır. Tam median sternotomi anterior 

mediastinal tümörleri için önerilmektedir. Sağ torakotomi ile trakea, Süperior Vena 

Kava, akciğer parankimi, pulmoner hilus ve sağ atrium ekspojuru optimal iken sol 

brakiosefalik venin kontrolü daha zordur. Median sternotomi mediastinumun geniş 

ekspojuruna izin verir.

Olgu: 67 yaşında erkek hasta, 35 yıl önce akciğer tüberkülozu tanısı almış ve tedavi 

görmüş. Daha sonraları kronik bronşit tanısı almış ve kontrol akciğer grafisinde sağ 

akciğerde non-homojen opasite görülmesi üzerine toraks BT çekilmiş. Sağ akciğerde 

74x57x52 mm boyutlarında heterojen kontrast tutan santrali nekrotik alanlar içeren 

speküler konturlu kitlesel lezyon ve kitlenin sol brakiosefalik vene ve vena kava süperi-

ora inveze olabileceği rapor edildi. Hastaya Pet CT çekildi. Kitlede malignite düzeyinde 

tutulum ve mediastinal lenf bezlerinde suv max: 2.8 tutması üzerine önce bronkoskopi 

denendi. Hasta bronkoskopiyi tolere edememesi üzerine tomografi eşliğinde tarans-

torasik iğne biyopsisi yapıldı. Tanı non-small cell karsinom gelmesi üzerine mediasti-

noskopi yapıldı. Lenf bezlerinden biyopsi sonucu malignite negatif geldi. Tümörün sol 

brakiosefalik vene ve vena kava süperior vena invazyon şüphesi olması üzerine vene 

tutulumu gösteren 6 hastanın ancak 3 tanesinde patoloji sonucu malign gelmiş 3 has-

tada sonuç benign gelmiştir. SUV max cut-off değeri 2.5 kabul edildiğinde 45 hastanın 

SUV max değeri >2.5 olarak gelmiş bunlardan sadece 31 hastada malignite pozitif 

gelimiş, 14 hastada patoloji sonucu benign olarak raporlanmıştı. SUV max cut off de-

ğeri 4.8 kabul edildiğinde ise 35 hastada SUV max > 4.8 gelmiş ve bunların 29’unda 

malignite pozitif gelirken, 6 hastada patoloji sonucu benign gelmiştir.

PET/CT’nin biyopsi lokalizasyonunu belirlemede önemli olduğunu, mediasten patolo-

jilerinde PET CT’de malignite açısından çok yüksek düzeylerde tutulum gösteren lezyon-

ların ancak %50’sinde mediyastinoskopi sonucunda malignite pozitif geldiği, mediyasten 

patolojilerinde tanısal işlem olarak mediyastinoskopinin altın sıtandart olduğunu ve me-

diasten patolojilerinde PET CT’nin yalancı pozitiflik oranının çok yüksek olduğunu gördük.

Bölgemizde granülomatöz hastalıkların yaygın görülmesi nedeniyle PET CT’de 

yüksek SUV max tutulumu gösteren lezyonlarda yanlış pozitiflik oranlarının yüksek 

olduğunu gördük. Toraks malignitelerini saptamada kullanılan PET CT’nin bazal SUV 

max değeri 2.5 kabul edildiğinde; malign patolojileri saptamada p=0.54 (p>0.01) bu-

lunmuş olup istatiksel olarak anlamlı kabul edilmemiştir. Ancak SUV max bazal değeri 

4.8 kabul edildiğinde PET CT’nin malign patolojileri saptamada p=0.0008 (p<0.01) 

bulunmuş ve bu değer istatistikksel olarak anlamlı bulunmuştur. SUV değerinin bir 

merkezden bir merkeze farklılık göstermesi çoğunlukla yanlış sonuçlara neden olmak-

tadır. SUV değerinin standardize edilmesi sayesinde daha doğru sonuçlar alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: mediyasten, PET CT, torokotomi

[P-101]

KEMİK METASTAZINI TAKLİT EDEN BİR HEMANJİOM 

OLGUSU

 Sertan Erdoğan,  Kemal Karapınar,  Cemal Aker,  Burcu Arık, 
 Erhan Özer,  Ali Cevat Kutluk,  Özkan Saydam,  Celalettin Kocatürk
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
1. Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı konulan hastalarda klinik 

evreleme amacıyla çekilen PET-CT’de, kemikte yüksek düzeyde tutulum olması metas-

taz açısından kuşku uyandırır.

Yöntem ve Bulgular: Öksürük ve nefes darlığı ile başvuran 44 yaşındaki erkek 

hastada, çekilen PA grafi ve toraks BT’ de orta lobda homojen dansite artışı saptandı.

Transtorasik ince iğne biopsisi ile KHDAK (Adenokarsinom) tanısı konuldu. Hastanın 

PET-CT’ de , orta lobdaki kitlede ve sol hemitoraks 9. kotta yüksek düzeyde tutulum 

saptandı (Kitle SUV-max:9-10, kemik SUV-max:4-5) (Resim 1). Travma öyküsü bulun-

mayan hastaya, kemik metaztazı olasılığı ile sol 9. kot parsiyel rezeksiyonu yapıldı. Ke-

mik lezyonunun patolojik tanısı hemanjiom olarak raporlandı. Bunun üzerine hastaya 

orta lobdaki KHDAK için rezeksiyon uygulandı.

Tartışma: KHDAK evrelendirilmesinde kullanılan PET-CT önemli bir tetkiktir. Ancak 

metastaz değerlendirilmesinde hemanjiom gibi benign lezyonlarda dahi yalancı po-

zitiflik saptanabilir. Öte yandan kemik hemanjiomları nadir görülürler ve düşük SUV 

tutulumu gösterirler (SUV-max= 0,7-1,67).

Sonuç: KHDAK evrelemsinde benign kemik tümörlerinin yüksek FGD tutulumu ya-

pabileceği ve şüpheli hastalarda eksizyonel biopsi yapılmasının yararlı olduğu akılda 

tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: hemanjiom, PET-CT, kemik metastazı

Resim 1.
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[P-105]

AKCİĞERİN PRİMER MALİGN MELANOMU: OLGU 

SUNUMU

 Murat Özkan,  Yusuf Kahya,  Tamer Direk,  Şevket Kavukçu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Literatürde oldukça ender görülen primer pulmoner melanom (PPM) olgu-

sunu sunmayı amaçladık.

Yöntem: Sağ akciğer hiler yerleşimli kitle nedeniyle kliniğimizde takip ve tedavi 

edilmiş, patolojisi PPM ile uyumlu olarak rapor edilen hasta literatür eşliğinde olgu 

sunumu olarak hazırlanmıştır.

Bulgular: Bir aydır devam eden göğüs ağrısı, öksürük, ateş şikayetleri olan 55 ya-

şında kadın hasta çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ hiler kitle saptan-

ması üzerine kliniğimize yatırıldı. Sigara kullanmayan, ek hastalığı olmayan ve toraks 

BT’sinde orta lob bronşundan kaynaklanan kitle lezyonu saptanan hastanın pozitron 

emisyon tomografisinde sadece kitlede SUVmax: 16.5 tutulum rapor edildi. Kranial 

BT sonucu normal olarak saptanan hastanın bronkoskopisinde, sağ üst lob anterior 

segment bronşunu tama yakın tıkayan, orta lob bronşundan intermedier bronşa taşan 

endobronşial lezyonlar görüldü. Hastaya sağ posterolateral torakotomi uygulandığın-

da; üst lobtan başlayarak fissürden alt loba invaze ve hilusa doğru uzanım gösteren 

bütün halinde tek bir kitle lezyonu saptandı. Intraoperatif olarak donuk kesit inceleme 

sonucu malign olarak rapor edilen hastaya sağ pnömonektomi ve mediastinal lenf bezi 

örneklemesi uygulandı. Post operatif 12. gün hasta taburcu edildi. Patolojik inceleme 

sonucu klinik olarak malign melanom metastazı ekarte edilmesi durumunda PPM ile 

uyumludur olarak rapor edilmesi üzerine hastaya cilt, retina, üst solunum yolu mua-

yenesi ve tüm gastrointestinal sistem endoskopisi yapılarak malign melanom odağına 

rastlanılmadı. Böylece hasta PPM olarak kabul edildi.

Sonuç: Pulmoner melanomlar en sık kutanöz melanomların metastazları sonucu 

oluşur. Akciğerin primer melanomu ise oldukça ender görülür. Tanı konulmasının güç-

lüğü nedeniyle oldukça önemli bir yere sahip olan PPM’nın malign melanom metasta-

zından ayırt edilmesi tedavi yaklaşımı ve prognoz açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, malign melanom, primer pulmoner melanom

[P-106]

AKCİĞERE METASTAZ YAPAN BENİGN UTERUS 

LEİOMYOMU

 Okan Karataş,  Ersin Sapmaz,  Kuthan Kavaklı,  Alper Gözübüyük, 
 Sedat Gürkök,  Gökhan Ayberik
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Leiomyom uterusun en sık görülen benign tümörüdür. Benign natürde olma-

sına rağmen nadiren de olsa metastaz yapabildiği bildirilmiştir. Biz de bu yazımızda 

benign metastatik leiomyomlu bir olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: 47 yaşında bayan hasta, bir yıl önce periyodik muayeneleri sırasında 

akciğer,karaciğer ve sürrenal bezde noduler lezyonlar tespit edilmiş. Karaciğerdeki lezyo-

nuna yönelik yapılan ileri tetkikler hemanjiomu; sürrenal bezdeki lezyona yönelik yapılan 

tetkikler ise adenomu desteklemesi üzerine akciğerdeki lezyonları radyolojik takibe alınmış. 

Bilateral multiple akciğer nodülleri nedeniyle kliniğimize mürcaat etti. Özgeçmişinde 

10 yıl önce uterusundan yaklaşık 4500 gr. lık leiomyom eksizyonu olan hastanın toraks 

tomografisinde sağ akciğer apikal segmentte 12 ve 6.5mm, alt lob medial segmentte 

5mm, sol akciğer alt lob posterobazal segmentte 12 ve 9.5mm boyutlarında noduler lez-

yonlarında yapılan radyolojik takip sonucunda gerileme olmaması ve PET/CT de düşük 

düzeyli FDG tutulumlarının olması; düşük gradeli bir tümörün metastazı olabileceğini 

düşündürdü. (Resim 1, 2, 3) Bunun üzerine tanı ve tedavi amaçlı nodül wedge rezeksiyo-

nu planlanan hastaya aynı seansta VATS ile sol akciğerden nodul wedge rezeksiyonu, sağ 

mini torakotomi ile sağ akciğerden lumpektomi şeklinde nodul rezeksiyonu uygulandı. 

Postoperatif takiplerinde komplikasyon gelişmeyen hasta 4. günde sorunsuz olarak ta-

burcu edildi. Hastanın patoloji raporu “Benign metastatik leiomyoma” olarak geldi.

Sonuç: Uterus leiomyomları benign tümörler olsa da metastaz yapabilme eğilimin-

dedir. Hastanın anamnezi sorgulanırken daha önce geçirmiş olduğu ameliyatlar yol 

gösterici olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: benign metastatik leiomyom

müdahale edilmesi daha kolay olur diye sağ hemi-clamshell insizyonu ile operasyon 

başlatıldı. Sıkı ve sert sekilde kitle vena kava süperiora ve sol brakiosefalik vene ileri 

derecede yapışıktı. Künt ve keskin disseksiyonla tümör invazyon şüphes olani bölge-

den ayrıldı. Kitlenin sanıldığı gibi vasküler yapıya invaze olmadığı görüldü. Daha sonra 

hastaya sağ üst lobektomi ve mediastinal lenf disseksiyonu yapıldı. Patoloji raporu; 

solid tip adenokarsinom alanları içeren indiferansiye büyük hücreli karsinom olarak 

geldi.

Sonuç: Bu olguda bizim deneyimlerimiz; hemi-clamshell insizyonu ile vena kava 

süperior ve sol brakiosefalik vene invaze süpheli tümörlerin değerlendirilmesi ve 

disseksiyonu daha kolay ancak bronşial ve mediastinal lenf disseksiyonunun ise sağ 

posterolateral torakotomiye oranla daha zor olduğunu gördük.

Anahtar Kelimeler: vena cava süperior, akciğer karsinomu, clamshell insizyonu

[P-104]

SOL PNÖMONEKTOMİ UYGULANMIŞ OLAN 

OLGUDA SAĞ ÜST LOBDAKİ İKİNCİ PRİMER 

AKCİĞER KANSERİNE CERRAHİ YAKLAŞIM: OLGU 

SUNUMU

 Halit Yardımcı1,  Mehmet Yıldırım1,  Recep Ustaalioğlu1, 
 Hatice Demirbağ2,  Murat Yaşaroğlu1,  Oya Uncu İmamoğlu1, 
 Tamer Okay1,  Ilgaz Doğusoy2

1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Kadıköy Acıbadem Hastanesi, İstanbul

Giriş: Pulmoner rezeksiyonlar KHDAK’da ana tedavi tercihidir. Yapılan bu takiplerde-

ki toraks BT tetkiklerinde akciğerde nüks veya ikinci primer kitleye rastalanan hastala-

ra, hastanın kardiyopulmoner kapasitesi, kitlenin büyüklüğü ve yerleşimi, mediastinal 

lenf nodu tutulumu ve metastazın bulunması değerlendirilerek hastaya cerrahi teda-

viye uygunluk kararı verilmektedir.

Olgu: 77 yaşında erkek hastanın 2008 yılında çekilmiş olan akciğer görüntüleme-

lerinde hastada sol akciğerde santral yerleşimli kitle tespit edilmiş. Hastaya bronkos-

kopi yapılarak alınan biyopside skuamoz hücreli karsinom tanısı konulup tarafımızca 

torakotomi ile sol pnömonektomi ve mediastinal lenf nodu biyopsisi uygulanmış. Sol 

pnömonektomi operasyonundan 6 yıl sonra, 2014 yılında, çekilen toraks görüntüleme-

sinde sağ akciğer üst lobda periferik kitle saptandı. Yapılan PET BT tetkikinde kitlenin 

metabolik olarak aktif olduğu görüldü (SUDmax: 13) ; lenf nodlarında tutulum saptan-

madı. Hastanın preop FEV1 değeri 1.86 L/sn, DLCO değeri %55, VO2max 16.9 mg/kg/

dk olarak görüldü. Kardiyak inceleme için hastaya ekokardiyografi yapıldı. Pulmoner 

arter tahmini basıncı 35 mmHg olarak hesaplanıp sağ yüklenme bulgusuna rastlan-

madı. Hastaya operasyon kararı alındı. Hastanın 1.5 cm’lik kitlesine sağ torakotomi 

ile kama rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Patolojik in-

celemesinde; kitlenin adenokarsinom olduğu, cerrahi sınırların negatif ve lenf nodu 

yayılımı olmadığı bildirildi.

Tartışma ve Sonuç: KHDAK olgularında cerrahi sonrası ikinci primer akciğer kanse-

ri oluşması riski yıllık %1-2’dir. Lokal nüksler ilk 24 ay içerisinde olurken bir akiciğer 

kanserinin ikinci primer olabilmesi için ilk cerrahi rezeksiyondan 2 yıl sonra ortaya 

çıkmış olması gerekmektedir. İkinci primer akciğer kanserlerinde kontralateral akciğer 

rezeksiyonu metastaz ve kardiyopulmoner rezerv düşüklüğü sebebiyle nadir olarak ya-

pılabilmektedir. Hastanın akciğer rezervinin değerlendirilmesi FEV1, DLCO ve ViO2max 

değerleri ile yapılmaktadır. Preop FEV1 ve DLCO değerlerinin >%40 olması ve VO2max 

değerinin >10 ml/kg/min olması ikinci primer akciğer kanserlerinde rezeksiyon için 

önemlidir. Biz pnömonektomili hastada kontlateral gelişen akciğer karsinomlu olgula-

ra solunum ve kardiak fonksiyonların çok iyi değerlendirilmesi şartı ile cerrahi şansın 

verilmesinin gerekli olduğuna inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: pnömonektomi, ikinci primer akciğer karsinomu
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mer kitlenin (N0 grubu: 11,3, N1 grubu: 13,4) ve N1 istasyonların (N0 grubu: 0,91, 

N1 grubu: 2,02) suvmax değerleri N1 grubunda yüksek olmasına rağmen istatistik-

sel olarak fark yoktu. Tüm hastalarda en sık tespit edilen tümör histoloji tipi skuamöz 

hücreli karsinomdu. Her iki grup arasında tümör histolojisi açısından istatistiksel fark 

yoktu. İntraoperatif disseke edilen ortalama lenf nodu sayısı N1 grubunda 16,6, N0’da 

ise 13, 3 idi, ancak istatistiksel fark yoktu. İntraoperatif N1 istasyonlardan disseke edi-

len ortalama lenf nodu sayısı N0 grubunda 5,3 iken diğer grupta 8,9 idi ve istatistiksel 

fark vardı (p=0.041). N1 hastalık en sık İntralobar lenf nodlarında (#12) tespit edildi. 

Patolojik lenf nodu sayısı ortalama 2,85 idi. 

Sonuç: Çalışmamızda santral akciğer kanserlerinin periferik yerleşimli olanlara 

göre N1 hastalığa daha eğilimli olduğunu tespit ettik. Bu nedenle santral tümörlerde 

lenf nodu disseksiyonunun daha radikal yapılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: N1 hastalık, evreleme, akciğer kanseri

[P-108]

EKTOPİK CUSHING SENDROMUNA YOL AÇAN 

PULMONER KARSİNOİD TÜMÖR; İKİ OLGU SUNUMU

 Burcu Kılıç,  Nurlan Alizade,  Ezel Erşen,  Mehlika İşcan,  Akif Turna, 
 Hasan Volkan Kara,  Kamil Kaynak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul

Bronkopulmoner karsinoid tümörler nadir görülen pulmoner neoplazmlar olmasına 

rağmen ektopik ACTH sendromlarının çoğundan sorumludur. Tespit edilmesi zor olan 

bu tümör çeşidi için GA 68 -PET gibi görüntüleme araçlarına ihtiyaç olabilir. Bu olgular-

da, en iyi tedaviyi cerrahi rezeksiyon sağlar.

Olgu 1: Otuzbeş yaşında erkek hastada Cushing sendromu ön tanısıyla endokrino-

lojide takip ve tedavi altında iken adrenal supresyon ile kortizol supresyonu olmadığı 

tespit edilmiş. Çekilen toraks, batın, pelvis tomografisinde patolojik bulgu saptanma-

yan hastada çekilen Ga68 Octreotid sintigrafisinde sağ akciğer alt lobta peribronşial 

yerleşimli 2cm lik, Tip 2 SMS reseptörü içeren lezyon tespit edildi. Hastaya torakotomi 

ile wedge rezeksiyon yapılıp donmuş kesit (İng;’frozen section’) incelemede karsinoid 

tümör raporlanması üzerine alt lobektomisi tamamlandı. Patolojik inceleme sonucun-

da ACTH salgılayan tipik karsinoid tümör tespit edildi. Hasta 10. gün hastaneden prob-

lemsiz taburcu edildi. Hasta 3 yıldır sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Olgu 2: Kırkbir yaşında Cushing sendromuna bağlı agresif klinik özellikleri (multip-

le kot fraktürleri, femur başı avasküler nekrozu, kas güçsüzlüğü) mevcut olan ve takip-

te olan kadın hastada bilateral surrenal hiperplazi tespit edilmiş. Çekilen Ga68 PET tüm 

vücut taramasında başka bir odak saptanmadı. Olguda daha önce saptanan adrenal 

bez hiperplazisi nedeni ile hastaya bilateral adrenalektomi yapıldı. Takiplerinde korti-

zol seviyesi yükselen hastada ektopik odak tarama amaçlı bilgisayarlı görüntülemede 

patolojik bulgu saptanmadı. Kontrol için yapılan Ga68 PET incelemede sağ akciğer üst 

lobta 1 cmlik alanda tutulum tespit edildi. Hastaya videotorakoskopi ile wedge rezek-

siyon yapıldı. Patolojik incelemede ACTH salgılayan tipik karsinoid tümör tespit edildi. 

Olgu, problemsiz olarak 3. gün taburcu edildi, 2 yıldır kontrolde olan hasta, sorunsuz 

olarak takip edilmektedir.

Agresif klinik tablolar ile seyreden ve yüksek kortizol seviyesi olan Cushing send-

romlu hastalarda supresyon testlerine yanıt alınamadığı ve konvansiyonel görüntü-

leme tetkiklerinde bulgu saptanamadığı durumlarda ektopik bir odağın araştırılması 

amacı ile Ga68 PET inceleme düşünülmelidir. Hastanın Cushing sendromuna bağlı ola-

rak yaşam kalitesini belirgin ölçüde etkileyen klinik tabloyu erken dönemde kontrol 

altına alabilmek için GA68 PET incelemenin standart tanısal inceleme olarak kullanıl-

ması önerilir. Ektopik hormon salgılayan akciğer lezyonunun çıkarılarak kontrol altına 

alınması ile hızlı remisyon sağlamak ve hastalarda hem hormonal hem de onkolojik 

olarak tam bir tedavi sağlamak mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: ektopik, cushing, karsinoid

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-107]

PRİMER AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA 

PREOPERATİF N1 HASTALIK TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?

 Hatice Eryiğit1,  Recep Demirhan1,  Kadir Burak Özer1, 
 Attila Özdemir1,  Hakan Sönmez1,  Evrim Abamor2,  Aysun Küçüköz2, 
 Dilek Ece3

1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Amaç: Akciğer kanserinde lenf nodu tutulumu yaşam süresini belirleyen önemli 

faktörlerdendir. N1 hastalık çoğunlukla intraoperatif belirlenmektedir. Preoperatif N1 

belirlemede kullanabileceğimiz parametre varlığını araştırmayı planladık. 

Yöntem: Preoperatif tüm tetkikleri hastanemizde yapılan postoperatif N0 ve N1 

hastaları cinsiyet, yaş, primer hastalık lokalizasyonu, santral ya da periferik olmaları, 

tümör boyutları, pozitron emisyon tomografiside (PET-BT) tümör suvmax değerlerine, 

tümör histopatolojisine göre karşılaştırıldı. Görüntüleme yöntemleri farklı merkezler-

de yapılan hastalar çalışma dışı tutuldu. 

Bulgular: Toplam 92 olgunun 65’i N0 ve 27’si N1 hastalık idi. Olguların %85,9’u 

erkekti ve her iki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel fark yoktu. Tümör 

%45,7 hastada sol, %54,3’ünde sağ tarafta idi. N1 hastalık grubunda 16 hastaya pnö-

monektomi, 9’una lobektomi, 2’ine bilobektomi uygulanırken N0 grubunda 54 hastaya 

lobektomi, 6’sına pnömonektomi, 4’üne bilobektomi, birine segmentektomi uygulan-

dı. Lezyonlar N0 grubunda %47,7, N1 grubunda %77,8 santral lokalizasyonunda idi. 

Tümör yerleşimi açısından istatistiksel fark vardı (p=0,008). Ortalama tümör boyutları 

her iki grupta (N0- 36,6 mm, N1- 37,8mm) benzer idi. PET- BT görüntülemesinde pri-



8. Ulusal Göğüs Cerrahisi KongresiPOSTER BİLDİRİLER

68

A
K

C
İĞ

E
R

 (
O

N
K

O
L

O
Jİ

K
)

bulunmasıdır. Mediastinal yerleşimli ektopik paratiroid adenomu için sternotomi, 

torakotomi ya da servikotomi ile cerrahi rezeksiyon önerilen tedavi yöntemidir. Tora-

koskopik rezeksiyon minimal invazif olması,kısa hastanede kalış süresi, postoperatif 

konfor sağlaması ve kozmetik avantajları nedeniyle uygun vakalarda kullanılabilecek 

en iyi seçeneklerden biri olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: paratiroid, adenom, ektopik, videotorakoskopi

[P-111]

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMLARINDA 

İNCE İĞNE ASPİRASYONUNUN YERİ

 Dilek Ece1,  Şermin Çoban Kökten1,  Hatice Eryiğit2, 
 Kadir Burak Özer2,  Tamer Baysal3,  Attila Özdemir2,  Hakan Sönmez2, 
 Recep Demirhan2

1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Amaç: Moleküler biyoloji alanındaki ilerlemelere paralel olarak tümör hücreleri 

üzerinde yeni hedefler tanımlanmış ve akciğerin küçük hücreli dışı karsinomlarında 

yüz güldürücü sonuçlar alınmıştır. Bu nedenle tedavi öncesi histolojik alt tipin bilin-

mesi önem kazanmıştır. 

Yöntem: Hastanemiz arşiv kayıtlarından Eylül 2010- Eylül 2014 tarihleri arasında 

transtorasik ince iğne aspirasyonu ile tanı almış ve tümör rezeksiyonu yapılmış akciğer 

kanserli hastalar tarandı. Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (KHDAK) tanısı almış 

23 hastaya ait sitoloji ve biyopsi materyalleri çalışmaya dahil edildi. Tümörün sitoloji 

örnekleri ve rezeksiyon materyallerinde gözlenen morfolojik ve immünohistokimyasal 

özellikleri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Hastaların yaşları 45-70 arasında olup, erkek/kadın oranı 19/4 idi. Re-

zeksiyon materyallerinde tümörlerin 13’ü (%57) adenokarsinom, 6’sı (%26) skuamöz 

hücreli karsinom, 3’ü (%13) adenoskuamöz karsinom ve 1’i (%4) büyük hücreli nöro-

endokrin karsinom tanısı aldı. Tümörlerin preoperatif sitolojik tanıları tekrar değerlen-

dirildi. Sitolojik örneklerin 14’ünde hücre bloğu hazırlandı ve immünohistokimyasal 

inceleme uygulandı. Sitolojik örneklerde adenokarsinomların 7’si (%54) adenokarsi-

nom, skuamöz hücreli karsinomların 4’ü (%67) skuamöz hücreli karsinom ve büyük 

hücreli nöroendokrin karsinom da büyük hücreli nöroendokrin karsinom tanısı aldı. 

Diğer örnekler KHDAK olarak yorumlandı. Hücre bloğu olmadığı için immünhistokim-

yasal inceleme yapılamayan ve KHDAK tanısı alan örnekler histolojik alt tiplendirme 

için yeniden değerlendirildi. Sitolojik olarak KHDAK tanısı almış 7 adenokarsinomun 

6’sında adenoid diferansiyasyonu düşündüren morfolojik özellikler gözlenirken diğer 

tümörlerde belirgin bir diferansiyasyon saptanmadı. 

Sonuç: Bu çalışmada hedefe yönelik tedavi yaklaşımı ile küçük hücreli dışı karsi-

nomlarda güncel hale gelen histolojik alt tiplendirmede, morfolojinin yetersiz kaldığı 

durumlarda hücre bloğuna uygulanan immünohistokimyasal incelemenin histolojik 

alt tipi belirlemede yardımcı olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla doğru ve spesifik tanı 

gerekliliği göz önüne alındığında; yeterli ve kaliteli sitolojik materyal yanı sıra hücre 

bloğu elde edilmesi de önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sitoloji, immunohistokimya, karsinom

[P-112]

PET-BT’DE DÜŞÜK TUTULUMU OLAN SOLİTER 

PULMONER NODÜLLERE DİKKAT!

 Leyla Nesrin Acar,  Selim Şakir Erkmen Gülhan,  Selma Kara Apaydın, 
 Göktürk Fındık,  Sadi Kaya,  Nevzat Kılıç
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Pozitron Emisyon Tomografi (PET), soliter pulmoner nodüllerde (SPN) malig-

nite potansiyelinin değerlendirilmesi, malignite tanısı sonrasında evreleme, tedaviye 

yanıtın belirlenmesi, takipte nüks araştırılması ve yeniden evreleme amacıyla kulla-

nılmaktadır. SPN’nin benign ve malign ayırıcı tanısında sensitivitesi %92, spesifitesi 

%98’dir. Adenokarsinom, karsinoid ve müsin içeriği yüksek olan bazı düşük metabolik 

aktiviteli tümörlerde ve 1 cm’den küçük lezyonlarda (özellikle< 6 mm) yalancı negatif 

[P-109]

TEK MERKEZDE UYGULANAN 260 PRİMER AKCİĞER 

KANSERİ REZEKSİYONUN İNCELENMESİ

 Suat Erus3,  Serhan Tanju1,  Yusuf Bayrak2,  Şükrü Dilege1

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul
2VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul
3Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul

Amaç: Tek merkezde uyguladığımız primer akciğer kanseri rezeksiyonlarımızı de-

ğerlendirmek, hastaların demografik, operatif ve postoperatif verilerini analiz etmeyi 

amaçladık.

Yöntem: Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümünde Ocak 2006 – Ekim 2014 

tarihleri arasında, primer akciğer kanseri nedeniyle akciğer rezeksiyonu, mediastinal 

lenf nodu diseksiyonu uygulanan 260 hasta incelendi. Hastaların; cinsiyet, yaş, taraf, 

rezeksiyon tipi, cerrahi yöntemi, yatış süresi, komplikasyon, operatif mortalite ve sağ 

kalım verileri incelenerek istatistiksel analizler uygulandı.

Bulgular: Erkek-kadın oranı %70-%30’du. Ortalama yaş 63,05 (32-90) idi. Sağ-sol 

oranı %57-%43. Hastaların %89’una lober ve sublober rezeksiyon, %11’ine de pnö-

monektomi uygulandı. Hastaların %7’sine ekstended rezeksiyon gereksinimi oldu. 

Hastaların %82’sine torakotomiyle, %10’una videotorakoskopik %8’ine de robotik 

rezeksiyon uygulandı. Ortalama yatış günü 7,03. Hastaların %3,5’inde ek cerrahi gi-

rişim gerekliliği oldu. Minor komplikasyon görülme oranı %11 iken majör komplikas-

yon görülme oranı %8’di. Neoadjuvan tedavi alan 20 hastada komplikasyon görülme 

sıklığı almayanlara göre anlamlı olarak fazlaydı (p:0,003). Cerrahi yöntemler arasın-

da komplikasyon ve yatış günü parametreleri açısından istatistiksel anlamlı farklılık 

saptanmadı.

Sonuç: Erken evre akciğer kanserlerinde hala en etkili metod olarak kabul edilen 

cerrahi, risk faktörlerine göre belirlenecek bir algoritmayla seçilmiş tüm hastalara gü-

venlikle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, robotik cerrahi, videotorakoskopik cerrahi

[P-110]

NADİR BİR YERLEŞİM YERİ OLARAK EKTOPİK 

MEDİASTİNAL PARATİROİD ADENOMU: OLGU 

SUNUMU

 Ezel Erşen1,  Adem Karataş2,  Mehlika İşcan1,  Nurlan Alizade1, 
 Burcu Kılıç1,  Hasan Volkan Kara1,  Akif Turna1,  Kamil Kaynak1

1İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul
2İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 
İstanbul

Paratiroid adenomları primer hiperparatiroidilerin büyük bir bölümünün asıl nede-

nidir. Adenomların çok büyük bir kısmı tiroidin alt pollerinde görülmekle birlikte, tiroid 

içinde, retroözefajial, mediastinal, intratimik gibi ektopik yerleşim yerleri de bildiril-

miştir. Mediastinal paratiroid adenomları oldukça nadir görülmekle birlikte literatürde 

görülme sıklığı %1-5 arasındadır.

Yaklaşık 5 yıldır diabetes mellitus ve hipertansiyon nedeniyle takip edilen 58 yaşın-

da bayan hasta devam eden hiperkalsemi nedeniyle paratiroid adenomu düşünülerek 

genel cerrahi kliniğine yönlendirilmiş. Takiplerinde kalsiyum düzeyi 12.61mg/dl, fos-

for düzeyi 2.08mg/dl, parathormon düzeyi 798.9pg/ml olarak saptanmış. Boyun ult-

rasonografisinde (USG) paratiroid lojunda patoloji izlenmeyen hastada çekilen tiroid 

sintigrafisi normal olarak bildirilmiş. Bu dönemde ektopik yerleşim şüphesi ile çekilen 

paratiroid tomografisinde anterior mediastende aorta distali anterior komşuluğunda 

36x21x18mm boyutlarında düzgün sınırlı kontrast madde tutulumu gösteren paratiro-

id adenomu ile uyumlu kitlesel lezyon saptandı. Hastaya planlanan videotorakoskopik 

girişimle kitle eksizyonu işleminde anterior mediastende aorta anterior komşuluğun-

da ve manibrium-korpus sterni posterior komşuluğunda lezyon saptandı ve kitle geniş 

olarak eksize edildi. Donmuş kesit patolojik incelemesinde 3x1.5x0.7 cm boyutunda 

kapsüllü lezyonun paratiroid adenomu ile uyumlu olduğu bildirildi. Postoperatif kal-

siyum ve parathormon düzeyleri hızla normale dönen hastanın dreni alınarak post 

operatif 1.gün taburcu edildi. Hasta 1 aydır sorun saptanmaksızın takip edilmektedir.

Ektopik mediastinal paratiroid adenomları klinikte oldukça nadir görülürler. Ba-

şarısız paratiroidektomi operasyonlarının %75 kadarında neden ektopik bir odağın 
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[P-114]

“ÖĞRENME EĞRİSİ” SONRASI ROBOTİK ANATOMİK 

AKCİĞER REZEKSİYONLARI

 Mehmet Oğuzhan Özyurtkan,  Özkan Demirhan,  Elena Uyumaz, 
 Erkan Kaba,  Kemal Ayalp,  Alper Toker
İstanbul Bilim Üniversitesi ve Group Florence Nightingale, Göğüs Cerrahisi

Amaç: Çalışmamızda malign akciğer patolojisi olan hastalarda yapılan robotik 

anatomik akciğer rezeksiyonlarında (RAAR) (segmentektomi, lobektomi ve pnömo-

nektomi) öğrenme eğrisini tariflemek ve öğrenme dönemi ile deneyim döneminde 

operasyonu yapılan hastaların perioperatif sonuçlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Ekim 2011 ve Şubat 2015 arasında RAAR yapılan malign akciğer patolojisi 

olan hastalar (n=83) değerlendirildi. Her vakanın ayrı ayrı operasyon sürelerinin yer 

aldığı bir serpilme grafisi çizildi. Grafikteki eğilim açısı ve plato başlangıç noktası he-

saplanarak bir öğrenme noktası hesaplandı. Daha sonra hastalar öğrenme dönemi (GI) 

ve deneyim dönemi (GII) olarak ikiye ayrıldı ve her iki grubun sonuçları karşılaştırıldı. 

Sonuçlar: Öğrenme noktası 14 vaka olarak bulundu ve GI 14, GII 69 hasta olarak 

belirlendi. Gruplar arasında cinsiyet, kanserin evresi, yatış süresi, komplikasyon oranı 

açısından benzerdi. GII’deki hastalar daha yaşlı (58 vs 63, p=0.09), lezyon boyutla-

rı daha büyük (24 mm vs 30 mm, p=0.07) ve solunum fonksiyon testleri daha iyiydi 

(%76 vs %82, p=0.1). Deneyim döneminde anlamlı şekilde lobektomi oranının arttığı 

(%43 vs %70, p=0.05), ko-morbiditeli hasta oranının düştüğü (%79 vs %55, p=0.04), 

robot kurulum, konsol ve total operasyon sürelerinin kısaldığı (sırasıyla 32dk vs 13dk, 

p<0.0001; 108dk vs 78dk, p=0.0007; 145dk vs 96dk, p<0.0001) görüldü. Ayrıca çıkar-

tılan N1 ve N2 seviye lenf nodu sayılarında anlamlı artış saptandı (sırasıyla 4.1 vs 6.0, 

p=0.01; 7.0 vs 9.2, p=0.02). 

Tartışma: Videotorakoskopik cerrahi ile karşılaştırıldığında RAAR öğrenme dönemi 

daha kısadır ve deneyim çok daha az vaka ile kazanılabilmektedir. Çalışmamızda cer-

rahi deneyimin 14 operasyon sonucunda kazanıldığı görülmüştür. Deneyim arttıkça 

daha büyük lezyonlar çıkartılabilmekte, operasyon süreleri kısalmakta ve çıkartılan N1 

ve N2 seviye lenf nodu sayılarında artış meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: malignite, robotik cerrahi, öğrenme eğrisi

[P-115]

LARİNKS KANSERLİ OLGULARDA GELİŞEN KÜÇÜK 

HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN CERRAHİ 

TEDAVİSİ

 Kenan Can Ceylan,  Özgür Öztürk,  Özgür Samancılar, 
 Şeyda Örs Kaya
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
2.Göğüs Cerrahi Kliniği, İzmir

Amaç: Larinks kanseri nedeniyle tedavi gören olgularda ikinci primer akciğer kan-

seri görülme sıklığı nadirdir. Bu çalışmada, larinks kanseri nedeniyle tedavi gören has-

talarda tespit edilen küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde (KHDAK) cerrahi tedavi 

ve sonuçları incelendi.

Yöntem: Larinks kanseri nedeniyle tedavi olan ve KHDAK tanısı ile kliniğimizde 

opere edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: 2006 ile 2015 yılları arasında larinks kanseri tedavisi sonrası tespit edilen 

ikinci primer akciğer kanseri tanılı 15 hastaya operasyon uygulandı. Tüm olgular erkek 

olup yaş ortalaması 62,2 ± 14,84 (50 -71) idi. Tüm hastalarda larinks kanseri histopa-

tolojisi skuamöz hücreli karsinom saptandı. Larinks kanseri cerrahisi sonrası 3 hasta-

da adjuvan tedavi uygulanmıştı. Operasyon sonrasında ikinci primer olarak saptanan 

akciğer kanserlerinde histopatoloji: 12 hastada skuamöz hücreli karsinom, 3 hastada 

adenokarsinom idi. Operasyon olarak lobektomi 9, pnömonektomi 4, segmentektomi 

1, eksplorasyon 1 hastaya uygulandı. Morbidite üç hastada (%20) izlendi, mortalite 

yoktu. Larinks kanseri ile ikinci primer akciğer kanseri tespiti arasında geçen hastalık-

sız süre ortalama 107,43 ± 129,24 (2,5-420 ay) olarak saptandı. Hastaların 3 ve 5 yıllık 

sağkalımı %59.2 ve %49.4 idi.

Sonuç: Larinks kanseri tedavisi sonrasında ikinci primer akciğer kanseri saptana-

bilmektedir. Bu hastalarda düşük mortalite ve morbidite ile uygulanan cerrahi önemli 

bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: larinks kanseri, ikinci primer akciğer kanseri, cerrahi

sonuçlar saptanabilir. Periferik yerleşimli nodüllere iğne biyopsisi ile, santral yerleşimli 

nodüllere bronkoskopik biyopsi ile tanı konulabilir. Her iki yöntemle tanı konulamas-

yan ya da bu iki yerleşim alanı arasında bulunan nodüllere kolay ulaşılamaz ve torako-

tomi gerekebilir. FDG tutulumu olmayan, radyolojik olarak maligniteyi düşündüren ve 

genellikle evre IA olgularının prognozu, FDG tutulumu olan evre IA olgulara göre daha 

iyidir. Bu nedenle SPN’de erken tanı ve tedavi önemlidir.

Materyal ve Yöntem: Bu çalışmamızda 2014 yılında akciğerde soliter pulmoner 

nodül saptanan, PET-BT değerlendirmesinde negatif olan ve cerrahi eksplorasyonda 

malignite saptadığımız 3 hastayı değerlendirdik.Bulgular: Hastalar 48-62 yaşları ara-

sında, yaş ortalaması 56.6 idi. Hastaların 1’i kadın ve 2’si erkek idi. Tümör boyutları 2 

olguda 1cm, 1 olguda 2 cm idi. Olgular 6 ay ile 3 yıl arasında takip edildi. Patoloji so-

nuçları asiner baskın tip invaziv adenokarsinom, papiller baskın tip invaziv adenokar-

sinom ve skuamöz hücreli karsinom olarak rapor edildi. Olgulara sağ alt lobektomi, sağ 

üst lobektomi ve sol üst lobektomi uygulandı. Postoperatif komplikasyon görülmedi.

Sonuç: FDG tutulumu olmayan, radyolojik olarak maligniteyi düşündüren evre IA 

olgularının prognozu, FDG tutulumu olan evre IA olgulara göre daha iyidir. Bu nedenle 

FDG tutulumu olmayan SPN olgularında erken tanı ve tedavi önemlidir. Minimal inva-

ziv yöntemlerle tanı konulamaz ise cerrahi eksplorasyon önerilir.

Anahtar Kelimeler: cerrahi, düşük SUVmax, PET-BT, soliter pulmoner nodül

Tablo 1.

Hasta Yaş Cinsiyet
Tümör Boyutu 

(mm) 
PET-BT Tutulumu 

(SUVmax) Evre

1 48 K 10x10x5 - IB

2 60 E 10x5x5 1.1 IB

3 62 E 20x18x15 2.24 IA

[P-113]

RENAL HÜCRELİ KARSİNOMLARIN AKCİĞER 

METASTAZLARI

 Songül Büyükkale1,  Necati Çıtak1,  Özgür İşgörücü1, 
 Cem Emrah Kalafat1,  Yunus Aksoy1,  Çağrı Cemaller1, 
 Çiğdem Obuz1,  Naciye Arda2,  Nur Ürer2,  Adnan Sayar1

1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
4. Göğüs Cerrahi ve Akciğer Nakli Kliniği
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Patoloji Bölümü

Giriş: Renal hücreli karsinomlar kemoterapi, radyoterapi gibi birçok sistemik te-

davilere direnç gösterirken cerrahi rezeksiyon tek tedavi seçeneğini oluşturmaktadır. 

Kliniğimizde son yıllarda renal hücreli kanserinin akciğer metastazları olgularımızın 

sayısı artmış bir ivme göstermektedir.

Yöntem: YGHH 4. Cerrahi kliniğinde 2014 yılında renal hücreli kanser tanısı ile ope-

re edilmiş ve takipte akciğerde kitle nedeni ile rezeksiyon, metastazektomi, tanısal 

işlem uyguladığımız olguları retrospektif inceledik.

Bulgular: 2014 yılında 7 olgu renal hücreli karsinom ve akciğerde kitle tanısı ile 

onkoloji kliniklerinden yönlendirildi. Ortalama yaş 58 (47-72), K/E oranı 2/5 idi. Has-

taların tümüne renal hücreli kanser nedeni ile ortalama 3 yıl (1-5 yıl) önce radikal nef-

rektomi uygulanmış idi. Akciğer kitleleri nedeni ile uygulanan işlemler 4 olgu wedge 

metaztazektomi, 1 olgu tanısal mediastinoskopi, 1 olgu sol pnömonektomi, 1 olgu sol 

üst lobektomi idi. Hastalarımızda sınırlı böbrek fonksiyonlarına rağmen postoperatif 

mortalite izlenmedi, 1 olguda postoperatif kreatinin yüksekliği izlendi. Postoperatif 

13 aylık takiptedirler. 

Sonuç: Sistemik tedavi seçeneklerine dirençli ve tek tedavi seçeneğinin cerrahi re-

zeksiyon olduğu renal hücreli kanser olgularının sağkalım oranları arttıkça artan oran-

da akciğer metastazları izlenmektedir. Cerrahiye uygun hastalarda düşük mortalite ve 

morbidite ile rezeksiyon sağlanarak sağkalım avantajı elde edilmeye çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: akciğer metastazı, renal hücreli kanser, mortalite, sağkalım



8. Ulusal Göğüs Cerrahisi KongresiPOSTER BİLDİRİLER

70

A
K

C
İĞ

E
R

 (
O

N
K

O
L

O
Jİ

K
)

dur. Literatürde pnömonektomi sonrası bronkoplevral fistül görülme sıklığı farklı se-

rilerde %2-10 arasında değişmektedir. Fistülün büyüklüğüne bağlı olarak endoskopik 

yöntemlerden açık cerrahi yöntemlere kadar çok farklı tedavi yöntemleri bulunmak-

tadır. Son yıllarda ASD-VSD tedavisinde kullanılan “septal occluder” ile bronkoplevral 

fistülün başarılı bir şekilde kapatılabileceğini bildiren yayınlar giderek artmaktadır. 

Bronkoplevral fistülün septal occluder ile kapatıldığı bir olgu sunmayı amaçladık.

Yöntem: Sağ pnömomektomi sonrası bronkoplevral fistül gelişen ve septal occlu-

der ile fistülün başarı ile kapatıldığı bir olgu sunulmuştur.

Bulgular: Kırküç yaşında erkek hasta sağ hiler kitle nedeniyle kliniğimize yatırılmış 

ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yassı hücreli karsinom olduğu saptanmıştı. Ta-

ramaları sonrasında uzak metastazı bulunmayan hastaya sağ pnömonektomi ve me-

diastinal lenf bezi diseksiyonu yapıldı. Postop takiplerinde pnömonektomi poşunda 

seviye azalması ve ekspektorasyon bulunan hastada bronkoplevral fistül ve ampiyem 

saptanması üzerine tüp torakostomi ile drenaj uygulandı. Güdüğün tamamen açılması 

ve ampiyem bulunması nedeniyle hastaya postoperatif 11. gün transsternal - transpe-

rikardiyal güdük reamputasyonu uygulandı ancak postoperatif 5. Gün kontrol bronkos-

kopide sağ ana bronş güdüğünde tama yakın açılma izlendi. Solunum yetmezliği ne-

deniyle sol çift lümenli tüp ile entübe olarak takip edilen hastaya postoperatif 28. gün 

sağ bronş güdüğüne VSD occluder device (amplatzer device) uygulandı. Bu dönemde 

mekanik ventilatör ihtiyacı nedeniyle hastaya trakeostomi açıldı. İşlem sonrası hava 

kaçağı tedricen azalan hastada 10.günde hava kaçağı büyük ölçüde kesildi. Kontrol 

grafilerinde pnömonektomi poşunda küçülme izlendi. İşlem sonrası 48. günde yapılan 

bronkoskopide sağ ana bronş güdüğüne yerleştirilen septal occluder’ın üzerinin büyük 

ölçüde epitelize olduğu gözlendi. Takiplerinde genel durumu düzelen, trakeostomili 

ancak oda havasında soluyan ve mobilize olan hasta postoperatif 83. günde gelişen 

akut MI nedeni ile kaybedildi. 

Sonuç: Septal occluder ASD ve VSD tedavisinde uygulanan bir tedavi yöntemi olup 

son yıllarda bronkoplevral fistül tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Fistülün 

ilk 2 ay içerisinde başarı ile kapatıldığı bu olgunun başka nedenler ile kaybedilmesi 

işlemin uzun dönem sonuçları hakkında yorum yapmamıza engel olmuştur Literatür 

araştırmamız sonucunda ülkemizde ilk kez uygulanan bu işlemin gelecekte yaygın kul-

lanım alanı bulabileceği öngörülebilir.

Anahtar Kelimeler: bronkoplevral fistül, septal occluder, bronş Ca, pnömonektomi

Resim 1.

[P-118]

AMPİYEMİN EŞLİK ETTİĞİ AKCiĞER TÜMÖRLÜ 

HASTADA CERRAHİ ZAMANLAMASI

 Serda Kanbur Metin,  Aysun Mısırlıoğlu,  Serdar Evman, 
 Serkan Bayram,  Ezgi Cesur,  Mine Demir,  Volkan Baysungur, 
 İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahi Kliniği

Giriş: Cerrahi literatürlerde opere edilen inflamatuar akciğer hastalıklarındaki güç-

lükler ve risklere dikkat çekilmektedir. Mortalite %2.4-8 arasında değişmekte ve mor-

biditenin özelikle tüberküloz nedeni ile opere edilen hastalarda %44’e kadar çıktığı 

belirtilmektedir. Önceki yıllara nazaran ülkemizde ampiyem görülme sıklığı azalmakla 

beraber özellikle göğüs hastanelerinde daha nadir de olsa görülmektedir. Kliniğimizde 

son bir yılda aktif ampiyem ile başvuran ve beraberinde operabl akciğer tümörü olan 

vakayı akciğer rezeksiyonu zamanlaması yönünden özellik arz ettiği için sunuyoruz.

Olgu Sunumu: Ampiyem nedeni ile dış merkezde tüp torakostomi uygulanan 43 

yaşında erkek hastada endobronşial lezyon saptanması üzerine kliniğimize refere 

edildi. Hasta kliniğimize yatırıldığında, drenden aktif kötü kokulu püy gelen, kaşektik, 

[P-116]

HİDROPNÖMOTORASKLA BİRLİKTE TANI KONULAN 

GENÇ ROMATOİD ARTRİT VAKASI

 Akın Yıldızhan,  Fatih Hikmet Candaş,  Ömer Yavuz,  Orhan Yücel, 
 Rauf Görür,  Turgut Işıtmangil
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisi

Spontan pnömotoraks ve Romatoid artrit birlikteliği nadir olarak görülür. Romato-

id artrit’in plevroparankimal tutulumu %5 oranındadır ve en çok plevral efüzyon ile 

karşımıza çıkar. Biz, hastaneye göğüs ve eklem ağrısı şikayetleriyle müracaat eden, 

çekilen akciğer grafisinde hidropnömotoraks tesbit edildikten sonra romatoid artrit 

teşhisi konulan genç bir bayan hastayı sunacağız.

Hidropnömotoraks nedeniyle hastaya sağ tüp torakostomi uygulandı. Hastanın 

hava kaçağı 5 gün boyunca kesilmedi ve akciğer ekspanse olmadı. Bu arada yapılan 

dahiliye konsültasyonu ve tetkikler sonucu RA teşhisi konuldu. Hava kaçağının devam 

etmesi üzerine hastaya uzamış hava kaçağı tanısıyla bül rezeksiyonu kararı alındı. VATS 

ile toraksa girildi ancak akciğerin ileri derecede sert fibrin tabakasıyla çepeçevre sa-

rıldığı ve bu nedenle ekspanse olamadığı gözlendi. RA nedeniyle kompliyansı düşük 

olan akciğerin, yeterli miktarda ekspanse olabilmesi için torakotomiye dönülüp dekor-

tikasyon yapıldı. Ameliyat sonrası hava kaçağı devam eden hastaya postoperatif 5. ve 

6. gün iki kez otolog kan ile plöridezis yapıldı. Hava kaçağının kesilmesi ve akciğerinin 

ekspanse olması üzerine bir gün sonra talk ile tekrar plörizezis yapıldı. Takiplerinde 

hava kaçağı olmayan hastanın postoperatif 9. günde dreni çekildi. Taburcu edilen has-

tanın RA tedavisi sürecinde takipleri devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: hidropnömotoraks, romatoid artrit

Resim 1.

Resim 2.

[P-117]

SAĞ PNÖMONEKTOMİ SONRASI BRONKOPLEVRAL 

FİSTÜLÜN TEDAVİSİNDE “SEPTAL OCCLUDER” 

UYGULAMASI

 Mehmet Ali Sakallı1,  Gökhan Kocaman1,  Yusuf Kahya1, 
 Cabir Yüksel1,  Hasan Ercan Tutar2,  Hakan Kutlay1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
(Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı)

Amaç: Günümüzde gelişen modern cerrahi yöntemler ve tekniklere rağmen akciğer 

rezeksiyonu sonrasında bronkoplevral fistül gelişimi ve tedavisi hala önemli bir sorun-
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Resim 3.

[P-119]

SENKRON MULTİPL PRİMER AKCİĞER KANSERİ, 6 

OLGU NEDENİ İLE

 Selim Şakir Erkmen Gülhan,  Ebru Sayılır,  Leyla Acar, 
 Barış Hekimoğlu,  Göktürk Fındık,  Sadi Kaya
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

Akciğer kanserli hastaların %16-28’inde akciğerlerde başka nodüller bulunabilmek-

tedir. Bu nodüllerin primer tümörün metastazı mı, multipl primer akciğer kanseri mi 

(MPAK) ya da benign lezyonlar mı olduğu tanı ve evreleme sırasında sorun olmaktadır. 

Akciğer kanseri tanısıyla izlenmekte olan ve birden fazla lezyonun bulunduğu hasta-

larda lezyonlardan ayrı ayrı histopatolojik örnekleme yapılmalıdır. Uzak organ metas-

tazının araştırılması ve mediastinoskopi ile mediastinal tutulumun değerlendirilmesi 

de gerekmektedir. Senkron MPAK insidansı %0,2-20 arasındadır. Senkron MPAK’da 

hastaların %60’ında histopatolojik tanı epidermoid kanser olduğu ve yine olguların 

yaklaşık %60’ında tümörlerin aynı histolojik tipte olduğu belirlenmiştir. Bu hastalarda 

sağkalım oranları benzer evredeki primer akciğer kanserlerine göre kötü olsa da uy-

gun hastalarda öncelikle radikal rezeksiyon düşünülmelidir. Gerekirse bronkoplastik 

yöntemlere başvurulmalıdır. Bu çalışmada kliniğimizde 2008-2014 yılları arasında ak-

ciğer kanseri ön tanısıyla opere edilen hastalardan operasyon sırasında senkron MPAK 

saptanan 6 olguda elde edilen cerrahi sonuçlar literatür eşliğinde retrospektif olarak 

değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, multipl, senkron

[P-121]

KEMOTERAPİ ÜNİTESİNDE KARŞILAŞILAN PORT 

KOMPLİKASYONLARI

 Hatice Demirbağ2,  Hacer Dönmez3,  Mehmet Teomete1,  Aziz Yazar1, 
 Ilgaz Doğusoy1

1Kozyatağı Acıbadem Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
2Kozyatağı Acıbadem Hastanesi Onkoloji Bölümü
3Kadıköy Acıbadem Hastanesi Göğüs Cerrahi Bölümü

Giriş: Venöz port implantasyonu, ilk defa 1982 yılında Niederhuber ve ark. tarafın-

dan tanımlanmış olup tekrarlanan ilaç uygulamaları için güvenli ve kolay damar giriş 

yolu sağlayan, tamamı cildin altına yerleştirilen kateterlerdir.

Kanser hastaları için büyük kolaylık sağlayan port kateterlerin yerleştirilmesi veya 

kullanımı sırasında bazı komplikasyonlar oluşabilir. Erken dönemde pnömotoraks, 

hemotoraks, malpozisyon, malfonksiyon, aritmi, kardiyak perforasyon, port cebinde 

hematom, emboli ve enfeksiyon görülebilir. Geç dönemde ise cilt nekrozu, kateterin 

kırılması ve embolisi, enfeksiyon, kateter oklüzyonu ve diskonneksiyonu görülebilir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014 ve Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemiz onkolji 

kliniğinde 269 yeni hastaya kemoterapi verildi. 160 hastada çeşitli merkezlerde takılan 

kemoterapi portu mevcuttu.

Bulgular: Kemoterapi portu olan hastaların tedavileri sırasında 22 sinde çeşitli 

komplikasyonlarla karşılaşıldı. 12 hastada enfeksiyon gelişti ve antibiotik tedavisi 

yeterli oldu. 4 hastada port tıkandı ve çekilen Dopler USG de subklavian vende trom-

büs saptanması üzerine kemoterapi portu ve kateter çıkarıldı. 4 olguda ise kateterin 

intermittant ateşi olan, kan tablosunda ise 28.000 beyaz küre, CRP’si 145 ve albumini 

1,8mg/dl idi. İlk dren uygulandığında yaklaşık 600cc püy drene edilen hastadan son-

raki beş gün 100 ile 250cc arasında drenajı olduğu bildirildi. Hastanın plevra mayii 

seri ARB sonuçları negatifti ve ADA’sı tüberküloz ile uyumlu değildi. Hastaya plevra 

mayii kültüründe üreyen anaerop etkene uygun antibiyoterapi ile albumin replasmanı 

ve yüksek proteinli diyet ile enteral beslenme solusyonu başlandı. Günde iki kez 500cc 

serum fizyolojik içine konulan 5 cc betadin ile yıkama yapıldı. Beş gün sonunda yıkama 

kesilerek drenaj miktarı, drenajın vasfı ve kültürü yeniden değerlendirildi. Hastanın 

5. günde lökositozu ve CRP’sinin gerilediği gözlendi. Hastanın Toraks BT’sinde sağ ak-

ciğer üst lob apikal segmentte subplevral yerleşimli yaklaşık 49x28 mm boyutunda 

düzensiz sınırlı dansite artışı ve sağ akciğer alt lob superior segment bronşunu oblitere 

eden, sağ ana bronşa uzanım gösteren yaklaşık 27x39 mm boyutunda düzensiz sınırlı 

hipodens kitlesel lezyon izlenmiştir Genel durumu düzelen hastaya 1. haftanın sonun-

da bronkoskopi yapıldı ve sağ intermedier bronşun posteriorundan başlayıp, bronş 

duvarına invaze tümoral kitlenin ana bronşa kadar uzadığı görüldü ve biyopsi alındı. 

Ancak patoloji sonucu nonspesifik olarak raporlandı. Çekilen PET-CT’de sağ akciğer 

üst lobda ve intermedier bronşta SUV max’ı 10 olan tümöral kitle saptandı.Vücudun 

diğer alanlarında patolojik FDG tutulumu gözlenmedi. Hastanın 21. gün drenajının 

kesilmesi, plevral mayii kültürünün negatifleşmesi ve kan değerlerinin ile genel du-

rumunun düzelmesi üzerine operasyon kararı alındı. Hastaya rigid bronkoskopi ve sağ 

torakotomi kararı alındı. Rgid bronkoskopide,sağ intermedier bronştan köken alarak 

ana bronşa kadar uznan tümöral lezyon gözlendi. Sağ torakotomide, üst lobda ve ayrı 

olarak intermedier bronşu saran santral kitle gözlendi. Kitleden frozen amaçlı örnek-

leme yapıldı ve karsinoid tümör ile uyumlu olarak gelmesi üzerine sağ pnömonektomi 

yapıldı. Bronş cerrahi sınır tümör negatif gelmesi üzerine 3/0 vıcryl ile tek tek sütüre 

edildi ve mediastinal plevra ile bronş güdüğü desteklendi. Operasyon sonrası patolji-

de, ana bronşu tıkamış polipoid görünümde 6x3x2,5 cm ölçüsünde kitle ile bu tümör 

ile ilişkisiz üst lobda 7x6x3 cm ölçüsündeki kitlede tipik karsinoid tümör olarak rapor-

landı. Örneklenen 2R,4R,7 ve 9 nolu lenf bezleri negatif olarak raporlandı. Onkoloji ile 

konsülte edilen hastaya ek tedavi uygulanmadı. Hasta postoperatif 7. günde taburcu 

edildi ve 7. ayında sorunsuz takipte.

Tartışma: Preoperatif ampiyem, postoperatif olarak çoğunlukla komplikasyonlara 

neden olur ayrıca sepsisin varlığı bronşial iyileşmede ek kötü risk faktörüdür. Kompli-

kayon ihtimalini minimale indirmek için sistematik yaklaşım esastır. Preoperatif in-

feksiyon kontrol edilmeli ve co-morbid faktörler özellikle pnömonektomi gerektiren 

hastalarda iyi değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: karsinoid tümör, ampiyem

Resim 1.

Resim 2.
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[P-123]

2013 YILINDA SGK’LI AKCİĞER KANSERİ 

HASTALARINA UYGULANAN CERRAHİ TEDAVİ 

YÖNTEMLERİ

 Sedat Altın1,  Celalettin Kocatürk2

1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: 2013 yılında akciğer kanseri teşhisi konmuş hastaların aldıkları tedavi yön-

temlerini irdelemek.

Materyal ve Yöntem: 2013 yılı SGK Medulla verileri ile değerlendirme ve karşılaş-

tırmalar yapıldı.

Bulgular:  2013 yılında SGK’lı toplam 50.916 akciğer kanserli hasta bildirilmiştir. 

Bu hastaların 29.425’si yeni teşhis edilmiştir. Hastaların 21.623 tanesi, 32.442 kez ya-

tırılarak tedavi görmüştür.  

Cerrahi tedavi yapılan 3.865 hastanın 3.770’i yeni akciğer kanseri tanısı alanlara, 

95’i ise nüks gelişen hastalarda uygulanmıştır. Cerrahi tedavi uygulanan 3.865 hastaya 

3.919 ameliyat yapılmıştır. En sık yapılan cerrahi tedavi 2.310 (%59,8) hastada akciğer 

rezeksiyonu+mediastinal lenf bezi rezeksiyonu olmuştur. Hastaların 530’una (%13,7) 

lobektomi/segmentektomi, 485’ine (%12,5) pnömonektomi, 330’una (%8,5) da, neo-

adjuvan RT/KT yapıldıktan sonra rezeksiyon uygulanmıştır.

Sonuç: 2013 yılında SGK’lı 29.425 yeni vakanın 3.770’ine (%12,8) cerrahi tedavi 

uygulanmış ve cerrahi tedavi için hastaların %60’ında rezeksiyon ve mediastinal disek-

siyon uygulanmıştır. Yapılan rezeksiyonların sadece % 12,5’unun pnömonektomi ol-

ması da, göğüs cerrahisi alanının gelişiminin bir kanıtıdır. Sağlık kuruluşlarına başvuru 

oranlarının çok arttığı ve tanı yöntemlerinin bu denli geliştiği günümüzde hala hasta-

ların geç evrede başvurması/erken tanı konulamaması engellenememektedir. Akciğer 

kanseri tarama programlarının Türkiye’de uygulanması için tartışılması yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri hastaları

Tablo 1.

But 
kodu Adı

Kişi 
sayısı Adet

608530 Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu 
diseksiyonu

2.310 2.340

608570 Bronkial sleeve lobektomi 69 71

608580 Bronkovasküler sleeve lobektomi 11 12

608690 Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte 144 144

608700 Lobektomi veya segmentektomi 386 401

608720 Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer 
rezeksiyonları 

330 333

608740 Pnömonektomi (ekstraplevral) 19 19

60892 Videotorakoskopi, lobektomi 130 133

60873 Pnömonektomi 466 466

Toplam 3.865 3.919

[P-124]

TİPİK KARSİNOİD TÜMÖRDE, ATİPİK BİR DURUM; 

LENF BEZİ METASTAZI

 Cemal Aker,  Kemal Karapınar,  Sertan Erdoğan,  Burcu Arık, 
 Erhan Özer,  Ali Cevat Kutluk,  Özkan Saydam,  Celalettin Kocatürk
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
1. Cerrahi Kliniği

Giriş: Nöroendokrin tümörler grubunda sınıflanan karsinoid tümörlerin en sık gö-

rüldüğü ikinci organ akciğerlerdir. Küçük hücreli akciğer kanserlerinin aksine düşük 

dereceli karsinomlar olarak kabul edilir. Genellikle bronş duvarı ile sınırlı oldukların-

dan tedavilerinde çoğu kez parankim koruyucu rezeksiyonlar tercih edilir. Bölgesel lenf 

bezi metastazı tipik ve atipik karsinoidlerde farklılık gösterir. Tipik karsinoidler yakla-

şık %5, atipikler ise %65 oranında lenf bezi metastazı yapabilir.

koptuğu ve pulmoner artede olduğu gözlendi. Bu olgularda kemoterapi portu cerrahi 

olarak, kateterler ise femoral ven kateterizasyon yöntemi ile çıkarıldı. 1 olguda ke-

moterapi portunun cildi nekroze ederek protrüze olduğu görüldü ve port çıkarıldı. 

1 hastada ise kontrol grafide kateterin juguler vene yönlendiği gözlendi ve kateter 

çıkarıldı.

Sonuç: kemoterapi portu hastanın ve hekimin konforunu artırmakla birlikte invazif 

bir işlemdir. Komplikasyonları en aza indirmek için; deneyimli kişilerce portun takıl-

ması, tespitinin iyi yapılması, uygulama sırasında ve sonrasında görüntüleme yön-

temleriyle kontrollerinin yapılması ve port kateter bakımının titizlikle uygulanması 

kateter ömrünü arttırıp port kullanımını yaygınlaştıracaktır

Anahtar Kelimeler: kemoterapi

[P-122]

PANCOAST TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN 

ASPERGİLLOMA OLGUSU

 Ali Cevat Kutluk1,  Yunus Seyrek1,  Süleyman Ceyhan1, 
 Merve Hatipoğlu1,  Gülfidan Aras2,  Zehra Dilek Kanmaz2, 
 Levent Cansever1,  Mehmet Ali Bedirhan1,  Esin Tuncay2, 
 Celalettin Kocatürk1

1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Hastalıkları Kliniği

Giriş: Pancoast tümörü genellikle superior sulkusa yerleşen akciğer kanseri nede-

niyle gelişir. Ayırıcı tanıda bu bölgede yerleşen diğer tümöral oluşumlar yer alır. Pul-

moner aspergilloma aspergillus mantarının yol açtığı, akciğer içerisindeki boşluk veya 

kavite içinde gelişen bir çeşit enfeksiyondur. Kliniğimizde tedavi ettiğimiz, Pankoast 

tümör semptomları ve klinik bulguları ile seyreden bir aspergillomalı hastayı sunmayı 

amaçladık.  

Yöntem: Elli-Bir Yaşında erkek hasta, sağ omuz ağrısı ve öksürük şikayeti ile dok-

tora başvurmuş. Öz ve soy geçmişinde özellik bulunmayan hastanın çekilen PA akciğer  

grafisinde sağ apikal bölgede opasite saptanması üzerine çekilen BT’de sag akciğer 

üst lob apikal ve posterior segmentte plevraya geniş tabanla oturmuş 4x6cm kitle 

saptanması üzerine hastanemize yönlendirilmiş. Biyokimyasal tetkiklerinde özellik 

saptanmayan hastada FEV1: 2,33(%58,5), Fiberoptik bronkoskopide sağ üst lob giri-

şinin hiperemik ve hemorajiye meyilli olması dışında patoloji saptanmadı. Balgam ve 

postbrokoskopik lavajda ARB negatif,  PET-CT’de kitlenin SUV-max: 7.4 saptandı, diğer 

vücut alanlarında tutulum bulunmadı. İki kez yapılan transtorasik ince iğne aspiras-

yon biopsisi (TTİAB)’nde tanı konulamadı. Kraniyal MR’da patoloji saptanmadı. Hasta 

tümör konseyinde tartışıldı. Klinik olarak Pancoast tümörü düşünülen hastaya tanısal 

amaçlı 3.TTİA yapılmasına karar verildi. Yapılan son TTİA’da bol polimorf nüveli lökosit, 

kümeler halinde 45 derece dallanma gösteren mantar hifaları saptandı. Aspergilloma 

tanısı konulan hastaya sağ üst lobektomi planlandı.

Bulgular: Torakotomide tüm yüzeylerden pnömoliz sağlandı ancak akciğer 3. kot 

anterior bölgede göğüs duvarından ayrılamadı ve parsiyel kot rezeksiyonu ile birlikte 

sağ üst lobektomi tamamlandı. Piyes frozena gönderilerek eş zamanlı başka bir hasta-

lık olmadığı doğrulandı. Postoperatif dönemde uzamış hava kaçağı dışında morbidie 

gelişmedi. Patoloji raporu Aspergilloma olarak raporlanan hasta halen sorunsuz olarak 

takibimiz altındadır.   

Tartışma: Pankoast tümörü olan hastalara mediastinoskopi ardından neoadjuvan 

tedavi sonrasında rezeksiyon planlanacakken, aspergilloma gibi benign hastalıklarda 

direk torakotomi yapmak gerekir. Hastamızda 3.kez yapılan TTİA’da tanı gelmese idi 

tanısal amaçlı VATS veya torakotomi yapmak gerekebilirdi. Ancak bu bölgedeki tümör-

lere ulaşma zorluğu, tümörün bütünlüğünün bozulacak olması bu işlemlerin istenme-

yen taraflarıdır. Eksploratris torakotomi ve KHDAK tanısını takiben rezeksiyona devam 

etme seçeneğinde ise mediastinoskopi ve neoadjuvan tedavi yapılmamış olacak, hasta 

yeterli evreleme ve daha iyi bir sağkalım avantajından yoksun kalacaktı.

Sonuç: Pancoast tümörü benzeri klinik - radyolojik bulgularla seyreden ve tanı ko-

nulamayan hastalarda tedavi için izlenecek yolu belirlemek kolay değildir. Rezeksiyon 

öncesinde noninvazif yöntemlerle tanı konulmasında ısrarcı olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: aspergilloma olgusu
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Olgu: Kırkbeş yaşında erkek hasta kilo kaybı şikayeti ile başvurdu. Toraks BT’de 

sol alt lobda düzensiz konturlu 3x5 cm lezyon tespit edildi. FOB’da sol alt lob lateral 

segment girişinde tümoral inflitrasyon ve dış bası bulguları tespit edildi (Resim 1). 

Endobronşial biopsi sonucu tipik karsinoid tm olarak raporlandı. PET-CT incelemesinde 

lezyonda SUV-max: 2,9 tutulumu dışında patolojik FDG tutulumu izlenmedi. Hastaya 

rezeksiyon planlandı.

Sonuç: VATS ile sol alt lobektomi ve sistematik lenf bezi örneklemesi yapıldı. Patolo-

ji sonucu 10p numaralı istasyonda karsinoid tm invazyonu tespit edildi. pT1bN1M0R0 

(T=3x2,5x1,5 cm). Adjuvan tedavi önerilmedi. Tipik karsinoid tümörlerde lenf bezi 

metastazı nadir görülen bir durumdur bu hastaların nüks ve rekürrens açısından yakın 

takibi  gereklidir.

Anahtar Kelimeler: lenf bezi metastazı

Resim 1.
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[P-127]

KARTAGENER SENDROMU VE SKOLYOZ 

OLGUSUNDA TEK AKCİĞER NAKLİ SONRASI 

BİRBİRİNİ TETİKLEYEN KOMPLİKASYONLAR 

YUMAĞI

 Alkın Yazıcıoğlu1,  İbrahim Onur Alıcı1,  Sema Turan2, 
 Hija Yazıcıoğlu2,  Funda Demirağ3,  Nurettin Karaoğlanoğlu1, 
 Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara
3Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Patoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Kartagener sendromu; situs inversus totalis (dekstrokardi), bronşektazi ve 

immotil silia ile karakterize bir sendrom olup yaygın bronşektazi nedeniyle son dönem 

akciğer yetmezliğinde bulunan olgular için akciğer nakli gündeme gelmektedir.

[P-126]

AKCİĞER NAKLİ SONRASI ERKEN POSTOPERATİF 

DÖNEMDE HEMŞİRELİK BAKIMI

 Duygu Caferoğlu,  Figen Bayazıt,  Tülay Akın,  İbrahim Onur Alıcı, 
 Alkın Yazıcıoğlu,  Erdal Yekeler,  Sema Turan
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Akciğer nakli, son dönem akciğer hastalıklarında sağkalımı uzatan ve yaşam kali-

tesini arttıran bir tedavidir. Nakil olgularına yoğun bakım takibinde multidisipliner bir 

yaklaşım gerekmekte olup, ekip içerisindeki yoğun bakım hemşireleri, başarıda önemli 

bir rol oynamaktadır. Hastanemizde Mart 2013- Kasım 2014 yılları arasında 11 akciğer 

nakli gerçekleştirilmiştir. Bir olgu, intraoperatif exitus olduğundan değerlendirmeye 

alınmamıştır. Bu yazıda, akciğer nakli sonrası erken postoperatif dönemde hemşirelik 

bakımında dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladık. Kliniğimizde gerçekleştirilen 

akciğer nakil olgularının sonuçları tabloda belirtilmektedir. Nakil hemşiresi hasta yo-

ğun bakıma alınması itibariyle:

• Hasta yoğun bakım takibinde tam monitörize olmaldır. Bu amaçla EKG, CVP, IBP, 

SpO2 takibi, pulmoner basınçlar, idrar çıkışı, noninvaziv CO ve SVV sürekli olarak 

kayıt altında tutulmalıdır.

• Hastaların mekanik ventilatörde bağlı olması sebebiyle sık ventilatör takibi 

yapmalı ve kaydı tutmalıdır.

• Hastanın postoperatif dönemdeki medikal tedavisidoktor talimatına göre uygun 

dozlarda ve doğru şekilde verilmelidir.

• Ekstrakorporealmembranoksijenatörü (ECMO) ile takip edilen olgulardakanüllerini

npozisyonu,pre/post-oksijenatör basınçlar veantikoagülasyon takibi yapmalıdır.

• Siliyerklerens bozukluğu ve öksürük refleksinin yokluğu nedeniyle sık bronkoskopi 

gereksinim olmaktadır. Bu açıdan hazırlıklı olmalıdır.

• Sıvı tedavisiyakından takip edilmelidir. EKO hazırda tutulmalıdır.

• İmmünsüpresan ilaç dozları ve düzeyleri yakın takip edilmelidir. İndüksiyon tedavi-

lerinin verilmesinde gelişebilecek sitokin fırtınası gibi durumları takip etmelidir.

• Enfeksiyon kontrol önlemleri için gerekli izolasyonvedekontaminasyon önlemleri 

alınmalıdır.

• Göğüs tüpü ve diğer drenleri kanama ve drenaj yönünden sık takip etmelidir.

• Gereğinde nütrisyon desteği alınmalı, mümkünseenteral yolun kullanımı 

sağlanmalıdır.

• Hastanın basınç ülserleri yönünden takibi yapmalı, desteği sağlamalıdır.

• Bilinç ve oryantasyon takibi eşliğinde psikolojik iletişimi sağlamalıdır.

• Postoperatif dönemde solunum fizyoterapisi, rehabilitasyon ve mobilizasyonu 

koordine eder.

Anahtar Kelimeler: akciğer transplantasyonu, yoğun bakım, hemşire bakımı

AKCİĞER TRANSPLANTASYONU
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Resim 2. Postoperatif 1. gün akciğer grafisi.

Resim 3. Postoperatif 60. gün akciğer grafisi.

[P-128]

BİLATERAL AKCİĞER NAKLİ SONRASI GELİŞEN 

HİPERAKUT REJEKSİYON

 Ali Özdil1,  Özgür İşgörücü2,  Songül Büyükkale2,  Pervin Korkmaz3, 
 Ufuk Çağırıcı1,  Adnan Sayar2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 
Hastanesi 4. Göğüs Cerrahisi Kliniği
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Akciğer nakli, uygun seçilmiş, tüm medikal veya cerrahi tedavilere cevap ver-

meyen son dönem akciğer hastalığı olan olgularda yaşam kalitesini ve yaşam süresini 

arttırabilen bir tedavi yöntemidir. Nakil endikasyonları arasında kronik obstrüktif akci-

ğer hastalığı birinci sırada yer alırken, bu hastalığı sırasıyla idiyopatik pulmoner fibro-

zis, kistik fibrozis ve idiyopatik pulmoner arteriyel hipertansiyon takip etmektedir. Bu 

çalışmamızda idiopatik pulmoner fibrozis tanısıyla bilateral akciğer nakli uygulanan 

olgu sunuldu.

Olgu: Dört yıl önce dış merkezde sağ akciğer parankim biyopsisi ile idiyopatik 

pulmoner fibrozis tanısı ve bir yıl önce romatoid artrit tanısı konulan 38 yaşında ka-

dın hasta İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 

Hastanesi (GHGCEAH) Organ Nakli Merkezinde değerlendirilerek akciğer nakli endi-

kasyonu konulmuş ve akciğer nakli listesine alınmış. Ocak 2014’te yapılan solunum 

fonksiyon testinde FEV1: 840 ml (%34), FVC: 840 ml (%40), FEV1/FVC: %114 sapta-

nan hasta DLCO testini yapamadı. Arteriyel kan gazında (1-2 lt/dk O2 ile) PaO2: 53.4 

mmHg, PaCO2: 31 mmHg, O2 saturasyonu %89 olan hasta 6 dakika yürüme testinde 

100 metre yürüdü ve test sonucunda saturasyonu %79’a düştü. Mart 2014’te çekilen 

HRCT sonucu’pulmoner hipertansiyon lehine olabilecek pulmoner trunkus çapında 

artış, her iki akciğerde buzlu cam alanları, inter ve intralobüler septal kalınlaşmalar 

ve üst lob ağırlıklı interstisiyel tip nodüller izlenmekte olup bulgular non-spesifik in-

terstisyel fibrozis ile uyumludur’olarak raporlandı (Resim 1). Bu bulgularla hastaya 15 

Nisan 2014 tarihinde İzmir ilinde kan grubu uyumlu uygun donör çıkması ve hastanın 

İstanbul’a transportunun mümkün olmaması nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakülte-

si Göğüs Cerrahisi A.D’da İstanbul Yedikule GHGCEAH Akciğer Nakli ekibi tarafından 

Olgu: 22 yaşında oksijen bağımlısı bayan hasta bilateral yaygın kistik bronşektazi 

nedeniyle akciğer nakli için değerlendirildi. Preoperatif tetkiklerinde FEV1 %27, FVC 

%58, DLCO %23 ve sPAB:50 mmHg olan hasta akciğer nakli bekleme listesine alındı. 

Arteryel kan gazında parsiyel oksijen basıncı 386 olan uygun donörün olgu için ka-

bul edilmesinin ardından santral ECMO desteği ile sol akciğer implantasyonu gerçek-

leştirildi (Soğuk iskemi zamanı: 5saat 12dakika). Sağ hemitoraksta; pnömonektomi 

sonrasında skolyoz ve dekstrokardi nedeniyle pulmoner arterin ileri derecede malpoze 

olduğu görüldü; implantasyon yapılması halinde pulmoner arter ve pulmoner cuff ’ta 

kink olacağı ve kan akımının sağlanamayacağı düşünüldü. Bu nedenle olguya sağ pnö-

monektomi + sol tek akciğer nakli yapıldı. sPAB yüksekliği ve hemodinamik instabilite 

nedeniyle periferik ECMO ile vaka yoğun bakıma alındı. Post-op 2. gün grade III primer 

graft disfonksiyonu (PGD) gelişen olguda entübasyon süresinin uzun olacağı öngörüle-

rek 4.gün trakeostomi açıldı. Post-op 9. gün ECMO’dan başarılı olarak ayrılan hastanın 

11. gün ateş, düşük SO2, CO2 retansiyonu ve asidozu meydana geldi; klinik tablosu 

bozuldu. Bu nedenlerle periferik re-ECMO uygulaması başlatıldı. Yapılan FOB biyopsi 

sonucu organize pnömoni olarak yorumlanan hastaya pulse steroid tedavisi başlandı 

(1 gr/gün; 3 gün). 18. gün re-ECMO’su sonlandırılan (toplam 17 gün ECMO) hastanın 

40. gün trakeostomisi kapatıldı ve 42. günden serviste takibe devam edildi. İmmotil 

silia nedeniyle sekresyon retansiyonu olan olguda, yapılan bronkoskopiler ile sekres-

yon temizliği yapıldı. Takip bronkoskopilerinde segment bronşiyal orifislerin giderek 

daralmakta olduğu görüldü. Post-op 54. gün tekrar entübe edilerek bronkoskopik di-

latasyon uygulandı. Takip eden günlerde 8 kez daha bronkoskopik dilatasyona devam 

edildi ve entübe izlenen hastaya re-trakeostomi açıldı. Stenozun arttığı dönemlerde 

bronkoskopik dilatasyona pulse steroid tedavisi de eklendi. Segment bronşlarından 

başlayan, lob ve ana bronşa kadar uzanan bronşiyal daralma vanishing bronkus olarak 

tanı aldı. Olgu vanishing bronkusa bağlı solunum yetmezliği nedeniyle post-operatif 

112. günde kaybedildi. 

Tartışma: Olgumuzda dekstrokardi, skolyoz ve pulmoner arter malpozisyonu nede-

niyle tek akciğer nakli uygulandı; sPAB’da yüksek olduğu için periferik ECMO desteği 

altında implantasyon gerçekleştirildi; olgu ECMO desteği ile yoğun bakıma alındı. Or-

ganize pnömoni döneminde tek akciğerin hastanın hemodinamisini normal sınırlarda 

tutmakta yetersiz kaldığı görüldü; bu nedenle re-ECMO uygulandı. Takiplerinde vanis-

hing bronkus gelişen olguda en büyük risk faktörü olarak uzamış ECMO süresini (17 

gün) tespit ettik. Vanishing bronkusun da uzun süreli ECMO uygulamasına bağlı kıkır-

dak dokunun yetersiz beslenmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kartagener 

sendromlu olgularda trakeal immotil silia da ameliyat sonrasında önemli bir problem 

olup pulmoner rehabilitasyona önem verilmelidir. Uygulanan günlük bronkoskopiler-

le sekresyonlar aspire edilirken giderek daralan bronş ağızları dikkat çekti. Vanishing 

bronkus nedeniyle bronkoskopik dilatasyonlar uygulandı, pulse steroid yapıldı, tekrar 

entübe edildi ve re-trakeostomi uygulandı.

Sonuç: Kartagener sendromlu olgularda immotil silia ameliyat sonrasında önemli 

bir problem olup pulmoner rehabilitasyona önem verilmelidir. Ayrıca anatomik uygun-

suzluk nedeniyle cerrah tek akciğer nakli yapmak zorunda kalabilir; bu ise uzun süreli 

ECMO desteği verilmesini zorunlu hale getirip vanishing bronkus komplikasyonuna ve 

uzun hospitalizasyona sebep olabilir. Yönetimi oldukça zor olan bu tablolar ile kar-

şılaşmamak için hasta seçiminde azami özen gösterilmeli; Kartagener sendromu için 

immotil silia ve anatomik malpozisyon akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: kartagener sendromu, vanishing bronkus, komplikasyon, 

dekstrokardi

Resim 1. Olgunun preoperatif bilgisayarlı tomografisi.
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Resim 2.

femoral veno-arteryel ECMO altında bilateral akciğer nakli uygulandı. Peroperatif ve 

postoperatif ilk 24 saatlik izleminde sorunu olmayan hastanın bundan sonraki izlemin-

de genel durumunda kötüleşme, endotrakeal aspirasyonunda pulmoner ödem sıvısı ile 

uyumlu sekresyonları, kan gazı tablosunda bozulma ve akciğer grafilerinde progresyon 

gösteren bilateral yaygın infiltratif görünüm izlendi (Resim 2). Destek ve pulmoner 

ödeme yönelik tedavileri düzenlenen hastanın kliniğindeki progresyon devam etti ve 

kardiyopulmoner resisutasyona cevap vermeyerek postoperatif 3. günde exitus oldu. 

Bu dönemde yapılan bronkoskopik nekropsi sonucu patoloji tarafından ’diffüz alve-

oler hasar izlenmekte, normal akciğer dokusuna ait görünüm izlenmemiştir’ olarak 

raporlandı. Patoloji ve klinik bulgular ile birlikte değerlendirildiğinde hasta hiperakut 

rejeksiyona bağlı primer graft disfonksiyonu olarak değerlendirildi.

Tartışma: Nadiren görülmesine rağmen hiperakut rejeksiyon özellikle kadın hasta-

ları etkileyen, yüksek mortalite oranına sahip akciğer nakli sonrası görülebilen yaşamı 

tehdit edici bir komplikasyondur. Bu yüzden akciğer nakli bekleyen hastalarda sensitif 

şekilde panel reaktif antikorların (PRA) araştırılması önemlidir. Hiperakut rejeksiyona 

bağlı durumun ciddiyeti doğru teşhisi ve efektif bir tedaviyi gerektirir. Tedavide kulla-

nılabilecek seçeneklerden biri de yüksek doz steroid ile birlikte plazmaferezdir.

Anahtar Kelimeler: akciğer nakli, idiyopatik pulmoner fibrozis, komplikasyon, hi-

perakut rejeksiyon

Resim 1.
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Resim 2. Yüz yirmi dakika süreyle pil yutturulan 3. gruba ait tavşan özefagus kesitinde nekrozun iç 

musküler tabakaya kadar ilerlediği (ok) görülmektedir. Muk, mukoza; Subm, submukoza; ME, muskularis 

eksterna (Hematoksilen-Eozin, Bar: 100μm).

Resim 3. Yüz seksen dakika süreyle pil yutturulan 4. gruba ait tavşan özefagus kesitinde nekrozun dış 

musküler tabakaya kadar ilerlediği (ok) görülmektedir. Muk, mukoza; Subm, submukoza; ME, muskularis 

eksterna (Hematoksilen-Eozin, Bar: 200μm).
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AKUT AKCİĞER HASARI VE APOPİTOZİSİ 

ÖNLEMEDE OLEANOLİK ASİTİN ETKİSİ

 Abdülkerim Bayülgen1,  Erhan Ayan1,  Rabia Bozdoğan Arpacı2, 
 Ayşegül Görür3,  Mehmet Oğuz Köksel1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Akut akciğer hasarı (ALI) ve akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), yüksek morta-

lite oranı (~%40) ile akut solunum yetmezliğinin hayatı tehdit eden formlarıdır. ARDS 

dünya çapında yoğun bakım ünitelerindeki hastaların morbidite ve mortalitesine dü-

zeyini artıran ve ciddi finansal gideri olan bir tablodur. 1967 yılında ilk tanımlanma-

sından bu yana hakkında birçok çalışma yapılmasına rağmen halen etkin bir tedavi 

bulunamamıştır. Bu durum bize antiinflamatuar etkinliği gösterilmiş olan oleanolik 

asitin ALI/ARDS tedavisinde kullanılabileceğini düşündürmüştür.

Bu çalışmada her biri 10 Wistar Albino rat içeren yedi grup oluşturduk. Kontrol gru-

bu hariç tüm gruplara intratrakeal yoldan peroksinitrit verilerek trakea hasarı ile akut 

akciğer hasarı oluşturduk. Deneysel olarak oluşturduğumuz akut akciğer hasarında 

oleanolik asitin etkisini ve bronkoalveolar lavajla (BAL) ve intraperitoneal (IP) yolla 

verilmesi arasında fark olup olmadığını araştırdık. Bu amaçla her bir rattan toplanan 

kan örneklerinde malondialdehit (MDA), interlökin 1 beta (IL-1β), interlökin 4 (IL-4), 

interlökin 10 (IL-10) ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) ölçümleri yaptık. Ayrıca akci-

ğer ve trakea doku örneklerini histopatolojik olarak da inceledik ve apoptozis oranını 

değerlendirdik.

Sonuçların değerlendirilmesinde; peroksinitrit gruplarında (P24 ve P48), kontrol 

grubuna (K) göre inflamatuar sürecin mediatörü kabul edilen IL-1β, TNF-α, IL-4, IL-10 

ve MDA değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı. P24 ve P48 grupları 

[P-129]

ALKALİN PİLLERİN TAVŞAN ÖZEFAGUS DOKUSUNA 

ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK YÖNDEN 

KARŞILAŞTIRILMASI

 Menduh Oruç,  Yusuf Nergiz,  Maşhuk Taylan,  Fatih Meteroğlu, 
 Şeyhmus Arı,  Refik Ülkü
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, farklı sürelerde uygulanan yassı alkalin pillerin özefa-

gus mukozası üzerindeki etkisini karşılaştırmayı amaçladık.

Bilindiği üzere yassı piller, tüm yabancı cisimlerin %2’lik bölümünü oluşturur. Öze-

fagus perforasyonuna sebep olabilen yassı piller günümüzde pilli oyuncakların sayısı-

nın artması ile önem arz etmektedir (1,2).

Materyal ve Yöntem: Bu çalışmada toplam 28 adet Yeni Zelanda beyaz tavşanı 

kullanıldı. Tavşanlar 4 eşit gruba bölündü. Gruplardan biri kontrol grubu idi. Kontrol 

grubu dışındakilere alkalin pili (G3-ACNB) uygun boyda bir laringoskop ile iletken 

olmayan bir klemp yardımıyla tutarak özefagus 1. darlığına yerleştirildi. Bu işlemler 

sonrası tavşanların akciğer grafileri çekilerek pillerin uygun yerde olup olmadığı teyit 

edildi. Özefaguslarına alkalin pil yerleştirilen denek gruplarından 1. gruptakiler 1 saat, 

2. gruptakiler 2 saat ve 3. gruptaki deney tavşanları 3 saat sonra sakrifiye edildiler.

Histopatolojik inceleme için alınan özefagus doku örnekleri %10’luk nötral forma-

linde fikse

edildi. Rutin parafin takibi yapılarak elde edilen 5 μm kalınlığındaki kesitler 

Hematoksilen-Eozin ve Masson trikrom boyalarıyla boyanarak ışık mikroskobunda de-

ğerlendirildi ve mikrografları çekildi.

Bulgular:
1. Grup (Kontrol grubu): Özefagusun normal histolojik yapısı izlendi.

2. Grup (60 dakika süreyle sağlam pil yutturulan grup) : Özefagus mukoza epitelin-

de yer yer eroziv aşınmalar görüldü. 

3. Grup (120 dakika süreyle sağlam pil yutturulan grup) : Özefagusta,nekrozun iç 

musküler tabakaya kadar uzandığı izlendi.

4. Grup (180 dakika süreyle sağlam pil yutturulan grup) : Nekrozun dış musküler 

tabakaya kadar ilerlediği görüldü. (Resim 1, 2, 3)

 Sonuç: Yassı alkalin pil yutturulan tavşanların özefaguslarında, nekroza bağlı doku 

kaybı oluştuğu ve doku kaybı zamana bağlı özefagus duvarının derin katlarına kadar 

ilerlediğini saptadık.

Kaynaklar:
1. Türkyılmaz A, Aydın Y, Genç F, Eroğlu A. Çocuklarda özefagusa yabancı ci-

sim kaçması sıklığını artıran etken: Alkalen piller. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 

2008;16:250-3.

2. Sheikh A. Button battery ingestions in children. Pediatr Emerg Care 1993;9:224-9.

Anahtar Kelimeler: alkalin pil, özofagus, nekroz

Resim 1. Altmış dakika süreyle pil yutturulan 2. gruba ait tavşan özefagus kesitinde mukoza harabiyeti (ok) 

izlenmektedir. Muk, mukoza; Subm, submukoza; ME, muskularis eksterna; Ad, Advetisya (Hematoksilen-Eozin, 

Bar: 100μm).
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Grafik 2.
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LOBEKTOMİ-SEGMENTEKTOMİ SONRASI TEK 

GÖĞÜS DRENİNİN İDEAL KONUMU?

 Hüseyin Melek,  Ahmet Sami Bayram,  Mehmet Muharrem Erol, 
 Gamze Çetinkaya,  Cengiz Gebitekin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Akciğer rezeksiyonu sonrası geleneksel olarak birçok göğüs cerrahı hava ka-

cağı ve drenaj takibi için çift dren kullanmaktadır. Yapılan bazı randomize çalışmalarda 

tek drenin de yeterli olabileceği gösterilmiştir. Ancak rezeksiyon şekline göre ideal 

drenin yerleşim yeri farklılık gösterebilir. Bu çalışmanın amacı akciğer rezeksiyonu 

sonrası tek drenin yeterli olup olmadığını göstermek ve rezeksiyon şekline göre ideal 

dren pozisyonunu tespit etmektir.

Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2013- Eylül 2014 tarihleri arasında anatomik akciğer 

rezeksiyonu uyguladığımız 220 hastayı retrospektif olarak inceledik. Pnömonektomi 

yapılan, erken dönem mortalite saptanan, çift dren konulan hastalar çalışma dışı bıra-

kıldı. Segmentektomi veya lobektomi uygulanan 173 hasta (128 erkek, 45 kadın, or-

talama yaş 57,3) çalışmaya dahil edildi. Tek dren kullanılan hastalar dren pozisyonuna 

göre anterior (Grup 1, n=68), lateral (Grup 2, n=60) ve posterior (Grup 3, n=45) olmak 

üzere üç gruba ayrıldı. Grupların komplikasyon gelişimi (uzamış hava kaçağı, space, 

plevral efüzyon), ilave dren ihtiyacı ve dren kalış süreleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların rezeksiyon şekli 147 lobektomi (73 üst lobektomi, 46 alt lo-

bektomi, 12 orta lobektomi, 16 bilobektomi), 26 segmentektomiydi. Ortalama dren 

kalış süresi 5,9 gündü. Hastaların 33’ünde (%19) uzamış hava kaçağı gelişti. Yirmi 

hastada (%11,6) ilave drenaj gereksinimi saptandı [(grup 1 %6 (4/68), grup 2 %15 

(9/60), grup 3 %15,6 (7/45)]. Aralarındaki fark istatistiki olarak anlamlı değildi. Yalnız 

üst lobektomi uygulanan hastalar incelendiğinde uzamış hava kaçağı gelişimi açısın-

dan gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Ancak grup 3’te space, plevral efüzyon veya 

ilave dren gereksinimi diğer gruplara göre belirgin olarak fazlaydı (p=0,03). Aksine 

alt lobektomi uygulanan hastalarda grup 3 te komplikasyon gelişimi anlamlı olarak 

daha azdı (p=0,04).

Sonuç: Akciğer rezeksiyonu sonrası hastaların büyük kısmında tek dren yeterlidir. 

Üst lobektomi yapılan hastalarda anterolateral, alt lobektomi yapılan hastalarda pos-

terior dren yerleşimi daha efektiftir.

Anahtar Kelimeler: tek dren, postoperatif drenaj, komplikasyon, lobektomi

kendi saatlerindeki tedavi grupları ile karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak an-

lamlı bir düşüş olduğunu gördük. Histopatolojik olarak P24 ve P48 gruplarında K’e göre 

doku hasarı skorlarında anlamlı bir artış gözlenirken, oleanolik asit tedavisi uygulanan 

gruplarda peroksinitrit gruplarına göre anlamlı derecede azalma saptandı.

Yaptığımız bu çalışmada peroksinitritle oluşturduğumuz akut akciğer hasarını önle-

mede oleanolik asitin etkili bir ajan olabileceğini saptadık.

Anahtar Kelimeler: peroksinitrit, ALI, ARDS, oleanolik asit

[P-131]

BİR DOMUZ AKCİĞER NAKLİ MODELİNDE İNSAN 

ALFA-1 ANTİTRİPSİNİ AKCİĞER FONKSİYONLARINI 

İYİLEŞTİRİR

 İlker İskender,  Jin Sakamoto,  Daisuke Nakajima,  Huiqing Lin, 
 Manyin Chen,  Lorenzo del Sorbo,  Hyunhee Kim,  David Hwang, 
 Tom Waddell,  Marcelo Cypel,  Shaf Keshavjee,  Mingyao Liu
Toronto Üniversitesi, Latner Göğüs Cerrahisi Araştırma Laboratuvarı, Toronto, 
Ontario, Kanada

Amaç: Alfa-1 antitripsin (A1AT) tedavisinin sıcak iskemi-reperfüzyon hasarını ön-

lemedeki faydalı etkilerini, hücre ölümünün ve inflamasyonun inhibisyonu aracılığı ile 

gerçekleştirdiğini sıçanlarda göstermiştik. Bu çalışmada, A1AT’in akciğer nakline bağlı 

iskemi-reperfüzyon hasarını önlemedeki rolünün klinik öncesi bir domuz modelinde 

test edilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma yerli erkek domuzlar (27-37 kg) üzerinde gerçekleştirildi. Donor 

akciğerleri çıkartılarak 24 saat süre ile 4°C de saklandıktan sonra, sol tek akciğer nakli 

yapıldı. Kontrol grubu (n=5) insan albümini ve tedavi grubu ise insan A1AT’i (240 mg/

kg) ile reperfüzyondan önce intravenöz yoldan randomize ve çift körlü olarak tedavi 

edildi. Allogreftlerin oksijenasyonu, 4 saatlik reperfüzyon döneminin her saatinde, 

pulmoner venlerden kan gazı örneklenerek değerlendirildi. Solunum sisteminin statik 

kompliyansı reperfüzyonun 30. dakikası ve 4. saatinde, tidal volümün düşük akım hızı 

(5 L/dk) ile verilmesi suretiyle belirlendi. Reperfüzyonun sonunda kan örneklemesi ya-

pılarak, plasma trombin-antitrombin kompleks (TATk) and interlökin (IL) -6 düzeyleri 

ELİSA yöntemiyle belirlendi.

Bulgular: Akciğer gaz değişim fonksiyonu 4 saatlik reperfüzyon sırasında istatistiksel 

olarak tedavi grubunda daha iyiydi (Grafik 1). Tedavi grubunda akciğer ödemi (ıslak/kuru 

ağırlık oranı) istatiktiksel olarak daha azdı (Kontrol: 9.2 +/- 0.6 vs. A1AT: 6.9 +/- 0.3; p ≤ 

0.05). Tedavi grubunda, özellikle deneyin sonunda olmak üzere, solunum sistemi statik 

kompliyansı anlamlı olarak daha iyiydi (Grafik 2). Reperfüzyonun 4. saatinde plasma TATk 

(Kontrol: 99 +/- 30 ve A1AT: 32 +/- 3 ng/ml; p ≤ 0.05) ve IL6 (Kontrol: 717 +/- 221 ve 

A1AT: 213 +/- 40 pg/ml; p ≤ 0.05) değerleri tedavi grubunda daha düşüktü.

Sonuç: Reperfüzyon öncesi A1AT tedavisi postoperatif erken dönemde akciğer 

fonksyonlarını iyileştirmiştir. Bu çalışmada A1AT, koagülasyon aktivasyonunu ve inf-

lamatuvar yanıtı azaltarak faydalı etkilerini göstermiştir. Bu tedavi stratejisinin klinik 

olarak denenmesinden önce, daha uzun süreli bir sağkalım modelinde de test edilmesi 

önemlidir. Bu çalışma CSL Behring ilaç firması tarafından kısmen desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: akciğer nakli, iskemi-reperfüzyon hasarı, alfa-1 antitripsin, 

deneysel araştırma

Grafik 1.
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Materyal ve Yöntem: Ocak 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında diyafragma elevas-

yonu tanısı ile torakoskopik plikasyon uygulanan 6 olgu cinsiyet, yaş, etiyolojik faktör, 

semptomlar, elevasyon olan taraf, cerrahi yöntem, cerrahi süresi, hastanede yatış sü-

resi, postoperatif semptomlarda düzelme ve komplikasyonlar açısından retrospektif 

olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olgulardan 4 (%66.7) tanesi erkek 2 (%33.3) tanesi kadın idi. Yaşları 37 

ile 71 (Ortalama 56.3) arasında değişmekteydi. Etiyolojik faktör olarak 1 (%16.7) ol-

guda geçirilmiş travma, 1 (%16.7) olguda tüberküloz sekeli ve 1 (%16.7) olguda da 

koroner bypass operasyonu tespit edilirken kalan 3 (%50) olguda her hangi bir neden 

bulunamamıştır. Olguların tamamında çabuk yorulma ve nefes darlığı mevcuttu. Di-

yafragma elevasyonu 6 olgunun 5’inde (%83.3) sol, 1’inde (%16.7) ise sağ tarafta idi. 

Torakoskopik plikasyon 5 (%83.3) olguda iki port, 1 (%16.7) olguda ise üç port kullanı-

larak yapılmıştır. Ortalama cerrahi süresi 40 dakika ve ortalama hastanede yatış süresi 

3.8 gündür. Tüm olgularda postoperatif erken dönemde semptomatik iyileşme oluş-

muştur. Perioperatif dönemde hiçbir olguda morbidite ve mortalite görülmemiştir.

Sonuç: Torakoskopik diyafragma plikasyonu esnasında elde edilen çalışma alanı 

torakotomi ile uygulanan plikasyona nazaran daha kısıtlı olmasına rağmen işlem kısa 

bir öğrenme döneminin sonunda kolayca yapılabilmektedir. Torakoskopik yaklaşım 

efektif semptomatik iyileşmeyi postoperatif dönemde oluşan hasta konforunda artışla 

beraber sunabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: diyafragma elevasyonu, plikasyon, torakoskopi
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YAŞLI BİR OLGUDA RASTLANAN KONJENİTAL 

DİYAFRAGMA HERNİSİ

 Aziz Arı1,  Kenan Büyükaşık1,  Türkan Dübüş2

1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Bölümü, İstanbul

Giriş: Konjenital diyafragma hernileri genellikle nonspesifik bulgularla kendini 

gösterdiğinden ileri yaşlara kadar tanısı gecikebilmektedir. 

Olgu: 82 yaşında kadın hasta, solunum sıkıntısı, karın ağrısı, bulantı, kusma şika-

yetleri ile acile başvurdu. Yapılan muayene sonrasında çekilen akciğer grafisi ve toraks 

BT de solda posteriorda diyafragmatik defekten toraks içerisine doğru mezenterik yağ-

lı alanların herniye olduğu izlendi. Özgeçmişinde kardiyomiyopati, hipertansiyon ve 

KOAH’ı mevcuttu. Hastaya acil operasyon planlandı. Genel anestezi altında veres iğnesi 

ile pnömoperitoneum sonrası üç adet 10 mm’lik, 2 adet 5 mm’lik trokarlar ile batına 

girildi. Mide askıya alındı. Kardiyofrenik ligamanlar-limmer ligamanı ve gastrohepatik 

ligaman açılarak distal özofagus ve mide proksimali mobilize edildi ve özofagus askıya 

alındı. Hiatusun normalden geniş ve diyafragmatik krusların gevşek olduğu gözlendi. 

Endo-stitch ile iki krusa özofagus arkasından daraltıcı takviye sütürü konularak herni 

onarımı yapıldı. Hemostaz ve irrigasyon sonrası loja hemovac diren konuldu. Hava bo-

şaltılıp port delikleri primer sütüre edildi. Postoperatif entübe şekilde yoğun bakım 

ünitesine alındı. Ameliyat sonrası 3. gün servise çıkarılan hastanın klinik takiplerinde 

herhangi bir problemi olmadı. Hemovac direni çekildi. Postoperatif 7.gün poliklinik 

kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi. Poliklinik takiplerinde de hastanın kliniği 

stabil idi. 

Sonuç: Konjenital diyafragma hernileri çok uzun süreler asemptomatik kalabil-

mektedir. Özellikle yaşlılarda akciğer ve kardiyak hastalıkların da birlikteliği ciddi 

sorunlara yol açabileceğinden mümkün ise yaşlı ve komorbid hastalarda laparaskopik 

yaklaşımla diyafragma herni onarımının rutin olarak acil şartlarda dahi tercih edilme-

sini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: diyafragma herni, konjenital, ileri yaş, laparaskopi
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OVER KANSERİ KOMPLET SİTOREDÜKSİYONUNDA 

AŞILMASI GEREKEN BARİYER: DİYAFRAGMA 

PERİTONEKTOMİSİ

 Rasih Yazkan1,  Burak Tatar2,  Yakup Yalçın2,  Kemal Kürşat Bozkurt3, 
 Evrim Erdemoğlu2

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı,
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,

Giriş: Son on yılda over kanserinde kemoterapi öncesi optimal sitoredüksiyonun 

önemi yapılan çalışmalarla daha net ortaya konmuştur. 10 yıl öncesine kadar yaygın 

hastalık durumunda iyi bir seçenek olarak görülen neoadjuvan kemoterapi, günümüz-

de standart yaklaşım olarak görülmemekte ve daha nadir tercih edilmektedir. Yakın za-

manda Bristow ve Chi, her neoadjuvan kemoterapi siklusununun sağkalımı ortalama 4 

ay azalttığını ortaya koymuşlardır. Dolayısı ile artık over kanserinde standart yaklaşım, 

cerrahiyi tolere edebilecek hastalarda hastalık ileri evre olsa bile sitoredüktif cerra-

hidir. Ayrıca, artık kabul gören yaklaşım, makroskobik olarak tümörün en geniş çapı-

nın 2cm ya da 1 cm altında bırakıldığı ve literatürde “optimal sitoredüksiyon” olarak 

tanımlanan yaklaşımdan ziyade; makroskobik/gözle görünen hiçbir tümör yükünün 

bırakılmadığı “komplet sitoredüksiyon”dur. Bu bağlamda, sadece pelvisteki tümörün 

değil, ileri evre tümörlerin sıklıkla yayıldığı bölgelerin de rezeksiyonu önem arz etmek-

tedir. Hepatik rezeksiyon, splenektomi, rektosigmoid rezeksiyonu, video-asiste torasik 

cerrahi ile toraksın değerlendirilmesi ve diyafragma rezeksiyonu, gerekli durumlarda 

primer sitoredüksiyonun komponentleri olarak sayılabilir. 2001 yılında Society of 

Gynecologic Oncology’nin yaptığı bir ankette, katılımcıların %76’sı diyafragma tutu-

lumunun optimal sitoredüksiyon için bir bariyer olduğunu belirtmişlerdir. Günümüzde 

ise diyafragma peritonektomisinin ameliyat morbiditesini arttırmadığı gösterilmiştir.

Olgu: 51 yaşında 2 çocuklu kadın hasta, dahiliye polikliniğine karın şişliği nedeni 

ile başvurmuş, asit ve pelvik kitle nedeni ile kadın doğum kliniğine yönlendirilmiştir. 

Over kanseri ön tanısı ile laparotomi yapılmıştır. Gözlemde pelviste ve batında yaygın 

tümör olduğu, diyafragma peritonunda da çok sayıda implantlar olduğu izlendi. Opti-

mal debulking işlemi planlanan hastada bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için akciğer-

de metastaz bulunmaması gerekmekteydi. Preoperatif göğüs cerrahisi konsültasyonu 

istenilen hastanın ameliyatına müdahil olunarak video asisted thoracoscopic surgery 

yaklaşımı yapıldı. Bilateral akciğerde ve plevral yüzeylerde makroskopik olarak metas-

taz olmadığı görüldü. Sonrasında jinekolojik onkoloji bölümü ile birlikte diyafragma 

peritonektomisi yapıldı. Daha sonra total batın peritonektomisi, histerektomi, bilate-

ral salpingooforektomi, parsiyel karaciğer rezeksiyonu, omentektomi ve bağırsak yü-

zeylerinden tümör eksizyonu yapılarak işlem tamamlandı. Herhangi bir komplikasyon 

oluşmadı. Hastaya sonrasında 6 kür paklitaksel ve karboplatin kemoterapisi verildi.

Sonuç: Diyafragma peritonektomisi, over kanseri sitoredüksiyonu için tutulum var-

sa mutlaka yapılması gereken bir prosedürdür. Bu prosedüre bağlı özellikle perforas-

yon olan vakalarda en sık komplikasyon plevral efüzyon ve pnömotorakstır.

Anahtar Kelimeler: over kanseri, diyafragma, sitoredüksiyon

[P-134]

TORAKOSKOPİK DİYAFRAGMA PLİKASYONU

 Atila Türkyılmaz1,  Sami Karapolat1,  Mustafa Esat Yamaç1, 
 Mehmet Kılıç1,  Kübra Nur Seyis1,  Ali Aygün2,  Celal Tekinbaş1

1Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye
2Acil Tıp Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Giriş: Evantrasyon veya paralizi neticesinde oluşan diyafragma elevasyonunun cer-

rahi tedavisi farklılık göstermemektedir. Son yıllarda diyafragma plikasyonunun daha 

az invaziv bir girişim yöntemi olan torakoskopik yaklaşımla yapılması dünya genelinde 

yaygınlaşmaya başlamıştır.
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tesadüfen keşfedilir. Bu yazıda kliniğimizde 7 yıl boyunca kronik diyafram hastalıkları 

sebebiyle opere edilen hastalar; etyolojileri, zamanlaması, teşhis yöntemleri, endikas-

yonları ve uygulanan cerrahi teknikleri yönleriyle irdelenmiştir.

Hastalar: 2008-2015 yılları arasında tek taraflı diyafram hastalıkları sebebiyle 

takip edilen hastalardan 15’ine diyafram cerrahisi uygulandı. 8 olgu erkek, yedisi ka-

dındı. En çok etyoloji travma idi. Tüm hastalara operasyon öncesi bilgisayarlı toraks 

tomografisi, solunum fonksiyon testleri yapıldı. 13 hastaya lateral torakotomi yoluyla, 

Morgagni hernisi olan 2 hastaya laparotomi ile yaklaşıldı. 8 hastaya plikasyon, 7 has-

taya da rekonstrüksiyon uygulandı. Rekonstrüksiyon uygulanan hastalardan 6’sında 

rüptür, ikisinde ise Morgagni hernisi mevcuttu. Tüm rekonstrüksiyonlarda prolen yama 

kullanıldı. Hastaların hiçbirinde mortalite görülmedi.

Tartışma ve Sonuç: Erişkinlerde tek taraflı diyafram hastalıklarının en sık nedenle-

ri; künt travma, boyun ameliyatları, kardiyak cerrahi sonrasında frenik sinir paralizisi, 

viral enfeksiyonlar, frenik sinir trasesi boyunca tümörlerdir. Bir kısım hastada ise kesin 

etyoloji bulunamaz. Akut diyafram hasarında genelde laparotomi ile yaklaşım tercih 

edilirken, kronik olgularda torakotomi ön plandadır. Frenik sinir hasarına bağlı evant-

rasyonda, plikasyon operasyonu özellikle semptomatik hastalarda yaşam kalitesini 

artırmak, pulmoner ve gastrointestinal komplikasyonları önlemek için uygulanabilen, 

düşük mortalite ve morbiditeye sahip bir işlemdir.

Anahtar Kelimeler: diyafram, frenik sinir, morgagni, diyafram hernisi, evantrasyon

[P-138]

MORGAGNİ HERNİSİ

 Sami Karapolat,  Atila Türkyılmaz,  Mehmet Kılıç,  Fatoş Kozanlı, 
 Celal Tekinbaş
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Giriş: Morgagni hernisi plöroperitoneal membran defektinden gelişmekte ve tüm 

diyafragma hernilerinin %5’inden azını oluşturmaktadır. Bu hernilerin tedavisi semp-

tomlar minimal dahi olsa cerrahidir. Rastlantısal olarak tanı konulan asemptomatik 

olgularda ise ileride gelişebilecek bağırsak obstrüksiyonu, inkarserasyon, strangülas-

yon ve perforasyon gibi ciddi komplikasyonlar olgulara anlatılmalı ve cerrahi girişim 

uygulanmalıdır.

Olgu Sunumu: 16 yaşında Down sendromlu erkek olgu karın ağrısı şikâyeti ile ya-

kınları tarafından kliniğimize getirildi. Fizik muayenede oskültasyonda sağ hemitoraks 

alt zonda solunum sesleri azalmıştı ve burada bağırsak sesleri duyuluyordu. PA akciğer 

grafide sağ kardiyofrenik sinüste içinde bağırsak anslarının görüldüğü düzgün kenarlı 

opasite tespit edildi (Resim 1). Toraks tomografisinde sağ anterior yerleşimli, içinde 

omentum ve bağırsak anslarının bulunduğu Morgagni hernisine ait kese görüldü (Re-

sim 2). Olgu genel anestezi altında operasyona alındı ve göbek üstü median laparo-

tomi yapıldı. Defekt, herni kesesi ve herniye olmuş omentum, çıkan kolon, çekum ve 

apendiks görüldü. Herniye olan organlar retrograt olarak batına çekildi, herni kesesi 

rezeke edildi ve defekt nonabsorbabl sütürler ile primer olarak tamir edildi (Resim 3). 

Postoperatif 5. gün taburcu edilen olgu 1 yıllık takibin sonunda halen klinik ve radyo-

lojik olarak asemptomatiktir.

Sonuç: Morgagni hernisinin transabdominal yaklaşımla cerrahi tedavisi transtora-

sik yaklaşıma nazaran daha kolay olmakta ve herniye olmuş batın içi organların re-

dükte edilmesi sorun oluşturmamaktadır. Ek olarak transabdominal yaklaşım düşük 

morbiditeye sahiptir, postoperatif daha az ağrıya neden olmaktadır ve bu durum kısa 

iyileşme süresi ile olguların günlük yaşantılarına daha erken dönmesini sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Morgagni hernisi, laparotomi, morbidite

Resim 1.

[P-136]

DİYAFRAGMA EVANTRASYONUNA MİNİMAL 

İNVAZİV CERRAHİ YAKLAŞIM: YİRMİDOKUZ 

VAKADA SONUÇLARIMIZ

 İrfan Yalçınkaya,  Rıza Serdar Evman,  Serda Kanbur Metin, 
 Aysun Kosif Mısırlıoğlu,  Abidin Levent Alpay,  Şenol Ürek, 
 Hakan Yılmaz,  Hakan Kıral,  Mine Demir,  Cansel Atinkaya Öztürk, 
 Çağatay Saim Tezel,  Selami Volkan Baysungur
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Plikasyon, semptomatik diyafram paralizisi / evantrasyonunda kullanılan 

cerrahi bir işlemdir. Torakotomi, video-yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), VATS eşli-

ğinde mini torakotomi (VATS-MT) ve nadiren laparoskopi yoluyla uygulanabilmektedir. 

Kliniğimizde son beş yılda diyafram evantrasyonlu 29 vakada, VATS-MT ile plikasyon 

uygulandı.

Yöntem: Akciğer radyografisinde diyafram evantrasyonu saptanan hastalarda bil-

gisayarlı toraks tomografisi ve solunum fonksiyon testleri (SFT) yapıldı. Semptom olan 

29 vakada VATS-MT ile plikasyon uygulandı.

Bulgular: Vakalarımızın 24’ü erkek, 5’i kadındı. Yaş ortalaması 51 olup, 27 ile 75 

yaş arasında değişiyordu. Evantrasyon 24 vakada sol, 5 vakada sağda idi. Vakaların hiç-

birinde standart torakotomiye geçilmedi. Dört vakada minimal komplikasyon gelişti. 

Bütün hastalarda semptomlar düzelirken, yapılan SFT’lerde 4 hastada değişiklik ol-

madı. İlk 25 vakanın 17’sinde 1. saniyedeki zorlu ekspirasyon hacminde (FEV1), %13.9 

- %78.4 arasında artış olurken, ortalama artış %28.7 olarak bulundu.

Sonuç: VATS-MT ile diyafram plikasyonu, VATS’ın avantajlarının büyük kısmını ta-

şıdığı gibi, MT ile de açık cerrahi ile çalışmanın kolaylığı ve güvenilirliğinin de buna 

eklendiği hibrid bir işlemdir. Çalışmamız, bu süre içerisinde ve bu yöntemle yapılan 

vaka sayısı açısından, şu an itibariyle Türkiye ve Dünya’daki en büyük seri olma özel-

liğine de haizdir.

Anahtar Kelimeler: diyafram evantrasyonu, plikasyon, video-yardımlı torakosko-

pik cerrahi, mini torakotomi, solunum fonksiyon testi, minimal invaziv cerrahi

[P-137]

KRONİK DİYAFRAGMA HASTALIKLARINDA CERRAHİ 

TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

 Ahmet Bülent Kargı
Özel Medicalpark Hastanesi Antalya

Giriş: Diyafram, solunumun primer kasıdır. Yetişkin çağda başlıca bozuklukları her-

nileri ve evantrasyondur. Tedavi yaklaşımı akut - kronik, tek - iki taraflı, semptomatik- 

asemptomatik olmasına göre değişir. Tek taraflı diyafram paralizisi daha sık görülür. 

Bazı hastalar solunum ve gastrointestinal semptomlarla başvurabilir ama genelde 
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Olgu: Diyafram hernisi tanısı ile takip edilen 81 yaşında bayan hastanın, son 1 

haftadır oral alımının bozulması, karın ağrısı nedeniyle dış merkezde dört gün yatı-

rılarak tedavi edilmiş, fakat genel durum buzukluğu ve sepsis kliniği oluşunca hasta 

kliniğimize devralındı ve acil şartlarda laparaotomi ile cerrahi yapılmasına karar veril-

di. Fizik muayenesinde; solunum sıkıntısı, herniasyon bölgesinde solunum seslerinin 

alınmıyordu ve batında palpasyonla hassasiyet mevcuttu. Kan; lökosit: 16700/μL, he-

moglobin: 13,4/μL, CRP: 221 ve sedimantasyon: 59 mm/h olarak bulundu. Diğer labo-

ratuvar değerleri normal sınırlarda idi. Çekilen postero-anterior PA akciğer grafisinde 

sol hemitoraks içerisinde alt zonda belirgin radyoopasite saptandı. Toraks tomografi-

sinde midenin büyük bir bölümü solda toraks boşluğu içerisinde hernie görünümde 

olup komşu akciğer parankimini ve anteriorda kalp boşluklarını baskıladığı gözlendi 

(Resim 1. A, B, C). Hasta preoperatif hazırlanarak acil şartlarda ve laparatomi yapıldı. 

Eksplorasyonda; sol diyafragmada posteriorda açıklık ve midenin tamamının toraks 

içerisinde olduğu, strangülasyona bağlı mide büyük kurvaturda parsiyel nekroz geliş-

tiği gözlendi, mideye subtotal gastrektomi yapıldı. Diyafragmanın posterolateraldaki 

defekti kapatıldı, hastanın takiplerinde patoloji gelişmedi. (Resim 2. A, B).

Sonuç: Bochdalek hernilerinin büyük çoğunluğu yenidoğan döneminde klinik bul-

gu vermesine rağmen, erişkin çağa kadar semptomsuz seyir gösterebilir. Fakat ileri 

yaşlarda özellikle mide çıkış obsrüksiyonlarına bağlı midenin toraksa herniasyonu ve 

strangülasyonu sonucu hayatı tehdit eden mide nekrozları oluşabileceğinden, bu du-

rumda acil cerrahi müdahale gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bochdalek hernisi, mide nekrozu, sepsis

Resim 1. A, B, C. Olgunun ameliyat öncesi P-A akciğer ve tomografiye ait görünümleri izlenmekte.

Resim. 2. A, B. İntraoperatif strangüle herniye bağlı mide nekrozunun görüntüsü (A). Postoperatif 

üçüncü ay kontrol PA akciğer grafisinin görüntüsü (B).

[P-140]

DİFFÜZ PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİSLİ 

HASTADA KÜNT DİYAFRAGMA RÜPTÜRÜ VE 

PNÖMOTORAKS: İLGİNÇ BİR BİRLİKTELİK

 Aysel Kurt1,  Hasan Türüt1,  Ahmet Acıpayam1,  Ahmet Pergel2, 
 Songül Özyurt3,  Oğuzhan Özdemir4

1RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi-Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
Kliniği
2RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi-Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
3RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi-Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Kliniği
4RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi-Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

Giriş: Pulmoner alveoler mikrolitiazis alveol boşluklarında kalsiyum fosfat çökeltilerinin 

birikimi ile karakterize etiyolojisi tam olarak bilinmeyen nadir görülen bir hastalıktır. Has-

talar yaygın radyolojik lezyonlardan beklenmeyecek kadar az semptomatiktir. Akciğer rad-

yolojisinde tipik bulgu bilateral alt zonlarda daha yoğun olmak üzere kum tanelerine (“kum 

fırtınası”) benzer mikronodüler infiltrasyonlardır. Ayrıca, plevral yapışıklık ve kalsifikasyon-

lar, plevral kalınlaşma ve fibrozise de rastlanmaktadır. Diyafragma yaralanmaları ise tüm 

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-139]

İLERİ YAŞTA MİDE NEKROZUNUN NADİR BİR 

NEDENİ: BOCHDALEK HERNİSİ

 İsa Döngel1,  Hasan Ekrem Camaş1,  Mahmut Bülbül2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta

Giriş: Bochdalek hernisi diyafragmadaki posterolateral defektten abdominal or-

ganların toraks boşluğuna girmesi sonucu gelişen konjenital bir hastalıktır. Gebeliğin 

8. haftasında plöroperitoneal membranın septum transversum ile füzyonundaki bo-

zukluk sonucu oluşur. Defekt %75-90 sol taraftadır. Olguların çoğunluğu yeni doğan 

döneminde respiratuar distres ile klinik bulgu verir ve erişkin çağa kadar semptomsuz 

seyir göstermesi oldukça nadir bir durumdur. Bu yazıda, sepsis tablosunda, nefes darlı-

ğı ve genel durum bozukluğu nedeniyle acil cerrahiye alınan bochdalek hernisine bağlı 

midenin nekroze olduğu seksen yaşında bir olgu sunulmaktadır.
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[P-141]

DEV HİATAL HERNİ OLGULARIMIZ: 17 OLGU

 Giray İntepe,  Bülent Aydemir,  Oya İmamoğlu,  Mehmet Yıldırım, 
 Recep Ustaalioğlu,  Ayten Güner Akbıyık,  Ali Fuad Durusoy, 
 Halit Yardımcı,  Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Biz bu çalışmada dev hiatal herni tanılı hastaların hastaneye başvuru 

şikayetlerini,cerrahi tedavi yaklaşımlarını ve tedavi sonuçlarını inceledik.

Yöntem: Hiatal herni tanısıyla hastanemizde opere edilen 17 hastanın preoperatif 

klinik bulguları,tanı yöntemleri,operasyon kayıtları,postoperatif dönemdeki takip ve 

sonuçları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: 2007-2014 yılları arasında hastanemize başvurup opere edilen hiatal 

hernili 17 hastanın (7 erkek,10 kadın) 7 tanesinde geliş şikayeti göğüs ağrısı,3’ünde 

nefes darlığı 2 hastada çarpıntı idi. Bu hastalardan 2’sinde myokard infraktüsü öyküsü 

mevcut iken, 2 hastaya da ST elevasyonu olmayan myokard infarktüsü ön tanısı ile 

koroner anjiografi uygulanmıştı. Hastalarımızın hiatal herni kesin tanıları için akciğer 

grafisi ve bilgisayarlı tomografi testleri kullanıldı. Tüm hastalar elektif şartlarda trans-

torasik yaklaşımla ve açık cerrahi yöntem ile opere edildi. 3 hastamızın diyafragma 

defektine polytetrafluoroethylene yama ile hiatal takviye yapıldı. 1 hastamız postope-

ratif disfaji nedeniyle, 1 hastamız ise postoperatif nüks nedeniyle tekrar opere edildi.

Sonuç: Kardiyak semptomlar ile başvuran hastalarda hiatal herni olasılığının da 

gözardı edilmemesi gerekmektedir. Bu hastaların önemli bir kısmında hastalık kronik 

zeminde olduğundan herniye olan organların toraks içi organlara,özellikle de herni 

kesesinin perikarda olan yapışıklıklarının kolay bir şekilde ayrılması transtorasik yak-

laşımla mümkündür. Hiatal herni onarımında gerek sadece primer kruroplasti gerekse 

yama ile takviye yapılarak tatmin edici sonuçlar alınmıştır. Hiatal defektin büyüklüğü 

cerrahi yaklaşımdaki tercihte önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: diyafragma, dev hiatal herni, göğüs ağrısı

[P-142]

TİP IV HİYATAL HERNİ NEDENİ İLE OPERE EDİLEN 

BİR OLGU

 Mehmet Ali Sakallı1,  Tamer Direk1,  Atıl Çakmak1,  Serkan Enön1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Amaç: Nadir olarak görülen Tip IV hiyatal herni nedeni ile opere edilen bir olgu 

sunumu yapmak.

Yöntem: 44 yaşında kadın hasta. Özellikle son 1 yıldır devam eden sıkıştırır tarzda 

ve yemeklerden sonra artış gösteren göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayeti nedeni ile tet-

kik edilen ve 1 yıl önceki direk grafilerinde aşikar patoloji izlenmeyen hastanın toraks 

bilgisayarlı tomografisi sol hemidiyafragmada posterolateral 4cm’lik defekt ve batın içi 

organların toraksa yer değiştirmiş olduğu şeklinde rapor edildi. Hastanın travma öyküsü 

mevcut değildi. Hastaya sol torakotomi ile toraks içi yerleşmiş mide ve transvers kolonun 

redüksiyonu, ardından sentetik greft yardımıyla hiyatus rekonstrüksiyonu uygulandı.

Bulgu: Postoperatif komplikasyon gözlenmeyen hasta 4. Gün taburcu edildi.

Sonuç: Tip 4 hiyatal herni son derece nadir görülen bir hiyatal herni tipi olup has-

tanın performans durumu, semptomları ve potansiyel komplikasyonları göz önünde 

bulundurularak tedavi ve cerrahi insizyon şekli planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: diyafragma, Tip IV hiyatal herni

Resim 1.

abdominal yaralanmalarının yaklaşık %3’ünü oluşturur ve olguların %80’inde diğer organ 

yarlanmarı eşlik eder. Bu yazıda, künt toraks travması sonrası diyafragma rüptürü olan ilginç 

radyolojik görünümü olan pulmoner alveoler mikrolitiazis olgusu sunuldu.

 Olgu: 40 yaşında bayan hasta, araç içi trafik kazsı sonrası acil servise getirildi. Fizik 

muayenede takipneik, sol hemitoraksta hassasiyet, periferal oksijen saturasyonu 86, 

dinlemekle sol hemitoraksta solunum seslerinin azalmış olduğu tespit edildi. Çekilen 

toraks bilgisayarlı tomografisinde bilateral yaygın parankimal infltrasyonu, sol hemi-

toraksta yoğun kontrast tutulumu, parankimal kalsifikasyonlar ve bağırsak anslarının 

intratorasik olduğu tespit edildi. Hasta acil şartlarda opere edildi. Travmanın erken 

dönemi nedeni ve batın içi olabilecek extrapatolojiler nedeni ile laparatomi yapıldı. 

Barsak ansların ve dalağın intratorasik olduğu tespit edildi. İntraabdominal organlar 

batına çekilerek diyafragma primer tamir edildi. Oksijenizasyonu iyi olmadığı için has-

ta postoperatif 5 gün mekanik ventilasyonda takip edildikten sonra ekstübe edilebildi. 

Postoperatif 6. gün servise alınan hasta 10. günde taburcu edildi.

Sonuç: Pulmoner alveoler mikrolitiazis çok nadir görülen ve spesifik bir tedavisi ol-

mayan bir hastalıktır. Oksijenizasyonu kötü olan bu hastalarda diyafragma rüptürü ve 

pnömotoraks gibi eşlik eden problemler klinik tablonun daha da bozulmasına neden 

olur. Travmalı hastalarda bu tip radyolojik görünümlerde pulmoner alveoler mikroliti-

azis ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: alveolar mikrolityazis, pnömotoraks, diyafram rüptürü

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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[P-144]

SOLUNUM REZERVİ KISITLI BİR KHDAK 

OLGUSUNDA, SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN 

ARDINDAN VATS SAĞ ALT LOB SUPERİOR 

SEGMENTEKTOMİ

 Ali Cevat Kutluk1,  Merve Hatipoğlu1,  Süleyman Ceyhan1, 
 Yunus Seyrek1,  Levent Cansever1,  Mehmet Ali Bedirhan1, 
 Esin Yentürk2,  Firdevs Atabey2,  Esin Tuncay2,  Celalettin Kocatürk1

1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Hastalıkları Kliniği

Giriş: KHDAK nedeniyle akciğer rezeksiyonu gereken ancak solunum fonksiyonları 

kısıtlı hastalarda, solunum fizyoterapisi ve minimal invazif yaklaşımla parankim koru-

yucu ameliyatlar güvenle yapılabilir.

Yöntem: Elli dokuz yaşında bayan hasta nefes darlığında artma şikayeti ile baş-

vurdu. Astım kompanenti baskın olan KOAH nedeniyle 10 yıldır izleniyor. Predispozan 

faktörleri araştırılmış, yoğun bronkodilatör ve antiaastmatik ilaç kullanıyor. Akciğer 

grafisinde nodül izlenmesi üzerine çekilen BT’de sağ akciğer alt lob superior segmentte 

2.6x2.2 cm düzensiz spiküle konturlu malignite olasılığı yüksek solid lezyon saptandı. 

Hastanın başka bir merkezde 6 ay önce çekilen toraks BT ile kıyaslandığında lezyonun 

boyutlarında artış görüldü. PET CT’de nodül SUVmax= 6.75, diğer alanlarda tutulum 

gözlenmedi. Birkaç kez yapılan SFT’de en iyi FEV1’i 0.84 mlt (%40) ölçüldü. FOB’da 

endoronşial lezyon saptanmayan hastanın TTİAB sonucu KHDAK (Adeno Ca) olarak ta-

nımlandı. Kraniyal MR’ında metastaz saptanmayan hastaya konseyde, solunum fizyo-

terapisi ardından segmentektomi ve lenf diseksiyonu kararı alındı. Yatırılarak bronko-

dilatatör tedavi ve fizyoterapi uygulandı, 10 gün sonra yapılan SFT’de FEV1:1.40 (%65) 

ölçüldü ve operasyona alındı.

Bulgular: Hastaya VATS ile sag alt lob superior segmentektomi + sistematik lenf 

nodu örneklemesi (4R, 7, 8, 9, 11s) yapıldı. Postoperatif dönemde komplikasyon geliş-

medi ve 3. gününde taburcu edildi. Histopatoloji sonucuna göre T1bN1M0R0 Adeno Ca 

olarak evrelendi (T: 2,2x1,5x1,3 cm, No=11 pozitif ), 4 kür KT tedavisi aldı. Postoperatif 

6. ayında SFT değerleri FEV1: 1.01 (%54) olan hasta halen sorunsuz takip altındadır. 

Sonuç: KHDAK saptanan sınırlı solunum rezervine sahip hastalar, iyi bir solunum 

fizyoterapisi, medikal tedavi ve minimal invazif yaklaşım ile cerrahi şansına sahip 

olabilirler.

Anahtar Kelimeler: kısıtlı bir KHDAK olgusu

[P-143]

PRİMER DİYAFRAGMATİK HİDATİK KİST; 2 OLGU 

SUNUMU İLE

 Kadir Burak Özer1,  Hatice Eryiğit1,  Attila Özdemir1,  Hakan Sönmez1, 
 Murat Ersin Çardak2,  Recep Demirhan1

1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Hidatik kist hastalığı, Echinococcus Granulosis’in neden olduğu paraziter bir has-

talıktır. En sık karaciğer daha sonra akciğer, beyin, böbrek gibi organlara yerleşimi 

mevcuttur. Ancak primer diyafragma kist hastalığı nadir olarak görülmektedir. Bu 

çalışmamızda nadir görülen diyafragma kist hastalıklı iki olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu 1: 41 yaşında kadın hasta, sol sırt ağrısı şikayetiyle tarafımıza başvurdu. Genel 

durumu iyi olan hastanın, fizik muayenesinde sol torako-lomber alanda hassasiyeti 

vardı. Rutin laboratuar testleri normal olan hastanın çekilen postero-anterior akciğer 

grafisinde, sol diyafragmada çentiklenme ve kosta diyafragmatik sinüste minimal dü-

zeyde küntleşme olduğu tespit edildi. Bilgisayarlı tomografide, sol akciğer alt lob pos-

terior segmente oturan 48 x 45x 35 mm ebatlı kist hidatik ile uyumlu görünüm tespit 

edildi. Kist aglütinasyon testi pozitif idi. Hastada kist hidatik düşünülerek operasyon 

kararı alındı. Hastaya genel anestezi altında torakoskopi ile yapılan eksplorasyonda, 

kistin diyafragma yapraklarından kaynaklanıp, parankime doğru protrüze olduğu 

görüldü. Çevre dokularla ilişkisi olmayan kist, diyafragma yüzünden harmonik kesici 

yardımıyla total olarak eksize edildi. Toraksa bir adet 28F dren konuldu. Hastanın dreni 

post-op 1.gün sonlandırıldı. Hasta postop 2.gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Histo-

patolojik inceleme kist hidatik olarak değerlendirildi.

Olgu 2: 16 yaşında erkek hasta sağ üst kadran ağrısı nedeniyle acil servise başvuran 

hastanın genel durumu iyi, oryante, koopere, yapılan muayenesinde sağ üst kadranda 

karaciğer kubbesine uyan bölgede hassasiyeti mevcut. Hastanın laboratuar testleri 

normal, çekilen postero-anterior akciger grafisinde sag diyafragma düzeyinde yaklaşık 

3x4 cm’lik opasite artışı saptanması üzerine tarafımıza yönlendirildi. Hastanın çeki-

len toraks bilgisayarlı tomografisinde karaciğer kubbesine oturan kistik komponentli, 

diyafragmaya uzanım gösteren lezyon saptanması üzerine hastaya operasyon kararı 

alındı. Genel anestezi altında sağ 8.interkostal aralıktan yaklaşık 3 cm’lik kesi ile ya-

pılan eksplorasyonda kistik kitlenin diyafragmadan kaynaklı olup, toraksa dogru prot-

rüze olduğu görüldü. Diyafragma yaprakları açılarak çevre dokularla ilişkisi olmayan 

kitle total olarak eksize edildi. Toraksa bir adet 28F dren yerleştirilen hastanın post-op 

1.gün dreni sonlandırıldı. Hasta post-op 2.gün komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. 

Lezyonun histopatolojik incelemesinin kist hidatik ile uyumlu olduğu bildirildi.

 Kist hidatik hastalığında diyafragma nadir yerleşim yerlerinden birisidir. Bu hasta-

ların çoğu beraberinde karaciğer veya akciğer kist hidatiğine sahiptir. Hastalarımız, ka-

raciğer veya akciğer tutulumu olmayan, primer diyafragmatik kist hidatik olgularıdır.

Anahtar Kelimeler: kist hidatik, diyafragma kist hidatiği
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Olgularımızdan özellikli olduğunu düşündüklerimiz; Onbir olguya çeşitli nedenlerle 

wedge rezeksiyon, bir olguya sol alt lobda bronşiektazi nedeni ile lobektomi yapıldı. Üç 

olguya eş zamanlı laparoskopik ve torakoskopik uygulama ile diyafragma plikasyonu 

yapıldı. Bir olguya Timektomi yapılarak patoloji sonucu timik hiperplazi olarak gelen 

timektomi işlemi yapıldı. Bir olguda sağ kardiyofrenik sinüsten, bir olguda sol arkus 

aortanın mediastenden çıkışı hizasında olmak üzere iki adet perikardiyal divertikül 

olgusuna torakoskopik olarak müdahele edildi. Sağ alt lobdaki bir kist hidatik olgusu-

na torakoskopik olarak müdahele edilerek kistetomi-kapitonaj işlemi gerçekleştirildi. 

Tüm olgulardaki operasyonel ve postop 3 aylık dönemdeki takiplerdeki mortalite ora-

nımız sıfırdır. Torakoskopi tekniği olarak başlangıçtaki yaklaşık 10 vakamızı multiport 

torakoskopi yöntemi ile gerçekleştirmişken, geri kalan vakalarımızın tamamında ekar-

tör kullanmadan tek port torakoskopik uygulama yapılmıştır.

Sonuçlar: Yeni kurulan bir üniversite hastanesinde Göğüs Cerrahisi olarak minimal 

invaziv cerrahi yöntemleri yaygın kullanmak hevesindeyiz. Özellikle son vakalarımızda 

uygulamayı tercih ettiğimiz Tek port torakoskopik işlemde tek bir kesi (2-4 cm arası) 

olduğu için daha az zarar vermekte ve ekartör kullanılmadığı için postoperatif ağrı 

daha az olmakta ve hastaların iyileşmeleri daha kısa sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: videotorakoskopi, göğüs cerrahi, yeni bir klinik

Tablo 1.

[P-147]

ERİŞKİN HASTADA BOYUN BÖLGESİNDEN KÖKEN 

ALIP ANTERİOR MEDİASTENE UZANAN KİSTİK 

HİGROMA OLGUSU: OLGU SUNUMU

 Bayram Metin1,  Şener Yıldırım1,  Mustafa Fatih Erkoç2, 
 Sevinç Şahin3,  Selda Seçkin3,  Yurdanur Akyüz2,  Yavuz Selim İntepe4

1Bozok Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Yozgat
3Bozok Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Patoloji Anabilim Dalı, Yozgat
4Bozok Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat

Giriş: Lenfanjiom, Genellikle boynun arka ve yan bölümlerinde görülen, lenf da-

marlarının aşırı genişlemesi ile karakterize, nadir, benign bir lezyondur. Kistik higroma 

ve kapiller lenfanjioma olmak üzere 2 morfolojik alt tipi vardır. Tüm lenfanjiomların 

%1’inden azı mediastende yer alır. Servikal lezyonların %10 kadarı mediastinal yayı-

lım göstererek mediastinal kistik higromaları oluştururlar. İzole mediastinal lenfanjio-

maların %48’i anteriyor kompartmanda, %34’ü viseral kompartmanda, %9’u ise pos-

teriyor kompartmanda görülür.Burada sağ servikal bölgeden tioid lojunun arkasından 

başlayıp aortik arka kadar inen dev bir kistik higroma olgusunu sunuyoruz.

Olgu: 23 yaşında erkek hasta asker alım muayenelerinde yapılan muayenesinde 

boyun bölgesinde şişlik tesbiti üzerine kliniğimize yönlendirilmiş. Fizik muayenesin-

de özellikle inspiryumda sağ boyun bölgesinde belirgin şişlik göze çarpıyordu. PAAC 

grafisinde üst mediatende belirgin genişleme ve trakeada sola deviasyon mevcuttu. 

Boyun USG’de sağda boyun bölgesinde tiroidle bağlantısı olmayan ve mediastene 

doğru retrosternal uzanım gösteren yaklaşık 10 cm çapta, içinde septasyonları olan 

dev kistik lezyon görüldü.Toraks BT’de sağ boyun bölgesinde tiroidin posteriorundan 

başlayıp retroternal alandan arkus aorta hizasını geçerek pulmoner köke kadar uzanan 

dev kistik lezyon mevcuttu.Hastaya servikal tiroid kolye insizyonu ile girilerek kistik 

dokuya ulaşıldı.Kist membranı çok hassas olduğu için diseksiyon esnasında perfore 

oldu. Yapılan diseksiyonlarda kist kökünün sağ tioid lobunun posteriorundaki alandan 

kaynaklandığı gözlemlendi ve kökü bağlanarak kesildi. Daha sonra mediastinal alan-

[P-145]

TRANSDİYAFRAGMATİK UZANIM GÖSTEREN DEV, 

NÜKS GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR

 Mahmut Bülbül1,  Rasih Yazkan2,  Tevfik Bülbül1, 
 Hasan Ekrem Çamaş2,  Oktay Karaköse1

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Gastrointestinal stromal tümörler primer olarak gastrointestinal sistem ve 

abdomende yerleşen, özgün histolojik özellikleri olan, mezenkimal tümörlerdir. Nor-

malde barsak duvarında gastrointestinal sistem peristaltizmini düzenleyen interstisi-

yel Cajal hücreleri bulunur. Bu hücreler yetişkin barsağında myenterik pleksusun içinde 

ve etrafında bulunur. Gastrointestinal stromal tümörlerin Cajal hücrelerinin öncülle-

rinden (prekürsörlerinden) kaynaklanan mezenkimal tümörler olduğu düşünülmekte-

dir. Gastrointestinal sistemin her yerinde olabilirler ama en sık mide (%50) daha sonra 

da ince barsaklarda (%25) görülürler. Kolorektal (%10), omentum/mezenter (%7), 

özofagus (%5) ve nadiren gastrointestinal sistem ile bağlantısız olarak retroperitonda 

veya abdomende ortaya çıkabilirler (%3). Biz bu olgu sunumu ile transdiyafragmatik 

uzanım gösteren dev, nüks mide kaynaklı gastrointestinal stromal tümör olgusunu 

sunmayı amaçladık.

Olgu: 60 yaşında bayan hasta kliniğimize nüks gastrointestinal stromal tümör ne-

deniyle başvurdu, hikayesinde 1 yıl önce yine gastrointestinal stromal tümör nedeniyle 

dış merkezde opere edildiği ve rezeke edilen kitle ağırlığının 4000 gr olduğu öğrenildi, 

genel durumu orta düzeyde olan hastanın yapılan torakoabdominal tomografisinde 

transdiyafragmatik uzanım gösteren ve batın içerisini tamama yakın dolduran dev 

kitle lezyonu izlendi. Olgu sol torakolaparatomi insizyonu ile opere edildi ve tümör 

invazyonu nedeniyle total gastrektomi, distal pankreatektomi, splenektomi, parsiyel 

hepatektomi, distal özofajektomi, özofagojejunostomi, subtotal diyafragmatik rezek-

siyon ve prostetik materyal ile diyafragma rekonstrüksiyon ameliyatı gerçekleştirildi. 

Olgu postoperatif 7. Gün batın içerisinden pürülan mayi gelmesi üzerine tekrar opere 

edildi ve 8. gün ex oldu.

Sonuç: Tümörü rüptüre etmeden yapılan total cerrahi rezeksiyon en başarılı tedavi 

yöntemidir. Tümör total olarak çıkarıldığı halde ve mikroskobik olarak cerrahi sınırlar-

da tümör görülmediği halde, batında lokal tümör rekürrensine sık rastlanmaktadır. 

Konvansiyonel kemoterapide kullanılan ilaçlar, metastazlı hastalarda işe yarama-

maktadır. Tümör radyorezistan olduğu için ve etraf organlar çok hasar göreceği için, 

radyoterapi de çok nadir kullanılmaktadır. Sonuç olarak cerrahi rezeksiyon her zaman 

gastrointestinal stromal tümörler tedavisinin en önemli elemanıdır. Cerrahinin birincil 

amacı birinci ameliyatta tümör rüptürüne sebep vermeden komplet rezeksiyondur.

Anahtar Kelimeler: gastrointestinal stromal tümör, nüks, transdiyafragmatik

[P-146]

YENİ KURULAN BOZOK TIPTA 2 YILLIK DÖNEMDEKİ 

TORAKOSKOPİ DENEYİMLERİMİZ.

 Bayram Metin,  Şener Yıldırım
Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat

Giriş: Kuruluşu 2006 yılına dayanan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılında 

hasta kabulüne başlamıştır. 2013 yılında bir Öğretim üyesi ile göğüs cerrahi kliniği ku-

rularak hasta kabulüne başlamış ve Göğüs cerrahi adına yaklaşık 20 aylık sürede birçok 

operasyonu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu süreçte gerçekleştirmiş olduğumuz 59 

farklı torakoskopik müdahelemizi burada sunmayı amaçladık.

Materyal ve Yöntem: Ameliyathanemizde diğer cerrahi branşlar tarafından kulla-

nılan 2 adet tam donanımlı laparoskopi seti mevcuttu. Bu bize ilk etapta ne yapabiliriz 

düşüncesinde iken oldukça faydalı oldu ve bu sayede torakoskopik cerrahiye olan ilgi-

miz ve yönelimimiz artmış oldu. Torakoskopik müdahele yaptığımız olguların listesini 

aşağıda olduğu şekilde sunmayı amaçladık.
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[P-148]

YENİ KURULAN BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE 

20 AYLIK DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖĞÜS 

CERRAHİ AMELİYATLARI

 Bayram Metin,  Şener Yıldırım
Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat

Giriş: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006 yılında kurulmuş ve ilk defa 2010 yılında 

hasta kabulüne başlamış ve halen eski bir holding binasında yüz yatak ve 10 yoğun 

bakım yatağı ve 4 ameliyathanesi ile hizmete devam etmektedir. Hastanemizde Göğüs 

Cerrahi Kliniği 2013 Şubat ayında Yrd.Doç.Dr.Bayram Metin’in atanması ile kurulmuş 

olup halen iki öğretim üyesi ile hizmete devam etmektedir. Kalp damar cerrahisi için 

alınan setlerden oluşturduğumuz ve BAP projeleri ile eksiklerini tamamladığımız iki 

adet cerrahi set ve Ocak 2014 yılında aldırdığımız videomediastinoskopi, Rijit bron-

koskopi, Rijit özefagoskopi, göğüs hastalıkları ile ortak kullandığımız otoflörosan 

videobronkoskopi ve diğer cerrahi branşlarla ortak kullandığımız 2 adet donanımlı 

laparoskopi setleri ile gerekli müdahelelerimizi gerçekleştirmekteyiz. Şu an itibari 

ile hastanenin ortak cerrahi servisi ve ortak yoğun bakımından faydalanarak hizmete 

devam etmekteyiz. Kliniğimizin kuruluşundan itibaren geçen yaklaşık 20 aylık sürede 

kısıtlı şartlar altında gerçekleştirilen operasyonlarımızın verilerini sunmak istedik.

Materyal ve Yöntem: Şubat 2013 ve Aralık 2014 tarihleri arasında toplam 1450 

hasta polikliniğimize başvurmuş. Bu hastalardan 320 tanesine yatış verilmiş. Toplam 

176 hastaya 281 farklı cerrahi prosedür uygulanmıştır. Operasyonlarımızın listesi Tablo 

1’de özetlenmiştir.

Tablodan anlaşıldığı üzere uygulanan operasyonların 52 tanesine torakotomi, 59 

tanesine torakoskopik yaklaşım gösterilmiştir. Plevral hastalıklara müdahalede 38 ka-

tater torakostomi uygulanırken 30 hastada tüp torakostomi uygulanmıştır. Tablodan 

anlaşıldığı gibi operasyonlarda daha çok minimal invaziv işlem uygulamaları ağırlıklı 

olarak tercih etmekte ve kendimizi bu yönde geliştirme istek ve çabası içindeyiz.

Sonuç: Hastanemizde 2 yıllık süre sonucunda her geçen gün vaka sayımız ve profi-

limizi arttırarak hizmete devam etmekteyiz. Hastanemizdeki özellikle A grubu ameli-

yatlar listesinde birinci sırada Göğüs Cerrahi kliniğimizin sahip olmasının verdiği heves 

ile, Hastanemizde Göğüs cerrahisini daha üst seviyeler çıkarmanın çalışma ve gayreti 

içinde olduğumuzu belirtmek istedik.

Anahtar Kelimeler: göğüs cerrahi, minimal invaziv, yeni hastane

Tablo 1. Operasyonlarımızın listesi

daki kist membranı parmak diseksiyonu ile total soyularak kolaylıkla çıkarıldı. Medi-

astinal alanda rezüdü membran kalıp kalmadığı mediastinoskop kullanlarak kontrol 

edildi. Postop Patoloji sonucu Kavernöz Hemanjioma (Kistik Higroma) olarak gelen 

hasta postop 2. Ayında sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Sonuç: Lenfanjiomlar çevre anatomik yapıları çevreleyip zaman zaman invaze 

etmekle birlikte malignite potansiyeli taşımazlar. Genelde asemptomatik yumuşak 

dolu kitleleri şeklinde ortaya çıkarlar. Yavaş büyüme gösterebilirler ancak kist içine 

hemoraji, inflamasyon, eşlik eden solunum yolu enfeksiyonu veya travma varlığında 

ani büyüme gösterebilirler. Ayırıcı tanıda lipom, hemanjiom, brankial kist, tiroglossal 

kist, dermoid kist, timik kist, laringosel, tiroid kitleleri ve kist hidatik yer almaktadır. 

Lenfonjiomların tedavisinde total eksizyon en güvenli tedavi modalitesidir. Subtotal 

veya parsiyel rezeksiyonlar veya aspirasyonla kistin sıvısının boşaltılması sonrası erken 

dönemde nüks görülme oranı yüksektir.

Anahtar Kelimeler: kistik higroma, lenfanjiom, mediastinal kistler, cerrahi tedavi

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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[P-150]

DİJİTAL VE WEB TABANLI TAM OTOMATİZE 

DİNAMİK HASTA TAKİP PROGRAMI: BİLİMSEL 

ÇALIŞMALAR, İSTATİSTİKSEL KAYNAK

 Demet Yaldız,  Şeyda Örs Kaya,  Kenan Can Ceylan, 
 Özgür Samancılar
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Günümüzde tüm devlet, tıp fakültesi ve özel hastaneler HBYS (Hastane Bilgi 

Yönetim Sistemi) kullanmaktadır. HBYS sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve bu 

süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp diğer sistemlerle de veri alış verişi yapabilen 

sistemlere dönüşmüştür. Bu nedenle veri tabanında yer alan tüm verilerin gerekti-

ğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına (KPS (kimlik paylaşım sistemi), ÇKYS 

(çekirdek kaynak yönetim sistemi), MEDULA (elektronik faturalama süreçleri), MERNİS 

(merkezi nüfus idare sistemi) vb) eksiksiz aktarılması, ihtiyaç duyulacak başka verile-

rin diğer sistemlerden hastane sistemine elektronik olarak aktarılması gerekmektedir. 

Bu yazılım sistemleri hastanın hastaneye başvurusundan çıkışına kadar olan tüm sü-

reçler ile hastanın tedavisinde rol ve yan rol alan personel, ilaç, malzeme, laboratuar 

vb. süreçlerle ilgili çok sayıda datayı depolamaktadır. Bu datalar tıbbi ve idari/mali 

verileri olarak temel iki ana grupta incelenebilir. Genel olarak ayniyat, girişimsel işlem-

ler, geri ödeme kurumu vb. ile ilgili verilerin oluşturulmasında yukardaki veri tabanları 

kullanıldığından ulusal kodlama standarları gelişmiştir. Ancak tıbbi verilerin oluşma-

sında, standart raporlar halinde saklanmasında ve bunların bilimsel çalışmalara kay-

nak olarak kullanılmasına yönelik istatistiksel analiz yapılmasında sorun vardır. Sağlık 

verilerinin standardizasyonun başlangıcını oluşturan Sağlık-NET omurgası üzerinden, 

ulusal çapta, tüm vatandaşların sağlık verilerinin, belirlenmiş olan Minimum Sağlık 

Veri Setlerine (MSVS) göre gizli, güvenli ve mahremiyet ilkelerine uygun bir şekilde 

toplanmasını sağlayacak Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanının oluşturulması ve 

ESK verilerini esas alarak gelişmiş analizler yapma imkânı sağlayacak bir Karar Des-

tek Sisteminin (KDS) oluşturulması hedeflenmektedir. Ancak Sağlık-Net’e veri paketi 

gönderilmesi maalesef optimum şarların çok uzağındadır. Mevcut HBYS’de hastanın 

özellikle anemnez, fizik muyene, klinik takip, ameliyat raporu vb bilgileri digital veri 

olarak saklanamamaktadır. Laboratuar ve görüntüleme tetkik sonuçları, uygulanan 

girişimler digital veri olarak kaydedilmektedir; ancak bunların da anlamlı raporlara 

dönüştürülmesinde sorun vardır.

Yöntem: Bu çalışmada hasta verileri bilimsel çalışmalara kaynak olacak şekilde di-

gital ve sayısal veriler olarak kaydedilen; hastalık kartlarından oluşan bir hasta takip 

programı yapılandırılmıştır. Bu programın mevcut çok sayıda kullanılan ticari ve/veya 

kurumsal olarak oluşturulmuş hasta takip programlarından üstünlükleri: 

Sonuçlar: 
1. Tanımlanmış verileri otomatik olarak ve kullanıcının seçtiği kadarını HBYS den 

çekmesi. Kullanıcı bu özellik sayesinde çok az veriyi hasta kartına gireceğinden çok 

ciddi bir zaman ve işgücü kazancı sağlamaktadır. Ayrıca çok sayıda verinin girilmesi 

gerekliliğinden doğan program kullanılma defansı bu yolla bertaraf edilmektedir.

2. Kullanıcı dostu akıllı filtreleme sayesinde çalışmacının veri havuzunda kaybol-

masının önüne geçilmiş, sadece gerekli bilgilerin geldiği dinamik raporlama sistemi.

3. Tanımlanan formullerle otamatik hesaplamalar (kanser evreleme, beklenen ya-

şam süresi, klinik karşılatırmalar vb.)

4.  Web tabanlı bir program olduğundan HBYS firma bağımlılığının olmaması.

[P-149]

PRAKİAL PLEKSUS KÖKENLİ SCHWANNOMA 

OLGUSU: OLGU SUNUMU

 Bayram Metin1,  Fatma Gündoğdu2,  Sevinç Şahin4,  Koray Öztürk3, 
 Hakan Ak3,  Şener Yıldırım1,  Selda Seçkin4

1Bozok Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Yozgat
3Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat
4Bozok Üiversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Yozgat

Giriş: Brachial Pleksus tümörleri nadir görülen bir durumdur. Schwannomlar be-

nign sinir kılıfı tümörleridir ve schwannomların da sadece %5 kadarı brakhial pleksus 

bölgesinde ortaya çıkabilir.Böylesine kompleks bir anatomik lokalizasyonda olmaları 

nedeni ile hem tanısal açıdan hemde cerrahi açıdan bazen zor durumlara neden ola-

bilir. Biz burada sol suprakilavikular bölgede ele gelen palpabl lezyon nedeni ile opere 

edilen ve patoloji sonucu Brakial pleksus kaynaklı schwannom olgusuna sunuyoruz.

Olgu: 43 yaşında bayan hasta sol omuz bölgesinde ağrı ve sol kolda uyuşma şikaye-

ti ile başvurdu. Palpasyonda sol supraklavikular bölgede ele gelen ağrılı lezyon mev-

cuttu. Magnetik Rezonans (MR) incelemesinde sol supraklavikular bölgede heterojen 

yapıda semisolid yağ dansitesinde 45x33 mm ebatında lezyon görüldü. USG eşliğinde 

yapılan iyne biyopsisi sonucu negatif olarak gelen hastaya eksizyon kararı alındı. Sol 

supraklavikular insizyonla girilerek sol brakial pleksusun sinir dallarının kılıfı içinden 

kaynaklanan kitle ortaya konuldu.Sinir kılıfı açılarak kitle kılıf içinden sinire zarar veril-

meden total enükle edilerek çıkarıldı. Postop patoloji sonucu Schvannom olarak gelen 

hastanın 2. ayında sorunsuz takibine devam edilmektedir.

Sonuç: Brachial pleksus tümörleri üst ekstremitenin tüm tümörlerinin sadece %5 

lik bir kısmını oluşturur. Bütün schwannomların %25 i baş boyun bölgesinde görülür-

ken sadece %5 i brakial pleksus tümörü olarak sunulmaktadır. Bu nadirlik ve kompleks 

anatomik lokalizasyon nedeni ile schwannomlar cerrahlar açısından tanıda ve cerra-

hide zorlayıcı durumlara neden olabilir. Schwannomlar genellikle iyi huylu tümörler-

dir fakat sinir basısına bağlı sekonder semptomlara neden olabilirler. Genellikle bu 

tümörler oval veya pleksiformda ve pembe, ten rengi sarı veya gri renkte olabilirler.

Histolojik olarak Antoni Tip A ve Tip B olarak değişik büyüme paternlerinde tanımlanır-

lar. Nörolojik disfonksiyona neden olan veya ağrı veya maliğnite şüphesi uyandıracak 

düzeyde hızlı büyüyen tümörlerde cerrahi endikasyonu vardır ve bu tümörlerin komp-

let rezeksiyonu kür sağlar.

Anahtar Kelimeler: schvannoma, brakial pleksus, total eksizyon

Resim 1.

Resim 2.
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Resim 1. Olgunun preoperatif EKG’si.

[P-152]

GÖĞÜS CERRAHİSİNDE KARDİYOPULMONER 

BY-PASS VE EKSTRAKORPOREAL MEMBRAN 

OKSİJENATÖRÜ KULLANIMI

 Alkın Yazıcıoğlu1,  Doğan Sert2,  Sema Turan3,  Ümit Kervan2, 
 Ülkü Yazıcı4,  Nurettin Karaoğlanoğlu1,  Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 
Kliniği, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara
4Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

Amaç: Kardiyopulmoner by-pass (CPB) ve ekstrakorporeal membran oksijenatörü 

(ECMO) göğüs cerrahisi ameliyatlarından akciğer naklinde vaka sırasında, nakil sonrası 

ciddi greft disfonksiyonunda, pulmoner tromboendarterektomi ameliyatlarında, me-

diastinal ana vasküler yapılara ve atriyuma invazyon gösteren tümörlerin eksizyonun-

da, trakeal agenezi yada lümeni total oklüde eden trakeal tümörlerde ve intraoperatif 

hemodinamik instabilite olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Bu endikasyonların dı-

şında kardiyak patolojinin eşlik ettiği göğüs cerrahisi olgularında da eş zamanlı ameli-

yatlarda kardiyak cerrahinin düzeltilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Yöntem: Ekim 2012 - Aralık 2014 tarihleri arasında göğüs cerrahisi ameliyatlarında 

CPB veya ECMO kullanılan 11 olgu analiz edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olgulardan 9’una (%81,8) akciğer nakli (LuTx), 

1’ine (%9,1) pulmoner tromboendarterektomi, 1’ine (%9,1) ise sleeve bilobektomi sü-

perior (BLS) + sol atrium parsiyel rezeksiyonu uygulandı. Akciğer naklinde intraopera-

tif ECMO uygulanan olgulardan 4’ü (%44,4) ameliyat sonrası yoğun bakım takiplerinde 

de ECMO desteğine ihtiyaç duydu. Olguların yoğun bakım takiplerinde ECMO desteği 

alması endikasyonları pulmoner sistolik basınç veya wedge basınç yüksekliği, implan-

tasyonlardan sonra SaO2’nin düşük seyretmesi, hemodinamik instabilite, implante 

edilen akciğerde ödem meydana gelmesi idi. Yoğun bakım takiplerindeki ECMO uygu-

laması periferik olarak sürdürüldü ve femoral kanülasyon en çok tercih edilen yöntem 

oldu (n=3, %75). Femoral kanülasyon haricinde bir olguda femoralden venöz, subc-

lavian arteryel kanülasyon ile ECMO uygulaması gerçekleştirildi. Akciğer nakli sonrası 

yoğun bakım takiplerinde periferik ECMO uygulamasının ortalama süresi 7,5 (3 - 17) 

gün olarak hesaplandı. Sleeve BLS olgusunda ise sol akciğer üst lobdan köken alan tü-

mör sol atriyuma invazyon göstermekteydi. CPB desteği ile sol atriyal duvar ile birlikte 

tümör eksize edildi; patolojik incelemesi myofibroblastik tümör olarak raporlandı. 

Olgu post-op 30. ayında olup takiplerine devam etmektedir. Tromboendarterektomi 

olgusu ise 49 yaşında bayan olup Tip II kronik trombo embolik pulmoner hipertansiyon 

(KTEPH) mevcuttu. Bu hastada da operasyon CPB desteği ile gerçekleştirildi; olgu post-

op 20. ayında takiplerine devam etmektedir. 

Sonuç: CPB ve ECMO klinik uygulamada göğüs cerrahlarının ameliyatlarını kolay-

laştıran cihazlar olup özellikle CPB cihazı kalp cerrahisinde rutin olarak kullanılmakta-

dır. ECMO ise son 10 yılda klinik kullanımda yaygınlaşmış; özellikle akciğer nakli ame-

liyatlarında ve yoğun bakım takiplerinde kullanım sıklığı artmış bir destek cihazıdır. 

Akciğer naklinde ECMO kullanımının ana endikasyonları olguda intraoperatif hemodi-

5. Dinamik raporlama ara yüzü sayesinde her branş ve hatta kliniğin kendi karlarını 

oluşturabilmesi, Bu yolla sabit raporlar yüzünden yazılım ve /veya yazılımcı bağımlı-

lığının olmaması.

6. İnteraktif olarak çalıştığından MERNİS bağlantısının olması ve bu yolla survey 

hesaplaması için ayrı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaması.

7. Hasta kişisel bilgilerinin paylaşımının hastane yönetimi tarafından belirlenecek 

yetki tanımlarına göre engellenebilir olması. Bu özellik sayesinde olası etik sorunların 

önüne geçilebir ve hasta verileri sadece istatistiksel çalışmada kullanılacak sayısal ve-

rilere dönüşür.

Anahtar Kelimeler: hasta takip programı

[P-151]

GÖĞÜS CERRAHİSİNDE AMELİYAT YELPAZESİ 

GENİŞLİYOR... TORAKOSKOPİK KARDİYAK 

DENERVASYON: OLGU SUNUMU

 Alkın Yazıcıoğlu1,  Serhat Koca2,  Fatih Atik2,  Ayşenur Paç2, 
 Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi 
Kliniği, Ankara

Giriş: Konjenital uzun QT sendromu, gecikmiş kardiyak repolarizasyona bağlı 

elektrokardiyogafide (EKG) kalp hızına göre düzeltilmiş QT intervalinde uzama ve ani 

ölümle sonuçlanabilen tipik polimorfik ventriküler taşikardi atakları ile karakterize, 

genetik, aritmi sendromudur. Tedavisinde QT aralığını uzatan ilaçlardan uzak durul-

ması, yüksek doz β-bloker kullanılması önerilmekte olup semptomları devam eden ol-

gularda intrakardiyak defibrilatör (ICD) implantasyonu gerçekleştirilmektedir. Seçilmiş 

olgularda sempatik gangliyon denervasyonu uygulanmakta olup işlem torakoskopik 

olarak güvenle uygulanabilir.

Olgu Sunumu: Erkek kardeşinde EKG ve klinik olarak kesin tanı almış uzun QT send-

romu olan ve bu patoloji nedeniyle kardeş ölüm hikayesi olan 18 yaşındaki bayan olgu 

senkop şikayetiyle pediatrik kardiyoloji bölümüne başvurmuş. EKG bulguları spesifik 

olan, aile öyküsü bulunan ve senkop şikayeti olan olgu uzun QT sendromu tanısı aldı. 

Olguya yüksek doz β-bloker tedavisi uygulandı. Ailede uzun QT sendromu olan birey 

olması ve hastanın ventriküler taşikardilerinin sık ve semptomatik olması üzerine 6 yıl 

önce ICD implantasyonu gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra semptomları devam eden 

olguda ventriküler taşikardi (VT) ataklarının sık olduğu, ICD’nin uygun şoklarının arttı-

ğı izlendi. Her VT atağında ICD ile dönmeme ihtimalinin olması, her şokun morbiditeyi 

arttırması ve kardeşinin benzer klinik bulgulara bağlı mortalite ile sonuçlanması üze-

rine sempatektomi uygulanmasının uygun olacağı düşünüldü. Hastaya elektif olarak 

torakoskopik sempatektomi planlandı. Tek port yöntemi ile sol 5. ICA’dan stellat gang-

liyon 1/3 alt kısmı ile T1 - T4 arası sempatik zincir eksize edilerek torakal kardiyak de-

nervasyon uygulandı; Kuntz’un aksesuar siniri koterize edildi. Ameliyat sonrası ertesi 

gün dreni alınan olgu postoperatif 4. gün taburcu edildi. Önceden her hafta olan ICD 

şoklaması, olgunun 5 aylık takibinde post-op sadece bir kez yaşandı.

Tartışma: Uzun QT sendromu 1/2000 – 1/5000 insidansına sahip, kalıtsal veya ak-

kiz olarak görülebilen, kalbin gecikmiş repolarizasyonunun sebep olduğu, torsades de 

pointes epizotları riskinin arttığı kardiyak bir patolojidir. Ventriküler taşikardi atakları 

palpitasyonlara, senkop ataklarına ve ventriküler fibrilasyona bağlı ani ölüme sebep 

olabilmektedir. QT intervali süresi normal şartlarda 350-440 milisaniye olup uzun QT 

sendromu olan olgularda bu süre daha uzundur. Bu sürenin üzeri düşük, orta ve yüksek 

riskli olarak sınıflanmaktadır. Bayan cinsiyet, ileri yaş, aile hikayesinin olması, karaci-

ğer veya böbrek bozukluğu, bradikardi, elektrolit imbalansı (hipomagnazemi) ve ano-

reksi risk faktörleridir. Tedavisinde yüksek doz β-bloker, ICD implantasyonu sıklıkla uy-

gulanmaktadır. Bu tedavilere rağmen semptomatik olan olgularda ise sempatektomi 

ile kardiyak denervasyon gündeme gelmektedir. Sol stellat gangliyonun 1/3 alt yarısı 

ile birlikte T1-4 segmentlerin eksizyonu ile kardiyak denervasyon gerçekleştirilmekte-

dir. Bu olguda ameliyat sırasında eksternal defibrilatör pedleri yapıştırıldı, kardiyolog 

operasyon odasında hazır bulundu, kalp-akciğer pompası hazırlandı ve olası strenoto-

mi için cerrahi alet hazırlığı yapıldı. Bu olguların pediatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisi 

alt yapısı uygun olan merkezlerde yapılması önerilmektedir. Ameliyat sonrasında ilk 6 

ayda nüks oranı yüksek olduğu için olgunun en az 6 ay takibi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: sempatektomi, uzun QT sendromu, torakoskopi, kardiyak 

denervasyon
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[P-154]

TEK PORT VİDEOTORAKOSKOPİK CERRAHİ İLE 

TORAKAL SEMPATİKOTOMİ

 Halil Tözüm1,  İlker Kolbaş2,  Tahir Şevval Eren1

1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, “tek port videotorakoskopi (VATS) ile sempatik zincire 

koter ablasyonu” yapılmış olan hiperhidroz hastalarının sonuçlarını değerlendirmek, 

yöntemin etkinliğini ölçebilmektir.

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2012 – Ocak 2015 tarihleri arasında, İstanbul Mede-

niyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi 

Anabilim Dalı’nda 23 kez ameliyat edilmiş olan 19 hiperhidroz hastası çalışmaya dahil 

edilmiştir. Olgular geriye dönüşlü olarak, yaş, cins, hiperhidroz bölgesi, sempatik zincir 

ablasyon seviyeleri, toplam ameliyat süreleri, ameliyat sırasında ve sonrasında ortaya 

çıkan komplikasyonlar, rebound terlemenin miktarı ve takip sırasında olası tekrarlar 

açısından analiz edilmiştir.

Bulgular: Anabilim dalımızda, Temmuz 2012 – Ocak 2015 tarihleri arasında hi-

perhidroz sebebi ile ameliyat edilen hastalar belirlendi ve takipleri yapıldı. Toplam 19 

hasta 23 kez ameliyat edilmişti. Olguların %63,1’i (n=12) kadın idi. Ortalama yaş 22,8 

(15–36 yaş) idi. Tüm hastalara tek porttan VATS ile sempatik zincir ablasyonu yapıldı. 

Ek prosedür ihtiyacı hiçbir ameliyatta olmadı. Ortalama kesi uzunluğu 1.4 santimetre 

(cm) (1,2 cm – 2.4 cm arası) olarak belirlendi. Tekrar ameliyat edilen 3 hastadan ilki, 

ilk operasyon sonrası fasyal terlemesi tek taraflı olarak devam ettiği için soldan tekrar 

ameliyat edilen hasta idi. Diğer iki hastada ise sağ ablasyon sonrası bradikardi gelişti-

ği için ilk operasyonlar tek taraflı olarak bitirildi. Ancak bu hastaların takiplerinde ve 

kardiyolojik bakılarında bir patoloji saptanmaması üzerine sol taraftan da ameliyat 

edildiler. Tüm ameliyatlar aynı ekip tarafından yapıldı ve ilk kesi ile son sütür arasında 

ki geçen süre toplam ameliyat süresi olarak kaydedildi. Tek hemitoraks için ortalama 

ameliyat süresi 13,7 dakika olarak tespit edildi. Ancak tecrübe süreci göz önüne alı-

narak son beş ameliyata bakıldığında bu sürenin 11 dakikaya düştüğü tespit edildi. 

Fasyal terleme sebebi ile ameliyat edilen ve tek taraflı başarısız olunan hastada ikinci 

ameliyat ile başarı sağlandığı göz önüne alınırsa başarı oranımız %100 idi. Hastalar 

ortalama 16,4 ay takip edildiler. Tek olguda 1 yıl sonra nüks tespit edildi. Yine tüm 

hastalarda “rebound terleme” ortaya çıktı ancak sadece 4 hasta tarafından “yoğun ve 

rahatsız edici” olarak tarif edildi.

Sonuç: Hiperhidrozun cerrahi tedavisinde tek porttan VATS ile yapılan ablasyon-

lar, zincirin terlemenin tipine göre uygun yerden kesilmesi ile tama yakın bir başarı 

oranı sağlar. Ayrıca ameliyat sonrası ağrı ve kozmetik sonuçlar da yüz güldürücüdür. 

Ancak hastalar ameliyat öncesinde özellikle “ rebound terleme” konusunda bilgilendi-

rilmeli ve fasyal terlemenin olmadığı hallerde T2 düzeyinden kesi yapılmamalıdır diye 

düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: sempatektomi, sempatikotomi, tek insizyon videotorakoskopi

[P-155]

HİPERHİDROZİSTE TEK PORT SEMPATEKTOMİ 

SONUÇLARI

 Timuçin Alar,  İsmail Ertuğrul Gedik
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı

Giriş: Hiperhidroz, vücudun fizyolojik ihtiyaçtan daha fazla terlemesi olarak ta-

nımlanabilir. Hiperhidroz, primer ve sekonder olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 

Primer hiperhidroz sempatik sinir sisteminin aşırı aktivitesine bağlı olarak bölgesel 

ve simetrik tutulum paterni sergiliyerek vücudun fasyal, palmar, aksiller ve plantar 

bölgelerinde görülmektedir. Sekonder hiperhidroz ise maligniteler, tirotoksikoz gibi 

endokrin bozukluklar ve bazı ilaçlar gibi etkenlere ikincil gelişen hiperhidroz biçimidir.

Materyal ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2010 - Kasım 2014 tarihleri arasında uy-

gulanan tek port endoskopik torakal sempatektomi (ETS) uygulanan toplam 31 hasta 

prospektif olarak kompansatuar hiperhidroz (KH) gelişimi ve memnuniyet açısından 

takip edildi. KH gelişen olgulara durumu sorgulanırken terleme olmaması “0” en şid-

namik instabilite olması, pulmoner sistolik basıncın ve/veya wedge basıncının yüksek 

olması, intraoperatif oksijen saturasyonunun düşük seyretmesi veya implante edilen 

akciğerde ödem, kontüzyon, gibi patolojilerin saptanması olarak sıralanmaktadır. Her 

iki uygulama için de hastanın heparinizasyonu şarttır.

Anahtar Kelimeler: ECMO, kardiyopulmoner by-pass, akciğer nakli, 

tromboendarterektomi

Tablo 1. Akciğer naklinde yoğun bakım takiplerinde periferik ECMO 
uygulanan hastaların özellikleri
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SY 45 k PLCH 90 DLuTx 211,390 24 45 6

ÖK 51 e Bronşektazi 60 DLuTx 328,481 10 30 3

KT 22 k Bronşektazi 45 SLuTx 312 45+53 112 17

HGT 57 e IPF 60 DLuTx 212,351 20 47 4

[P-153]

TEK AKCİĞER VENTİLASYONUNDA DNA HASARI 

VE OKSİDATİF SİTRES PARAMETRELERİNDEKİ 

DEĞİŞİMLER

 Şamil Günay1,  İrfan Eser1,  Funda Yalçı2,  Şaban Yalçın3, 
 İbrahim Can Kürkçüoğlu1

1Harran Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 
2Harran Üniversitesi Göğüs Hastalıkları
3Harran Üniversitesi Anetezi ve Reanimasyon

Giriş: Toraks cerrahisi sonrası akciğer hasarı sonrası nadir görülen ama yüksek mor-

taliteye sahip bir komplikasyondur. Sitokin imbalansı, iskemi reperfüzyon ve tek akci-

ğer ventilasyon (TAV) gibi faktörler etyo patogenezde yer alır. TAV operasyon alanında 

cerrahi görüşü artırmak için kullanılan bir tekniktir. TAV sırasında atelektatik ve hi-

poperfüze kalan alveollaer iki akciğer ventilasyona dönülmesi ile birlikte reperfüzyon 

ve oksidatif radikal salınımı oluşur. Oluşan oksidatif stresin TAV kullanımı ve süresi ile 

ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada TAV uygulamalarında oksidatif strese bağlı 

ortaya çıkabilen DNA hasarının ortaya konması ve oksidatif sitres parametreleri olan 

TAS, TOS ve OSİ’deki değişimlerin incelenmesi planlandı.

Materyal ve Yöntem: Bu çalışmada tek akciğer ventilasyonu ile torakotomi uy-

gulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastalardan beş ayrı 

periyodda ikişer cc kan alındı. İlk numune hasta entübe edildikten sonra her iki taraf 

akciğer havalanırken, ikinci numune opere edilen taraf akciğerin söndürülmesinden 

en az 5 dakika sonrasında, üçüncü numune normal ventilasyona geçilince akciğer re 

expanse olduktan hemen sonra, dördüncü numune operasyon bitiminde, beşinci nu-

mune 24 saat sonra alınacaktır. Bu numuneler biokimya laboratuarımızda işlenecek ve 

oluşan DNA hasarı ve oksidatif sitres parametreleri olan TAS, TOS ve OSİ’deki değişimler 

tespit edilmeye çalışıldı.

Bulgular: DNA da herhangibir hasar tespit edilmedi ancak posto 24 saat sonra alı-

nan kan örneğindeki DNA da ki hasarın diğerlerine göre daha az olduğu görüldü. TAS 

TOS ve OSİ dedeğişikliklerin anlamlı oduğu tek lümenli entübasyonun oksidatif sitres 

elemanlarını aktive ettiği tespit edildi (Tablo 1).

Sonuç: Tek akciğer ventilsyonunda DNA hasarı oluşmazken oksidatif sitres paramet-

releri değişir.

Anahtar Kelimeler: tek akciğer ventilasyonu, DNA hasarı, oksidatif sitres
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Yöntem: PubMed veritabanı taranarak hakemli dergilerde ve Türk Göğüs Cerrahisi 

Derneği yayın organı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisinde yayınlanan, 2011 

yılında VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresinde sunulmuş bildirilere uyan yayınlar sap-

tandı. Tüm bildiriler için bildiri tipi, konu başlığı, birinci yazara ait kurum adı ve tipi; 

yayınlanmış bildiriler için ayrıca yayınlanma süresi, dergi adı ve etki faktörü, birinci 

isim değişikliği, yazar isimlerinde değişiklik olup olmaması kaydedildi. Elde edilen 

veriler istatiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Kongrede sunulan toplam 312 bildiriden 35 tanesi (%11,2) uluslararası 

hakemli dergilerde yayınlanmıştır. 23 sözlü sunumun 5 tanesi (%21,7), 61 tartışmalı 

posterin 10 tanesi (%16,3) ve 228 poster bildirinin 20 tanesi (%8,7) yayına dönüştü-

rülmüştür. Sözel bildirilerin yayın olma oranının poster bildirilere kıyasla daha yüksek 

olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi’nde sunulmuş bildirilerin yayına dö-

nüştürülme oranı, literatürde bildirilmiş benzer çalışma sonuçlarıyla kıyaslandığında, 

diğer uzmanlık alanlarına ait ulusal kongrelere kıyasla benzer düzeyde, Türkiye dışında 

gerçekleştirilmiş çeşitli kongrelere kıyasla daha düşük bulunmuştur. Sözel bildirilerin 

yayına dönüşme oranının posterlere kıyasla daha yüksek olması, sözel sunum olarak 

kabul edilen araştırmaların bilimsel açıdan daha değerli ve ilgi çekici olduğunu gös-

termesi açısından anlamlıdır.

Anahtar Kelimeler: kongre bildirileri, yayın, PUBMED

[P-157]

VİDEOTORAKOSKOPİK SEMPATEKTOMİ 

DENEYİMİMİZ

 Türkan Dübüş
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Giriş: Bölgesel hiperhidroz tedavisinde aynı seansta uygulanan bilateral sempatek-

tomi etkili bir yöntemdir. Bu çalışmada kliniğimizde uygulanan bilateral aynı seans 

videotorakoskopik sempatektomi ve sonuçlarını değerlendirdik. 

Bulgular: 2008-2014 yılları arasında palmar ve aksiller hiperhidroz tanılı 32 has-

taya video-torakoskopik cerrahi (VATS) ile aynı seansta bilateral sempatektomi uy-

gulandı. Hastalar genel anestezi altında, çift lümenli endotrakeal tüp entübasyonu 

kullanılarak opere edildi. Hastaların 24’ü erkek, 8’i kadın olup yaş ortalaması 21, 4 

(yaş aralığı 17-35) yıl, ortalama operasyon süresi 32 dakika (25-45) idi. Hastaların 

ortalama hastanede kalış süresi 1 gün idi. Postoperatif morbidite ve mortalite saptan-

madı. Hastalar ortalama 10 (4- 19) ay takip edildi. Hastaların tamamında hiperhidrozis 

bulguları düzeldi. Hastaların hiçbirinde torakotomi endikasyonuna ihtiyaç duyulmadı. 

Poliklinik takiplerinde sadece 1 hastada kompansatuar olarak sırt bölgesinde terleme 

görüldü. Diğer hastalarda nüks ve benzeri memnuniyetsizlik saptanmadı. 

Sonuç: Aksiller ve palmar hiperhidroz VATS ile komplikasyonsuz ve güvenli bir şe-

kilde tedavi edilebilir, böylece hastaların gerek psikolojilerinde gerekse sosyal ilişkile-

rinde çok olumlu yönde katkıları kaçınılmazdır.

Anahtar Kelimeler: bölgesel hiperhidroz, VATS, sempatektomi

[P-158]

ELASTOFİBROMA DORSİ: FİZİK MUAYENE VE 

RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME BİLATERAL 

YAPILMALI

 Yeliz Erol,  Ayşe Gül Ergönül,  Ali Özdil,  Kutsal Turhan, 
 Alpaslan Çakan,  Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Elastofibroma dorsi, sıklıkla göğüs duvarının subskapular bölgesinde görü-

len, kapsülsüz olduğu için sınırları iyi ayırt edilemeyen, ender görülen, fibröz dokudan 

kaynaklanıp, yavaş büyüme eğiliminde olan yumuşak doku tümörüdür.

Yöntem: 2000-2015 yılları arasında kliniğimizde elastofibroma dorsi tanısıyla ope-

re olan 15 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Sonuç: Olguların 13’ü (%87) kadın, 2’si (%13) erkek olup yaş ortalaması 56,33±8,48 

idi. 7 hastada bilateral iken 6 hastada sağ, 2 hastada ise sol taraftaydı. 8 hasta skapula 

altında şişlik, 6 hasta sırt ağrısı, 1 hasta ise sırt ağrısı ve skapula altında şişlik şikaye-

detli aşırı terleme hali “10” olacak şekilde 0-10 arasında derecelendirmeleri istendi. 

Memnuniyet ise memnun veya değil şeklinde değerlendirildi.

Sonuçlar: Hastaların 16’sı (%51.6) erkek 15’i (%48.4) kadındı. Hastaların ortalama 

yaşları 24,13±4,64 (13-34) idi. Hastaların yakınmaları kraniyo-fasyal %6.5 (n=2), 

kraniyo-fasyal ve palmar %12,9 (n=4), palmar %67.7 (n=21), aksiller %9.7 (n=3), 

palmo-plantar %3.2 (n=1) olarak saptandı. Postoperatif erken dönemde 2 hastada 

gelişen pnömotoraksın birine tüp torakostomi diğerine ince iğne aspirasyonu uygu-

landı. Hastalara KH’lerin varlığı sorulduğunda hastaların %48,4’ü (n=15) KH’u oldu-

ğunu, %51,6’sı (n=16) ise olmadığını belirtti. KH en sık sırt bölgesinde (%40) izlendi. 

Hastaların memnuniyetleri sorgulandığında 5 hasta (%16,1) ameliyattan memnun 

olmadığını belirtti. Ameliyattan memnun olmayan hastaların tamamında KH geliştiği 

ve 4’ünde (%80) primer yakınmalarının devam ettiği belirlendi.

Tartışma: Hiperhidrozis tedavisinin uzun dönemde başarısı kanıtlanmış tek tedavi 

şekli ETS dir. Ancak hasta memnuniyetini etkileyen en önemli iki faktör KH ve nükstür. 

Bu nedenle ETS’nin postoperatif dönemdeki sonuçları, nüks olasılığı ve komplikasyon-

ları, aydınlatılmış onam alınması sürecinde hastalara açık bir şekilde anlatılmalıdır. 

Buna ek olarak KH’un oluşum mekanizmasını açıklayacak randomize kontrollü çalış-

malar yapılması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: hiperhidrozis; sempatektomi

Tablo 1. Nüks hiperhidroz bölgeleri

Bölge Sayı Yüzde (%) 

Aksilla 4 36.4

Ayak 2 18.2

El 4 36.4

Yüz 1 9

Toplam 11 100

Tablo 2. Kompansatuar hiperhidrozis şiddeti

Şiddet Sayı Yüzde (%) 

3 1 6.7

4 2 13.3

5 2 13.3

6 2 13.3

7 3 20

8 3 20

10 2 13.3

Toplam 15 100

[P-156]

KONGRE BİLDİRİLERİNİN KADERİ NEDİR? ULUSAL 

KONGREDE SUNULAN BİLDİRİLERİN 5 YILDA 

ULUSLARARASI YAYINA DÖNÜŞME ORANLARI

 Serdar Evman,  Mustafa Akyıl,  Serda Kanbur Metin, 
 Aysun Kosif Mısırlıoğlu,  Hakan Kıral,  Levent Alpay,  Mine Demir, 
 Şenol Ürek,  Hakan Yılmaz,  Çağatay Tezel,  Volkan Baysungur, 
 İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Ulusal kongrelerde sunulan sözel ve poster bildiriler, en güncel bilimsel veri-

lerin paylaşımı ve klinik deneyimlerin aktarımını sağlayan önemli bir araç olarak kabul 

edilmektedir. Ancak bu bildirilerin büyük bir kısmı bilimsel dergilerde yayına dönüş-

türülememektedir. Bu çalışmanın amacı, Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi’nde sunulan 

bildirilerin beş yıl içerisinde bilimsel dergilerde yayına dönüştürülme oranlarının sap-

tanması ve yayına dönüşen bildirilerle ilişkili çeşitli değişkenlerin analiz edilmesidir.
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yazılım sistemleri hastanın hastaneye başvurusundan çıkışına kadar olan tüm süreçler 

ile hastanın tedavisinde rol ve yan rol alan personel, ilaç, malzeme, laboratuar vb. sü-

reçlerle ilgili çok sayıda datayı depolamaktadır. Bu datalar tıbbi ve idari/mali verileri 

olarak temel iki ana grupta incelenebilir. Genel olarak ayniyat, girişimsel işlemler, geri 

ödeme kurumu vb ile ilgili verilerin oluşturulmasında yukardaki veri tabanları kulla-

nıldığından ulusal kodlama standartları gelişmiştir. Ancak tıbbi verilerin oluşmasın-

da, standart raporlar halinde saklanmasında ve bunların bilimsel çalışmalara kaynak 

olarak kullanılmasına yönelik istatistiksel analiz yapılmasında sorun vardır. Mevcut 

HBYS’de hastanın özellikle anamnez, fizik muayene, klinik takip, ameliyat raporu vb 

bilgiler ağırlıkla world dosyası olarak depolanmakta ancak digital veri olmadığından 

bilimsel çalışmalarda kullanılması zorlaşmaktadır. Özellikle kanser hastalarında ka-

yıt ve takip sistemleri bilisel çalışmalara kaynak oluşturması bakımından son derece 

önemlidir. Çalışmamızın amacı, var olan HBYS yazılımlarından kullanılacak verileri 

çekerek, oluşturulan kart üzerinde hastaya ait tüm verilerin digital veriye dönüştürül-

mesini sağlayarak kullanılması kolay, interaktif bir programla nihayetinde ulusal bir 

database oluşturmaktır. 

Yöntem: Mevcut HBYS yazılım firması ile beraber Web tabanlı olarak çalışan ve 

HBYS den hasta kimlik verileri ve tetkik sonuçlarını çeken, MERNİS ile online bağlantı 

halinde olan digital hasta kartları oluşturuldu.

 Sonuçlar: 
1. Tanımlanmış verileri otomatik olarak ve kullanıcının seçtiği kadarını HBYS den 

çekmesi. Kullanıcı bu özellik sayesinde çok az veriyi hasta kartına gireceğinden çok 

ciddi bir zaman ve işgücü kazancı sağlamaktadır. Ayrıca çok sayıda verinin girilmesi 

gerekliliğinden doğan program kullanılma defansı bu yolla bertaraf edilmektedir.

2. Kullanıcı dostu akıllı filtreleme sayesinde çalışmacının veri havuzunda kaybol-

masının önüne geçilmiş, sadece gerekli bilgilerin geldiği dinamik raporlama sistemi.

3. Tanımlanan formüllerle otomatik hesaplamalar (kanser evreleme, beklenen ya-

şam süresi, klinik karşılatırmalar vb)

4.  Web tabanlı bir program olduğundan HBYS firma bağımlılığının olmaması

5. Dinamik raporlama ara yüzü sayesinde her branş ve hatta kliniğin kendi kartlarını 

oluşturabilmesi, Bu yolla sabit raporlar yüzünden yazılım ve /veya yazılımcı bağımlı-

lığının olmaması.

6. İnteraktif olarak çalıştığından MERNİS bağlantısının olması ve bu yolla survey 

hesaplaması için bilgilerin istenildiğinde hazır olması

7. Hasta kişisel bilgilerinin paylaşımının hastane yönetimi tarafından belirlenecek 

yetki tanımlarına göre engellenebilir olması. Bu özellik sayesinde olası etik sorunların 

önüne geçilebir ve hasta verileri sadece istatistiksel çalışmada kullanılacak sayısal ve-

rilere dönüşür.

Anahtar Kelimeler: hasta takip programı, database

[P-160]

SOL AKCİĞERDE TEK STAPLER İLE FİSSÜR 

DİSEKSİYONU

 Çağatay Tezel,  Talha Doğruyol,  Ezgi Cesur,  Serkan Bayram, 
 İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

Amaç: Persistan hava kaçağı ve diseksiyon alanından intraoperatif kanama, fissür 

diseksiyonu gerçekleştiren göğüs cerrahları için sık görülen sorunlar arasındadır. Cer-

rahi staplerler sıklıkla fissür diseksiyonu için kullanılmaktadır. Genellikle kullanılan 

yöntem fissürü iki seferde divize etmektir.

Yöntem: Sol üst lobunda küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanılı kitlesi olan bir has-

tanın sol akciğer fissürünü tek seferde disseke etmek için interlobar pulmoner arterin 

üzerinden bir tünel oluşturulması yöntemi tarif edilmiş olup, amaçlanan iki stapler 

kullanımının stapler birleşim yerinde yaratabileceği parankim kaçağının önlenmesidir.

Bulgular: Altmış yedi yaşında erkek hasta göğüs ağrısı şikayetiyle kliniğe başvurdu. 

Toraks Bilgisayarlı Tomografisi’nde (BT) sol üst lobda 35x24 mm’lik göğüs duvarı in-

vazyon şüpheli kitle saptandı. Fiberoptik bronkoskopide normal endobronşiyal system 

görüldü, lavaj sitolojisi negatifti. Transtorasik iğne biyopsisi sonucu adenokarsinom 

olarak raporlandı. Pozitron Emisyon Tomografide (PET/BT) kitlenin SUVmax’ı 19.2 olup 

uzak organ metastazı tespit edilmedi.Hastaya negatif gelen mediastinoskopinin ar-

dından aynı seansta sol torakotomi yapıldı. Tümörün 2 ve 3. kotlara parsiyel invaze 

olduğu görüldü. Tümör göğüs duvarı cerrahi sınırlar negatif olacak şekilde blok halinde 

rezeke edildi. Hastaya sol üst lobektomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıl-

tiyle tetkik edilmiş.Hastaların hepsi opere edildi. Bilateral lezyonlar aynı seansta total 

eksize edildi. Postoperatif ortalama takip süresi 31.47±16.56 ay olup hastaların hiç 

birinde nüks izlenmedi (Tablo).

Tartışma: Elastofibroma dorsi nadir görülen bir tümör olup literatürde Nagame ar-

kadaşlarının 170 olguluk serisi dışında tek olgu ya da küçük seriler olarak sunulmakta-

dır. Hastalar genellike haraketle artan ve skapula çevresinde hissedilen ağrı şikayetiyle 

başvururlar. Sıklıkla 4-6. dekattaki kadınlarda görülür. Ancak neden kadınlarda daha 

sık görüldüğü henüz netlik kazanmamıştır. Genellikle tek taraflıdır. Bilateral görül-

me sıklığı %10 olup en sık subskapular-infraskapular bölgede ve romboid majör ile 

latissimus dorsi kasları arasında yerleşir. Ayrıca büyük torakanter, deltoid kas, iskial 

tüberosit, meme ve ayakta da yerleştiği bildirilmektedir. Çalışmamızda da olguların 

%87’si kadın ve yaş ortalaması 56,33±8,48 olup literatür ile uyumlu fakat bilateral 

elastofibroma görülme oranı literatürden farklı olarak %47 bulunmuştur. 

Elastofibroma dorsi ön tanısıyla opere edilecek hastalarda fizik muayene ve rad-

yolojik tetkikler dikkatli incelenmeli, karşı taraftada elasyofibroma dorsi olabileceği 

akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: elastofibroma dorsi, bilateral

Tablo 1.
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1 K 54 Sağ 11 Cerrahi 24

2 K 70 Sağ 8 Cerrahi 18

3 K 63 Bilateral 10.5 Cerrahi 19

4 K 61 Bilateral sağ:5.5- sol:3.5 Cerrahi 9

5 E 54 Sol 13 Cerrahi 3

6 K 52 Sol 6 Cerrahi 36

7 K 76 Sağ 5.5 Cerrahi 31

8 K 58 Bilateral sağ:6-sol:2 Cerrahi 25

9 K 49 Sağ 7.5 Cerrahi 24

10 K 49 Bilateral sağ:5.5-sol:5 Cerrahi 43

11 K 57 Bilateral sağ:5.5-sol:10 Cerrahi 42

12 K 44 Sağ 8.5 Cerrahi 41

13 E 56 Sağ 12 Cerrahi 37

14 K 48 Bilateral sağ:3.5-sol:9 Cerrahi 57

15 K 54 Bilateral sağ:7.5-sol:7.5 Cerrahi 63

[P-159]

DİGİTAL VE WEB TABANLI DİNAMİK HASTA TAKİP 

PROGRAMI: YENİ BİR DATABASE’E DOĞRU

 Demet Yaldız,  Şeyda Örs Kaya,  Kenan Can Ceylan, 
 Özgür Samancılar
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

Amaç: Günümüzde tüm devlet, tıp fakültesi ve özel hastaneler HBYS (Hastane Bilgi 

Yönetim Sistemi) kullanmaktadır. HBYS sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve bu 

süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp diğer sistemlerle de veri alış verişi yapabilen 

sistemlere dönüşmüştür. Bu nedenle veri tabanında yer alan tüm verilerin gerekti-

ğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına (KPS (kimlik paylaşım sistemi), ÇKYS 

(çekirdek kaynak yönetim sistemi), MEDULA (elektronik faturalama süreçleri), MERNİS 

(merkezi nüfus idare sistemi) vb) eksiksiz aktarılması, ihtiyaç duyulacak başka verilerin 

diğer sistemlerden hastane sistemine elektronik olarak aktarılması gerekmektedir. Bu 
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Olgu: Sol kolda ağrı şikayeti ile başvuran 25 yaşında bayan hastanın hikayesinden, 

torasik outlet sendromu nedeniyle ardışık, her iki taraftan 1. kot rezeksiyonu yapıldığı 

öğrenildi. Fizik muayenede, solda Adson testi pozitif. Akciğer filminde solda 1. Kotun 

arka ucunun komplet çıkarılmadığı izleniyor. Nörojenik brakiyal pleksus MR yapıldı; 

solda TOS lehine bulgu saptanmadı. Ameliyatta, hasta sağ lateral dekübit pozisyona 

alındı. C7 T4 arası sol skapula medialinden 10 cm insizyon yapıldı. Cilt ciltaltı geçildi. 

Künt ve kesici disseksiyonla 1 kota ulaşıldı. Daha önceki transaksiller girişimle ön ucu 

alınmış olan ve posteriorda 3 cm kadar parçası kalan sol birinci kotun periostu sıyrı-

larak çevre dokudan serbestlendi, sternal, ön taraf, dönüldü ve kesildi. Daha sonra 1. 

kot vertebral spinoz proçesten dezartiküle edilerek komplet çıkarıldı. Postoperatif kol 

ağrısı geçti. Ameliyat sonrası birinci gün taburcu edildi.

Sonuç: Klinik olarak TOS bulguları olan ve transaksiller birinci kot rezeksiyonu 

komplet yapılmamış olgularda, yüksek posterior yaklaşımla artık kalmış olan birinci 

kot eksizyonu kolaydır. Semptomatik iyileşme sağlar.

Anahtar Kelimeler: tos, apikal yaklaşım, nüks

[P-162]

HİPERHİDROZİSDE T2-T4 İLE T4 

SEMPATİKOTOMİNİN SONUÇLARI VE HASTA 

MEMNUNİYETİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

 Burçin Çelik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Samsun

Amaç: Bölgesel hiperhidrozis yaşamı olumsuz yönde etkileyen ancak endoskopik 

torakal sempatikotomi (ETS) ile tedavi edilebilir bir durumdur. Çalışmamızda hiperhid-

rozis nedeniyle bilateral ETS uygulanan hastaların ameliyat sonuçları ve hasta mem-

nuniyetleri karşılaştırıldı. 

Yöntem: Kliniğimizde Eylül 2009-Mart 2015 tarihleri arasında palmar ve/veya ak-

siler hiperhidrozis nedeniyle aynı seansta bilateral torakal 2-4 (grup 1) ve torakal 4 

(grup 2) seviyesinde ETS uygulanan 63 hastaya ulaşılarak ameliyat sonuçları ve hasta 

memnuniyetleri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Yaş ortalaması; grup 1 (n=24; erkek:14, kadın:10) için 25,4±7,8 yıl, grup 

2 (n=39, erkek:20, kadın:19) için 24,1±6,5 yıldı. Ortalama takip süresi; grup 1 için 

45,4±20 ay, grup 2 için 24,1±13,8 aydı. Grup 1’de; 19 olguda el terlemesi, 10 olguda 

koltukaltı terlemesi, 9 olguda ayak terlemesi vardı. Grup 2’de; 34 olguda el terlemesi, 

22 olguda koltukaltı terlemesi, 20 olguda ayak terlemesi vardı. Ameliyat sonuçları; 

grup 1’de 18 (%75) olguda başarılı, 4 (%16) olguda kısmen başarılı, 2 (%8) olguda 

başarısız, grup 2’de 28 (%78) olguda başarılı, 7 (%19) kısmen başarılı ve 1 (%3) olguda 

başarısız bulundu (p=0,618). Hasta memnuniyeti; grup 1’de 20 (%83) olgu memnun, 

3 (%12,5) olgu memnun değil, grup 2’de 31 (%86) olgu memnun, 5 (%14) orta dere-

cede memnun idi (p=0,063). Kompensatris hiperhidrozis gelişme oranı grup 1’de %54 

iken grup 2’de %50 (p=0,958) idi.

Sonuç: Endoskopik transtorakal sempatikotomi el ve/veya koltukaltı hiperhidrozis 

tedavisinde ameliyat sonrası yüksek hasta memnuniyeti oranı ve başarı ile uygulana-

bilir. T2-T4 ile tek başına T4 seviyesinde uygulanan sempatikotominin hasta memnu-

niyeti ve ameliyat sonuçları açısından bir fark olmadığı izlendi. 

Anahtar Kelimeler: hiperhidrozis, sempatikotomi, hasta memnuniyeti

[P-163]

POSTOPERATİF KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE 

HEMŞİRE DENEYİMİNİN ROLÜ

 Hüseyin Melek,  Sibel Sümer,  Gamze Çetinkaya,  Sevda Çolakoğlu, 
 Mehmet Muharrem Erol,  Meral Bıdın,  Emine Güngör, 
 Ahmet Sami Bayram,  Cengiz Gebitekin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Sekresyon retansiyonu akciğer rezeksiyonu sonrası morbidite ve mortalitenin 

en önemli nedenlerinden biridir. Sekresyon retansiyonunun önlenmesi ve tedavisinde 

hemşirelik hizmeti solunum fizyoterapisi, ağrı yönetimi, mobilizasyon ve motivasyon 

dı. Fissür tek bir stapler ile ayrıldı (Resim 1). Bunun için öncelikle interlober arterin 

üzerinden künt diseksiyonla bir tünel oluşturuldu. Stapler, ucu superior ve inferior 

pulmoner venlerin arasından çıkacak şekilde posteriordan oluşturulan tünelden geçi-

rildi (Resim 2A,2B). Fissür, pulmoner arterin üst lob dalları ayrılmadan tek bir stapler 

yardımıyla divize edilmiş oldu.Hasta ameliyat masasında ekstübe edildi. Postoperatif 

dönemde problem gelişmeyen hasta postoperatif üçüncü gün taburcu edildi.

Sonuç: Bu vaka göstermektedir ki, dikkatli diseksiyon ile pulmoner damarlar divize 

edilmeden önce dahi, pulmoner arterin üzerinden güvenli bir tünel oluşturmak ve bu tü-

nelin içinden tek bir stapler yerleştirerek fissürü geçmek mümkündür. Böylece iki stapler 

kullanımından kaynaklanabilecek birleşim hattındaki kaçakların önüne geçilmiş olunur.

Anahtar Kelimeler: fissür diseksiyonu, stapler, hava kaçağı

Resim 1. Fissür arasından geçirilen klempin intraoperatif görüntüsü.

Resim 2. A, B. Ameliyat görüntüsü üzerine çizilen illüstrasyon, fissürde künt diseksiyon sırasında 

dikkat edilmesi greken anatomik yapıları göstermektedir (A). Superior ve inferior pulmoner venler arasındaki 

diseksiyon planı (B) (IPV: İnferior pulmoner ven, SPV: Superior pulmoner ven). Düz ok klempin fissürün altından 

ve pulmoner arterin üstünden geçişini, kesilmiş ok klempin fissürün altından ve iki ven arasından perikarda 

doğru diseksiyon yönünü göstermektedir.

[P-161]

TORASİK OUTLET SENDROMUNDA (TOS) REDO 

AMELİYAT: YÜKSEK POSTERİOR YAKLAŞIM

 Osman Cemil Akdemir,  Sedat Ziyade,  Ömer Soysal,  Abdülaziz Kök
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: TOS da seçkin tedavi birinci kot rezeksiyonudur. Komplet rezeksiyon öneril-

mektedir. Birinci kotun arka ucunun tam çıkarılmadığı ve semptomatik olan bir TOS 

olgusunun redo ameliyatı ve sonuçları sunulmuştur.
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6 olguda 2-3. sempatik ganglion, 24 olguda 2-4. sempatik ganglion koterize edilirken 

grup2’de tüm olgulara 3-4. sempatik gangliyon koterize edildi. Grup1’de ortalama ya-

tış süresi 2,0±0,6 günken, grup 2’de 1,0±0,2 idi. Grup 1’de 8 olguda kompansatuar 

terleme hiç görülmedi, 20 olguda tolere edilebilir düzeyde ve 2 olguda tolere edileme-

yen kompansatuar terleme saptandı. İki olgu sağ el ve sol eldeki terleme farkı nede-

niyle mini-aksiller torakotomi ile reopere edildi. Postoperatif dönemde komplikasyon 

görülmedi. Grup2’de 14 olguda kompansatuar terleme hiç görülmedi, 11 olguda tolere 

edilebilir düzeyde ve 1 olguda tolere edilemeyen kompansatuar terleme saptandı. Bir 

hasta da postoperatif tek taraflı minimal pnömotoraks saptandı ve oksijen tedavisi ile 

gerileyen hasta postoperatif ikinci günde taburcu edildi.

Sonuç: Palmar/aksilar hiperhidrozis için, üst ikinci sempatik gangliyon koruna-

rak yapılan sempatektomide kompensatuar hiperhidrozise daha az rastlanmaktadır. 

Tek port yardımıyla gerçekleştirilen yöntemde minimum yara skarı kalmakta, dren 

kullanılmadığı için hastalar daha az ağrı hissetmekte ve hastanede kalış süreleri 

kısalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: hiperhidrozis, torakal sempatektomi

[P-165]

AKSİLLA’DA KİSTİK ŞWANNOM OLGUSU

 Sadık Yaldız1,  Demet Yaldız2,  Peyker Temiz3

1CBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs cerrahi Kliniği
3CBÜ Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Aksillada eksizyonel biopsi yapılırken bu bölgede, brakiyal pleksusdan köken alan 

lezyonların da bulunabileceğinin akılda tutulması, oluşabilecek katastrofik komplikas-

yonların önlenmesi için önemlidir. Çalışmamızda 30 yaşında kadın hasta, sağ koltuk 

altı bölgesinde kitle ve ağrı yakınması ile hastanemize başvurdu. Toraks BT’de aksillada 

brakiyal pleksusu ve aksiller arteri eleve etmiş, 53X33 mm boyularında tamamı kistik 

bir lezyon saptandı. Olgu sinovyal kist, hemorajik bursit, lenfanjioma, gamglioma ve 

hematom ön tanılarıyla opere edildi. Operasyonda lezyonun brakiyal pleksusun fa-

siküllerinden köken aldığı görüldü. Brakiyal pleksus dalları olabildiğince korunarak 

lezyon disseke edildi. Post operatif ilk saatlerde başlayan el bileği düşüklüğü bulgusu 

anti ödem tedavisi ile birkaç günde çözüldü ve bilek hareketleri normale döndü. Olgu 

histopatolojik olarak kistik şwannom olarak rapor edildi.

Anahtar Kelimeler: kistik şwannom, aksilla, brakiyal pleksus

Resim 1.

Resim 2.

gibi faktörler ile önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmada sekresyon retansiyonunun 

önlenmesi ve tedavisinde hemşirelik hizmetinin yeri ve etkileyen faktörler araştırıldı.

Yöntem: Kliniğimizde 2013-2014 yılları arasında lobektomi ve üstü akciğer rezek-

siyonu uyguladığımız 220 hastayı retrospektif olarak inceledik. Hastaların medikal 

tedavi yanında, solunum egzersizi, postoperatif ağrı yönetimi ve mobilizasyona rağ-

men sekresyon retansiyonuna sekonder major atelektazi gelişen ve bronkoskopi uygu-

ladığımız 18 (%8) hasta çalışmaya dahil edildi. Major atelektaziye yol açan muhtemel 

faktörler kaydedildi. Ayrıca hastalara son 72 saat içerisinde kliniğimizde çalışmakta 

olan 10 hemşire tarafından verilen hemşirelik hizmeti geliştirilen skorlama yöntemi 

ile araştırıldı. Bireysel skorlar karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastalarda operasyon nedeni 15 hastada akciğer kanseri, 3 hastada be-

nign hastalıklardı. Onaltı hastaya lobektomi, 2 hastaya segmentektomi uygulanmıştı. 

2013 yılında 14 hastada (14/103), 2014 yılında ise 4 hasta (4/117) major atelekta-

zi gelişti (p=0,006). Bu hasta grubunda mortalite saptanmadı. Hastaların 17’si rigit 

bronkoskopi sonrası atelektazi tamamen geçerken 1 hastada tekrar bronkoskopi ge-

reksinimi oldu. Hemşirelerin yaş ortalaması 33,9 (29-40), mesleki deneyim 8,6 yıldı 

(2-16). Göğüs cerrahi klinik deneyimi ortalama 6 aydı (0-12). Hemşirelerin performans 

skor ortalaması 14,5 (9,5-25,5) idi. Kliniğimizde yeni çalışmaya başlayan (göğüs cerra-

hisi klinik deneyimi olmayan) iki hemşirenin performans skoru 25,5 ile 20 idi ve diğer 

hemşirelere göre fazlaydı.

Sonuç: Bu çalışma ile postoperatif dönemde sekresyon retansiyonunun önlenme-

sindeki başarının hemşirenin bireysel hemşirelik deneyiminden çok göğüs cerrahisi 

klinik deneyimi ile doğru orantılı olduğu gösterilmiştir

Anahtar Kelimeler: hemşirelik hizmeti, deneyim, postoperatif sekresyon retansi-

yonu, solunum fizyoterapisi

[P-164]

ENDOSKOPİK TORAKAL SEMPATEKTOMİ DOKUZ 

EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ DENEYİMİ: 

66 OLGUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

 Volkan Karaçam,  Ali Karakılıç,  Ali Rıza Karabulut,  Bahar Şanlı, 
 Aydın Şanlı,  Nezih Özdemir
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Hiperhidrozis sıklıkla el, koltuk altı, yüz veya ayaklarda aşırı terlemeyle 

karakterize olsa da vücudun genelinde de olabilir. Tedavisinde medikal veya cerrahi 

seçenekler bulunmaktadır. Medikal tedavi daha az invazif olmakla birlikte genellikle 

geri dönüşlüdür ve sınırlı tedavi sağlar. Endoskopik torakal sempatektomi (ETS) 1-2 

günlük hastane kalış süresi ile hiperhidrozisli olgularda yüz güldürücü sonuçlar verme-

si ile son zamanlarda tercih edilen bir tedavi seçeneğidir. Kompansatuar hiperhidrozis 

istenmeyen bir komplikasyon olsa da her hastada gözlenmemektedir. Bu çalışmada, 

hiperhidrozis nedeniyle ETS uyguladığımız olgular retrospektif olarak incelenerek iki 

ayrı ameliyat tekniği açısından iki gruba ayrılarak ameliyat süresi, kompliksayonlar, 

hastanede yatış ve kompensatuar hiperhidrozis açısından karşılaştırıldı.

Yöntem: 2008-2014 yılları arasında ETS yapılan 66 hasta incelendi. 2008-2010 

yıllar arasındaki hastalar grup 1 ve 2011-2014 yılları arasındaki hastalar grup 2 diye 

ayrıldı. Grup 1’de 30 hastaya (16 erkek, 14 kadın) ve grup 2’de 36 hastaya (20 erkek, 

16 kadın) ETS uygulandı.

Grup 1’de olgular endotrakeal entübasyonla yarı oturur pozisyonda bilateral kollar 

90 derece abduksiyonda ameliyata hazırlandı. Üçüncü interkostal aralıktan (İKA), biri 

anterior diğeri posterior aksiller çizgiden olmak üzere 2 adet 5 mm’lik port ile toraksa 

girildi. Olgular apneye alınarak ve CO2 gazı verilerek akciğerler söndürüldü. 0 derece 

5mm optikle görüntü sağlandı ve endoskopik hook koter ile sempatik ganglionlar ko-

terize edildi. Posterior aksiller kesiye 24 F bilateral toraks tüpü konularak ETS işlemi 

sonlandırıldı.

Grup 2’deki olgular çift lümenlü entübasyon tüpüyle entübe edilip aynı poziyon 

verildi. Üçüncü İKA’tan anterior aksiller çizgiden 5mm’lik tek port ile toraksa girildi 

ve 30 derecelik optik kullanıldı. Daha sonra port kamera üzerinden geri çekilerek to-

raks dışına alındı. Oluşan aralıktan hook koter sokularak sempatik ganglionlar koterize 

edildi. Anestezinin pozitif ventilasyonu ve su altı drenajı yöntemi ile intraplevral hava 

boşaltıldı. Toraks dreni konulmadan işlemi sonlandırıldı.

Bulgular: Grup 1’deki hastaların yaş ortalaması 31,7 (19-52)’iken, grup 2’de 26 (15-

52)’idi. Grup1’de 24 olguya palmar/aksilar ve 6 olguya facial hiperhidrozis nedeniyle 

ETS uygulanırken, grup2’de 36 hastaya palmar/aksilar hiperhidrozis nedeniyle uygu-

landı. Grup1’de cerrahi süre 32±12 dakikayken, grup2’de 30±13 dakikaydı. Grup1’de 
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[P-168]

PRİMER HİPERHİDROZİS CERRAHİ TEDAVİSİNDE 

TEK SEVİYE R4 SEMPATEKTOMİ: ERKEN DÖNEM 

SONUÇLARI

 Oya Yıldız,  Alper Fındıkcıoğlu,  Dalokay Kılıç, 
 Ahmet Şükrü Hatipoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Primer hiperhidrozis (PH) tedavisinde torakal sempatektomi oldukça etkin 

ancak ciddi yan etkileri olan bir yöntemdir. Sempatektomi seviyesi postoperatif dö-

nemde oluşabilen kompansatuar terleme ve aşırı kuruluk gibi yan etkiler sebebiyle 

önemlidir. Bu çalışmada son dönemde uyguladığımız R4 sempatektomi olgularımızı 

yöntemin başarısı ve yan etkiler açısından değerlendirdik.

Yöntem: Haziran 2013 ile Aralık 2014 tarihleri arasında PH nedeniyle R4 seviye-

sinde videotorakoskopik (VATS) torakal sempatektomi yapılan olgular geriye dönük 

olarak değerlendirildi. Olguların hepsine uniport VATS ile R4 seviyesinde sempatik 

gangliyona klips konularak sempatektomi uygulandı.

Bulgular: On bir (yedi erkek, 4 kadın) olgunun ortalama yaşı 24 (17-43) idi. İşlem 

sonrası el ve koltuk altı terlemeleri kesildi. Postoperatif takiplerinde olguların hiç-

birinde kompansatuar terleme ve el-koltuk altında aşırı kuruluk olmadı. Koltuk altı 

hiperhidrozis nedeniyle opere edilen 43 yaşında kadın olguda 5 ay sonra nüks oldu.

Sonuç: El ve koltuk altı terlemesi nedeniyle sosyal hayatında problem yaşayan hi-

perhidrozisli olgularda postoperatif dönemde gelişen değişik derecelerde kompansa-

tuar terleme daha büyük sıkıntıya yol açmakta ve olgular yapılan cerrahi girişimden 

pişman olabilmektedirler. R4 seviyesinde yapılacak sempatektomi ile bu yan etki azal-

makta ve hastaların yapılan cerrahiden memnuniyeti artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: primer hiperhidrozis, R4 torakal sempatektomi, kompansatuar 

terleme

[P-166]

BİLİNÇLİ VE BİLGİLİ HASTANIN CERRAHA 

KATKISI: TEKRARLANAN SOLUNUM FONKSİYON 

TESTLERİNİN ÖLÇÜMLERE ETKİSİ

 Nezih Onur Ermerak1,  Serdar Evman2,  Bedrettin Yıldızeli1, 
 Hasan Fevzi Batırel1,  Mustafa Yüksel1
1Marmara Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul,Türkiye
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı tekrar edilen solunum fonksiyon testlerinin (SFT), öl-

çümlere olan katkısını belirlemek ve ikinci uygulamalarında birinci SFT’ye gore bilinç 

ve kooperasyon düzeylerinin ölçümlere etkisini belirlemektir.

Yöntem: Kliniğimize preoperatife inceleme amacıyla Ocak 2006 – Aralık 2012 

tarihleri arasında başvuran hastalara 10’ar dakika arayla her iki ölçümü kıyaslamak 

amacıyla iki ayrı SFT yaptırılmıştır

Sonuçlar: 1645 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşları 54 (5-

89) olarak belirlenmiştir. Bu hastalardan 672’si daha once hayatlarında hiç SFT yapma-

mıştır. İki defa yaptırılan SFT sonuçlarında; 983 (%58.9) FEV1 değerlerinde artış gözle-

nirken 921 (%56) hastanın FVC değerlerinde artış saptanmıştır. 182 (%11.1) hastanın 

FEV1, 174 (%10.6) hastanın ise FVC değerlerinde herhangi bir değişiklik saptanmaz-

ken 493 (%30) hastanın FEV1, 551 (%33.4) hastanın ise FVC değerlerinde düşüş sap-

tanmıştır. İlk defa SFT yapanlar ile daha önceden tecrübeli olanlar karşılaştırıldığında, 

ilk defa yapanlarda tecrübeli olanlara kıyasla ortalama ikinci test sonucu (delta) FEV1 

değerlerinde anlamlı olarak artış tespit edilmiştir. (%1.15 vs %2.80; p:0,017)

Tartışma: SFT tekrarlanması, özellikle hayatlarında ilk defa SFT yapanlar için olduk-

ça eğitici olmakla beraber hastanın teste kooperasyonu ve uyumunu artırarak testin 

ölçümlerinde olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Farkındalıklık ve adaptasyon hasta-

nın özellikle FEV1 değerlerinde yadsınamaz etki yapmaktadır. Bu çalışma, hastaların 

preoperatif değerlendirilmesi ve postoperatif takiplerinde tekrarlanan SFT ölçümü 

yapılmasının, önemli bir rol oynamakla birlikte SFT’si sınırda hastalar için doğru tedavi 

metodunun seçilmesinde katkı sağlayacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: preop değerlendirme, solunum fonksiyon testi, SFT, FEV1,FVC

[P-167]

UYANIK NON-ENTÜBE HASTADA UNİPORTAL VATS 

İLE AKCİĞER BİYOPSİSİ

 Özgür Samancılar1,  Kenan Can Ceylan1,  Şeyda Örs Kaya1, 
 Deniz Ayhan Çatal2,  Hikmet Kaya2

1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

İnterstisiyel akciğer hastalıklarının tanısında VATS akciğer biyopsisi rutin uygula-

madaki yerini almıştır. Her iki akciğerde de tutulum olabilen bu hasta grubunda genel 

anestezi uygulanmadan, spontan solunumda iken yapılacak girişim ise bu hastaların 

postoperatif döneminin daha sorunsuz şekilde geçmesini sağlayabilmektedir. Bu 

çalışmada, interstisiyel akciğer hastalığı ön tanısı ile merkezimize başvuran, klinik 

değerlendirme ve bronkoskopik transbronşiyal akciğer biyopsisi ile tanı konamayan, 

kliniğimizde uyanık, non-entübe, torakal epidural anestezi ve hafif sedasyonla 3 cm’lik 

tek insizyondan videotorakoskopik akciğer parenkim biyopsisi uygulanan ve histopa-

tolojik inceleme sonucu mikronodüler pnömosit hiperplazisi saptanan 21 yaşındaki 

kadın olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: uyanık VATS, akciğer biyopsisi
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söyledi. Ancak hastanın pektoral kasın palpabl olmayışı ve anamnezi de bize inandırıcı 

gelmeyince hasta bize araç içi trafik kazasından önceki resmini getirdi (Resim 1). Trafik 

kazası öncesi resimde hastanın sağ pektoral kasın çok iyi gelişmiş olduğu görülmek-

tedir. Olgu botoks veya hormonal ilaç kullanmadığını ifade etmektedir. Çekilen toraks 

BT’de sağ pektoral kasın atrofik olduğu görülmektedir (Resim 2, 3).

Poland sendromunda olay doğumdan sonra ve büyüdükçe fark edilebilen sporadik 

ve ailesel bir sendromdur. Olgumuzda ise travma sonrası gelişen hızlı ilerleyen güç 

kaybı ve şekil bozukluğundan şikâyetçi idi. Biz bu olgudaki olayın travmaya sekonder 

gelişen major pektoral kasın sinir harabiyetine bağlı geliştiğini düşünmekteyiz. Dola-

yısı ile takip eden ekip olarak Poland Sendromundan ziyade Pektoral sinir harabiyeti 

düşündük. Hastanın BT’sinde atrofiye olmuş sağ pektoral major kası saptandı. Olgunun 

sağ taraf omuz kaslarının kuvvetlenmesi için yoğun fizik tedavi programına aldık. Na-

dir görüldüğü için sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: atrofi, poland, pektoralis majör, travma

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-169]

NUSS PROSEDÜRÜ VE FAKTÖR 7 EKSİKLİĞİ

 Nesimi Günal1,  Ayşe Anıl Karabulut2,  Meryem Albayrak3, 
 Mehmet Bilgin4,  Koray Dural1,  Berkant Özpolat1

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Pektus ekskavatum deformitesi nedeniyle 18 ay öncesinde Nuss prosedürü ile 

düzeltme ameliyatı yapılan 19 yaşında erkek hasta, göğüs duvarında ağrı ve renk de-

ğişikliği şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Hastada otozomal resesif geçiş gösteren, 

nadir görülen ve spontan kanamalara yol açabilen bir koagülasyon bozukluğu olan 

Faktör 7 eksikliği saptandı. Bu sunumda cerrahi öncesi tanı konulsaydı neler yapılabi-

lirdi ve bar çıkarılması öncesi neler yapılmalıdır soruları tartışıldı.

Olgu Sunumu: 19 yaşında erkek hasta 3 gün öncesinde öksürme sonrası başlayan 

göğüs ağrısı ve göğüs duvarında renk değişikliği farketmesi sonrası kliniğimize başvur-

du. Anamnezinde 18 ay önce pektus ekskavatum deformitesi nedeniyle minimal inza-

vif teknikle (MIRPE) ameliyat olduğu öğrenildi. Fizik muayenede sol anterior göğüs 

duvarında 5 x 6 cm’lik ekimotik alan ve bu bölgede palpasyonla hassasiyet saptandı. 

Travma, masif bir egzersiz ve aspirin alma hikayesi yoktu. Özgeçmişinde kanama hika-

yesi bulunmamaktaydı. PA akciğer grafisi normaldi. Kanama parametrelerinden INR 

1,512, protombin zamanı (PT) 15,8 saniye ve parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) 33,2 

saniye ve kanama zamanı normaldi. Hematokrit düzeyi %37 ve trombosit sayısı 297x 

103/uL olarak saptandı. İleri düzey koagülasyon faktörü çalışmaları Faktör 7 seviyesi-

nin %30 olması dışında normaldi. Hastaya 2 mg İM K Vitamini verildi ve kısa bir gözlem 

sonrası 2. gün taburcu edildi. İkinci hafta yapılan kontrolde ekimoz tamamen resorbe 

olmuştu. İki yıldır kontrolde olan hastanın herhangi bir kanama sorunu olmadı.

Sonuç: MIRPE planlanan hastalarda Faktör 7 eksikliği saptanması durumunda, 

kanama miktarının öngörülememesi ve hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol aç-

maması için, cerrahi girişimden bir önceki gün replasman tedavisinin başlatılmasını 

önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı deformitesi, koagülasyon bozuklukları, faktör 7 

eksikliği, INR

[P-170]

PEKTORALİS MAJÖR KASINA NE OLDU?

 Fatih Meteroğlu1,  Abdurrahman Şenyiğit2, 
 Mehmet Güli Çetinçakmak3

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Giriş: Bilindiği üzere Poland sendromu konjenital bir anomalidir. Literatürde bil-

dirilmiş travma sonrası parsiyel pektoral kas atrofisi sadece bir olgu bildirilmiştir (1). 

Poland sendromu 1 /30.000 (canlı doğum) sıklığında görülen, genellikle sporadik, na-

diren familial olabilen bir sendromdur. Pektoralis majör ve minör kaslarının yokluğu, 

kostaların deforme oluşu veya agenezisi, aksiller kıllanmanın olmaması, ateli veya 

amasti, cilt altı yağ dokusunun yetersiz oluşu ve sindaktili-brakidaktili ile karakterize-

dir. Torakal tutulum kostaların ve ipsilateral kostal kartilajların hafif hipoplazisinden 

anterior kostaların ve tüm kostal kartilajların aplazisine kadar değişebilmektedir.

Olgu: Sağ üst ekstremite de güç kaybı şikâyetiyle kliniğimize başvuran 27 yaşın-

da erkek olguya gerekli tetkikler yapıldı. Genel durumu iyi, laboratuarında bir özellik 

yoktu. Fizik muayenesinde sağ pektoral kasın palpabl olmadığı görüldü. Özgeçmişinde 

yaklaşık 4 yıl önce araç içi trafik kazası öyküsü mevcut. Travmadan sonraki tetkikleri 

normal olduğu söylenmiş ve ayakta tedavi verilmiş. Olgu tır şoförü olduğunu söylüyor 

ve şuan sağ üst ekstremite deki güç kaybından dolayı şoförlük yapamadığını ifade edi-

yordu. Göğsün sağ tarafındaki şekil bozukluğunun güç kaybından sonra fark ettiğini 
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ASA ateroskleroz ve pıhtılaşma ile giden damar hastalıklarının ıspatlanmış tedavile-

rinden birisidir. Trombositleri geri dönüşümsüz olarak inhibe ederek antiplatelet etki 

ve prostaglandin sentezini inhibe ederek antiinflamatuvar etki gösterir. Ayrıca plazma 

protrombin konsantrasyonunu azaltması nedeniyle antikoagülanların etkisini potan-

siyelize eder. ASA’nın belirgin faydasının yanında kanama gibi kaçınılamayacak yan 

etkileri vardır. Kanama komplikasyonu, TIMI ve GOSTO gibi büyük ölçekli çalışmalarda 

3 sınıflama (önemsiz, minor, major) altında incelenmiş, 100 mg/gün ASA dozu ile ka-

nama komlikasyonu %1,2-3,7 arasında bildirilmiştir. Kanama komplikasyonu içinde 

değerlendirilen hematom bu olguda olduğu gibi organdan bağımsız olarak meydana 

gelip kan kaybına sebep olarak kliniği etkileyebileceği gibi, organ çevrelerinde meyda-

na gelerek hayatı tehdit edici boyutlarda organ fonksiyonlarını bozabilir.

Antiplatelet terapi ve antikoagulan terapi birbirininin etkilerini arttırarak hastalık 

açısından daha iyi bir tedavi sağlarken kanama gibi komplikasyonlar açısından daha 

fazla riske sebep olmaktadır. Ancak kanama komplikasyonu bu olguda olduğu gibi her 

hasta kendi içinde değerlendirilmeli ve kanama pıhtılaşma bozuklukları olmasa bile 

bu tip ilaçların sebep olabileceği komplikasyonlar konusunda dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı, hematom, asetil salisilik asit

[P-173]

NADİR GÖRÜLEN DOĞUMSAL STERNUM 

ANOMALİSİ; STERNAL FORAMEN

 Mustafa Kuzucuoğlu1,  Aytuna Kuzucuoğlu2

1Nevşehir Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi
2Nevşehir Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Sternal foramen, sternumun embiriyolojik gelişimi sırasında sternum korpusunda 

oval bir defekt kalacak şekilde meydana gelen sternal füzyon anomalisidir. Otopsiler 

sırasında prevelansı %4,3 ile %6,7 arasında değişen oranlarda saptanmıştır.

Olgu: 47 yaşında bayan olgu travma yakınması olmaksızın göğüs ağrısı yakınması 

ile hastaneye başvurmuş çekilen akciğer grafisinde patolojik bulgu saptanmamış. To-

raks tomografisi çekilen olgu sternal anomali şüphesi ile göğüs cerrahisi polikliniğine 

yönlendirilmiş. Olgunun toraks tomografisine 3 boyutlu kemik konfigürasyonu uygu-

landığında sternum korpusunda yaklaşık 1,1 cm çapında oval şekilli sternal foramen 

saptandı, başka ek patolojik bulgu saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: sternum, foramen, kongenital

Resim 1.

Resim 2.

[P-171]

BİLATERAL ELASTOFİBROMA DORSİ

 Rasih Yazkan,  Hasan Ekrem Çamaş
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Elastofibroma dorsi sıklıkla göğüs duvarının subskapüler bölgesinde görülen, 

kapsülsüz, yavaş büyüyen, fibröz dokunun elastin komponentinin proliferasyonu ile ka-

rakterize bir yumuşak doku tümörüdür. İlk kez 1961 yılında Jarvi ve Saxen tarafından ta-

nımlanmıştır Etiyolojinin çok faktörlü olduğu belirtilmektedir. Genellikle 4. - 6. Dekattaki 

bayanlarda görülür ve olguların %10’unda tümör bilateraldir. Hastaların yarısı asemp-

tomatik olup, semptomatik hastalar genellikle hareketle artan omuz ve sırt ağrısından 

şikayetçidir. Bu olgu sunumunda nadir görülen bir tümör olması ve bilateral olması nede-

niyle ameliyat ettiğmiz bir elastofibroma dorsi olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu: 41 yaşında bayan hasta yaklaşık bir yıldır var olan, özellikle kollarını kaldır-

dığı zaman artan sırt ağrısı nedeniyle başvurduğu ortopedi kliniğinde çekilen torakal 

vertebra MR’ında bilateral subskapular yumuşak doku kitlesi tespit edilmesi üzerine 

elastofibroma dorsi ön tanısı ile kliniğimize yönlendirildi. Fizik muayenesinde özellik-

le sol skapula alt ucunun skapula altındaki kitle nedeniyle elevasyon halinde olduğu 

tespit edildi. Bilgisayarlı toraks tomografisinde her iki skapula alt uç komşuluğunda 

latissimus dorsi kası ile toraks posterior duvarı arasında solda 90x30 mm, sağda 80x25 

mm olan, komşu kas yapıları ile izodens lezyon izlendi. Olgu bilateral elastofibroma 

dorsi ön tanısı ile opere edildi, aynı seansta her iki lezyonda çıkarıldı ve histopatolojik 

değerlendirme elastofibroma dorsi olarak rapor edildi, olgu postoperatif üçüncü gün 

herhangi bir sorun olmaksızın taburcu edildi.

Sonuç: Elastofibroma dorsi nadir bir göğüs duvarı tümörü olması ve fizik muayene-

de kolaylıkla gözden kaçabilmesi nedeniyle kronik sırt ağrısı bulunan olgularda ayırıcı 

tanıda düşünülmeli, radyolojik olarak araştırılmalı ve bilateral olabileceği akılda tu-

tulmalıdır. Tanı ve tedavisinde özellikle semptomatik olgularda, düşük nüks oranı ile 

kitlenin total olarak eksizyonu yeterlidir. Bilateral olgularda, aynı seansta her iki taraf 

da ameliyat edilerek hastalar ikinci bir operasyondan korunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: elastofibroma dorsi, göğüs duvarı, cerrahi

[P-172]

DÜZENLİ DÜŞÜK DOZ ASETİL SALİSİLİK ASİT 

KULLANIMI SIRASINDA MEYDANA GELEN 

SPONTAN GÖĞÜS DUVARI HEMATOMU

 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

Amaç: Spontan göğüs duvarı hematomu nadir görülen ve genellikle tümör ve ar-

teriovenöz malformasyonlarla ilişkili olarak ortaya çıkan bir klinik durumdur. Ancak 

son yıllarda kullanım ihtiyacı artan antikoagulan veya antiplatelet ilaçlar klinik olarak 

belirgin ve bazen organ fonksiyonlarını bozacak spontan hematomların oluşmasına 

sebep olmaktadır. Aspirin arteryal sistemi ilgilendiren periferik arter, koroner arter ve 

serebrovasküler arter hastalıkları gibi aterosklerotik ve trombotik seyreden pek çok 

hastalıkta yalnız başına veya klopidogrel gibi ek ilaçlarla birlikte kullanılmaktadır. Bu 

tip ilaçların geniş ölçekli pekçok çalışmada gösterilmiş kanama komplikasyonu vardır 

ve hematomda kanama komplikasyonu içinde alt başlık olarak değerlendirilmektedir. 

Bu olguda düzenli olarak düşük doz aspirin tedavisi alan bir hastada gelişen spontan 

göğüs duvarı hematomu sunulmaktadır.

Olgu: 41 yaşındaki erkek hasta kliniğe 5 gündür devam eden sol taraflı sırt ağrısı 

ve şişkinliği şikayetleri ile başvurdu. Hikayesinde tümör, travma ya da şişkinlik sebebi 

olarak risk faktörü yoktu. 5 ay önce geçirdiği serebrovasküler olay nedeni ile hastanede 

yatarak tedavi gördüğü ve tedavisine günlük 100 mg ASA eklendiği öğrenildi. Yüzeyel 

ultrasonografi incelemesinde latissimus dorsi ile posterior kostaların arasında kalan, 

bilgisayarlı tomografi ile de lokalizasyon olarak uyumlu10x8x4cm boyutlarında hipoe-

koik hematomla uyumlu kitle tespit edildi. Kanama pıhtılaşması ile ilgili kan paramet-

releri (PT, aPTT, TT) normal sınırlarda saptandı. ASA tedavisine ara verilerek konservatif 

olarak takip edilen hasta 7 gün sonra taburcu edildi. Aylık kontrollerinde hematomun 

resorbe olduğu görüldü.

Sonuç: Koroner arter, periferik arter ve serebrovasküler hastalıkların patogenezin-

de trombosit aktivasyonunun önemli bir nokta olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. 
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Resim 1.

Tablo 1. İki gruptaki hasta karakteristikleri

Grup I Grup II p değeri

Yaş* 51.90±20.54 61.81±12.67 0.189

Erkek Cinsiyet* 10 10 >0.05

Kırık kaburga sayısı* 4.45±1.12 5.09±0.83 0.141

Deplase kaburga sayısı* 2.54±0.52 3.00±0.89 0.209

ISS* 10.63±3.64 9.81±2.71 0.544

Göğüs AIS* 5.81±0.40 5.63±0.67 0.559

Hemotorax 6 6

Pnömotorax 3 2

Pulmoner kontüzyon 0 2

Klavikula kırığı 1 0

Skapula kırığı 0 1

Sternum kırığı 1 0

Femur kırığı 1 0

İskiyon pubis kırığı 1 0

Tibiya and vertebra kırığı 0 1

En çok kırılan kaburga (4.) 7 10

En az kırılan kaburga (1. ve 12.) 0 0

[P-175]

BENİGN KEMİK TÜMÖRLERİNDE NADİR BİR 

OPERASYON ENDİKASYONU: TRAVMAYA BAĞLI 

KARDİAK HASAR GELİŞME OLASILIĞI

 Kemal Karapınar1,  Sertan Erdoğan1,  Cemal Aker1,  Burcu Arık1, 
 Erhan Özer1,  Ali Cevat Kutluk1,  Özkan Saydam1, 
 Celalettin Kocatürk1,  Muzaffer Metin2,  Atilla Gürses1

1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
1. Göğüs Cerrahi Kliniği
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Osteokondrom kemik dokusunun sık görülen,iyi huylu primer tümörüdür. 

Radyolojik olarak benign değerlendirilen kemik tümörleri genelde malign transfor-

masyon olabileceği düşünülerek opere edilirken nadiren başka sebeplerle de operas-

yon endikasyonu konulabilir. Biz nadir bir operasyon endikasyonunu sunmak istedik.

Bulgular: Profesyonel futbol oyuncusu olan 16 yaşındaki erkek hasta göğüs ağrısı 

nedeniyle başvurdu. Sol anterior göğüs duvarında toraks kavitesine doğru büyüyen 

Resim 3.

[P-174]

KABURGA KIRIKLARINDA CERRAHİ STABİLİZASYON 

GEREKLİMİDİR? PROSPEKTİF BİR PİLOT ÇALIŞMA

 Erdoğan Dadaş1,  Timuçin Sabuncu2,  Süleyman Bayram3

1Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahi Kliniği
3Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

Amaç: Göğüs travmalarında, çoklu kosta kırıkları morbidite ve mortalitenin önemli 

sebebidir. Son dönemde daha iyi ağrı kontrolü ve daha hızlı iyileşme amacı ile bazı 

kliniklerde cerrahi açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulanmaktadır. Bu rando-

mize prospektif çalışmada, amacımız cerrahi tedavinin konservatif tedaviye üstün olup 

olmadığının netleşmesine katkı sağlamaktır.

Yöntem: Bu prospektif çalışma Nisan 2013- Aralık 14 tarihleri arasında çoklu kosta 

kırığı nedeni ile cerrahi redüksiyon internal fiksasyon ve tıbbi tedavi veya sadece tıbbi 

(konservatif ) tedavi uygulanan 22 hastayı kapsamaktadır. Hastaların tanıları 3 boyut-

lu torax compoteriz tomografi ile sağlandı. Hastalara ilk yattığı gün veya ertesi gün 

ağrı skalası ve solunum fonksiyon testleri uygulandı. Multipl deplase kosta fraktürlü 

22 hasta, randomize olarak, 2 eşit gruba ayrıldı ve yarısına konservatif tedavi (GrupI) 

diğer yarısına cerrahi stabilizasyon (GrupII) uygulandı. 7-10 günlük tedavi sonrasında 

ağrı skalası ve solunum fonksiyon testleri tekrarlandı. Tüm hastaların, ağrı skalaları, 

solunum fonksiyon testleri, uygulanan analjezik dozları, ilave patolojiler ve uygulanan 

tedaviler, injury severity score, chest abbreviated severity score, pulmonary contusion 

score, morbidite ve mortalite oranları kaydedildi. Daha sonra, 2 grup kayıt sisteminden 

ulaşılan yukarıdaki tüm değişkenler açısından karşılaştırıldı.

 Bulgular: Her iki grup arasında yaş, ağrı ve solunum fonksiyonlarında düzelme 

derecesi, analjezik dozları, injury severity score, chest abbreviated severity score, pul-

monary contusion score, hastanede kalış, mortalite ve morbidite açısından istatistiki 

açıdan anlamlı fark saptanmadı.

 Sonuç: Multipl kosta fraktürlerinde cerrahi internal fiksasyonun ağrı kontrolüne ve 

dolayısı ile solunum fonksiyonlarında hızlı düzelmeye, analjezik ihtiyacında azalmaya, 

hastanede kalış süresinde kısalmaya, morbidite ve mortalitede azalmaya anlamlı de-

recede katkı sağlamadığını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: kaburga kırığı, cerrahi stabilizasyon, konservatif tedavi
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kitlesi saptanmış ve torakotomi ile kitle eksizyonu, 4.-5.-6. kosta eksizyonu ve yama 

ile onarım yapılmış. 5 kür ek kemoterapi ve radyoterapi sonrası 5. kosta posteriorunda 

kitle saptanan hasta operasyon amaçlı bölümümüze yönlendirildi. Hastanın eski sol 4. 

İnterkostal aralıktaki (İKA) insizyonundan girildi, yama eksize edildi, 4. kosta kosto-

vertebral eklem üzerine oturmuş, yaklaşık 2 cm çapındaki tümöral kitle eksize edildi. 

4. kosta ortasından kesilerek kostovertebral eklemden ayrıldı. 5 ve 6. kostalar kosto-

vertebral eklemden ayrıldı. Sonrasında beyin cerrahisi bölümü tarafından foramenler 

kitleden temizlendi. Makroskopik olarak görünür kitle bırakılmadı. Oluşan açıklığa 

Dual Mesh yerleştirilip açıklık kapatıldı. Yaklaşık 1 ay sonra beyin cerrahisi bölümü 

tarafından vertebradaki mevcut tümörü eksize edildi. Hasta, taburculuk sonrası dış 

merkeze tedavisinin devamı için yönlendirildi. Yumuşak doku ve kemik doku cerrahi 

sınırda tümör dokusu görülmedi.

Olgu 2: Yedi yaşında kız hasta, 5 ay önce nefes darlığı, göğüs ağrısı, göğüs kafe-

sinde şişlik şikayeti ile dış merkeze başvurmuş. Hastanın çekilen PAAC grafisinde 

kitle saptanması nedeni ile çekilen toraks BT’de sağ hemitoraksta üst lobun anterior 

posterior segmentini, orta lobun tamamını ve alt lobun süperior segmentini tutan, 

broşları oblitere eden, 5. kotta destrüksiyona neden olan, içerisinde kalsifik alanlar ve 

nekroze alanlar bulunan, minimal kontrast tutan lezyon saptanmıştır. Ewing Sarkom 

tanısı ile 4 kür KT alan hastanın çekilen kontrol toraks BT’de kitlede belirgin küçülme 

tespit edilmesi üzerine hasta bölümümüzce opere edildi. Sağ 4. İKA’dan toraksa giril-

di. Posteriordan plevra açılarak kitlenin 4., 5. ve 6. kostalara invaze, önde sternuma, 

lateralde akciğer alt ve üst lob distaline, altta diyafragmaya yapışık olduğu gözlendi. 

Kostalar posteriordan kesilerek kaldırıldı. Kitle keskin ve künt diseksiyonlar ile total 

olarak çıkartıldı. Kitle eksizyonu sonrası toraks ön duvarında oluşan yaklaşık 15x10 

cm’lik defekt dual mesh kullanılarak ile kapatıldı. Postoperatif dönemi sorunsuz olan 

hasta tedavisinin devamı için dış merkeze yönlendirildi. Yumuşak doku ve kemik doku 

cerrahi sınırları tümörsüz olarak raporlandı.

Tartışma:Toraks duvarı maligniteleri, pediatrik malignitelerin yalnızca %1,8’ini 

oluşturur. Ewing sarkomu olan hastalarda kosta tutulumu, yapılan bir çalışmada %13 

olarak gösterilmiştir. Preoperatif kemoterapi ve sonrasında geniş rezeksiyon ile sağka-

lım iyileştirilebilmektedir.Geniş rezeksiyon (iki ve daha fazla kosta eksizyonu) yapılan 

hastalarda oluşan açıklığın primer kapatılması, skolyoz, hemitoraks hacminde ve do-

layısı ile akciğer hacminde azalma ve bunun sonucunda dikişlerde gerginliğe yol aç-

maktadır.Bunu önlemek açısından rekonstrüksiyon yapılmalıdır. Rekonstrüksiyon için 

çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir; günümüzde özellikle yetişkinlerde en sık po-

lipropilen ya da politetrafluoroetilen yamalar kullanılmaktadır. Çeşitli serilerde uzun 

dönem takiplerde herhangi bir komplikasyona yol açmadığı gösterilmiştir. Çocuklarda 

kullanımı çok sık değildir, literatürde latissimus dorsi flebi ile birlikte rekonstrüksiyon 

yapılan 3 hastalık bir seri mevcuttur, hastaların takiplerinde skolyoz gelişimi ya da 

solunum fonksiyonlarında herhangi bir azalma saptanmamıştır.Dual Mesh yamanın 

tercih edilmesinin nedeni, paradoks solunuma neden olmayacak kadar sağlam olması 

ve göğüs kafesinin şeklini alabilecek kadar elastik olmasıdır.Biz de özellikle büyümek-

te olan çocuklarda iki ve daha fazla kosta eksizyonu gerektiren vakalarda, Dual Mesh 

yama ile onarım yapılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: toraks duvarı, yama, çocuk

[P-177]

OLLİER HASTALIĞI’NIN FARKLI BİR GÖRÜNÜMÜ: 

KABURGALARIN ENKONDROMATOZİSİ

 Fatih Candaş,  Akın Yıldızhan,  Rauf Görür
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi

Giriş: Ollier hastalığı, genellikle uzun kemiklerde birden fazla enkondrom ile ka-

rakterize, kalıtsal olmayan bir iskelet sistemi hastalığıdır. Bu hastalıklata enkond-

romlar çoğunlukla vücudun bir yarısında lokalizedir. Enkondromlar benign lezyonlar 

olmasına rağmen malignite potansiyeli de (Sekonder osteosarkom) taşırlar. Soliter 

enkondromda malignite potansiyeli %4 civarında iken bu oran Ollier hastalığında 

(Enkondromatozis) %40’dır. Malign transformasyonlarda ve kemik deformitelerinde 

rezeksiyon uygulanabilir. Sunulan olgu, literatürde kaburgaların Ollier hastalığının 

ilk örneğidir.

Olgu: 21 yaşında erkek hasta sağ göğüs ağrısı şikayetiyle polikliniğimize müracaat 

etti. Yapılan muayenesinde sağ hemitoraks duvarında lokalize ağrılı kitle saptandı. To-

raks bilgisayarlı tomografide sağ 5., 6., 7., 8. ve 11. kaburgalarda kitle saptandı (Resim 

1). 5. kaburgadaki kitle içlerindeki en büyük (5x9cm) ve semptomatik olanıydı. Yapı-

lan tüm vücut kemik sintigrafisinde 5. kaburgadaki yüksek tutulum haricinde diğer 

kemik kaynaklı tümör saptandı. Radyolojik olarak benign değerlendirilen tümöre, 

travma sonrası kardiyak hasar riski nedeniyle operasyon endikasyonu konuldu.

Operasyon VATS ile 2 port insizyonla tek kot rezeksiyonu şeklinde yapıldı.

Sonuç: Kemik tümörlerinde klasik endikasyonlar dışında da operasyon endikasyonu 

gerekli olabilir.

Anahtar Kelimeler: osteokondrom, kemik tümörü, VATS, kardiyak hasar

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-176]

BÜYÜK GÖĞÜS DUVARI DEFEKTLERİNDE YAMA İLE 

REKONSTRÜKSİYON

 Gizem İnal Aslan1,  İbrahim Ötgün2,  Tuğba Acar3, 
 Lütfi Hakan Güney3,  Esra Elif Arslan3,  Müge Sağnak Akıllı3, 
 Akgün Hiçsönmez3

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Memorial Ankara Hastanesi
3Başkent Üniversitesi Hastanesi

Giriş: Günümüzde çeşitli nedenler ile toraks duvarı eksizyonu ve rekonstrüksiyonu 

yapılabilmektedir. Kliniğimizde tümör rezeksiyonu sonrası toraks duvarı rekonstrüksi-

yonu amaçlı Dual Mesh kullanılan 2 Ewing Sarkomu olgusu sunulmaktadır.

Olgu 1: 12 yaşında erkek hasta, 1 yıl önce göğüs ağrısı nedeni ile başvurduğu dış 

merkezde torakal kitleden biyopsi yapılmış. Biyopsi sonrası yürüme bozukluğu gelişen 

hastaya Ewing Sarkom tanısı ile acil koşullarda T3-T4 vertebra laminektomi ve kitle 

rezeksiyonu yapılmış. Sonrasında 4 kür kemoterapi verilen hastanın kontrol toraks 

bilgisayarlı tomografisinde (BT) 4. kosta alt seviyesinden başlayan, 6. kostaya kadar 

devam eden, paravertebral yerleşimli, 20x35x55 mm lobüle kontürlü yumuşak doku 
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Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-179]

PARAVERTEBRAL GÖĞÜS DUVAR REZEKSİYONU 

UYGULANAN KONDROSARKOM OLGUSU

 Gökay Reyhan1,  Mert Aygün1,  Engin Çiftçi2
1Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Denizli Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği

Amaç: Kondrosarkomlar en sık rastlanan primer göğüs duvarı malign tümörlerin-

dendir. Bu çalışmada Beyin Cerrahisi ile ortak operasyona alınan paravertebral kond-

rosarkom olgusu irdelendi.

Olgu: 66 yaşında erkek olgunun dış merkezde çekilen Toraks BT’sinde solda inter-

kostal mesafeden toraks içine ilerleyen 9cmlik kitle tespit edildi. İnce iğne biyopsi-

sinden sonuç alınamayan hastaya operasyon kararı alındı. Preoperatif istenen Beyin 

Cerrahisi konsultasyonu sonucu istenen Torakal vertebra MR’da T3 ve T4 vertebralar 

seviyesinde sol paraspinal alanda spinal kanala doğru uzanımıda bulunan, spinal kor-

da sol yarıdan bası oluşturan spinal kanalda daralmaya neden olan 83x82 mm ebadın-

da kalın düzensiz cidar kontrastlanması gösteren kitle lezyonu izlendi. Hastaya Beyin 

Cerrahisi ile ortak operasyon kararı alındı. Hastaya kitle eksizyonu, göğüs duvar rezek-

siyonu ve sol alt lob superior segment wedge rezeksiyonu uygulandı. Beyin Cerrahisi 

tarafından kanala giren tümör dokuları eksize edildi. Patolojisi kondrosarkom Grade 2 

lezyonlarda tutulum saptanmadı. Mevcut tetkikler sonucunda hastaya tanı ve tedavi 

amaçlı operasyon planlandı. Hastaya genel anestezi altında sağ 5. kot parsiyel rezeksi-

yonu uygulandı. Postoperatif histoloji enkondrom ile uyumlu raporlandı. Semptomları 

gerileyen hasta takibe alınarak taburcu edildi.

Sonuç: Ollier hastalığında, yüksek malign transformasyon nedeniyle hastalar taki-

be alınmalı ve şüphelenilen olgularda rezeksiyon uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ollier hastalığı, enkondrom, kaburga

Resim 1.

[P-178]

BABA VE OĞUL GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRÜ 

NEDENİYLE GÖĞÜS DUVARI REZEKSİYONU 

UYGULANAN OLGULAR

 Gökay Reyhan,  Mert Aygün,  Ertuğrul Yoldaş,  Yeşim Doğan
Denizli Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Enkondrom kıkırdak kökenli benign bir tümördür. Sinovyal kondromatozis 

(osteokondromatozis),bir eklemin tendon kılıfının veya bursanın sinovyal membranı-

nın metaplazisi sonucu sinovyumda kondral veya osteokondral odakların oluşması so-

nucu gelişir. Babası sinovyal kondromatozis ve oğlu enkondromatozis nedeniyle opere 

edilen iki olguya yaklaşımımız irdelendi.

Olgular: Göğüs cerrahisi polikliniğine sol anterolateral kotlarda patolojik kırıkla 

başvuran ondokuz yaşında olgu irdelendi. Çekilen akciğer grafisi, Toraks BT ve PET-

BT’de solda kotlarda benign katekterli kemik tümörü tespit edildi. Operasyonda 4 

adet kot parsiyel rezeke edildi. 3 adet kota Stratos yöntemi ile 6 adet klips ve 3 adet 

bar yerleştirildi. Patoloji enkondromatozis olarak geldi. 44 yaşında erkek olgu oğlunu 

kontrole getirirken sırtta şişlik nedeniyle başvurdu. Çekilen Toraks BT’de 7.5x6.5x8.5 

çapında kemik dansitesinde lezyon tespit edildi. Çekilen PET-BT’de 4-8. kotlardan kay-

naklanan kemik dansitesinde kitle tespit edildi. Göğüs duvarı rezeksiyonu uygulanan 

hastanın patolojisi sinovyal kondromatozis olarak geldi. Olguların kontrollerinde nüks 

tespit edilemedi.

Sonuçlar: Enkondromatozis %20-25de olsa malign transformasyon gösterebilen 

bir hastalıktır. Sinovyal kondromatozis tedavi edilmediğinde dev boyutlara ulaşabilen 

benign bir tümördür. Her ikisininde tedavisi mutlak cerrahidir. Cerrahi tedavi sonrası 

nüks açısından yakından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı, sinovyal kondromatozis, enkondromatozis
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[P-180]

NON-İNVAZİV YÖNTEMLERLE TANI KONULAMAYAN 

BİR GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU

 Halil Tözüm1,  İlker Kolbaş2,  Senem Şentürk3,  Serkan Şenol4, 
 Tahir Şevval Eren1

1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Desmoid tümörler, metastaz yapma eğilimleri az olan, lokal infiltrasyon ve invaz-

yon ile gelişen mezenkimal neoplazmlardırlar. Sıklıkla (%50) karın duvarında yerle-

şirler ancak sırt, göğüs duvarı, baş-boyun ve alt ekstremite de görülebilirler. Yaklaşık 

sekiz aydır artarak devam eden ve non-steroid analjeziklere yanıt vermeyen sırt ve 

omuz ağrısı ile başvuran hastada, radyolojik ve girişimsel yöntemler ile tanı konula-

mamıştı. Toraks bilgisayarlı tomografi de, sağ ikinci kotta patolojik fraktür ve hemen 

üstünde, magnetik rezonans görüntüleme ve kemik sintigrafisi gibi ek görüntüleme 

yöntemlerine rağmen açıklanamamış olan bir kitle tespit edilen hastada, kesici iğne ile 

yapılan biyopsiler tanısız kalmıştı. Kitleye ultrasonografi ile işaretleme yapılarak, total 

eksizyon gerçekleştirildi. Kesin histopatolojik sonuç “ desmoid tümör” olarak bildirildi. 

Hastada bilinen bir travma öyküsü yoktu. Olgumuzu tanı sürecindeki radyolojik karma-

şa ve cerrahi olarak hem tanısının hem de tedavisinin yapılmış olması sebebi ile, göğüs 

duvarı lezyonlarının ayırıcı tanısına katkı sağlayabilmek için sunulmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler: ekstra-abdominal desmoid tümör, göğüs duvarı desmoid tü-

mör, primer göğüs duvarı tümörü, patolojik kot fraktürü

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

olarak geldi. Çevre yağlı dokuya invazyon, lenfovasküler invazyon ve akciğere invazyon 

izlendi. Hastaya Onkoloji konseyi kararıyla eş zamanlı RT ve KT kararı alındı.

Sonuçlar: Malign göğüs duvarı tümörlerinde cerrahi prensip, radikal anblok re-

zeksiyon ve rekonstrüksiyondur. Toraks duvarı tümörlerinde aksi ispat edilene kadar 

tümörü malign kabul edip, buna göre cerrahi girişim yapmak gerekmektedir. Operabl 

olgularda geniş rezeksiyondan kaçınmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: kondrosarkom, göğüs duvarı, paravertebral

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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[P-182]

GENÇ ERİŞKİN PEKTUS EKSKAVATUM 

OLGULARINDAKİ NUSS YÖNTEMİ TECRÜBEMİZ

 Akın Yıldızhan,  Fatih Hikmet Candaş,  Ömer Yavuz,  Rauf Görür, 
 Turgut Işıtmangil
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi

Amaç: Bu çalışmada, genç erişkin yaş grubundaki Pektus Ekskavatum’lu olgularda 

Nuss yöntemi ile yapılan ameliyatın sonuçları değerlendirildi.

Yöntem: Kliniğimizde Mart 2010 ile Aralık 2013 tarihleri arasında Nuss yöntemiyle 

ameliyat edilen 23 erkek hasta (ort. yaş: 21.7; dağılım 21-26), geriye dönük olarak 

değerlendirildi. Hastaların klinik verileri, yapılan ameliyatın özellikleri ve komplikas-

yonlar kaydedildi. Olgulara ameliyat sonrası ortalama 28.7 ayda (dağılım 3-45 ay) Kra-

sopoulos ve ark. tarafından geliştirilen tek basamaklı anketi uygulandı. Olguların Nuss 

yöntemi sonrası genel memnuniyet durumu değerlendirildi.

Bulgular: Olguların göğüs şeklinin ameliyat öncesi sosyal aktiviteye negatif etkisi 

%95.7 iken, ameliyat sonrası bu değer %30’a geriledi. Olguların %66.6’sı hastanede 

kaldığı dönemde orta veya şiddetli ağrı duyduğu, taburcu olurken %83.3’ünde hafif 

ağrı olduğu, postoperatif üçüncü ayın sonunda ise %77.7 oranında olgularda ağrı-

ların kaybolduğu tesbit edildi. Olguların ameliyat öncesi özgüven ortalaması 5.2 (1-

10) iken, ameliyat sonrası bu değer 7.4 (3-10)’e yükseldi (Wilcoxon signed-rank test, 

p<0.05). Olguların %88.8’i, sonuçtan memnun veya çok memnun olduklarını ifade 

ettiler. Komplikasyon 14 (%77.7) olguda görüldü. Bar kayması 5 (%27.7) olguda, 

pnömotoraks 8 (%44.4) olguda (sadece 2 tanesi tüp torakostomi gerektiren), plevral 

efüzyon 1 (%4.3) olguda, persistan ağrı 1 (%4.3) olguda ve yara yeri sorunu 1 (%4.3) 

olguda görüldü.

Sonuç: Sonuç olarak Nuss yönteminin, genç erişkin olgularda, memnuniyet ve 

komplikasyon oranı dikkate alındığında güvenle kullanılabileceğini ve tercih edilmesi 

gereken bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Uzun süreli takip edilen, geniş vaka sayılı 

çalışmalar bu konunun netleşmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: genç erişkin; nuss yöntemi; pektus ekskavatum

 
Resim 1.

[P-183]

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI GEÇ DÖNEM 

GELİŞEN STERNUM FRAKTÜRÜ VE DEHİSENSİNİN 

NİTHİNOL PLAK İLE REKONSTRÜKSİYONU

 Türkan Dübüş1,  Bektaş Akpolat2,  Özer Ulukan3

1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul
2GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul
3GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul

Giriş: Sternum dehisensi mortal seyredebilen ciddi bir komplikasyondur. Açık kalp 

cerrahisi veya mediasten tümörlerinde total median sternotomi uygulaması, özellikle 

yaşlı ve komorbid olgularda potansiyel risk taşımaktadır.

Olgu 1: 65 yaşında erkek hasta, ciddi nefes darlığı, solunumla göğüs ön duvarı-

nın anormal hareketi nedeniyle Göğüs Cerrahisi polikliniğine başvurdu. Anamnezinde 

[P-181]

TEK KOT KAYNAKLI FİBRÖZ DİSPLAZİ OLGUSU

 Gökay Reyhan,  Mert Aygün
Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Fibröz displazi; etiyolojisi ve patogenezi tam olarak aydınlanmamış, bir veya 

fazla sayıda kemiği tutan, normal kemik dokusunun yerini bağ dokusunun almasıyla 

karakterize bir hastalıktır.

Olgu: 36 yaşında erkek olguda çekilen Toraks BT’de sağ 5. kostada, lateral kesimde, 

medullar yerleşimli, yaklaşık 7.5x5.5 cm boyutlu, düzgün sınırlı, medial kesimde daha 

belirgin kortekste destrüksüyonda oluşturan kitle tespit edildi. İnce iğne biyopsisinden 

sonuç alınamayan olgu PET-BT’ye uygun görülmedi. Hastaya operasyon kararı alındı. 

Operasyonda 5. kot tümörden her iki uçtan 4cm bırakılarak rezeke edildi. Patolojisi 

fibröz displazi olarak geldi. Cerrahi sınırlarda tümör izlenmedi.

Sonuç: Fibröz displazinin en sık görülen komplikasyonu, genellikle önemsiz tav-

malardan sonra gelişen patolojik krıklardır. Görülebilecek en önemli komklikasyon 

ise, malign dejenerasyondur. En sık olarak osteojenik sarkoma, kondrosarkoma; daha 

sonrada öteki sarkomalar görülür. Fibröz displazinin esas tedavisi cerrahidir ve cerrahi 

dışı tedaviler başarılı sonuç vermemektedir.

Anahtar Kelimeler: kaburga, fibröz displazi, göğüs duvarı

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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[P-184]

GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRLERİNİN AYIRICI TANISINDA 

NADİR BİR ANTİTE: PANNİKÜLİT

 Halil Tözüm1,  Ayten Güner Akbıyık2,  İlker Kolbaş3,  Serkan Şenol4, 
 Tahir Şevval Eren1

1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, 
İstanbul
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Patoloj Anabilim Dalı, İstanbul

Yirmialtı yaşında erkek hasta, göğsün yan duvarında yaklaşık 15 cm çaplı, hızlı bü-

yüyen ve üstündeki deri eklerinde de tutulum gösteren bir lezyon sebebi ile görüldü. 

Hastanın lezyon bölgesinde ağrı ve şişlik dışında bir şikayeti yoktu. Lezyon görüldüğü 

haline yaklaşık üç aylık bir sürede gelmiş, bu süre zarfında dış merkezde yapılan bir in-

sizyonel biyopsi ise kesin tanı koyduramamıştı. Ancak biyopsi raporunda “liposarkom” 

da olası bir tanı olarak vurgulanmıştı. Bu halde hastaya eksizyonel biyopsi yapıldı. 

İşlem sırasında lezyonun çevre dokular ile sınırlarının net olarak ayırtedilememesi ve 

makroskopik olarak cilt altından kas tabakasına dek uzanan loküle apseleşmiş odacık-

lar tespit edilmesi üzerine, geniş alanlarda debridman yapılarak, kesin tanı alınana 

dek sekonder iyileşmeye bırakıldı. Materyalin histopatolojisi “pannikülit” olarak rapor 

edildi. Subkutan nodüller ve plaklarla seyreden pannikülitler, yağ dokuyu tutan he-

terojen bir gurup inflamatuar hastalıktır. Histopatolojik olarak enflamasyonun lokali-

zasyonuna göre septal veya lobüler, damar tutulumunun varlığına göre vaskülitli veya 

vaskülitsiz olarak gruplandırılırlar. Vaskülitsiz septal pannikülit (eritema nodozum), en 

sık rastlanan formdur. Tanı konulabilmesi için yeterli derinlikte geniş doku örnekle-

rine ihtiyaç duyulan bu lezyonlara, göğüs duvarında rastlanıldığını bildiren bir olgu 

sunumu bulamadık. Nadir görülen lokalizasyonu sebebi ile olgumuzu, göğüs duvarı 

lezyonlarının ayırıcı tanısına ekleyebilmek adına sunulmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı tümörleri, pannikülit, eritema nodozum

Resim 1.

Resim 2.

kendisine 4 yıl önce özel bir hastanede total median sternotomi ile koroner by pass 

operasyonu uygulandığını, postoperatif 5.gün sorunsuz bir şekilde taburcu edildiğini, 

ancak ameliyat sonrasında rutin kontrollerini aksattığını ifade etti. Son 4 yıldır kul-

lanmayı bıraktığı 80 p/y sigara öyküsü, ayrıca Diabetes Mellitus ve kronik obstruktif 

akciğer hastalığı da mevcuttu. Dinlemekle akciğerlerde sibilan ve kaba raller mevcut-

tu. Fizik muayenede eski sternotomi insizyon hattının palpasyonunda sternum kemik 

bütünlüğünün bozulduğu tespit edildi. Göğüs ön duvarı solunum hareketleri sırasında 

unstabilize idi. Solunum fonksiyon testinde ileri derecede restriktif ve obstruktif tipte 

solunum bozukluğu saptandı. Hastaya yoğun bakım şartları da sağlanarak sternum 

dehisensi ve fraktürüne yönelik cerrahi operasyon planlandı. Hasta supin pozisyonun-

da yatırıldı. Sternum üzeri eski cilt insizyonu üzerinden kesi yapılarak ciltaltı ve yağlı 

dokula disseke edildi. Sternumun orta hattan total ayrıştığı, kullanılan çelik sternum 

tellerinin tamamının koptuğu ve operasyon sahasında nekroze dokuların oluştuğu 

tespit edildi. Eski sternum tellerinin tamamı çıkarıldı. Ön mediastinal ve sternumun 

ayrışan kenarlarındaki nekroze dokular debride edildi. Mikrobiyolojik incelemeye gön-

derildi. Perikard ve plevral kısımlar intakt kaldı. İsotonik sıvı solusyonu ile operasyon 

sahasına bol irrigasyon yapıldı.

Vidasız buzlu su ve sicak su ile şekillenebilen MRI uyumlu nithinol plaklarla ster-

num dehisensinin tamamı rekonstrükte edildi. Ciltaltı ve cilt primer kapatıldı. Hasta 

ekstübe şekilde reanimasyon ünitesine sevk edildi. Postoperatif 4. gün servise alındı. 

Klinik ve cerrahi açıdan stabil olan hasta postoperatif 6. gün taburcu edildi. Bir hafta 

sonra poliklinik kontrolünde operasyon yerinde ciltaltında sıvı koleksiyonu görüldü. 

Mikrobiyolojik inceleme amaçlı sıvıdan örnekleme yapıldı.Cilt insizyon sütürü aralığı 

açılarak koleksiyon boşaltıldı. Hastada kanda sedimentasyon ve CRP yüksekliği, löko-

sitoz mevcuttu. Ateş 38 derece idi. Hastanın hem operasyon sırasında alınan nekrotik 

dokuda hem de sonradan oluşan ciltaltı sıvı koleksiyonunda stafilokokus epidermidis 

ürediği tespit edildi. Enfeksiyon Hastalıkları ile konsülte edilerek duyarlı ikili antibiyo-

terapi başlandı. 21 günlük medikal tedavi sonrası hastanın kliniği tamamen düzeldi. 

Göğüs cerrahisi poliklinik takiplerinde nüks saptanmadı ve kemik iyileşmesi görüldü.

Olgu 2: 79 yaşında erkek hasta, düşme sonrası gelişen ciddi solunum sıkıntısı ve gö-

ğüs ağrısı şikayetiyle Kalp Damar Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Özgeçmişinde 10 yıl 

önce açık kalp ameliyatı öyküsü mevcuttu. Klinik ve radyolojik tetkiklerinde sternum 

dehisensi tespit edildi. KOAH öyküsü ve obez olan hastaya operasyon planlandı. Daha 

önce kullanılan sternum no. 5 çelik tellerin koptuğu ve gevşediği görülerek tamamı çı-

kartıldı. Nekrotik dokular debride edildi. Sternal rekonstrüksiyonda MRI uyumlu vida-

sız nithinol plaklar kullanıldı. Operasyon sonrasında reanimasyon servisine ardından 

servis takiplerine alındı. Genel durumu ve şikayetleri düzelen hasta 6. gün taburcu 

edildi. Poliklinik takiplerinde nüks saptanmadı.

Sonuç: Sternal dehisensi bulunan hastalarda MRI uyumlu vidasız nithinol plaklar 

güvenli bir şekilde kullanılarak tam stabilizasyon sağlanabilmektedir. Dolayısıyla ster-

notomi uygulanan hastalarda rutin olarak sternum teli yerine vidasız nithinol plakların 

kullanımının sternum dehisensini ve buna bağlı ciddi komplikasyonları önleyebilece-

ğini düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: sternotomi, sternum dehisensi, nithinol plak, rekonstruksiyon

Resim 1.
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[P-186]

AKCİĞER PARANKİM PENETRASYONU GÖSTEREN 

TRAVMATİK KOSTA FRAKTÜRLERİ

 Mustafa Esat Yamaç,  Sami Karapolat,  Atila Türkyılmaz, 
 Fatoş Kozanlı,  Kübra Nur Seyis,  Celal Tekinbaş
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Giriş: Toraks travmalarında sıklıkla rastlanılan kosta fraktürleri genellikle göğüs 

duvarında deformite bırakmaksızın iyileşmektedir. Ancak bazı travma olgularında 

kırık kostaların akciğer parankim içine girdiği ve düzensiz şekilde iyileşerek restriktif 

akciğer hastalığına neden olabildiği bilinmektedir.

Olgu Sunumu: 23 yaşında kadın olgu araç içi trafik kazası sonrası acil servise ge-

tirildi. Fizik muayenede sağ hemitoraksta krepitasyon ve solunum seslerinde azalma 

tespit edildi. Olgunun direkt grafileri ve bilgisayarlı tomografilerinde karaciğer lase-

rasyonu, sağ skapula gövdesi, T3 vertebra spinöz prosesi, parietooksipital kemik, man-

dibula, sağ hemitoraksta ilk 7 kostanın tamamında anterolateral kesimde, 3, 4, 5, 6, 

7 ve 8. kostaların posterior kesimlerinde deplase-nondeplase fraktürler, sağ kontüzyo 

pulmonalis ve sağ pnömotoraks görüldü. Olguya sağ tüp torakostomi uygulandı ve 4. 

gün dreni çekildi. İki hafta yatarak tedavi gören olgu taburculuktan 10 gün sonra nüks 

sağ pnömotoraks nedeniyle tekrar yatırıldı. Minimal pnömotoraks tespit edilen olguya 

torasentez uygulandı ve pnömotoraks alanında gerileme gözlendi. Kontrol tomogra-

fileri çekilen olgunun sağ 3–4. kostalarında akciğer parankimine penetre olmuş kosta 

fragmanları görülmesi üzerine olgu operasyona alındı (Resim 1). Sağ aksiller mini to-

rakotomi ile 3–4. kosta kırık hatlarının akciğere penetre olan kısımları rezeke edildi 

ve akciğer parankim hasarları sütüre edildi. Dördüncü kosta proksimal ve distal uçları 

birbirine 5 numara çelik tel ile tespit edildi. Üçüncü kostanın uçları arasında ise yak-

laşık 5 x 3 cm. çapında bir defekt bulunması nedeniyle bu bölge polipropilen mesh ile 

rekonstrükte edildi (Resim 2). Postoperatif 4. gün taburcu edilen olgu 3 aylık takibin 

sonunda halen asemptomatiktir.

Sonuç: Travma olgularında kırık kosta fragmanlarının akciğer parankim dokusu içi-

ne penetre olması nüks pnömotoraksa neden olabilmektedir. Hem pnömotoraks nüks-

lerinin hem de gelişebilecek restriktif akciğer hastalığının önlenebilmesi için penetre 

olmuş kostaların cerrahi olarak çıkarılması ve akciğer parankiminin tamir edilmesi ge-

rektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, kosta fraktürü, göğüs duvarı deformitesi, 

pnömotoraks

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-185]

STERNUM REZEKSİYONU, TİTANYUM BAR 

REKONSTRUKSİYONU

 Gökhan Kocaman,  Serkan Enön,  Ayten Kayı Cangır
Ankara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Nadir görülen tümörlerden olan metastatik sternum tümörü rezeksiyonu ve 

titanyum bar ile rekonstruksiyonu ile ilgili olgu sunumu yapmak

Yöntem: 43 yaşında kadın hasta. 2006 yılında sol modifiye radikal mastektomi ya-

pılmış. Patolojisi infiltratif duktal karsinom. Lenf nodları pozitif. Adjuvan kemoradyo-

terapi ve 5 yıl tamoksifen kullanım öyküsü mevcut. 6 ay önce göğüs ön duvarında şişlik 

nedeniyle dış merkeze başvurmuş. Kraniyal tomografisi doğal. Ultrasonografi eşliğin-

de yapılan iğne biyopsi sonucu meme karsinom metastazı ie uyumlu olarak raporlandı. 

Komorbid hastalığı yok. Çekilen toraks tomografisinde ön-orta mediasten yerleşimli 

sternumu destrükte eden 8 cm’lik, PET/BT’sinde Suvmax:26 tutulum olan kitle izlen-

di. 19.1.2015 tarihinde hastaya bilateral sternoklavikuler eklem dezartikülasyonu ile 

totale yakın sternektomi, titanyum bar ve goretex greft ile sternum rekonstrüksiyonu 

uygulandı.

Bulgular: Uzun dönem patoloji sonucu cerrahi sınırlar negatif meme karsinom me-

tastazı olarak raporlandı.

Sonuç: Metastatik sternum tümörlerinde seçilmiş uygun vakalarda sternum rezek-

siyonu titanyum bar ile rekonstrüksiyonu onkolojik olarak ve hasta konforu açısından 

güvenle tercih edilebilecek bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: sternum tümörü, titanyum bar

Resim 1.
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Resim 1.

Resim 2.

[P-188]

GEBELİK VE KOSTA FRAKTÜRLERİ

 Sami Karapolat,  Atila Türkyılmaz,  Mustafa Esat Yamaç, 
 Fatoş Kozanlı,  Kübra Nur Seyis,  Celal Tekinbaş
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Giriş: Spontan kosta fraktürleri genellikle malignite, osteoporoz, gebelik, uzun 

süreli steroid kullanımı, böbrek yetmezliği, şiddetli öksürük ve radyoterapi sonrası 

görülebilmektedir. Tedavide ana girişim altta yatan etiyolojinin düzeltilmesine yö-

nelik olmalıdır. Bununla beraber genel olarak spontan kosta fraktürlerinin tedavisi 

travmatik olanlar ile benzerlik göstermekte ve fraktürlerin komplike olup olmamasına 

göre değişmektedir. Gebelik esnasında rastlanılan spontan kosta fraktürlerinde ise 

hem tanı aşamasında kullanılacak radyolojik tetkiklerin hem de tedavide kullanıla-

cak farmakolojik ajanların fetüs üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmaması 

arzulanmaktadır.

Materyal ve Yöntem: Ocak 2013-Ocak 2015 tarihleri arasında spontan kosta frak-

türü tespit edilen 2 gebe olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Olgular: İlk olgu 28 yaşında ve 27 haftalık primigravida idi. Bir sağlık çalışanı olan 

olgu ani başlayan sol yan ağrısı nedeniyle kliniğimize başvurmuştu. Fizik muayenede 

oskültasyonda her iki hemitoraks solunuma eşit olarak katılıyordu ve sol anterior ak-

siller hat ile 6. kostanın kesişim yerine uyan lokalizasyonda palpasyonda hassasiyet 

mevcuttu. Gerekli koruma önlemleri alınarak çekilen PA akciğer grafide sol 6. kostada 

nondeplase nonkomplike fraktür tespit edildi. Olgu hospitalize edilerek medikal teda-

vide sadece parasetamol kullanılmış ve günlük muayeneler ile klinik takibi yapılmıştır. 

Olgu 1 haftanın sonunda sorunsuz olarak taburcu edilmiştir. İkinci olgu ise 30 yaşında 

ve 31 haftalık multigravida idi. Olgu ani başlayan sağ yan ağrısı nedeniyle kliniğimize 

başvurmuştu. Fizik muayenede oskültasyonda her iki hemitoraks solunuma eşit olarak 

katılıyordu ve sağ posterior aksiller hat ile 8. kostanın kesişim yerine uyan lokalizas-

yonda palpasyonda hassasiyet ve krepitasyon mevcuttu. Bu olgu akciğer grafisi çekil-

meyi reddetmiş ve hospitalize edilerek ağrısı parasetamol ile kontrol altına alınmıştır. 

Günlük muayeneler ile klinik takibi yapılan olgu 10. günün sonunda sorunsuz olarak 

taburcu edilmiştir.

[P-187]

PRİMERİ SAPTANMAYAN BİR GÖĞÜS DUVARI 

TÜMÖR OLGUSU

 Bektaş Akpolat1,  Türkan Dübüş2,  Özer Ulukan3

1GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul
3GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul

Giriş: Primeri bilinmeyen bir göğüs duvarı olgusu tanı, tedavi ve göğüs duvarı re-

konstruksiyon açısından irdelendi.

Olgu: 54 yaşında erkek hasta, sağ göğüs duvarı lateralde lomber bölgeye yakın 

lokalizasyonda ciltte bombeleşme yapan şişlik şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde 

herhangi bir özellik yoktu. Yapılan klinik muayene sonrasında çekilen toraks BT’de 

sağ akciğer alt lob posterobazal segmentte muhtemelen plevradan köken alan yak-

laşık 12x10 cm çaplarında, bir adet solid kitlesel lezyon saptandı. Toraks MRI’da aynı 

lezyonda kalsifikasyonla uyumlu hipointens odaklar, multiloküle karakter gösterdiği, 

nisbeten düzgün, keskin kontürlü kitlesel lezyon ön planda kist hidatik olabileceği 

düşünüldü. Ek olarak lezyon komşuluğunda inferiorda görüntü alanına giren kesit-

ler dahilinde üst batın kesitlerine uzanım gösteren 61x98 mm’ye ulaşan heterojen 

kontrastlanan T2 hiperintens ikinci bir solid lezyon, benzer karakterde solda üst dor-

sal bölgede paravertebral yumuşak doku içerisinde 2 cm çapında nodül tespit edildi. 

PET-BT ile birlikte değerlendirildiğinde tarif edilen hipermetabolik odakların malign 

procesler açısından anlamlı olabileceği ifade edilmiş olup sarkomatöz değişiklikler 

olarak yorumlandı. Hastaya tanısal amaçlı girişimsel radyoloji bölümünce kitleden 

tru cut biyopsi yapıldı. Patoloji sonucu adenokarsinom infiltrasyonu olarak raporlandı. 

Histokimyasal incelemelerde primer kaynağın akciğer veya plevral kaynaklı olabileceği 

ifade edildi. Ancak net bir tanı konulamadı. Hasta multidisipliner olarak tümör kon-

seyinde tartışıldı. Konseyde bronkoskopik eksplorasyon, gastrointestinal sistem (GİS) 

endoskopisi sonrası cerrahi açıdan tekrar değerlendirilmesi kararı alındı. Solunumsal 

ve GİS eksplorasyonunda herhangi bir patoloji saptanmadı ve hastaya tanısal ve tera-

pötik amaçlı operasyon kararı verildi. Sağ posterolateral torakotomi insizyonu ile 6. 

interkostal aralıktan toraksa girildi. Plevradaki kalsifikasyonlar ve yoğun yapışıklıklar 

künt ve keskin disseksiyonlarla serbestleştirildi. Ekstratorasik yaklaşık 15 cm x10 cm’lik 

kitlesel lezyonun üzerindeki cilt ve ciltaltı dokular kaldırıldı. Kitle tarafından invaze 

edilmiş olan iki adet kotun yaklaşık 15 cm lik kısmına kostotomi uygulandı. Sağ akci-

ğer alt loba wedge rezeksiyon uygulanarak kitle akciğerden serbestleştirildi. Kitlenin 

diyafragmaya invaze olan kısmı nedeniyle parsiyel diyafragma rezeksiyonu uygula-

narak kitle unblock olarak eksize edildi. Hemostaz, hava kaçağı kontrolü sonrası sağ 

plevral boşluğa 1 adet 24 f toraks direni yerleştirildi. Ardından diyafragma defektinin 

prolen greft ile kapatılması, göğüs duvarının nithinol fixing plaklar, kosta birleştirici 

barlar ve prolen greft kullanılarak rekonstrüksiyonu sağlandı. Ciltaltı yağlı dokular 

ve cilt primer sütüre edilerek operasyon sonlandırıldı. Hasta 3 günlük reanimasyon 

takibi sonrası servise alındı Takiplerinde klinik ve cerrahi açıdan problemi olmadı 5. 

gün toraks direni çekilerek 6. gün poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi. 

Postoperatif patolojik ve histokimyasal incelemeler sonucunda kitlenin kesin malign 

karakterde olduğu fakat primer kaynağının akciğer, plevral kaynaklı adeno karsinom/

mesotelyoma olmadığıı ifade edildi. Patoloji bölümünce kitlenin ileri incelemelerle 

çeşitli boyama yöntemleri kullanılarak tanısal araştırması halen sürmektedir. Hastanın 

poliklinik kontrolündeki muayenesinde genel durumu stabil olup herhangi bir şikayeti 

bulunmamaktadır. 

Sonuç: Göğüs duvarı tümörlerinde erken teşhis, geniş cerrahi rezeksiyon ve göğüs 

duvarının bütünlüğünün sağlanması için rekonstrüksiyon temel işlemlerdir. Olgumu-

zun peroperatif tanısal açıdan tartışmaya açık olması ve uyguladığımız cerrahi operas-

yonun efektivitesi açısından ilginç olması dolayısıyla sunmayı uygun bulduk. 

Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı tümör, idiyopatik, rezeksiyon
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[P-190]

POLAND SENDROMLU 122 HASTANIN KLİNİK 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Nurettin Yiyit,  Turgut Işıtmangil
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Giriş: Poland sendromu pektoral kas yokluğu ve el anomalileri ile karakterize nadir 

bir anomalidir. Günümüze kadar bir çok farklı formu bildirilmiştir. Pektoralis major ve 

minör kaslarının agenezi veya hipoplazisi, kıkırdak kaburgaların agenezi ve kaburları-

nın ön parçasının yokluğu, meme anomalileri, subkutan dokunun hipoplazisi ve braki-

sindaktili en çok karşılaşılan özellikleridir. Sendromun nadir olması nedeniyle Poland 

sendromuna ilişkin yazılar genellikle olgu sunumlarıdır. Poland sendromu gibi nadir 

bir anomali için en geniş seri olan 122 hastalık serimizi sunmaktayız.

Hastalar ve Yöntemler: 1990 ve 2015 yılları arasında 122 hastaya Poland sendromu 

tanısı konuldu. Bir bayan hasta dışında tüm hastalar erkekti. Hastaların ortalam yaşı 21.4 

(6-38) dü. Hastalar ayrıntılı olarak değerlendirildi. Latissimus dorsi kas transpozisyonu ile 

6 hastanın göğüs duvarı stabilizasyonu ve simetrisi sağlandı. Kontralateral jinekomastisi 

olan bir hastaya jinekomasti düzeltme ameliyatıyla simetrik görünüm kazandırıldı.

Bulgular: Sendrom 66 hastada sağ taraf, 48 hastada sol taraf ve 8 hastada bilateral 

tutulmuştu. Pektoralis majör kası tüm hastalarda kısmen veya tamamen yoktu. İlave 

olarak, 112 hastada pektoralis minör kası, 20 hastada serratus anterior kası, 9 hastada 

trapezius kası, 11 hastada latissimus dorsi kası, 1 hastada rhomboid kası ve 1 hastada 

rektus abdominis kası etkilenmişti. 20 hastada Sprengel deformitesi ve 10 hastada 

dekstrokardi sendroma eşlik ettiği tespit edildi. Meme anomalileri hastaların tama-

mına yakınında görüldü. 46 hastada göğüs deformitesi, 25 hastada el anomalileri, 53 

hastada pektoral, 64 hastada aksiller kıllanma kaybı vardı.

 Sonuçlar: Poland sendromu nadir bir anomali olduğundan olgu serisi oldukça az-

dır. Serimiz bilinen tek merkezli en geniş seridir. Bu nedenle Poland sendromu konu-

sunda literatüre önemli katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Poland sendromu, pektoral kas agenezisi

[P-191]

PEKTUS EKSKAVATUMLU HASTALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİNDE HALLER İNDEKSİ 

YETERLİ Mİ?

 Nurettin Yiyit1,  Muzaffer Sağlam2,  Mehmet Doğan3,  Emrah Erdal3, 
 Gülhan Ayhan4

1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Servisi, İstanbul
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, İstanbul
4GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul

Giriş: Göğüs deformiteleri arasında en sık karşılaşılan Pektus ekskavatumdur. Pek-

tus ekskavatum deformitesi bulunan hastaların deformite derinliği ile yakınmaları, 

solunum fonksiyonları ve de kardiyak fonksiyonların ilişkisi araştırılmıştır.

Materyal ve Yöntem: Aralık 2014 ila Mart 2015 tarihleri arasında pektus ekskava-

tum tanısı konulmuş 26 hasta değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 23,8 (20-30) 

di. Hastaların deformite derinliğini göstermek amacıyla Haller indeksi toraks tomog-

rafisi ile hesaplandı. Üç grup oluşturuldu. Hİ 3,2 den küçük olanlar hafif ve orta kabul 

edildi (Grup I). 3,2 ile 5 arasında olanlar ileri (Grup II) ve 5 in üstünde olanlar çok 

ileri (Grup III) olarak sınıflandırıldı. Hastalar solunum fonksiyon testleri, elektrografi ve 

ekokardiyografi ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastalarımızın tamamı erkekti. Hastaların %42,3 ü grup I, %34,6 sı grup 

II, %19,2 si grup III olarak belirlendi. Hastaların en sık karşılaşılan yakınması eforda 

solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısıydı. Solunum fonksiyon testleri ve ekokardiyografi 

bulgularının deformite ciddiyetiyle paralellik göstermediği görüldü. Grup I de 2, grup 

II de 2 hastada kalbe bası olduğu görüldü.

Sonuç: Bu çalışma düşünülenin aksine pektus ekskavatum deformitesi bulunan 

hastaların deformite derinliği ile yakınmaları, solunum fonksiyonları ve de kardiyak 

fonksiyonları arasında direk bir ilişki olmadığını göstermiştir. Haller indeksinin tek 

başına pektus ekskavatumu değerlendirme konusunda yeterli bir kriter olmadığı 

düşünülmüştür. Bu konuda çok daha geniş seriler ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: pektus ekskavatum, Haller indeksi

Sonuç: Gebelikte spontan kosta fraktürlerine nadir olsa da rastlanılabilmektedir. Bu 

olguların günlük fizik muayenelerinin yapıldığı yakın klinik takibi oluşabilecek kompli-

kasyonların tanınabilmesi açısından elimizdeki tek seçenek görünümündedir. 

Anahtar Kelimeler: kosta fraktürü, spontan, gebelik

[P-189]

TRAKS DUVAR TÜMÖRÜ NEDENİ İLE TİTANYUM 

KOT PROTEZİ KULLANILAN 2 OLGUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Recep Ustaalioğlu1,  Mehmet Yıldırım1,  Hatice Demirbağ1, 
 Metin Tilki1,  Halit Yardımcı1,  Bülent Aydemir1,  Tamer Okay1, 
 Ilgaz Doğusoy1

1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Kadıköy Acıbadem Hastanesi, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Giriş: Göğüs duvarının en sık görülen primer malign tümörü sarkomlardır. Sıklıkla 

görülen diğer göğüs duvarı tümörleri arasında lipom, hemangiom, elastofibrom, len-

foma, desmoid tumor, malign fibröz histositom yer alır. Bazı toraks duvar tümörlerinde 

cerrahi yaklaşım toraks duvar rezeksiyonu ile birlikte toraks duvar rekonstrüksiyonu 

gerektirebilmektedir. Son yıllarda medikal teknolojinin gelişmesi ile birlikte kot rezek-

siyonu ile birlikte toraks duvar rezeksiyonu olgularında, defektin kapatılması ve stabi-

lizasyonun sağlanması amacıyla çıkartılan kotun yerine kullanılabilecek kot protezleri, 

cerrahi kullanım alanına girmiş bulunmaktadır. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar 

Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde 2014 yılında to-

raks duvar tümorü olup toraks duvar rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu yapılan ve kot 

protezi kullanılan 2 olguyu paylaşmak istedik.

Olgu 1: 59 yaşında bayan hasta, sağ yan ağrısı olması ve aynı yerde şişlik eline 

gelmesi nedeni ile dış bir hastaneye başvuruyor. Yapılan tetkiklerinde toraks duvarın-

da kitle saptanması üzerine polikliniğimize başvuran hastanın çekilmiş olan toraks 

BT’sinde; sağ hemitoraks orta alt anterolateralinde 6-9 cm çapında kotları destrükte 

eden kitlesel lezyon şeklinde raporlanmış. Hastaya Pet CT istendi. Pet CT’de; Sağ he-

mitoraks alt zon anterolateral 68x115 cm çapında, sağ 8,9,10. kostaları ve diyaframı 

infiltre eden kitlesel lezyon (SUDmax: 27.0) olarak raporlandı. Hastaya toraks duvar 

rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu planlanarak operasyona alındı. GAA altında sağ late-

ral deküpitis posisyonunda torakotomi yapıldı. 7,8,9 ve 10 kotların üzerine oturmuş, 

komşu diyaframa invaze ve komşu akciğer visseral plevrada nodüler tarzda kitlesel lez-

yonlar saptandı. Kitleden biyopsi alındı. Frozen sonucu yüksek gradeli sarkom geldi. 

6,7,8,9 ve 10. kotlar yeterli negatif marjin kalacak şekilde birlikte sağ diyafram totale 

yakın rezeke edilerek kitle enblok çıkartıldı. Akciğerdeki lezyonlara 3 ayrı wedge rezek-

siyon yapıldı. Dual mesh ile diyaframa rekonstrüksiyon yapıldı. 7.,8. ve 9. Kotlara titan-

yum barlar vidalarla implante edildi. Prolen mesh göğüs duvarına implante edilerek 

defekt kapatıldı. Hasta postoperatif 12. Gün taburcu edildi. Patoloji raporu; pleomorfik 

malign fibröz histiositoma olarak geldi ve onkololi kliniğine gönderildi.

Olgu 2: 37 yaşında bayan hasta; sağ sırtta şişlik fark etmesi üzerine dış bir mer-

keze başvuruyor. Hastaya toraks BT ve PET CT çekilmiş. Toraks BT’de; 10x26 mm bo-

yutlarında sağ toraks posterolateralde skapula alt uçta kitle rapor edildi. PET CT’de 

sağ toraks posteriorda 10x25 cm çapında malign düzeyde tutulum mevcuttu. Hasta 

polikliniğimize gönderiliyor ve yatırılarak operasyona karar verildi. GAA’da sağ deküpi-

tis posisyonda geniş negatif marjin olacak biçimde parsiyel latissimus dorsi ve serratus 

anterior kaslarınıda içine alacak şekilde 7,8,9,10. kotsalar rezeke edilerek kitle enblok 

çıkartıldı 7,8 ve 9. kostalara titanyum barlar vidalarla implante edildi. Defekt prolen 

mesh ile kapatıldı. Hastada posteperatif yara yeri enfeksiyonu gelişmesi üzerine uzun 

süre pansuman ve yara yeri debritmanları yapıldı. Postoperatif 56. Gün hasta tabur-

cu edildi. Patoloji raporu agresiv fibromatosis olarak raporlandı ve onkoloji kliniğine 

yönlendirildi.

Sonuç: Geniş toraks duvar rezeksiyonu gerektiren olgularda titanyum kot protez-

lerinin kullanılması hem defektin kapatılmasına yardımcı olmakta hem de toraksın 

stabilizasyonunun sağlanmasında etkin rol oynadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: toraks duvar tümorü, toraks duvar rekonstrüksiyonu
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[P-192]

POLAND SENDROMU HAKKINDAKİ BİLGİLERİMİZ 

DOĞRU MU?

 Nurettin Yiyit
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, İstanbul

Giriş: Poland sendromu nadir bir konjenital göğüs deformitesidir. Pektoral kasların 

kısmen veya tamamen yokluğu ile değişik göğüs deformiteleri ve el anomalileri ile 

karakterizedir. Günümüze kadar bir çok varyantı bildirilmiştir. Daha da önemlisi malig-

niteler başta olmak üzere bir çok hastalıkla Poland sendromunun birliktelik gösterdiği 

bilinmektedir.

Hastalar: 1990 ila 2015 yılları arasında kliniğimizde 122 hastaya Poland send-

romu tanısı konulmuştur. Bu hastalar birliktelik gösteren hastalıklar açısından 

değerlendirilmiştir.

Sonuçlar: Bu hastaların yirmisinde Sprengel deformitesi, on iki hastada kontralate-

ral pektus karinatum deformitesi, on hastada dekstrokardi, iki hastada skolyoz tespit 

edildi. Hepatomegali, ektopik dalak, pektus ekskavatum, kontralateral jinekomasti, 

palmar hiperhidroz birer hastada sendroma ek olarak görüldü.

Tartışma: Poland sendromu için bildirilmiş olgu serisi nadirdir. Bilgilerimiz genel-

likle olgu sunumlarına dayanmaktadır. Poland sendromu ile birliktelik gösteren bazı 

hastalıklar için bildirilmiş olgu sunumları vardır. Bu az sayıdaki olguya tüm yazarlar 

tarafından atıf yapılınca bu bilgiler tartışmasız hale gelmiştir. Serimiz göstermiştir ki 

literatür bilgilerinin aksine Poland sendromuna Sprengel deformitesi kadar sık eşlik 

eden başka bir hastalık yoktur.

Anahtar Kelimeler: Poland sendromu, Sprengel sendromu

[P-193]

HALLER İNDEKSİ 13 OLAN PEKTUS EKSKAVATUMLU 

OLGU

 Gökçen Avcı,  Hakan Keskin,  Yasin İlter Toker
Akdeniz Üniversitesi

Pektus ekskavatum sternum ve kıkırdak kostaların depresyonu ile karakterize bir 

anterior göğüs duvarı deformitesidir.Pektus ekskavatum (PE) göğüs duvarının en sık 

rastlanan anomalisidir. Doğumdan itibaren belirgin olabileceği gibi doğumdan bir yıl 

sonra da ortaya çıkıp ilerleme eğilimi gösterebilir. Deformitenin ilerlemesi genelde 

7 – 9 yaşlarında azalır. Çöküntü çoğunlukla sternumun gövde kısmındadır ve derin-

lik ksifoid seviyesinde maksimum düzeydedir. Deformite santralize ya da asimetrik 

olabilir. Şiddetli pektus ekskavatum olgularında çöküntü çok derindir ve sternum 

omurgaya değebilir. Pektus ekskavatumlu bireyler ince,yassı göğüslü, kambur duran 

çocuklardır. Vakaların %25’inde skolyoz mevcuttur. Pektus ekskavatum anomalisinin 

isidansı 1/300 dür. Erkeklerde 3 kat daha sık rastlanır. Hafif deformiteler genellikle 

asemptomatiktir. Daha ileri deformitelerde eforla gelen göğüs ağrısı, çarpıntı, hareket 

kısıtlılığı görülebilir.

15 yaş erkek hasta nefes darlığı ve fizik aktivite ile çarpıntı çabuk yorulma şika-

yeti mevcuttu. Toraks BT’de değerlendirilen Haller indeksi 13dü. Ravitch yöntemi ile 

opere edilerek sternuma ve bilateral kostalara fiksatör uygulandı. Postoperatif 4 gün 

yoğunbakımda takip edildi. 4. gün servise çıkarıldı 5. gün taburcu edildi. İntraoperatif 

veya postoperatif komplikasyon yaşanmadı. Efor kapasitesinde artış ve nefes darlığın-

da azalma oldu. Postoperatif 3. ayda göğüs ön duvarında bir miktar çökme görüldü. 

Ancak nefes darlığı ve efor kapasitesi kısıtılılığı şikayeti tekrar oluşmadı.

Ciddi kardiyovasküler ve pulmoner bzukluklara sebep olmayan asemptomatik va-

kalarda sorun estetik olarak değerlendirilebilir. Bu vakada olduğu gibi orta ve ileri 

derecede deformitesi olan olgularda cerrahi müdehale fiziksel kapasitelerine de katkı 

yaptığı bilinmektedir

Anahtar Kelimeler: pectus ekskavatum, Ravitch, Haller indeksi
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[P-195]

NUSS PROSEDÜRÜ VE ERKEN DÖNEM 

KOMPLİKASYONLAR

 Atila Türkyılmaz,  Sami Karapolat,  Mustafa Esat Yamaç, 
 Mehmet Kılıç,  Kübra Nur Seyis,  Celal Tekinbaş
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Giriş: Minimal invaziv pektus ekskavatum düzeltme ameliyatı (Nuss prosedürü) ba-

şarılı kozmetik sonuçları ve yüksek hasta memnuniyeti nedeni ile dünya çapında yay-

gınlaşmaya başlamıştır. Bununla beraber postoperatif dönemde görülebilen plevral 

efüzyon, pnömotoraks, hemotoraks, atelektazi-pnömoni, bar veya stabilizörde kayma, 

alerjik reaksiyonlar ve yara yeri enfeksiyonu gibi komplikasyonlar elde edilecek başarılı 

sonuçları gölgeleyebilmektedir.

Materyal ve Yöntem: Ocak 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında pektus ekskavatum 

nedeniyle Nuss prosedürü uygulanan 19 olgu postoperatif erken dönemde görülen 

komplikasyonlar açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tüm olgularda klasik Nuss prosedürü yapılmış, tek bar ve tek stabilizör 

kullanılmıştır. Perioperatif olarak hiçbir olguda sorun yaşanmamış, tatminkâr koz-

metik görünüm elde edilmiş ve olgular sorunsuz olarak ekstübe edilerek servise alın-

mışlardır. Postoperatif erken dönemde komplikasyon olarak 5 (%26.3) olguda apikal 

yerleşimli minimal pnömotoraks, 1 (%5.2) olguda stabilizör tarafında plevral efüzyon, 

1 (%5.2) olguda perikardit ve perikardiyal efüzyon, 1 (%5.2) olguda ise seromayı ta-

kiben oluşan yara yeri enfeksiyonu ve dehisens görülmüştür. Pnömotoraks olguların 3 

tanesinde bilateral, 2 tanesinde ise tek taraflı idi. Bu olguların tamamı sadece oksijen 

tedavisi verilerek takip edilmiş ve ek cerrahi girişim gerekmeden pnömotoraksları dü-

zelmiştir. Plevral efüzyon görülen olguda 2 kez torasentez yapılmış ve iyileşme sağlan-

mıştır. Perikardit gelişen olgu medikal olarak tedavi edilmiş ve perikardiyal efüzyonu 

müdahale edilmeden kaybolmuştur. Her 2 insizyonunda da postoperatif 2. gün gö-

rülen seromayı takiben yara yeri enfeksiyonu ve dehisens gelişen olguda ise drenaj 

sağlanmış, kültür sonuçlarına uygun antibiyoterapi verilmiş ve birkaç kez tekrarlanan 

yara yeri debritmanı uygulanmıştır. Bu olgu enfeksiyonun düzelmesini müteakip 11. 

[P-194]

MİKS TİP PEKTUS KARİNATUMDA YENİ BİR TEKNİK: 

MODİFİYE ÖNEN METODU

 Yücel Akkaş,  Bülent Koçer,  Neslihan Gülay Peri, 
 Mehmet Ali Eryazğan,  Özgür Karakurt
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Göğüs deformitelerinin en sık görülen 2 tipi pektus ekskavatum (PE) ve pek-

tus karinatumdur (PK). PE 400 doğumda 1 görülürken PK ise 1400 doğumda 1 görül-

mektedir. Miks tip PK ise %0.14 oranında daha nadir görülen, hem PE hem de PK’un 

her ikisinin de özelliklerini taşıyan PK’un bir alt tipidir (1). PK ve PE’da Abramson ve 

Nuss gibi kapalı yöntemler kullanılırken miks tip PK deformiteleri bu tekniklere uygun 

değildir. Biz de bunun için miks tip pektus karinatumlu olgumuzda yeni bir teknik olan 

Modifiye Önen Metodunu sunmak istedik (2). 

Yöntem: Onaltı yaşında erkek hasta miks tip PK deformitesi ile kliniğimize başvur-

du. Hastanın göğüs ön duvarındaki şekil bozukluğuna bağlı görünüş bozukluğu hariç 

herhangibir şikayeti yoktu. Hastanın operasyon öncesi 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi 

ile deformitesi görüntülendi (Resim 1). Operasyon öncesi yapılan solunum fonksiyon 

testinde FEV1 (1. saniyedeki zorlu ekspiratuar volum) 3.84 litre ve FVC’si (Zorlu vital 

kapasite) ise 3.89 litre tespit edildi. Laboratuar bulguları ve transtorasik kardiyak 

EKO’su normaldi. Operasyonda hasta önce çift lümenli tüple entübe edildi ve supin 

pozisyonda yatırıldı. İlk önce Önen Metodundan farklı olarak transvers insizyon yerine 

kondromanubrial eklem hizasından yapılan yaklaşık 4-5 cm’lik vertikal insizyon yapıl-

dı ve pectoral kaslar laterale doğru diseke edildi. Bilateral 2.3.4 kartilajlar deperioste 

edilip sternum serbestleştirildi. Sternuma wedge osteotomi yapıldı. Bu aşama sonrası 

hastaya PE’a yönelik Nuss operasyonu ile Pektus Bar yerleştirildi (Biomet, U.K. Ltd., 

Bridgend, sout Wales). Nuss operasyonunun ardından sternum üzerinde wedge osteo-

tomi yapılan kısım titanium mesh konularak vidalarla stabilize edildi (Resim 2, 3). Ka-

nama kontrolü sonrası ne toraksa ne de pektoral kaslara dren konulmadan operasyona 

son verildi. Operasyon yaklaşık 120 dk sürdü. Postoperatif herhangibir komplikasyon 

gelişmeyen hasta operasyon sonrası 7. günde taburcu edildi. Hastamız şu anda posto-

peratif 1. ayında ve 3. yılında pektus barını çekmeyi planlamaktayız. 

Sonuç: Modifiye Önen metodu operasyon esnasında videotorakoskopik cerrahi 

yapılamadığı durumlarda kesi şekli açısından Ravitch tekniğine kolayca dönebilme 

özelliğinden dolayı, operasyon süresi ve başarısı açısından PK’un miks tipinde kolayca 

uygulanabilir bir metoddur.

Kaynaklar:
1. Shamberger RC. Chest wall deformities. In:Shields TW, Lo CiceroJ, ponn 

RB, Rusch VW, editors. General Thoracic Surgery. 6th ed. Philadelphia:Lippincott 

Williams&Wilkins; 2005. P.653-81.

2. Önen A, Ağababaoğlu İ, Şanlı A, Karaçam V, Ersöz E, Özdemir N. Miks tip pektus 

karinatuma yeni bir cerrahi yaklaşım:Önen yöntemi. Turk Göğüs Kalp Dama 2014; 22 

(4) :878-883.

Anahtar Kelimeler: pektus karinatum, miks tip deformite, modifiye Önen metodu

Resim 1.
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günde günlük pansumanlarını yaptırmak üzere evine gönderilmiştir. Olgunun yara 

yerleri 3. haftanın sonunda resütüre edilmiştir. Tüm olgular 3–8 ay (Ortalama 4.8 ay) 

takip edilmiş ve herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

Sonuç: Nuss prosedürü sonrasında erken dönemde görülebilen komplikasyonlar ge-

nellikle klasik göğüs cerrahisi uygulamalarından sonra görülenler ile aynıdır. Bu komp-

likasyonlar çoğunlukla ciddi boyutlara ulaşmamakta ve kolayca tedavi edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: pektus ekskavatum, nuss prosedürü, komplikasyon

[P-196]

KÜNT TORAKS TRAVMASINA SEKONDER GELİŞEN 

MASSİF EKSTRAPLEVRAL HEMATOM

 Aysel Kurt1,  Hasan Türüt1,  Ahmet Acıpayam1, 
 Mehmet Fatih İnecikli2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Radyoloji Kliniği

Giriş: Künt toraks travmalarına sekonderortaya çıkan multipl kot fraktürleri, en yaygın 

toraks yaralanmasıdır ve tüm travmaların yaklaşık %10’unu oluşturur. Ekstraplevral he-

matom ise oldukça nadir görülen bir klinik durumdur ve etiyolojisinde en sık künt toraks 

travması, santral venöz kateterizasyon ve torasik aort anevrizması rüptürü bulunmaktadır. 

Bu yazıda, künt toraks travmasına sekonder bir gün sonra gelişen tüm hemitoraksı dolduran 

ve sadece tüp torakostomi ile tedavi edilen extraplevral hematom olgusu sunuldu.

Olgu: Seksenbeş yaşında erkek hasta, buzlu zeminde düşme sonrası acil servise 

başvurdu. Fizik muayenede sağ hemitoraksta hassasiyet tespit edildi. Hasta periferal 

arter hastalığı nedeni ile oral antikoagülan (varfarin sodyum) ve antihipertansif ajan 

kullanmakta idi. Pnomotoraks nedeni ile 2 kez sağdan 5 ve 10 yıl önce tüp torakostomi 

uygulanmıştı. Akciğer grafisinde sağda 7., 8., 9. ve 10. kotlarda fraktür ve acil şartlarda 

çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde sağda plevral kalınlaşma tespit edildi. Has-

tanın yatışından 1 gün sonraki akciğer grafisinde sağ hemitoraksı opak görümde idi. 

Tekrar çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde extraplevral tüm hemitoraksı tama 

yakın dolduran hematom ve hemotoraks görünümü mevcuttu. USG işaretlemesi ile 

extraplevral hematom alanına ve sağ posterior hemotoraksa tüp torakostomi uygu-

landı. Yaklaşık hematom bölgesinden 2500 cc ve intraplevral alandan 600 c hemorajik 

dreanajı oldu. Kontrol Akciğer grafisinde ise opak görünümün düzeldiği tespit edildi. 

Yatışında oral antikoagülanı stoplanan hastanın INR 2,8, tüp drenajının olamaması, 

hastanın ek patolojileri ve hasta yakınlarının istemesi nedeni ile torakotomi yapıl-

madı. Hemoglobin değeri 14.9 g/dL’den 10.2 g/dL düşen hastaya kan transfüzyonu 

yapıldı. Takiplerinde komplikasyon gelişmeyen hastanın intraplevral aralıktaki göğüs 

tüpü 8. Gün ve extraplevral aralıktaki göğüs tüpü ise 10. gün çekildi. Taburculuğunda 

extraplevral aralıkta hematom olan hastanın taburcuğundan sonra 5. aydaki kontrol 

grafisinde hematom tamamen rezorbe olmuştu.

Sonuç: Extraplevral hematom oldukça nadir görülen klinik durumdur. Daha önce uy-

gulanmış tüp toraskostomilere sekonder plevra kalınlaşması olan ve oral antikoagülan 

kullanan hastalarda extraplevral hematom gelişimi görülebilir. Extraplevral hematom 

tedavisinde torakotmi veya VATS cerrahi tedavi seçeneklerindendir. Ancak hastanın ek 

hastalıkları her zaman bunu mümkün kılamamayabilir; USG yardımıyla uygun lokalizas-

yonun belirlenmesi koşulu ile sadece tüp torakostomi ile etkin şekilde tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, künt travma, ekstraplevral hematom

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-197]

PARASTERNAL 3. KOSTADAN GELİŞEN SOLİTER 

OSTEOKONDROM OLGUSU

 İsa Döngel1,  Levent Duman2,  Hasan Ekrem Camaş1

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Isparta

Giriş: Osteokondrom kemik dokunun sık görülen iyi huylu primer tümörüdür. Bütün 

kemik tümörlerinin %35 ini oluşturur. Genel olarak tüm osteokondromların %2’si kos-

ta yerleşimlidir. Sıklıkla 1.-3. dekatta görülür. Genellikle belirti vermez ve radyografi-

lerde rastlantısal olarak bulunur. Klinik olarak ağrısızdır, çoğunlukla uzun kemiklerin 

kartilajenöz bölgelerinde görülmektedir. Nadiren kafatabanında, vertebral kolonda, 

kostalarda, skapulada ve pelvisde osteokondrom gelişebilir. Patogenezi spekülatif 

olmakla birlikte büyüme plağı sınırındaki perikondral defektten köken aldığı ve fizis 

kenarında endokondral kemikleşme ile oluştuğu bildirilmektedir. Osteokondromlar 

köken aldığı kemiğin medullası ile devamlılık gösterir. Hem osteoid hem de kartilaje-

nöz komponenti vardır ve uzun kemikte büyüme plağına yakındır ve dışa doğru büyür. 

Bu yazıda göğüs ön duvarında gelişen soliter osteokontrom olgusu sunulmaktadır.

Olgu: Altı yaşında erkek hasta, uzun süredir var olan özellikle son 1 senedir boyutun-

da artış olduğu ifade edilen sol taraflı göğüs ön duvarındaki sert yapı nedeniyle ailesi 

tarafından polikliniğimize getirildi. Fizik muayenede, inspeksiyonla sol taraflı muhteme-

len 3. kot ile ilişkili sert, hareketsiz 2x2 cm boyutunda kitle saptandı (Resim 1. A). Kitle 

lojunda kızarıklık, ısı artışı, hassasiyet saptanmadı. Laboratuvar incelemeleri normaldi. 

Postero-anterior PA akciğer grafisinde anteriorunda 3. kostadan kaynaklanan 2x2cm bo-

yutlu kalsifikasyon içerdiği gözlenen kitle saptandı. Kitlenin bilgisayarlı tomografisinde 

solda 3. kot anteriorunda kemik korteks ile devamlılık gösteren en geniş çapları 18x21 

mm ölçülen düzgün sınırlı, komşu yumuşak dokuda ekspansiyona neden olan lezyon göz-

lendiği belirtildi (Resim 2. A). Sol taraflı kitle üzerinden yapılan insizyon ile 3. kosta ile 

ilişkili kitle kot ile birlikte rezeke edildi (Resim 1. B). Postoperatif PA akciğer grafisi normal 

olarak değerlendirildi (Resim 2. B). Patolojik değerlendirme sonucu osteokondrom olarak 

raporlandı. Hastanın takibinde bir patoloji saptanmadı.

Sonuç: Parasternal kosta tutulumları osteokondrom için nadir bir yerleşim yeridir. 

Kostadan köken alan osteokontrom tespit edildiğinde, cerrahi mutlaka yapılmalı, ma-

lign dejenerasyon gelişebileceği akılda bulundurulmalı, hasta bu konuda bilgilendiril-

meli ve takip programına alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kondrom; kosta; parasternal
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görünüm izlendi. Lezyon plevrayı ve akciğer dokusunu mediale doğru yaylandırmakta 

olup ekstraplevral alana uzanım göstermektedir. Toraks MRG’da sağ 6. kotta deforme 

görünüm ve fraktür izlenmiş olup, bu alanda kallus formasyonu ile uyumlu olabilecek 

intensite değişikliği saptanmıştır. Ayrıca bu alan çevresinde laterale ve ekstraplevral 

alana doğru uzanımı olan, en geniş transvers çapları 5,2 x 2,7 cm olarak ölçülen, T1A 

serilerde izointens, T2A kesitlerde içerisi hiperintens ve kontrastlı sekanslarda belirgin 

çevresel kontrast enhasmanı gösteren ve içerisinde ince septasyonlar barındıran kis-

tik lezyonlar izlendi (Resim 2. A, B, C). Hasta preoperatif hazırlanarak genel anestezi 

altında, ektraplevral kistik alana ulaşıldı, kist içeriği aspire edildiğinde püy geldiği 

gözlendi. Tüberküloz olabileceği düşünülerek gerekli tetkikler gönderildi. 6 kot eks-

traplevral olarak fraktür hattının her iki tarafından yaklaşık 3 cm’lik kısımları eksize 

edildi (Resim 3. A, B). Cerrahi sonrası, işlem sırasında alınan mayiden tüberküloz dışı 

mikobakteri üremesi üzerine enfeksiyon hastalıklarının görüşü alındı. Post operatif PA 

akciğer grafisinde patoloji tespit edilmedi (Resim 1. B). Hastaya moksifloksasin 1x1 ve 

klaritromisin 2x1 başlandı. Tip tayini için kültür materyali bir üst merkeze gönderildi. 

Hastanın poliklinikte yakın takibi devam etmektedir.

Sonuç: Toraks duvarında kot fraktürü sonrası geç dönemde fraktür alanında zaman-

la büyüyen şiş ve ağrılı kitle lezyonunda, toraks duvarında gelişebilecek patolojiler 

arasında tüberküloz dışı mikobakteri absesi de akılda bulundurulmalıdır. Erken teşhis 

ve tedavi ciddi kemik ve eklem harabiyetini ve gelişebilecek osteomyeliti önlemede 

önemlidir. Cerrahi müdahalede abse poşunun drenajı ile birlikte kostalarda litik lez-

yonlar mevcutsa, cerrahi olarak aynı seansta çıkarılmalı ve uzun süre etkene yönelik 

medikal tedavi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: toraks duvarı, tüberküloz dışı mikobakteri, abse

Resim 1. A, B. Olgunun ameliyat öncesi ve sonrası P-A akciğer grafilerinin görünümleri izlenmekte.

Resim 2. A–C. Olgunun ameliyat öncesi tomografi ve magnetik rezonans görüntüleri izlenmekte.

Resim 3. A, B. Olguda intraoperatif püy aspirasyonu ve apse poşunun küretajı sonrası altıncı kotun 

destrüksiyonu nedeniyle rezeke edilen sınırlarının görüntüsü izlenmekte.

Resim 1. A, B. Olgunun ameliyat öncesi ve cerrahi olarak çıkarılmış spesmenin görüntüsü izlenmekte.

Resim 2. A, B. Olgunun ameliyat öncesi tomografi ve cerrahi sonrası P-A akciğer grafilerinin görünümleri 

izlenmekte.

[P-198]

TORAKS DUVARINDA TÜBERKÜLOZ DIŞI 

MİKOBAKTERİ ABSESİ

 İsa Döngel1,  Hakan Demirtaş2,  Hasan Ekrem Çamaş1,  İbak Gönen3, 
 Önder Öztürk4

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Isparta
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Isparta

Giriş: Toraks duvarı tüberküloz dışı mikobakteriler, çoğunlukla ağrılı, yumuşak ve 

soliter bir şişlik ile karakterizedir. Soğuk abseye benzer şekilde ortaya çıkan bu yapı, 

tüberküloz dışı mikobakterilerin nadir görülen ekstrapulmoner bir tutulumudur. Tü-

berküloz dışı mikobakteriler, insanlarda hastalığa neden olabilen virülan organizma-

ların da içinde bulunduğu geniş bir yelpazeye sahiptir. Tüberküloz dışı mikobakteri 

türlerinde son 10 yıl içinde görülen bu artış, doğada bu türdeki organizmaların hızla 

yaygınlaşması değil, bu türlerinin ayrımını sağlayan moleküler tekniklerdeki gelişme-

lerden kaynaklanmaktadır. Bu yazımızda kot fraktürü sonrası gelişen tüberküloz dışı 

mikobakteri absesini sunmayı amaçladık.

Olgu: Altı ay önce sağ göğüs travması nedeniyle cilt lezyonu olmadan, 6. kot frak-

türü olan ve takiplerinde tekrarlayan göğüs ağrısı nedeniyle polikliniğimize gelen, 

42 yaşında Somali’li bayan hasta yatırıldı. Sistemik muayenesinde; sağ taraflı meme 

katlantısının lateralinde muhtemelen 5 ve 6. kot hizasında, palpasyonla sert, ağrılı 

yaklaşık 4x4 cm boyutlarında kitle lezyonu mevcut idi. Diğer sistem muayenelerinde 

özellik yoktu. Akciğerin oskültasyonunda solunum sesleri doğaldı ve ek ses alınmadı. 

Kan analizinde; lökosit 4900/μL, PLT 277000/μL, nötrofil %64,3, lenfosit %26,6 ve se-

dimantasyon değeri 62 mm/h idi. Laboratuvar değerleri normal sınırlarda idi. Hastanın 

çekilen postero-anterior akciğer grafisinde (PA) parankim doğal, sağ 5 ve 6 kotların 

lateralinden 5x3cm düzgün sınırlı radyoopasite gözlendi (Resim 1. A). Bilgisayarlı to-

raks tomografisinde (BT), sağ 6.kotta minimal deplase fraktür hattı izlenmiş olup, bu 

alan çevresinde en geniş transvers çapları 7.5 x 3.5 cm’ye ulaşan içerisinde sıvı dan-

sitesinde alanlar barındıran hipodens ve zayıf çevresel kontrast replasmanına sahip 
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[P-199]

APİKAL GÖĞÜS DUVARI KİTLESİ: SELLÜLER 

SCHWANNOMA

 Abdülaziz Kök1,  Osman Cemil Akdemir1,  Sedat Ziyade1, 
 Ömer Soysal1,  Serkan Kitiş2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nöroşirurji Anabilim Dalı

Giriş: Schwannoma benign sinir kılıfı tümörüdür. Spinal sinir kökü seviyesinde de 

yerleşebilir. Apikal göğüs duvarı kitlesi olarak prezente olabilir. Cerrahi tedavisi esna-

sında nörolojik defisit oluşmaması için dikkatli olunmalıdır.

Olgu: 10 aydır kol ağrısı ve kolda uyuşma şikayetleri olan 27 yaşında bayan hastanın 

fizik muayenesinde sol kolda duyu kaybı ve motor defisit vardı. Toraks BT: Sol C7-T1 

nöral foramen genişlemiştir, yaklaşık 11 mm ölçülmüştür. Bu düzeyde sol nöral fora-

mende 30x12 mm ve T1-T2 sol nöral forameni dolduran sol akciğer apeksine uzanan 

47x28 mm boyutunda ölçülen kitlesel lezyonlar. Ameliyatta, prone pozisyona alındı. 

C4-T2 arasında orta hatta inferior açıklığı sol laterale uzanan J şeklinde bir insizyonla 

cilt ve cilt altı açıldı. Fasya sol paramedian biçimde açıldı, paravertebral adeleler sıy-

rıldı. Motor ile sol C7 ve T1 laminaları inceltilerek parsiyel hemilaminektomi ve sol T1 

kostotransvertebrektomi yapıldı. Sol C7 kökünden köken alan ve inferior yönde mul-

tilobüle tarzda uzanan lezyon izlendi. Sahaya mikroskop çekildi ve lezyon çevresi dis-

seke edilerek lobüle kısım eksize edildi. Lezyon inferiorunda plevranın intakt olduğu 

görüldü. Sol C7 kökünde çifte kök çıkışı olduğu ve lezyonun köklerden birini tamamen 

içine aldığı izlendi. Lezyon ile ayrılamayan kök sakrifiye edildi. Torakotomiye gerek ol-

madan lezyon komplet çıkarılmış oldu. Patoloji; Sellüler Schwannoma, S100 (+), CD 

34 (-), Ki 67 proliferasyon indeksi %13 civarındadır. Postoperatif nörolojik ek defisit 

olmadı. Kolda uyuşma ve ağrı şikayetleri düzeldi.

Sonuç: Servikal 7 ve Torakal 1 sinir kökü tümörlerinde, tümör küçükse, torakotomi 

yapılmadan, posterior kesi ile komplet rezeksiyon mümkün olabilir. Ameliyatta beyin 

cerrahisinin aktif desteği gereklidir.

Anahtar Kelimeler: apikal kitle, sachwannoma, tümör

[P-200]

NADİR BİR TÜMÖR: STERNAL HEMANJİYOMA

 Osman Cemil Akdemir1,  Sedat Ziyade1,  Ömer Soysal1, 
 Abdülaziz Kök1,  Nuh Mehmet Elmadağ2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Giriş: Kemik içindeki kan damarlarından oluşan iyi huylu bir tümördür. Kapiller ya 

da kavernöz formları olabilir. Sıklıkla kafatası, omurga, uzun kemiklerde olmak üzere 

tek lezyonlar şeklinde rastlanır. Malign tümörle karışabilir.

Olgu: Ayaklarda kızarıklık şikayeti olan 43 yaşında bayan hasta egzematöz psöriya-

zis nedeniyle takip edilmekte iken sternumda ekspansil lezyon izlenmiş. PET-BT çekil-

miş, FDG tutulumu yok. Biyopsi önerisiyle tarafımıza yönlendirilmiş. Ameliyatta, orta 

hatta sternum üzerine yaklaşık 3 cm kesi yapıldı. Katlar geçilerek sternuma ulaşıldı. 

Sternumun ortasından penskopan ile kortikal kemik koparılarak yaklaşık 2 cm çapında 

alan açıldı ve medullaya ulaşıldı. Yumuşak doku biyopsisi sonrası yaygın hemoraji ol-

duğu görüldü. Yaklaşık 20 dk tampon sonrası kontrolde kanamanın aynı debide olduğu 

görüldü. Üst tabula penskopan ile parça parça koparılarak çepeçevre açıldı. Korpus me-

dullası tamamen kürete edildi. Lateral duvarlardan ve alt tabuladan 7-8 adet arterin 

aktif kanadığı görüldü. Tutularak koterize edilemeyeceği ve tamponize etmekle de 

durmayacağı anlaşılan arter kanamalarının durdurulabilmesi için loj irrige edildikten 

sonra sement (kemik çimentosu) ile dolduruldu. Sement sertleştikten sonraki 15 daki-

ka takibinde aktif hemoraji olmadığı görüldü. Katlar usulüne uygun olarak kapatıldı. 

Patoloji; Kemik doku ve yumuşak doku (medüller bölge) ; trabeküler kemik lamelleri, 

yağlı ve kanamalı kemik iliği mesafesi, bir kısmı dilate ve kısmen fibrotik, içlerinde yer 

yer eritrosit topluluklarının yer aldığı prolifere bening vasküler lezyon, hemanjiom ile 

uyumlu olarak raporlandı. Ameliyat esnasında ve postoperatif dönemde 4 ünite eritro-

sit süspansiyonu verildi. Postoperatif başka sorunu olmadı.

Sonuç: Sternal hemanjiyomda, kanama riskinin yüksek olması nedeniyle, biyopsi 

yerine tümörün tümünün çıkarılması ve bölgenin kemik çimentosu ile doldurulması 

uygundur.

Anahtar Kelimeler: sternum, hemoraji, hemanjioma

[P-201]

ABRAMSON YÖNTEMİ İLE OPERE EDİLEN PEKTUS 

KARİNATUM OLGULARIMIZ

 Türkan Dübüş
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Amaç: Pektus Karinatum tanısı konulan olgularımızın erken ve geç dönem sonuçları 

sunuldu. 

Hastalar ve Yöntem: Haziran 2009 –Şubat 2014 tarihleri arasında Göğüs Cerrahisi 

Bölümü tarafından pektus karinatum deformitesi olan toplam 12 hasta (E:10, K: 2 ort. 

yaş 15; yaş aralığı: 12-17/ yıl) minimal invaziv yöntem ile (Abramson prosedürü) opere 

edildi. Ortalama operasyon süresi 67 dakika (45-76/dk) idi. Hastaların tümünde MRI 

uyumlu titanyum bar submuskuler tünel açılarak ve kotlara (2 kot) sabitlenecek şekil-

de 2 adet stabilizatör kullanılarak rekonstrüksiyon sağlandı. 

Bulgular: Ameliyat sonrası ilk 2 gün tüm hastalarda epidural kateter ile analjezi 

tedavisi uygulanmasına rağmen hafif -orta -şiddetli olmak üzere derecesine göre en-

sık şikayet ağrı oldu. Postoperatif 4 hastaya IV analjezi takviyesi yapıldı. Daha sonraki 

günlerde hastaların ağrı şikayetleri azaldı. 2 hastada ameliyat sonrası 2. gün göğüs 

ön bölümünde kızarıklık tespit edildi. Dermatoloji konsültasyonu istendi. Antiallerjik 

tedavi uygulanarak kliniği düzeltildi. Hastaların hiçbirinde erken dönemde ciddi bir 

morbidite ve mortalite saptanmadı. Hastalara oral antibiyoterapi, miyorelaksan ve 

analjezi tedavisi düzenlenerek ortalama 5. günde (4-8/gün) taburcu edildiler. Rutin 

poliklinik kontrollerine çağırıldılar. Taburculukları sonrası ilk 3 hafta ev istirahati öne-

rildi. Yaklaşık İlk 3-4 ay özellikle ağır,aktif sporlardan kaçınmaları önerildi. 1 hastada 

6.ayda stabilizatörün olduğu cilt insizyonu altında şişlik tespit edildi. İğne ponksiyo-

nu ile seröz mayi boşaltıldı. Mikrobiyolojik incelemede üreme saptanmadı ve mevcut 

şişlik spontan düzeldi. Yaklaşık 3-3.5 yılını dolduran 8 hastanın pektus barları genel 

anestezi altında çıkartıldı. Diğer 4 hastanın halen takipleri sürmekte olup herhangi 

bir şikayetleri mevcut değildir. Tüm hastalar özellilkle psikolojik ve kozmetik açıdan 

oldukça memnundular. 

Sonuç: Pektus karinatum tanısı olan hastalarda minimal invaziv bir yöntem olan 

Abramson Prosedürü, hem ameliyat süresinin kısalığı, minimal morbidite sağlaması 

açısından hem de hastaların yaşam kalitesini yükseltici etkisi ile memnuniyetlerinin 

çok yüksek olması nedeniyle öncelikle uygun hastalarda tercih edilmesi gereken bir 

yöntem olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: pektus karinatum, Abramson prosedürü

[P-202]

MİNİMAL İNVAZİV PEKTUS KARİNATUM AMELİYATI 

SONRASI İNSİZYON YERİNDE SORUN: ENFEKSİYON? 

BAR ALLERJİSİ?

 Sedat Ziyade,  Ömer Soysal,  Abdülaziz Kök,  Osman Cemil Akdemir
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Pektus deformitelerinde bar kullanımının artması ile metal alerjisi ile göğüs 

cerrahisi daha yakından ilgilenmeye başlamıştır. Alerji daha çok nikel, bromiyum ve 

diğer çelik barların kullanımında ortaya çıkmaktadır. Titanyum ile nadirdir. Enfeksiyon 

ile ayrımı yapılmalıdır.

Olgu: 13Y, E. Pektus karinatum deformitesi mevcut olan hastaya Abramson yön-

temi ile deformite düzeltmesi yapıldı. Titanyum bar kullanıldı. Postop 12. Gün yara 

yerinde kızarıklık ve akıntı oldu. Takip eden 2,5 ayda 3 kez yara yeri debridmanı ve 

tamir yapıldı. Tamirler sonrası yarada seroma oluşumu, etrafda kızarıklık ile tekrar yara 

açılması oldu. Kontrol toraks BT de ek intraplevral ve mediyastinal koleksiyon yoktu. 

Alerji, enfeksiyon ayrımı yapılamadı. Deformitenin orta derecede olması ve ailenin 

isteği üzerine bar, takılmasından 3,5 ay sonra çıkarıldı. Kontrol BT de deformitenin 

kısmen düzeldiği izlendi.

Sonuç: Titanyum bar kullanılmasına rağmen düzelmeyen yara yeri problemi oldu-

ğunda ve alerji/enfeksiyon ayrımı yapılamazsa bar çıkartılabilir.

Anahtar Kelimeler: pektus, bar allerjisi
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[P-203]

SANTRAL VENÖZ KATETER UYGULAMASI SONRASI 

GÖRÜLEN SUBKLAVİAN ARTER YARALANMASI

 Mahmut Özbey1,  Şamil Günay1,  İrfan Eser1,  Mehmet Ağar1, 
 Mahmut Alp Karahan2,  İbrahim Can Kürkçüoğlu1

1Harran Üniversitesi Göğüs Cerrahisi
2Harran Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon

Giriş: Santral venöz kateter (SVK) ; santral venöz basınç takibi, kan transfüzyonu, 

sıvı replasmanı, çeşitli ilaç infüzyonları, total parenteral nütrisyon uygulamasında, he-

modiyaliz tedavisinde, monitörizasyon ve venöz yol açmak amacıyla yoğun bakım üni-

telerinde ve ameliyathanelerdeki komplike olgularda yaygın şekilde kullanılmaktadır 

(1). Bu uygulama esnasında minör ve majör komplikasyonlar gelişebilir. Enfeksiyon, 

hava embolisi, hemotoraks, pnömotoraks, aritmi, kardiyak perforasyon ve komşu sinir 

ve damar yaralanması bu komplikasyonlar arasındadır (2). Olguda sağ internal juguler 

venden SVK takılması sonrası nadir majör komplikasyon olarak meydana gelen sağ 

subklavian arter yaralanması literatür eşliğinde sunuldu.

Olgu: Kırk sekiz yaşında kadın hasta, öksürük, balgam çıkarma ve solunum sıkıntısı 

şikayetleri sonrası muayene ve tetkiklerinde sol alt lob ve sol üst lob linguler segment 

kistik bronşektazi tanısı konularak ameliyata hazırlandı (Resim 1). Kanama diyatez 

değerleri normaldi. Ameliyathaneye alınan hastaya sağ internal juguler venden Sel-

dinger yöntemi ile 3 lümenli SVK uygulandı. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde 

kontrol amacıyla çekilen postero-anterior akciğer grafisinde sağda plevral efüzyon ve 

SVK’nın yerinde olmadığı görüldü (Resim 2). Torasentez yapıldı. Gelen mayinin serohe-

morajik renkte olduğu tespit edildi (Resim 3). SVK çekildi. Sağ tüp torakostomi uygu-

landı. Drenajının fazla olması üzerine (saatlik 200 cc) üzerine plevral mayiden kan gazı 

örneklemesi yapıldı. PaO2 düzeyinin 131 mmHg olması arteryel kaynaklı olabileceğini 

düşündürdü. Acil torakotomi kararı alındı. Operasyon sırasında sağ subklavian arterin 

3 mm çapında yaralandığı görüldü. Subklavian arter primer suture edildi.

Sonuç: SVK genellikle ilk denemede %90-95 başarılı bir şekilde takılmaktadır. SVK 

sonrası majör komplikasyonlar %1-3 oranında görülmektedir (1). Enfeksiyon, hava em-

bolisi, hemotoraks, pnömotoraks, aritmi, kardiyak perforasyon ve komşu sinir ve damar 

yaralanması uygulama sırasında ve daha sonra erken dönemde görülebilir. İnvazif bir 

girişim olan SVK uygulaması ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlara yol açabilir (2). 

Katater uygulaması sonrası çeşitli komplikasyonlar gelişebileceği hatırlanmalı ve girişim 

sonrası kateter lokalizasyonu ve oluşabilecek komplikasyonlar fizik muayene ve posterio-

anterior akciğer grafisi ile kontrol edilmelidir. Şüpheli durumlarda ileri tetkiklere başvu-

rulmalıdır. Böylece kateter ilişkili olası komplikasyonlar en aza indirilecektir.

Anahtar Kelimeler: santral venöz katater, katater komplikasyonları, hemotoraks

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-204]

GÖĞÜS DUVARI YERLEŞİMLİ HİDATİK KİST 

HASTALIĞI, OLGU SUNUMU

 Ebru Sayılır,  Ali Beyoğlu,  Leyla Nesrin Acar,  Nevzat Kılıç, 
 Selim Şakir Erkmen Gülhan
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş: İnsan hidatik kist hastalığı (hidatidoz) paraziter bir hastalıktır ve ilk Hipokrat 

tarafından tespit edilmiştir. Hastalık, dünyanın bir çok yerinde endemiktir. Karaciğer 

ve akciğer en sık olarak görüldüğü organlardır, ancak vücut içinde başka yerlerde de 

görülebilir. Hidatik kistin intratorasik konumu en yaygın, aynı zamanda akciğer kisti 

olarak bilinenidir; göğüs duvarı, mediasten, perikard, miyokard, fissür ve plevra gibi 

intratorasik ekstrapulmoner yerleşimleri literatürde bildirilmiştir. Plevral kist hidatik 

veya göğüs duvarı kist hidatik hastalığının en sık nedeni kendiliğinden veya cerrahi 

sırasında plevral boşluğa akciğer kist hidatiği rüptürüdür.

Olgu: 42 yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Fizik 

muayenesinde toraks duvarında ele gelen lezyon saptandı. Hastanın 12 yıl önce am-

piyem nedeniyle tüp torakostomi, sonrasında sol torakotomi ile total dekortikasyon 

öyküsü mevcut. Çekilen Toraks Bilgisayarlı Tomografisi (BT) sol posterolateralde kas 

planları arasında yaklaşık 7x5 cm boyutlu kistik lezyon olarak raporlandı. Hastaya sol 

toraks duvarı insizyonu kist ve perikistik doku eksizyonu operasyonu yapıldı. Patolojisi 

hidatik kist olarak raporlandı.

Sonuç: Göğüs duvarında bulunan bir kistik kitle hidatik kist hastalığını temsil ede-

bilir. Suyun dansitesine yakın bir BT yoğunluğu ile iyi sınırlı bir kitle görünümü bu tanı 

ile uyumlu özelliklerdir. Bu tanı olasılığı olduğunda kistin manipülasyonundan rüptür 

riskini en aza indirmek için kaçınılmalıdır ve cerrahi rezeksiyon planlanmalıdır. İkincil 

hidatidoz akciğer kistinin rüptürü, önceden geçirilmiş kist hidatik için toraks cerrahisi, 

plevra boşluğuna diyaframı invaze eden karaciğer kistinin açılması veya hematojen 

yayılımı ile olabilir.

Anahtar Kelimeler: ektrapulmoner, göğüs duvarı, hidatik kist

[P-205]

TORAKS DUVARINDA PLEKSİFORM NÖROFİBROM 

NEDENİYLE CERRAHİ REZEKSİYON UYGULANAN 

AİLEVİ NÖROFİBROMATOZİS OLGUSU

 Tamer Direk,  Erhan Bulut,  Ağahan Ünlü,  Serkan Enön
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi

Giriş: Nörofibromatozis (NF) vücutta farklı bölgelerde sinirler boyunca tümör ge-

lişimine neden olan ve kemik ile deri gibi sinir harici dokuların gelişimini etkileyen 

genetik hastalıklar takımıdır. Bu genetik hastalıkta toraks içi ve duvarı dahil birçok 

bölgede tümörler saptanabilir.

Amaç: Ailevi NF teşhisi olan, vücutta yaygın nörofibromları ve sendromun diğer kli-

nik kriterlerini taşıyan hastada, toraks duvarında nöral foramene de uzanım gösteren 

pleksiform nörofibrom nedeniyle uyguladığımız cerrahi tedaviyi sunmayı amaçladık.

Olgu: 31yaşında kadın hastanın 3 yıldır devam eden sırt ağrısı şikayeti mevcuttu. 

Fizik muayenesinde T4-T10 vertebralar hizasında sol göğüs arka duvarında paraver-

tebral sert ve immobil kitle lezyonu, ciltte yaygın cafe au lait lekeleri ve nörofibromlar 
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izlenmişti. Toraks BT’de T1-T9 düzeyleri arasında boyutları 10x17cm ölçülen, hipodens, 

lobüle ve bazı alanlarda intratorasik seyir gösteren, nöral foramene de uzanımı olan 

lezyon ve benzer özellikte T5-T11 arasında cilt altında seyreden lezyonlar, torakal MR 

ise lezyonun nöral foramene uzandığı ancak intraforaminal yapıları ve aortayı invaze 

etmediği şeklinde raporlandı. Hastaya sol posterior yüksek torakotomi kesisi ile girişim 

uygulanarak multipl nörofibromlar içeren serratus kasına enblok rezeksiyon, toraks 

duvarı rezeksiyonu, nöroşirurirji ile beraber parsiyel laminektomi ile köken aldığı T5 

sinir kökünün bağlanması, politetrafloroetilen greft ile toraks duvarı rekonstrüksiyonu 

gerçekleştirildi. Uzun takip patoloji sonucu pleksiform nörofibrom ile uyumlu bulgular 

ve cerrahi sınırlar tümör negatif olarak rapor edildi. Komplikasyon gelişmeyen hasta 6. 

gün taburcu edildi. Halen postoperatif 12. ay asemptomatik ve nükssüz olarak takibine 

devam edilmektedir.

Sonuç: NF tip 1 von Recklinghausen ya da periferal NF olarak bilinmekte ve 4000 

kişide 1 oranında görülmektedir. Belirtileri arasında ciltte yaygın cafe-au-lait lekeleri, 

nörofibromlar ve vertebrada skolyoz bulunur. Bunların yanı sıra beyinde, kranial sinir-

lerde veya omurilikte tümörler gelişebilmektedir. NF tip 2, bilateral akustik nörinom 

veya vestibuler schwannoma olarak da bilinmekte ve 40.000 doğumda bir ortaya çık-

maktadır. İşitme kaybı 10-20’li yaşların başında hastalığın ilk belirtisi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Olgumuzda olduğu gibi pleksiform nörofibrom multipl olabilmekte, tip 

1 NF hastalarında daha sık gözlenip malign transformasyon da gösterebilmektedir. 

Geniş ve komplet cerrahi rezeksiyonla birlikte yakın postoperatif takip bu hastaların 

genel ve hastalıksız sağ kalımı açısından büyük önem taşır.

Anahtar Kelimeler: nörofibromatozis, pleksiform nörofibrom, toraks duvarı

Resim 1.

[P-206]

VATS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ EŞLİĞİNDE 

SAĞ 3. KOTUN EKSTRAPLEVRAL PARSİYEL 

REZEKSİYONU

 Ömer Önal,  Fatih Gürler,  Leyla Hasdıraz,  Fahri Oğuzkaya
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri

Giriş ve Amaç: Üst kotlarda tespit edilen lezyonların eksizyonunda aksiller tora-

kotomi, yüksek posterolateral torakotomi veya VATS ile kot rezeksiyonu yapılabilir. Bu 

yazıda VATS görüntüleme sistemi yardımı ile ekstraplevral parsiyel 3. kot rezeksiyonu 

yaptığımız vakayı sunmayı amaçladık.

Yöntem: Yaklaşık 3 aydır sol yan ağrısı şikâyeti olan 43 yaşındaki erkek hasta sevk 

edildiği göğüs cerrahisi polikliniğinde görüldü. Göğüs hastalıkları ve kardiyoloji polik-

linikleri tarafından daha önce değerlendirilen hastanın akciğer bilgisayarlı tomogra-

fisinde sol üçüncü kot postero-lateralinde kırık hattı ve tüm vücut sintigrafisinde ise 

aynı bölgede fokal artmış aktivite tutulumu mevcuttu (Resim 1). Anamnezinde travma 

hikayesi olmayan ve kullandığı ağrı kesicilere rağmen şikayeti devam eden hastaya kot 

rezeksiyonu planlandı. Hasta posterolateral torakotomi pozisyonunda hazırlandı. Ska-

pula altından yapılan yaklaşık 5 cm lik insizyonla m. latissimus dorsi geçildi, m. serra-

tus anterior ise fasyasından ayrıldı. Skapula ekartör ile kaldırılarak 30 derece kamera 

ile toraks duvarı ile skapula arasına girildi. Digital muayene ile 3. Kottaki defekt palpe 

edildi. Bu alanı içerek şekilde anterior ve posteriordan yaklaşık 2 cm lik alandan kot 

ekstraperiostal olarak toraksa girmeden eksize edildi (Resim 2). Kanama kontrolü son-

rası skapula altına bir adet hemovak dren konularak katlar usulüne uygun kapatıldı.

Bulgular: Skapula ekartoru sadece digital muayene ile 3. Kot ve üzerindeki dü-

zensizlik palpe edilecek kadar kaldırıldı. Torakoskop ile bu bölgenin yeterli görüntüsü 

alınabildiğinden insizyon genişletilmeden ve toraksa girilmeden görüntüleme sistemi 

eşliğinde periost soyularak kotun parsiyel rezeksiyonu yapılabildi. Skapula altına yer-

leştirilen drenden gelen olmaması üzerine 24 saat sonra çekildi. Takiplerinde kompli-

kasyon gelişmeyen ve ağrı şikayeti gerileyen hasta ameliyat sonrası üçüncü gününde 

taburcu edildi (Resim 3). Patoloji sonucu kemik ve kemik iliği mesafesi olarak rapor 

edilen hastanın kontrollerinde yan ağrısı şikayetinin tekrarlamadığı tespit edildi.

Tartışma ve Sonuç: Geniş bir torakotomi insizyonu uygulanmadan ve toraksa gir-

meden çıkarılması zor olan üst kotların eksizyonunda VATS görüntüleme sisteminin 

kullanılması toraksa girmeye gerek kalmadan, dolayısı ile tüp torakostomisi uygu-

lamadan kotların extraplevral rezeksiyonuna olanak veren, ayrıca hastanede yatış 

süresini ve hastanın ameliyat sonrası dönemde ağrısını azaltan minimal invazif bir 

yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı, kot rezeksiyonu, tümör

Resim 1. Akciğer BT’sinde sol üçüncü kot posterolateral kesiminde kırık hattı görülmektedir.

Resim 1. Ameliyat sırasındaki görüntüler.

Resim 3. Ameliyat sonrası arka-ön akciğer grafisinde sol 3. kot parsiyel rezeksiyonu ve skapula altına 

yerleştirilen dren görülmektedir.

[P-207]

SCHWANNOMA İLE KARIŞAN MALİGN SOLİTER 

FİBRÖZ TÜMÖR-BİR OLGU SUNUMU

 Hıdır Esme,  Ferdane Melike Duran,  Nuri Düzgün,  Mustafa Çalık
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Plevranın soliter fibröz tümörleri; tüm plevral tümörlerin %5’inden azını oluşturur. 

%10-20 malign olabilen bu tümörler genellikle asemptomatik seyredip, toraks içe-

risinde büyük boyutlara ulaşabilen düzgün sınırlı kitlelerdir. Tanı ve tedaviyi kitlenin 

komplet rezeksiyonu belirler. Rekürrens ve malign transformasyon riski vardır. Bu 

çalışmada kliniğimizde sol hemitoraksta kitle tanısı ile opere edilen ve postoperatif 

patolojik tanısında çelişki görülen oldukça nadir görülen bu olgu literatür bilgileri göz-

den geçirilerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: schwannoma, malign soliter fibröz tümör
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[P-210]

STERNOKOSTAKLAVİKULAR HİPEROSTEOZİS TANISI 

KONULAN 20 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Burçin Çelik1,  Fevziye Canbaz Tosun2, 
 Yasemin Bilgin Büyükkarabacak1,  Ayşen Taslak Şengül1, 
 Zeynep Pelin Sürücü1,  Ahmet Başoğlu1

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

Amaç: Kronik ve inflamatuar karakterli bir hastalık olan sternokostaklavikular hipe-

rosteozis (SKKH) göğüs ön duvarında özellikle sternoklavikular eklemde gelişen ağrılı 

veya ağrısız şişlik ile karakterizedir. SKKH tanısında radyoloji (USG, BT) ve sintigrafik 

çalışmalar önemlidir. Sintigrafik olarak’’Bullhorn Sign’’ile karakterizedir. Bu çalışma ile 

kliniğimize başvuran ve çekilen kemik sintigrafilerinde sternokostaklavikular hiperos-

teozis tanısı konulan 20 hastanın klinik özellikleri, tedavi ve sonuçları açısından değer-

lendirmeyi amaçladık. Yöntem: 2010 ile 2014 yılları arasında kliniğimize sternoklavi-

kular eklemde ağrılı veya ağrısız şişlik şikayeti ile başvuran ve SKKH tanısı konulan 20 

hastanın bulgularını geriye dönük olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların 16’sı kadın ve 4’ü erkek olup yaş ortalaması 51,0 (21-68) 

yıl idi. Sternoklavikular eklemde 8 hastada ağrısız şişlik, 8 hastada ağrılı şişlik ve 4 

hastada sadece ağrı şikayeti vardı, Şikayet süresi ortalama 6 (2-18) aydı. Hastaların 

tamamında kemik sintigrafisinde patolojik görünüm mevcuttu. Beş hastada diğer ek-

lemlerde artrit tespit edildi. Hastaların tamamına nonsteroid antinflamatuar ilaç teda-

visi verildi ve fizik tedavi kliniğine yönlendirildi. Üç hastaya medikal tedaviye rağmen 

şikayetinde artış ve malignite şüphesi nedeniyle cerrahi biyopsi uygulandı, üç hastanın 

da patoloji sonucu malignite negatif olarak bildirildi. Takipte kendilerine ulaşılan 12 

hastanın 7’sinde şikayetlerde tama yakın gerileme, 5’inde sternoklavikular eklemde 

sebat eden şişlik devam etmektedir. 

Sonuç: Sternokostaklavikular hiperosteozis doğal seyrinde alevlenme ve remisyon 

dönemleri olan bir hastalıktır. Hastaların uzun dönem takiplerinde şikayetlerinde ge-

rileme olabileceği gibi sebat ettiği durumlar da olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: sternokostaklavikular hiperosteozis, sternoklavikular eklem, 

ağrı, şişlik

[P-211]

GÖĞÜS DUVARI REZEKSİYONU YAPILAN DEV 

HÜCRELİ KEMİK TÜMÖRÜ: 2 OLGU SUNUMU

 Merve Hatipoğlu,  Levent Cansever,  Süleyman Ceyhan, 
 Deniz Sansar,  Yunus Seyrek,  Mehmet Ali Bedirhan
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
İstanbul

Kemiğin dev hücreli tümörleri tüm kemik kanserlerinin yaklaşık %5’ini oluşturur. 

Genellikle üçüncü ve dördüncü dekatta görülür ve kadınlarda biraz daha fazladır. 

Tümörlerin %75-90’ı uzun kemiklerin epifizlerinde görülürken bu tümörlerin sadece 

%0,5-0,6’sı kostalarda olmaktadır. Dev hücreli tümörler genellikle soliterve lokal ola-

rak agresif olmalarına rağmen benign tümörler olarak kabul edilir.Metastaz potansi-

yelleri vardır ve en sık da akciğerlere metastaz yaparlar.Biri primer olduğu düşünülen 

sol 5-6-7. kostalarda paravertebral yerleşimli, diğeri 10 yıl önce el bileğinde kemik 

tümörü olup 5. kosta metastazına neden olmuş iki ayrı olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu 1: Otuziki yaşında erkek hasta 2 aydır mevcut sırt ağrısı ile polikliniğe baş-

vurdu. Toraksın bilgisayarlı tomografisinde (BT) (Resim 1) solda posterior mediastinal 

bölgede kosta ve vertebra korpus invazyonuna neden olan 3x4 cm boyutlarında kitle 

saptandı. Hastaya toraks MR görüntülemesi yapıldı. Kitlenin T5-T6 düzeyinde paraver-

tebral bölgede yerleştiği ve kemik yapıda destrüktif değişikliklere yol açtığı görüldü. 

Kitleden transtorasik iğne aspirasyon (TTİA) biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu dev hüc-

reli mezenkimal malign tümör olarak raporlandı. Posterolateral torakotomi yapılarak 

parsiyel 5-6-7. Kot rezeksiyonu ve vertebra rezeksiyonu yapıldı. Postoperatif patoloji 

sonucu kemiğin malign dev hücreli tümörü olarak raporlandı. Onkoloji konseyinde tar-

tışılan hastaya radyoterapi uygulandı. Postoperatif 23. ayında nükssüz ve semptomsuz 

olarak takip altındadır.

Olgu 2: Otuzdokuz yaşında bayan hasta bilateral radius dev hücreli kemik tm nede-

niyle takipli. Takibinin 10 yılında çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ 5. 

kosta lateralinde 18 mm çapında ekspandil kitle saptanmış. Bunun üzerine 1 ay sonra 

[P-208]

STERNAL FRAKTÜRLÜ OLGULARDA KARDİYAK 

ENZİMLER

 Hıdır Esme,  Nuri Düzgün,  Mustafa Çalık,  Ferdane Melike Duran
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Bu çalışmada amacımız sternal fraktürlerin nedenleri, radyolojik özellikleri, 

eşlik eden yaralanmarı ve kardiyak enzimleri irdelemektir.

Yöntem: Hastanemizde son 4 yılda, travma sonrası direk grafi veya bilgisayarlı to-

mografi çekilen 32 hastanın kayıtları geriye dönük olarak sternum fraktürü açısından 

gözden geçirildi.

Bulgular: Sternal fraktürlü 28 hastada (%87.5) neden trafik kazası idi ve bu hasta-

ların 22’si emniyet kemeri kullanıyordu. 4 hastada neden düşme idi ve bunların tümü 

yaşlı hastalar idi. Sternum fraktürleri 24 hastada orta gladiolusta, 3 hastada ise 1/3 

alt sternumda idi. 5 hastada ayrışmamış sternomanubrial fraktür vardı. 17 hastada 

(%55.2) intraplevral patoloji vardı. 5 hastanın (%15.6) elektrokardiyografisinde ST-T 

değişikliği görüldü. Bu hastalarda kardiyak enzimler normal sınırlarda idi. Şiddetli ağ-

rısı ve sternal kırığı parçalı olan 2 hastaya çelik tel ile cerrahi redüksion uygulanırken, 

diğer hastalara medikal tedavi verildi.

Sonuç: Sternal fraktürlü hastalar genellikle eşlik eden yaralanmalar nedeniyle ta-

kip edilir. Sternal fraktürlerde cerrahi redüksiyon çok nadiren gereklidir. Ekokardiyog-

rafi ve kardiyak enzimlerin rutin çalışmasına gerek yoktur.

Anahtar Kelimeler: sternum fraktürü, kardiyak enzimler

[P-209]

METİLMETAKRİTİLAT İLE GÖĞÜS DUVAR 

REKONSTRUKSİYONU YAPILAN HASTALARIN UZUN 

DÖNEM SONUÇLARI

 Serdar Onat1,  Ahmet Sızlanan3,  Ali Birak1,  Refik Ülkü1, 
 Cemal Özçelik2

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
3Mardin Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Göğüs duvar rezeksiyonu sonrası rekonstrüksiyon için kullanılan propilen 

mesh ve metilmetakritilatın uzun dönem takip sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Materyal ve Yöntem: 2000-2013 yılları arasında göğüs duvar rekonstrüksiyonu için 

metilmetakritilat kullanılan hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

2000-2013 yılları arasında kliniğimizde 25 hastaya propilen mesh ve metilmetakriti-

lattan oluşan sandvich greft göğüs duvar rekonstrüksiyonu için kullanıldı. Hastaların yaş 

ortalaması 41.1 idi (11-79). Hastaların onsekizi erkek, yedisi kadındı. Yirmi iki hastaya 

kosta rezeksiyonu yapılırken, 3 hastaya sternum rezeksiyonu yapıldı. Yirmi hasta (%80) 

primer göğüs duvar tümörü nedeniyle opere edilirken, beş hastaya (%20) akciğer kanse-

ri sonrası göğüs duvar rekonstrüksiyonu uygulandı. Yirmi hastanın tanısı şu şekilde idi; 

Ewing sarkom (n: 5), kondrosarkom (n: 4), kondrom (n:3), hemanjiom (n:2), liposarkom 

(n:1), desmoid tümör (n:2),osteosarkom (n:1) yolk sac (n:1), fibröz displazi (n:1) Ortala-

ma rezeke edilen kosta sayısı 3.5 (2-5) olarak hesaplandı. Ortalama takip süresi 65 ay (24-

140 ay)’dı. Cilt tutulumu olan yolk sac tanılı hastada greft enfeksiyonu sebebiyle 20 gün 

sonra greft çıkarıldı. Bu hasta üç ay sonra spinal tutulum sonrası kaybedildi. İkinci primer 

nedeniyle 11 yıl sonra tekrar rezeksiyon uygulanan hastada eski greftin parankime doğru 

kayması sonrası hemoptizi gelişti. Bu hastanın grefti 11 yıl sonra çıkarıldı

Sonuç: Göğüs duvar rezeksiyonu gerektiren durumlarda metilmetakritilat güvenli 

olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı, metimetakritilat, rekonstruksiyon
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düzeyi operasyonun hemen sonrasında analjezik tedavi başlanmadan ve postoperatif 

12. Saatte visuel analog ağrı skorlaması ile ölçüldü. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların %80’i erkek, %20’si kadındı. Hastala-

rın yaş ortalaması 14±1,76 (12-18) yıldı. Hastalarda %80 oranında kondrogladiolar 

simetrik tip deformite izlendi. VAS’a göre ölçülen ağrı düzeyleri, postoperatif analje-

zik tedavi başlanmadan 8,7±1,05 olarak ölçülürken, HAKANC etkisinde postoperatif 

12.saatte ağrı düzeyi 4,4±1,5 olarak tespit edildi. Cerrahi sonrası morbidite olarak 2 

hastada pnömotoraks ve 1 hastada bar ucuna bağlı cilt erozyonu izlendi. Hastanede 

kalış süresi ortalama 3,2 (2-5) gündü. Hasta memnuniyetinin %100 olduğu çalışma-

mızda mortalite görülmedi. 

Sonuç: Pektus karinatumlu hastalarda minimal invaziv düzeltme teknikleri ile yük-

sek hasta memnuniyeti ve efektif kozmetik sonuçlar elde edilebilmektedir. Postopera-

tif ağrı tedavisinde hasta kontrollü analjezi cihazları oldukça etkindir.

Anahtar Kelimeler: Abramson, analjezi, karinatum, pektus

Grafik 1.

Grafik 2.

[P-213]

TEDAVİ SONRASI MIRPE BARININ ÇIKARILMASI 

SIRASINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

 Ahmet Başoğlu,  Yasemin Bilgin Büyükkarabacak,  Selçuk Gürz, 
 Burçin Çelik,  Ayşen Taslak Şengül
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada pektus ekskavatum (PE) nedeniyle minimal invazif düzeltme 

tekniği uygulanmış hastalarda, implante edilen barların çıkarılması esnasında ya-

şanan sorunların değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Şubat 2011 ile Kasım 2014 

tarihleri arasında OMÜ göğüs cerrahisi kliniğinde PE nedeniyle MIRPE tedavisi sonra-

sında barları çekilen 28 hasta geriye yönelik olarak incelendi. Hastalar yaş, cins, barın 

kalış süresi, ameliyat süresi, hastanede yatış süresi, morbidite ve mortalite açısından 

değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların 21’i erkek, 5’i kadındı. Ortalama yaş 16,85±4,08’di. Bar orta-

lama 33±8,3 ayda çekildi. Ortalama ameliyat süresi 42,5±22,7 dakikaydı. 6 hastada 

ameliyat süreleri diğer hastalarla karşılaştırıldığında belirgin olarak yüksekti. Bunun 

sebepleri olarak; 4 hastada stabilizatörün kemik dokuya ve/veya interkostal kaslar 

arasından intratorasik alana protruzyonu, 2 hastada yara yerinde keloid oluşmasıydı. 

Hastanede kalış süresi 3,73±2,2 gündü. Mortalite ve morbidite görülmedi. 

çekilen PET-CT görüntülemesinde (Resim 2) sağ 5. Kosta lateralinde expandil 3.2x3.4 

cm boyutundaki kitlede hipermetabolik FDG tutulumu saptanmış (SUV max 14.2).

Tarafımıza yönlendirilmiş. Hasta değerlendirildiğinde metastaz olasılığı ile operasyon 

kararı alındı. Sağ torakotomi ile 4-5-6. Kotlar güvenli cerrahi sınır ile parsiyel rezeke 

edildi.Toraks duvarı prolen mesh ile kapatılarak operasyon sonlandırıldı. Postoperatif 

patoloji sonucu dev hücreli kemik tümörü olarak raporlandı.

Tartışma: Dev hücreli tümörlerde seçkin tedavi cerrahidir.Yüksek lokal rekürrens 

riski ve potansiyel olarak malign kabul edilmeleri nedeniyle geniş cerrahi rezeksiyon 

önerilmektedir. Rekürrensler tedaviden yıllar sonra da ortaya çıkabilmekle beraber 

ilk iki yılda daha sık olduğu için bu dönemde sıkı takip önerilmektedir.Konuyla ilgili 

bir çalışmada yapılan cerrahi eksizyon ve küretaj sonrası iki yıl içinde %81 rekürrens 

tesbit edilmiştir.Sonuç olarak dev hücreli tümör kotlarda nadir olarak görülür. Optimal 

tedavisi cerrahidir, ancak yüksek lokal nüks riskine sahip olduğundan geniş rezeksiyon 

önerilmektedir. Nadir olmasına rağmen göğüs duvarı tümörlü olgularda ayırıcı tanıda 

dev hücreli tümörler de yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: dev hücreli kemik tümörü, göğüs duvar rezeksiyonu

Resim 1.

Resim 2.

[P-212]

PECTUS KARİNATUMDA MİNİMAL İNVAZİV 

CERRAHİ SONRASINDA HASTA KONTROLLÜ 

ANALJEZİNİN ETKİNLİĞİ

 Yasemin Bilgin Büyükkarabacak,  Ayşen Taslak Şengül,  Selçuk Gürz, 
 Burçin Çelik,  Ahmet Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Minimal invaziv cerrahi ile tedavi edilmiş pektus karinatumlu hastaları ve 

postoperatif ağrı kontrolünde hasta kontrollü analjezinin etkinliğinin değerlendiril-

mesi amaçlandı. 

Yöntem: 2013-2015 tarihleri arasında Abramson tekniğiyle cerrahi tedavi uygula-

nan 10 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, semptom, komplikasyonlar, posto-

peratif ağrı düzeyi (visual analog ağrı skalası-VAS) ve hasta memnuniyeti açısından 

değerlendirildi. Hastaların tamamı preoperatif toraks tomografisi ve solunum fonk-

siyon testleri ile değerlendirildi. Tüm hastalarda deformite minimal invaziv teknikle 

düzeltildi ve postoperatif olarak hepsine hasta kontrollü analjezi (HAKANC- opioid ve 

nonopioid analjezik ajanlar kombine edilerek hazırlandı) uygulandı. Hastalarda ağrı 
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sternumda, sağ skapulada ve humerus başında çok sayıda ekzositoz saptandı. Ayrıca 

sağ 4-5. kostanın anteriorunda ekzositozların malign transformasyonu sonucu geliş-

tiği düşünülen, kondrosarkom özellikleri taşıyan yumuşak doku lezyonları rapor edil-

di. Kemik sintigrafisinde bu lezyonlar hafif göreceli aktivite artışına neden olan litik 

lezyonlar olarak tanımlandı. Hastaya öncelikle eksizyonel biyopsi yapılması planlandı. 

Sağ anterolateral kesi ile girişim uygulanarak 4. kostakondral bileşkedeki destrüksiyo-

na yol açan tümoral kitle parsiyel olarak rezeke edilerek çıkarıldı. Patolojik inceleme 

sonucu; medial ve lateral cerrahi sınırlarda devamlılık gösteren osteokondrom zemi-

ninde grade I kondrosarkom transformasyonu olarak rapor edilmesi üzerine hastaya 

olası metastaz durumunun değerlendirilmesi amacıyla tüm vücut PET-BT çekildi. Uzun 

kemiklerde çok sayıda ekzositoz ile 5. kostada düşük tutulum izlendi. BT’de uzun ke-

miklerde de eksostoz varlığı gösterilen, ayrıca MHE açısından pozitif aile öyküsü oldu-

ğu öğrenilen hastaya MHE tanısı konuldu. Pozitif cerrahi sınırları ortadan kaldırmak 

ve radyolojik olarak dikkat çekilen 5. kostadaki kondrosarkom ile uyumlu değişiklikler 

gözönüne alınarak, 5. kostayı da içine alacak şekilde hastaya cerrahi sınırların geniş-

letildiği re-rezeksiyon uygulandı. Toraks duvarındaki defekt iki adet titanyum bar ve 

mersilen meş greft ile kapatıldı. Patolojik inceleme; tümör içermeyen cerrahi sınırlar 

ile radyolojik görüşün aksine, osteokondrom (ekzositoz) ile uyumlu 5. kosta parsiyel 

rezeksiyonu olarak rapor edildi. Hasta postoperatif 7. gün taburcu edildi. Hasta me-

dikal ve radyasyon onkolojisi ile konsülte edilerek adjuvan tedavi planlanmadı. Tıbbi 

genetik bölümü ile konsülte edilerek aileye danışmanlık hizmeti verildi.

Sonuç: MHE’da, soliter ekzositozlara göre malign transformasyon oranı yüksektir. 

Hastamızda da bu zeminde kondrosarkom geliştiği düşünülmektedir. Dolayısıyla bila-

teral multipl kostadaki ekzositozların yıllar içinde malign transformasyon göstermesi 

ve cerrahi gereksinimin yeniden ortaya çıkması olasıdır. Bu nedenle hastamızda re-

zeksiyon mümkün olduğunca sınırlı tutulmuş ve yakın radyolojik takip altına alınması 

planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: multipl herediter ekzositoz, toraks duvarı, kondrosarkom

[P-216]

GÖĞÜS DUVARINDA ARTERİOVENÖZ 

MALFORMASYON: OLGU SUNUMU

 Nurlan Alizade,  Ezel Erşen,  Kamil Kaynak,  Akif Turna
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul

Giriş: Arterivenöz malformasyonlar (AVM) anjiografik olarak kolayca görülebilen 

bir dizi arteryel besleyici damarı olan ve histolojik olarak anormal displastik damarlar 

içeren konjenital vasküler tümörlerdir. AVM’ler doğum esnasında mevcut olmalarına 

karşın sıklıkla süt çocukluğu döneminde fark edilirler. AVM’ler daha çok intrakranial 

lokalizasyonludur. Ekstrakranial lokalizasyonlu olanlar ekstremite, gövde ve iç organ-

larda bulunmaktadır. Torasik arteriovenöz malformasyonlar ise oldukça seyrektir.

Olgu: Otuz yaşında erkek hasta kliniğimize sol sırt ağrısı ve lokalize büyüme eğili-

minde olan şişlik şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenede skapulanın inferomedialinde 

sol paraspinal alanda yumuşak pulsatil ve tril hissedilen kitle palpe edildi. Kitle üzerin-

de oskültasyonda kitle üzerinde sol paraspinal alanda devamlı üfürüm duyulmaktaydı. 

Hemogramında trombositopeni, periferik yaymasında anizositoz, hipokromi tespit edi-

len hastada batın ultrasonografide splenomegali saptandı. Kontrastlı toraks manyetik 

rezonans görüntülemede sol hemitoraksta ekstraplevral yerleşimli sol akciğer alt lob 

superior düzeyinde posterior yerleşimli 3x3.5 cm çapında çevresinde fleboid vasküler 

alanların olduğu ve komşu kotlarda katkal bütünlüğün yer yer kaybolduğu görünüm 

saptandı. Kontrastlı toraks tomografisinde sol hemitoraks posteriorunda ekstraplevral 

yağlı dokuda fokal hipertrofi ve bu düzeyde toraks arka duvarındaki intermüsküler 

planlara da uzanım gösteren dilate tortiyöz vasküler yapılar, toraks usg’de sol hemi-

toraksta alt zon arka kesimde ciltaltı dokusu ile plevra arasında uzanan, kalınlığı 20 

mm’ye ulaşan,uzun çapı 45 mm ölçülen,oval şekilli,yumuşak doku lezyonu ile yakın 

komşuluğunda dilate,kıvrımlı vasküler yumaklar izlenmekteydi. Torakal aortografi ve 

selektif anjiografide torakal aort sol yarımından üç farklı seviyeden çıkan interkostal 

arterler üzerinden dolum gösteren geniş arterovenöz malformasyon görüldü. Bu inter-

kostal arterlerden ortadakinden Adamkiewicz arteri orijin almaktaydı ve arteriovenöz 

malformasyonun dönüşü ağırlıklı olarak paraspinal sistemik venöz dolaşıma olmakta 

idi. Hastaya cerrahi planlandı.Torakotomiye gerek olmadan malformasyonu besleyen 

arter dalları ve drene olduğu düşünülen venler göğüs duvarında eksplore edildi. Klip 

ve ısı kontrollü damar mühürleme cihazı yardımıyla damarlar bağlandı. 9x7x2 cm bo-

yutlarında vasküler tümöral kitle total olarak rezeke edildi. Takiplerinde komplikasyon 

Sonuç: Minimal invazif cerrahi teknik uygulanan PE’lu hastalarda barın çıkarılması 

sırasında özellikle hastaya bağlı etkenler (boy, kilo, operasyon sonrası büyüme hızı) 

nedeniyle sorunlar yaşanabilmektedir. Bu komplikasyonlara rağmen, MİRPE en efektif 

ve güvenilir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: ekskavatum, MIRPE, pektus, stabilizatör

[P-214]

GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİNE YAKLAŞIM: 7 

YILLIK TECRÜBE

 Serdar Evman,  Talha Doğruyol,  Serkan Bayram,  Levent Alpay, 
 Serda Kanbur,  Hakan Kıral,  Aysun Kosif Mısırlıoğlu,  Mine Demir, 
 Şenol Ürek,  Hakan Yılmaz,  Çağatay Tezel,  Volkan Baysungur, 
 İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi

Amaç: Toraks duvarı deformiteleri göğüs cerrahisi pratiğinde önemli bir yer teşkil 

etmektedir. Bunlardan en sık görülenleri pektus ekskavatum (PE) ve pektus karinatum-

dur (PK). Bu çalışmada pektus nedeniyle kliniğimizde opere edilen hastalar incelendi.

Yöntem: Ağustos 2007-Ekim 2014 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen pek-

tus vakaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, operasyon çeşidi ve 

komplikasyon açısından analiz edildi.

Bulgular: Kliniğimizde 7 yıllık süre içinde toplam 64 hastaya 72 göğüs duvarı de-

formitesi düzeltme operasyonu uygulandı. Ellibir (%80) hasta erkek, 13 (%20) hasta 

kadındı. Hastaların yaş ortalaması 19.5 (9-38) olarak hesaplandı. Kırkdokuz (%77) 

hasta pektus ekskavatum nedeniyle opere edilirken, 15 (%23) hasta pektus karinatum 

nedeniyle opere edildi. Toplam 47 (%73) hastaya minimal invaziv PE onarımı (NUSS 

prosedürü) uygulandı. Bunun dışında 12 (%18) hastaya Ravitch operasyonu, iki (%3) 

hastaya minimal invaziv PK onarımı (Abramson operasyonu), bir hastaya kot rezeksi-

yonu, bir hastaya sternum wedge osteotomiyle birlikte üçüncü kot parsiyel rezeksiyo-

nu, bir hastaya da ksifoid ve kostokondral bileşke eksizyonu uygulandı. NUSS yapılan 

bir hastaya ve sternum wedge osteotomi yapılan hastaya yaklaşık üçer yıl önce dış 

merkezde ravitch operasyonu yapılmıştı. Hastalardan biri ise ikinci NUSS ameliyatıydı. 

Toplam sekiz hasta tekrar opere edildi. Bunların ikisine tekrar NUSS yapıldı, biri açık 

opere edildi. Dört hastada bar revizyonu yapıldı. Bar revizyonu yapılan hastalardan 

birinde revizyonla birlikte serratus anterior flebi kullanıldı ve bar flebin altına yerleş-

tirildi. Bir hasta ise postoperatif hemoraji nedeniyle reopere edildi. Yedi hastaya pnö-

motoraks nedeniyle plevral kateter uygulandı. Bir hasta solunum yetmezliği nedeniyle 

entübe edildi, bir hastada pnömoni gelişti, bir hastada ise lokal anesteziyle yara yeri 

revizyonu yapıldı.

Sonuç: Pektus cerrahisinde hem açık, hem de kapalı yöntemle kabul edilebilir 

komplikasyon oranları ile tatmin edici sonuçlar alınabilir. Minimal invaziv yöntemlerin 

kullanıma girmesiyle birlikte bu hastalarda kozmetik ve ağrı sonuçlarının da iyileştiği, 

hasta memnuniyetinin arttığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: pektus ekskavatum, pektus karinatum, cerrahi tedavi

[P-215]

MULTİPL HEREDİTER EKZOSİTOZ (MHE) ZEMİNİNDE 

GELİŞEN KOSTAL KONDROSARKOM

 Yusuf Kahya,  Murat Özkan,  Elvin Hamzayev,  Murat Akal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Literatürde oldukça ender görülen multipl herediter ekzositoz (MHE) zemi-

ninde gelişen kostal kondrosarkom olgusunu sunmayı amaçladık

Yöntem: Toraks duvarında kitle nedeniyle kliniğimize başvuran, toraks duvarı re-

zeksiyonu ve rekonstrüksiyonu uygulanan ve patolojisi multipl herediter ekzositoz 

zemininde gelişen kostal kondrosarkom olarak rapor edilen hasta literatür eşliğinde 

olgu sunumu olarak hazırlanmıştır.

Bulgular: Bir aydır devam eden göğüs ağrısı şikayeti olan 32 yaşında erkek has-

ta yapılan incelemeler sonucu toraks duvarında kitle saptanması üzerine kliniğimize 

yatırıldı. Akciğer grafisinde sağ 4. kostanın anterior bölümünde opasite izlenen has-

tanın toraks BT’sinde MHE ile uyumlu olduğu düşünülen; kostakondral bileşkelerde, 
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[P-218]

NÜKS KONDROSARKOM: OLGU SUNUMU

 Merve Şengül1,  Leyla Acar1,  Kubilay İnan1,  Esra Özaydın2, 
 Selim Şakir Erkmen Gülhan1,  İrfan Taştepe3

1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi
2Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Patoloji
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi

Giriş: Kondrosarkom, hiyalin kıkırdak matriks ve kondrositlerden gelişen malign 

kemik tümörüdür. Primer malign kemik tümörlerinin %7-22’sini oluşturur. Myelom ve 

osteosarkomdan sonra kemiğin 3. en sık görülen primer malign tümörüdür. Hastaların 

çoğu 40 yaş üzeri erkekler olup 5-7. dekatlar arasında pik yapar. Vakaların 2/3’ünden 

fazlasında pelvis kemikleri, omuz kuşağı, proksimal femur, proksimal humerus ve kos-

ta gibi iskeletin santral bölgelerini tutar. Omurgada nadir görülmekle birlikte en sık 

torakal vertebra tutulumu izlenir.

Olgu: 38 yaşında bayan hasta, 2005 yılında önce sol üst kolda şişlik nedeniyle ya-

pılan biyopsiden kondrosarkom tanısı aldı. Ortopedi tarafından sol kol ampütasyonu 

ve omuz protezi uygulandı. Grade 1 Kondrosarkom tanısı alan hasta 2010’da nüks ne-

deniyle implant çıkartılarak rezeksiyon yapıldı negatif cerrahi sınır elde edildi. Hasta 

bu dönemde 30 gün radyoterapi aldı. Mayıs 2011’de ve Ocak 2013’te nüks Grade 3 

Kondrosarkom tanısı ile rezeksiyon sınırı genişletildi. Aralık 2013’te sağ akciğerde orta 

lob bronşu komşuluğunda da 3.5 x 2 cm boyutlarında kitle lezyonu saptandı. Hastaya 

bilobektomi inferior operasyonu uygulandı. Postoperative patoloji sonucu kondrosar-

kom metastazı olarak raporlandı. Hasta bu dönemde önerilen kemoterapi protokol-

lerini kabul etmedi. Takibinde Şubat 2015’te toraks girimi düzeyinde solda klavikula 

mediali, üst kostokondral eklemleri destrükte eden, 7x6x7,5 cm olarak ölçülen kitle 

lezyonu saptandı. Pet -Bt ile bahsedilen lezyonda patolojik artmış metabolik aktivite 

saptandı (SUV max: 4,85). Hastaya Dartavelle modifiye Brunell insizyonu ve parsiyel 

sternotomi ile ön mediastinal kitle eksizyonu, klavikula ve 1. kot rezeksiyonu yapıldı. 

Gore-tex yama ile toraks duvarı rekonstrüksiyonu uygulandı. Postoperatif patoloji so-

nucu grade 3 kondrosarkom olarak raporlandı. Hasta birinci ayda sorunsuz takiptedir.

Tartışma: Kondrosarkomlar neoplastik kıkırdak yapımı ile karakterize olup klinik ve 

patolojik olarak geniş bir yelpazeyi kapsayan tümör grubunu oluştururlar.

Kondrosarkomlarda en iyi tedavi şekli geniş cerrahi rezeksiyondur. Ameliyat sonrası rad-

yoterapi uygulanması ise hala tartışmalıdır. Kondrosarkomlar radyosensitif olan tümörler 

grubundan değildir. Kemoterapötik ajanların tedavide faydasının olmadığı kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı tümörü, nüks, kondrosarkom

[P-219]

NADİR GÖRÜLEN POSTRAVMATİK STERNUM 

PATOLOJİSİ: STERNUM DİSLOKASYONU

 Kemal Karapınar,  Cemal Aker,  Sertan Erdoğan,  Burcu Arık, 
 Erhan Özer,  Özkan Saydam,  Ali Cevat Kutluk,  Celalettin Kocatürk
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, Zeytinburnu, İstanbul

Giriş: Sternum yaralanmaları ciddi travmalardan sonra görülebilen bir patolojidir. 

Sternum dislokasyonu ise nadir görülen bir durumdur.

Yöntem: Kırk yaşında bayan hastanın yüksekten düşmeye bağlı post travmatik 

sternal açı (manibrum-corpus) dislokasyonu olduğu görüldü (Resim 1). Diğer sistem 

muayene ve incelemelerinde ek patoloji saptanmadı. Cerrahi fiksasyon planlandı.

Bulgular: Hastaya sternal eklem redüksiyonu ve sternal plak ile fiksasyon yapıldı 

(Resim 2 ve 3).

Sonuç: Posttravmatik sternum dislokasyonu, sternum farktürüne göre daha nadir 

görülür. Dislokasyonda, fraktüre göre deplasman ve komplikasyon olasılığı daha fazla 

olduğu için, cerrahi fiksasyon tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: sternum dislokasyonu

gelişmeyen hasta postoperatif 1.gün taburcu edildi. Kitlenin histopatolojik incelen-

mesi sonucunda seyrek lenfatik yolun eşlik ettiği arteriovenöz malformasyon tanısı 

koyuldu. Olgu 3 aydır, problemsiz olarak takibimizdedir.

Sonuç: Göğüs duvarı AVM’sinin kesin tedavisi komplet cerrahi rezeksiyondur. Bizim 

vakamızda olduğu gibi besleyici arter bağlantısı kesildikten sonra malformasyon gü-

venli bir şekilde komplet olarak rezeke edilebilir.

Anahtar Kelimeler: arteriovenöz, göğüs duvarı, malformasyon

[P-217]

DRAMATİK BİR GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTESİ

 Fatih Candaş,  Rauf Görür,  Akın Yıldızhan,  Orhan Yücel,  Ömer Yavuz, 
 Haluk Şaşmaz,  Turgut Işıtmangil
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi

Giriş: Göğüs ön duvarı deformitelerine vertebral anomaliler de eşlik edebilmekte-

dir. Bu durum solunum fonksiyonlarının daha da bozulmasına, egzersiz intoleransına 

neden olabilmektedir.

Olgu: Nefes darlığı şikayetiyle polikliniğimize müracaat eden 21 yaşındaki erkek has-

tanın yapılan solunum sistemi muayenesinde ileri derecede pektus karinatum deformite 

ve kifoz saptandı (Resim 1. A, B). Çocukluk çağından beri bilinen deformitesinin kısmen 

arttığından yakınan hasta herhangi bir tedavi almamıştı. Hastanın posteroanterior / la-

teral akciğer grafisi de mevcut bulguları desteklemekteydi (Resim 1. C, D). Hastamızın 

yapılan solunum fonksiyon testinde; VC: 1,74 lt (%53), FVC: 1,62 lt (%51), FEV1: 1,42 lt 

(%50) olarak saptanmış olup solunum fonksiyonlarının bozulduğu görüldü.

Sonuç: Pektus karinatum deformitesine eşlik eden vertebral deformitelerin solu-

num fonksiyonlarını bozabileceği, ekstrensek restriktif akciğer hastalığına neden ola-

bileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: pektus karinatum, kifoz, solunum fonksiyonları

Resim 1.
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GÖĞÜS DUVARI KONDROSARKOMLU BİR HASTA 

İÇİN YAPILAN GENİŞ REZEKSİYON, OLGU SUNUMU

 Ali Cevat Kutluk1,  Samet Kuvat2,  Süleyman Ceyhan1,  Yunus Seyrek1, 
 Merve Hatipoğlu1,  Levent Cansever1,  Mehmet Ali Bedirhan1, 
 Yeşim Eralp3,  Sedat Altın1,  Celalettin Kocatürk1

1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Anabilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü

Giriş: Malign primer göğüs duvarı tümörleri nadirdir (tüm malignitelerin arasında 

%0.04).  Bazı göğüs duvarı tümörlerinin benign-malign ayrımı oldukça zor olabilir 

(kondrom-kondrosarkom). Mallign tümörlerde geniş cerrahi sınırlarla rezeksiyon ge-

reklidir. Göğüs duvarı kondrosarkomu nedeniyle multidisipliner olarak geniş rezeksi-

yon ve rekonstrüksiyon uyguladığımız bir olguyu sunmaya değer bulduk.

Yöntem: Altmışbir yaşında erkek hasta, sağ  göğüs duvarı 8. kosta seviyesinde ele 

gelen şişlik ve  ağrı şikayetleri nedeniyle tarafımıza başvurdu.

BT’de 8. kosta kaynaklı, anterolateral bölgede, diyafragmaya invazyon kuşkusu olan 

ve karaciğere geniş bir alanda bası yapan, 7x6 cm kot kaynaklı kitle saptandı. Kotta 

destrüksiyon izlenmiştir. İlk planda benign kondrom düşünülmüştür.Transtorasik ince 

iğne aspirasyon biyopsi patoloji sonucu “miksokondroid matriks, malignite bulgusu 

saptanmadı” şeklinde raporlandı. PET-CT’de kitle SUV-max = 2,4 diğer vücut alanların-

da tutulum ölçülmedi. Kraniyal MR’da patolojik bulgu saptanmadı. Konseyde tartışılan 

hastaya operasyon kararı alındı.

Bulgular: İlk operasyonda sag 8.-9.kosta enblok, diyafragma ve çevre doku mak-

roskobik negatif sınırlarla rezeke edildi. Diyafragmanın batın tarafında invazyon sap-

tanmadı. Karaciğer ve diğer batın organlarında “bası” dışında patoloji saptanmadı. Ke-

mik tümör dokusuna komşu yumuşak dokudan frozen istendi, benign olarak bildirildi. 

Postoperatif parafin inceleme sonucuna göre gerekirse 2. operasyonda geniş rezeksi-

yon yapılmasına karar verildi. Oluşan göğüs duvarı açıklığı prolen yama, diyafragma 

“0” prolen ile kapatılarak operasyon sonlandırıldı.

Parafin incelemesi “8. kosta kaynaklı atipik kartilajinöz tümör”, tümör çapı: 

7,5x7x5,5 cm, kosta cerrahi sınırlarda tümör görülmedi, anterior cerrahi sınır 1,5 cm 

posterior cerrahi sınır 2,5 cm olarak bildirildi”. Tanıyı teyit amacıyla patoloji konsültas-

yonu istendi. Sonuç “Kondrosarkom (Grade II)” olarak geldi, bir başka patoloji konsül-

tasyonu ile de kondrosarkom tanısı doğrulandı. Hasta multidisipliner olarak konseyde 

tartışıldı ve rezeksiyonun genişletilmesine karar verildi.

8-9-10. kotlar bir önceki operasyonda rezeke edilen kısımların 4’ er cm uzağından 

rezeke edildi, kotların komşuluğundaki diyafragma da dahil olmak üzere piyes en-blok 

olarak rezeke edildi. Batın içi tekrar değerlendirildi, patoloji saptanmadı. Mevcut de-

fekt 2 mm’ lik 33x25 cm dual mesh ile kapatıldı. Plastik cerrahi tarafından “S-plasti” 

planlandı. Mevcut insizyon önde kostokondral bileşke hizasından yukarıya vertikal 

şekilde meme başı seviyesine, arkada ise posterior axiller hat boyunca iliak kanat se-

viyesine kadar genişletildi. Rotasyon flebi hazırlandı. Mevcut göğüs duvarı defektine, 

kotların anatomik uzanımına uygun olacak şekilde titanyum plaklar yerleştirildi. Cilt 

altı için de 1 mm’ lik 33x25 cm dual mesh konuldu. Hazırlanmış olan rotasyon flebi 

plastik cerrahi tarafından suture edildi.

Postoperatif patoloji incelmesinde rest tümör görülmedi. Onkoloji konsülasyonun-

da adjuvan tedavi endikasyonu konulmadı. Hasta halen sorunsuz olarak takip altında-

dır (postoperatif 7. ay).

Sonuç: Kondrom ile Kondrosarkom ayırımını yapmak bazen oldukça güç olabilir. 

Yapılacak olan rezeksiyonun büyüklüğünü etkilemesi bakımından ayırımı yapmak 

oldukça önemidir. Hastamızda da gerek preoperatif tanı için yapılan TTİA ve tru-cut 

biopsisi, gerekse ilk opeasyon sonrası gönderilen kitlenin tanısı benign olsa da, klinik-

radyolojik şüphe nedeniyle piyesin tekrar değerlendirilmesine karar verildi. Tanının 

kondrosarkom olarak gelmesi üzerine rezeksiyon sınırları genişletildi. Plastik cerrahi 

ve modern rekonstrüksiyon malzemelerinin yardımı, bu tür operasyonların daha az 

mortalite-morbidite ile yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: göğüs duvarı, kondrosarkom

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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[P-221]

PRİMER MEDİASTİNAL HİDATİK KİSTLERİN CERRAHİ 

TEDAVİSİ: 30 YILLIK TECRÜBE

 Atilla Eroğlu,  Yener Aydın,  Bayram Altuntaş,  Ali Bilal Ulaş
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, 
Türkiye

Amaç: Hidatik kistlerin mediastinal yerleşimi oldukça nadirdir. Bu kistlerin optimal 

tedavisi ile ilgili bazı tartışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada primer mediastinal hi-

datik kistlerde farklı cerrahi tekniklerin sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 

Materyal ve Yöntem: Kliniğimizde 1985 ve 2014 yılları arasında primer mediasti-

nal hidatik kist nedeniyle 24 olguya cerrahi tedavi uygulandı. Olguların 14’ü erkek 10’u 

kadın idi. Yaşları 11 ile 73 arasında değişmekte olup ortalama yaş 32 idi. 

Bulgular: En sık semptomlar öksürük (%58.3), göğüs ağrısı (%50) ve dispne (%20

.8) idi. Hidatik kist olguların 10’unda (%41.7) anterior mediasten, 9’unda (%37.5) 

posterior mediasten, 5’inde (%20.8) ise viseral mediastende yerleşimli idi. Olguların 

9’una (%37.5) sağ torakotomi, 7’sine (%29.2) sol torakotomi, 5’ine (%20.8) torakos-

kopik cerrahi ile yaklaşılırken 3 (%12.5) olguya ise median sternotomi ile yaklaşıldı. 

Olgulardan 19’una (%79.2) total perikistektomi uygulanırken 5 (%20.8) olguya vital 

yapılara ciddi adezyon nedeniyle kistektomi ve lokal kürataj uygulandı. Postoperatif 

morbidite, mortalite ve nüks gözlenmedi. 

Sonuç: Primer mediastinal hidatik kistler nadir görülmesine rağmen endemik 

bölgelerde mediastinal kistlerin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Son zaman-

larda mediastinal hidatik kistlerde torakoskopik tedavi etkili ve güvenli bir şekilde 

uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hidatik kist, mediasten, cerrahi

[P-222]

PARATROİD KARSİNOM VE GIANT CELL KARSİNOM

 Onur Bayrakçı,  İlknur Aytekin,  Ahmet Ferudun Işık,  Maruf Şanlı, 
 Bülent Tunçözgür,  Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Paratroid karsinomları ender görülen endokrin tümörler olup hiperparatroidizm 

olgularının %0,5–5’ini, tüm kanserlerin ise %0,005’ini oluşturur (3) Klinik olarak 

hiperkalsemik kriz, peptik ülser, kemik hastalıkları ve böbrek taşı gibi kalsiyum me-

tabolizması bozuklukları ve parathormon düzeyindeki yükseklik, boyunda kitle ile 

kendini gösterebilir (4). Dev Hücreli (Giant Cell) Kemik Tümörü indiferansiye hücreler-

den oluşan, çok sayıda multinükleer dev hücrenin yanında prolifere mononükleer veya 

stromal hücrelerin kaynaşması sonucunda ortaya çıkan bir tümördür (5). Genel olarak 

tüm kemik tümörlerinin %5’ini oluşturur. Yerleşim yeri olarak en sık femur distali ve 

tibia proksimalinde görülmektedir. Özellikle patolojik kırık olmuş olgularda daha sık 

izlenmektedir. İki nadir görülen tümörün birlikteliği nedeniyle

Olgu olarak sunmayı anlamlı bulduk. 47 y E hasta uzun zamandır yorgunluk ve son 

zamanlarda aşırı sinirlilik ve terleme şikayetleri ile dr a başvurmuş. Hiperkalsemi ve 

PTH yüksekliği saptanması üzerine Primer Hiperparatroidi tanısıyla Endokrinoloji ta-

kiplerinde olan hastanın yaklaşık 1 yıl önce sol dizde şişlik nedeniyle dış merkezde 

Ortopedi kliniğine başvuran hastada kitlesel lezyon saptanması üzerine total eksize 

edilmiş. Histopatolojik olarak Kemik Dev hücreli tümörü olarak raporlanmış. Patoloji 

preperat kosültasyonu ile fakültemizde tanı teyit edildi. Fizik muayenede boyunda 

palpabl lezyon saptanmayan ve solunum sesleri doğal olarak alınan hasta genel du-

rum bozukluğu nedeniyle Endokrinoloji kliniğine yatırıldı. Dirençli hiperkalsemi ve 

PTH yüksekliği saptanan hastanın Boyun USG ve Boyun Bt de patolojik bulgu olmadığı 

raporlandı. Kolay kırılan kemikleri nedeniyle mobilizasyonda problem yaşanan hasta 

Onkoloji kliniği tarafından değerlendirildi. Onkolojik tedavi yüksek riskli olabileceği 

nedeniyle uygun görülmedi. Toraks Bt de retrosternal yerleşimli 35x23 mm kitlesel 

lezyon saptanan hasta Endokrin-Genel Cerrahi-Patoloji-Nükleer Tıp-Radyoloji Konse-

yinde retrosternal kitlenin eksizyonu (Paratroid adenomu / karsinomu?) kararı alındı. 

Histopatolojik olarak Paratroid Karsinomu olarak raporlandı. Operasyon öncesi, parat-

roidin karsinomlarıyla adenomlarının ayırıcı tanısında yardımcı hiçbir bulgu yoktur. 

Ayrıca paratroidin karsinomuyla adenomu arasında histopatolojik ayırım dahi oldukça 

zordur. Çoğu paratroid karsinomları ilk cerrahi sırasında kuşkulanma ile tam olarak 

çıkarılabilir. 

Paratroid Karsinomu ve Kemik dev hücreli tümörü ayrı ayrı nadir görülen tümörler 

olup her iki tümörün birlikte bulunmasını ilginç bularak klinik olarak olgu şeklinde 

sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: paratroid karsinom, giant cell karsinom

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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[P-223]

PERİKARDİYAL DİVERTİKÜL İLE NADİR OLAN 

UNİLOKÜLER SİLİALI BRONŞ EPİTELİ İLE DÖŞELİ 

TİMİK KİST BİRLİKTELİĞİ:OLGU SUNUMU

 Bayram Metin1,  Şener Yıldırım1,  Sevinç Şahin2,  Selda Seçkin2, 
 Mustafa Fatih Erkoç3

1Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Yozgat
3Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Yozgat

Giriş: Perikardial kist ve divertiküller tüm mediastinal kitlelerin yaklaşık %7’lik bir 

kısmını oluştururlar. Perikardın fibröz tabakasının bir parçasının yapısal zayıflığı sonu-

cunda ve/veya perikardiyal sıvı basıncını artıran özellikle enflamatuar perikardit gibi 

durumlarda tunika serozadan herniasyon sonucunda perikardiyal divertiküller oluşur. 

Perikardiyal kist ve divertiküller çoğunlukla sağ kardiyofrenik sinüste yer almakla 

birlikte sol kardiyofrenik sinüs, superior mediasten, aortik ark seviyesi, sol hilusda da 

olabileceği bildirilmiştir.

Timik kistler ise mediastende görülen tüm kistlerin %1’den azını oluşturur. Timik 

kistler uniloküler ve multiloküler olarak katagorize edilir. Uniloküler kistler konjenital 

inflamasyon olmadan gelişen, ince duvarlı saydam içi kahverengi sıvı ile dolu kistlerdir. 

Duvar epiteli genellikle squamöz, transisyonel, kuboidal veya kolumnar epitellerle dö-

şelidir. Silyalı respiratuar epitelle döşeli timik kist olgusu literatürde 2 adet belirtilmiş.

Biz burada silyalı bronş epiteline sahip timik kisti ile eş zamanlı atipik lokalizasyon-

lu perikardiyal divertikülü olan bir olguyu sunuyoruz.

Olgu: Göğüs ağrısı ve öksürük şikayeti ile kliniğimize müracaat eden 73 yaşında 

bayan hastanın PAAC grafisinde sağda parakardiyak opasite tesbiti üzerine hastaya 

çekilen Toraks BT ve MR’da sağ inferior pumoner ligaman bölgesinde yaklaşık 8x10 

cm ebatında kistik lezyon ile anterior mediastende innominent vene komşu semisolid 

yapıda 2x3 cm ebatlarında iki adet lezyon görüldü. Preoperatif rutinleri tamamlanan 

hastaya sağ torakotomi yapılarak önce inferior pulmoner ligaman içindeki sağ akciğer 

alt loba ve özefagus duvarına yapışık olan yaklaşık 10 cm boyutunda kist ortaya kondu. 

Kistik yapı çevre dokulardan ayrıldıktan sonra inferior pulmoner venin posteriorundan 

perikarda sapı olduğu görüldü. Perikard açıldığında perikardiyal sıvının boşalması ile 

kist içininde boşaldığı görüldü ve yapının bir divertikül olduğu kanaatına varıldı. Aynı 

seansta retrosternal alandan plevra açılarak anterior mediastene ulaşıldı. Anterior me-

diastendeki tüm yağlı dokular rezeke edildikten sonra innominet ven komşuluğundaki 

3 cm’lik kistik lezyona ulaşılarak rezeke edildi.Postop patoloji sonuçları perikardiyal 

divertikülle uyumlu lezyon ve silyalı respiratuar epitelle döşeli timik kist olarak rapor 

edildi. Postoperatif 4. Gününde sorunsuz olarak taburcu edilen hastanın takiplerinde 

problem gelişmedi.

Sonuç: Primer mediastinal kitlelerin yaklaşık %20-30’unu kistik yapıda lezyonlar 

oluşturur. Tüm bu kistlerin %7’sini Perikardiyal kökenli kist ve divertiküller, %1’den 

azını timik orijinli kistler oluşturur. Bu iki farklı yapıdan kaynaklanan kistlerin eş za-

manlı görülmesine liateratürde rastlanılmamıştır. Vakamızda hem bu simultane bir-

liktelik hemde aynı cerrahi seansta iki lezyonunda simultane çıkarılması nedeni ile 

sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: timik kist, perikardiyal divertikül, bronş epiteli

Resim 1.

Resim 2.

[P-224]

HİDROPNÖMOTORAKSLA KARIŞAN SEMPTOMATİK 

DEV PERİKARDİYAL KİST OLGUSU

 Serda Kanbur Metin,  Mustafa Akyıl,  Aysun Mısırlıoğlu, 
 Serdar Evman,  Çağatay Tezel,  İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Mediastinal kistler nadir gözlenen, konjenital, neoplastik ve inflamatuar kaynaklı 

patolojilerdir. Tüm yaş gruplarında görülmekle beraber sıklıkla yetişkin yaş grubunda 

gözlenmektedir. Perikardiyal kist tüm mediastinal kistler arasında %7 oranında göz-

lenmektedir. X-ray, bilgisayarlı tomografi, ekokardiografi gibi tetkikler ile saptanmak-

tadır. Sıklıkla asemptomatik seyretmekle beraber, %20-30 olguda semptomatik olup 

ağrı, nefes darlığı, öksürük en sık gözlenen semptomlardır.

Olgumuz 45 yaşında bayan hasta bir yıldır nefes darlığı, göğüs ağrısı olan ve bu şikayet-

lerinin artması üzerine başvurduğu acil kliniğinde hidropnömotoraks tanısı alarak, tüp tora-

kostomi kapalı sualtı drenajı uygulanıyor. Daha sonra kliniğimizde tetkik edilen hastanın çe-

kilen toraks tomografisinde yaklaşık 15X12cm septasyonlar ve hava sıvı seviyeleri gösteren 

lezyon enfekte bül ön tanısı ile opere edildi. Sağ torakotomi yapılan hastada, perikarddan 

bir sap ile köken aldığı görülen akciğer parankiminden bağımsız olan kistik kitle komplet 

rezeke edildi. Hasta operasyon sonrası komplikasyonsuz olarak 3. günde taburcu edildi. 

Patolojisi 15x12x6 cm boyutlarında, lümeni multinodüler yapı gösteren ve sıvı içeren, tek 

sıralı kübik epitelle döşeli, perikardiyal kist ile uyumlu olarak raporlandı. Operasyon sonrası 

şikayetleri gerileyen hastanın 2. ay takibinde nüks saptanmadı.

Perikardiyal kistler sıklıkla bening olan ve müdahale gerektirmeden konservatif 

takip edilebilen patolojilerdir. Bası semptomları ön plana çıkan hastalarda zaman 

kaybetmeden kitlenin çıkarılması hayat kurtarıcı olabilir. İşlem seçiminde kistin yakın 

komşulukları ve operasyon riski düşünülerek seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: perikardiyal kist, mediastinal kitle

Resim 1.
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Resim 2.

Resim 3.

[P-225]

TİMEKTOMİ SONRASI MİYASTENİA GRAVİSLİ 

HASTALARDA İYİLEŞME VE REMİSYONU ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER

 Fazlı Yanık,  Yekta Altemur Karamustafaoğlu,  Cenk Balta
Trakya Üniversitesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı

Çalışmamızda kliniğimizde Miyastenia Gravis (MG) nedeniyle timektomi uygulanan 

olgularda, iyileşme ve remisyon üzerinde etkili olan faktörler araştırıldı.

Aralık 1996- Ocak 2015 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Gö-

ğüs Cerrahisi Kliniği’nde 15’i (%46,8) kadın, 17’si (%53,2) erkek, ortalama yaşları 

41,63+15,43 (14-68) 32 MG’li olguya, timektomi operasyonu uygulandı. Otuz olguda 

operasyon endikasyonu, çekilen Toraks BT’de timik kitle, iki olguda ise; tedaviye di-

rençli hafif generalize MG idi. Olguların 31’ine genişletilmiş transsternal timektomi 

uygulanırken, bir olguda rezeksiyon anterior torakotomi ile yapıldı. Olgular, operas-

yon sonrası klinik yanıt ve postoperatif dönemde gösterdikleri ilaç ihtiyacı açısından 

gruplandırıldı ve gruplar yaş, cinsiyet, preoperatif Osserman evresi, operasyon öncesi 

semptomların süresi, timik patolojiler, ektopik timik doku varlığı açısından karşılaştı-

rıldı. İstatistiksel analiz için Ki kare student t test ve one way ANOVA testleri kullanıldı.

Postoperatif histopatolojik incelemede 16 (%50) olguda timoma, 14 (%43.75) ol-

guda timik hiperplazi, iki olguda (%6,25) regrese timus dokusu tespit edildi. Timoma 

olan olguların yaş ortalaması 53.50+8, timoma olmayan olguların ise 31.25+13.35 

idi. Timoma olan olgular 40 yaş üzerinde, timik hiperplaziler ise 40 yaş altında ista-

tistiksel olarak anlamlı biçimde daha fazla görüldü (p=0.000). Hastanede kalış süresi 

ortalama 9,06±4.81 ve ortalama takip süresi 53,16± 35,17 ay idi. Postoperatif mor-

talite görülmedi. Bir olguda postoperatif saptanan yara yeri enfeksiyon antibiyoterapi 

ile tedavi edildi. Operasyon sonrası 18 olguda iyileşme, 12 olguda stabil yanıt yada 

kötüleşme, iki olguda remisyon oldu. Yaş, cinsiyet, Osserman evresi ve patolojik tanı 

gibi operasyona yanıtla ilişkili olabileceği düşünülen parametrelerin istatistiksel ola-

rak anlamlı olmadığı görüldü. Ancak operasyon öncesi semptomları 24 aydan daha az 

süren olgularda, iyileşme anlamlı derecede daha fazlaydı (p=0,000, n=18 (%56) ). 

Altı (%18.75) olguda mediastende ektopik timik doku tespit edildi. Ancak istatistiksel 

olarak ektopik timik doku varlığı ile operasyona klinik yanıt arasında herhangi bir ilişki 

saptanamadı.

Sonuç olarak, timektomi sonrası iyileşme oranını etkileyen en önemli faktör operas-

yon öncesi semptomların süresidir. Bu nedenle mümkün olan en kısa zamanda timek-

tomi yapılamasının MGli olgularda iyileşme ve remisyon oranlarını artıracağı kanaa-

tindeyiz. Çalışma grubumuzun az sayıda olması nedeni ile sonuçlarımızı desteklemek 

için daha fazla sayıda olgu içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: myastenia gravis, timoma, timektomi, cerrahi

[P-226]

KLİPSLİ ENDOSKOPİK SEMPATİK BLOKAJ SONRASI 

GELİŞEN NADİR BİR KOMPLİKASYON: PNÖMORAŞİ

 Fatih Candaş,  Akın Yıldızhan,  Rauf Görür,  Ömer Yavuz, 
 Turgut Işıtmangil
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi

Giriş: Pnömoraşi (PR) spinal kanal içinde hava varlığı olarak tanımlanan nadir bir 

durumdur. Çoğunlukla travmatik ve iatrojenik nedenlerle oluşur ve sıklıkla radyolojik 

incelemeler sırasında tesadüfen saptanır. PR genellikle asemptomatiktir ve konserva-

tif tedavi ile kendiliğinden düzelir.

Olgu: Her iki elinde aşırı terleme şikayetiyle müracaat eden 25 yaşındaki erkek 

hastaya bilateral palmar hiperhidroz tanısıyla T3 seviyesinden VATS ile bilateral to-

rakal klipsli sempatik blokaj ameliyatı yapıldı. İntratorasik serbest hava anestezinin 

hiperventilasyonu sonrası su altı sistemi ile drene edildi. Postoperatif rie grafisinde sol 

hemitoraksta minimal pnömotoraks gözlendi. Takiplerinde yaygın cilt altı amfizem ge-

lişen hastaya çekilen rie grafide pnömotoraksın ilerlemesi üzerine sol tüp torakostomi 

uygulandı ve toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile etyoloji araştırıldı. BT’de sol pnömo-

toraks, pnömomediasten, yaygın cilt altı amfizemi ve spinal kanalda hava (Pnömora-

şi) saptandı (Resim 1. A, B). Sempatik zincire uygulanan klipsin bulunduğu bölgede 

paryetal plevra arkasında hava gözlendi (Resim 1. C). Parankimal herhangi bir patoloji 

gözlenmedi. Herhangi bir nörolojik semptom gelişmeyen hastanın takiplerinde cilt altı 

amfizemi spontan regrese oldu.

Sonuç: Pnömoraşi birçok predispozan etyoloji ile oluşabilir. Fakat klipsli sempatik 

blokaj ameliyatı uygulanan hastalarda posterior mediastinal plevrada hasara yol açıl-

dığından pnömoraşi gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle intraoperatif dö-

nemde torasik kavitedeki serbest hava mümkün olduğunca aspire edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: pnömoraşi, endoskopik sempatetik blokaj, pnömotoraks

Resim 1.

[P-227]

NADİR YERLEŞİMLİ MEDİASTİNAL KİSTİK HİGROMA 

OLGUSU

 Gökay Reyhan,  Yeşim Doğan,  Mert Aygün,  Ertuğrul Yoldaş
Denizli Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Kistik higroma lenfatik dokunun benign gelişimsel anomalisidir. Haftalar 

veya aylar sonrasında büyük boyutlara ulaşabilir iken, günler içerisinde de hızlıca bü-
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yük boyutlara ulaşabilir. Tüm mediastinal tümörlerin %0.7-4.5’ini oluşturur. Genellikle 

boyun bölgesinde (%75-90) görülmek ile birlikte; %20’si aksillada, %5’i mediastinum-

da görülebilir. Nadir yerleşimli mediastinal kistik higroma olgusu irdelendi.

Olgu: Altmış yaşında olguya üç aydır süren öksürük şikayeti ile dış merkezde Toraks 

BT çekilmiş. Çekilen Toraks BT’de sağ paratrakeal mediastinal 40x34 mm’lik hipodens 

lezyon tespit edildi. Hastaya sağ torakotomi ile eksplorasyon uygulandı. Vena azygos 

altına yerleşen 4x3x1.5 cm’lik kitle eksize edildi. Patoloji sonucu kistik higroma olarak 

geldi. Olgu takibe alındı ve dört aydır nüks izlenmedi.

Sonuç: Kistik higroma nadir olarak mediasten yerleşimli benign bir anomalidir. Te-

davisi kistin total eksizyonudur. Total eksizyon sonrasında nüks izlenmemektedir, fakat 

parsiyel eksizyonda %100 nüks izlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: mediasten, kistik higroma

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-228]

ANTERİOR MEDİASTENDE NADİR BİR KİTLE: 

PRİMER EKTOPİK TİROİD

 Mehmet Ünal,  Soner Gürsoy,  Ali Alper Gülle,  Ahmet Üçvet
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği

Guatrlar, yer kaplayan mediastinal lezyonların %10- 15’ini oluştururken, superior 

mediastinal kitleler içinde en sık görülenidir. Ancak bunlar genelde tiroid dokusunun 

retrosternal bölgeye doğru büyümesiyle mediastinal kitle oluşturmaktadırlar. Boyun-

daki tiroid dokusundan bağımsız mediasten içinde yerleşimli ektopik tiroid olguları ise 

oldukça nadirdir. Mediastinal kitle tanısıyla tetkik edilen ve kesin bir ayırıcı tanısı yapı-

lamayan 57 yaşındaki bayan hastaya eksploratris cerrahi uygulandı. Videotorakoskopik 

(VATS) yöntemle kitle total olarak eksize edildi. Hem frozen hem de kati histopatolojik 

tetkik sonucu “primer ektopik tiroid dokusu” olarak raporlandı. Olgu, primer lezyonun 

bu lokalizasyonda nadir görülmesi sebebiyle literatür verileri ışığında gözden geçiri-

lerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: anterior mediasten, cerrahi, ektopik tiroid

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-229]

KÜNT TRAVMAYA BAĞLI PNÖMOMEDİASTİNUM: 

ENDOSKOPİK İNCELEME NE ZAMAN GEREKLİ?

 Önder Kavurmacı,  Ali Özdil,  Ayşe Gül Ergönül,  Ufuk Çağırıcı, 
 Kutsal Turhan,  Alpaslan Çakan,  H. Gülistan Bozdağ
Ege Üniversitesi Tıp Fakütesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Mediastinal dokular arasında hava saptanması olarak tanımlanan pnömo-

mediastinum (PM); minimal akciğer hasarına bağlı olabileceği gibi, trakeobronşial / 

özefagial yaralanma gibi ciddi bir etiyoloji sonucu da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, ge-

niş bir klinik yelpazede ele alınıp detaylı inceleme gerektiren bir antitedir. Radyolojik 

incelemelerin ardından, PM’ye neden olan patolojik bulguların ortaya konması için 
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bronkoskopi ve özofagoskopi gerekebilir. Tedavide, etiyolojiye göre, basit destek teda-

visinden majör cerrahi onarıma kadar değişen işlemler uygulanabilir. Bu retrospektif 

incelemede, kliniğimizde PM tanısı alan hastaların tanı ve tedavi yöntemleri ile öze-

fagoskopi ve/veya bronkoskopi gibi invaziv tanı yöntemlerine ne zaman başvurulması 

gerektiği konusu tartışıldı.

Gereç ve Yöntem: 2000-2014 yılları arasında spontan, iatrojenik ya da travmatik 

PM tanısı ile kliniğimize yatırılan toplam 93 hastanın dosya kayıtları incelendi. Pe-

netran toraks travmasına bağlı 15, iatrojenik olarak gelişen 6 (3’ü torasentez, 1’i diş 

çekimi, 1’i radyoterapi, 1’i trakeostomi sonrası) ve 3 spontan PM olgusu, homojen bir 

grup oluşturabilmek için çalışma dışı bırakıldı. Künt toraks travması sonrasında gelişen 

ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile PM tanısı alan 69 hasta ile çalışmaya devam edildi.

Bulgular: Künt toraks travmasındaki etiyolojik faktörler; 25 yüksekten düşme, 28 

araç içi trafik kazası, 10 araç dışı trafik kazası, 3 ağırlık altında kalma, 3 darp şeklindey-

di. Hastaların 59’u erkek ve 10’u kadın olup yaş ortalaması 47.60±17.47 (yaş aralığı: 

16-80) idi. Eşlik eden patolojiler; 64 olguda (%92.7) pnömotoraks (15’i bilateral), 59 

olguda kot fraktürü (%85.5), 49 olguda (%71.0) hemotoraks, 47 olguda kot dışı diğer 

kemik fraktürü (%68.1), 5 olguda (%7.2) intrakranial hemoraji, 5 olguda (%7.2) batın 

içi organ yaralanması şeklindeydi. Elli yedi olguda (%82.6) PM’ye cilt altı amfizemi 

de eşlik etmekteydi. Otuz dokuz hastaya toplam 45 tüp torakostomi uygulandı. Beş 

hastada ise torasentez dışında ek cerrahi müdahale gerekmedi. Dört hastada cilt altı 

amfizemin drenajı için cilt-cilt altı kesisi yapıldı. PM, tüm hastalarda radyolojik ve 

klinik olarak takip edildi, mediastinal amfizemin rezorbsiyonunu hızlandırmak ama-

cıyla nazal oksijen verildi. Tüp torakostomi uygulanan hastaların hava-sıvı drenajı 

sonlanması ve akciğer ekspansiyonu sağlandıktan sonra toraks drenleri sonlandırıldı. 

Hastaların ortalama yatış süresi 9.12±7.02 (3-39) gün idi. Tüm hastalar, hastaneden 

çıkarıldıktan sonra başvurdukları poliklinik kayıtları da incelenerek komplikasyonlar 

açısından değerlendirildi.

Sonuç: PM, oluşumuna yol açabilecek ciddi nedenler dolayısıyla dikkatle izlenmesi 

gereken klinik bir antitedir. Etiyolojiyi belirlemek için bronkoskopi ve/veya özefagos-

kopi yapılmasını öneren ve endoskopi ile BT’nin duyarlılığını karşılaştıran çalışmalar 

bildirilmiştir. İncelediğimiz olgularda; a) BT’de trakeobronşiyal yaralanma bulgusunun 

olmaması, b) masif hava drenajının bulunmaması ya da c) yutma güçlüğü gelişmemesi 

durumunda endoskopi yapılmasını gerekli görmedik. Altmış dokuz hastadan oluşan 

seride, olguların hiçbirinde PM’ye bağlı bir komplikasyon gelişmedi. Sonuç olarak, 

BT’de PM tespit edilen künt toraks travmalı hastalarda, klinik ve radyolojik bulgula-

ra göre endoskopik inceleme kararının verilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz. 

PM’nin radyolojik ve klinik sınıflamasına yönelik bir algoritma oluşturulmasının bu 

klinik antitede tanı ve tedaviye ışık tutacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: pnömomediastinum, travma, BT, bronkoskopi, endoskopi

[P-230]

ÖN MEDİASTİNAL DEV TİMUS NÖROENDOKRİN 

KARSİNOMU OLGUSU

 Alkın Yazıcıoğlu1,  Seda Yamak2,  Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Timus nöroendokrin karsinomları nadir görülen, Kulchitsky hücrelerinden 

köken alan, lokal invazyon ve uzak metastaz potansiyelleri olan, kötü prognozlu ma-

lign tümörlerdir. Timik nöroendokrin karsinomalar tüm ön mediasten malignitelerinin 

yaklaşık %2-4’ünü oluşturmaktadır.

Olgu: 13 yaşında erkek hasta sol göğüs ön duvarında şişlik şikayetiyle gittiği dış 

merkezde çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde ön mediastinal dev kitle saptanıp 

kurumumuza yönlendirilmiştir. Yapılan tetkiklerde ön mediastende, boyuna uzanım 

gösteren 16x10x9 cm boyutlarında dev kitle tespit edildi (SUVmaks: 8,03) (Resim 1). 

Ürolojik muayenesi normal olan hastanın transmediastinal biyopsi sonucu indifferan-

siye karsinoma olarak geldi. Cerrahi eksizyon planlanan hastaya sternotomi ve collar 

insizyonu ile mediastinal kitle eksizyonu, perikardiyal greft rekonstrüksiyonu ve sol 

akciğer üst lob wedge rezeksiyonu gerçekleştirildi. Kitle medialde vena cava süperior 

ve azigos veni, süperior ve lateralde arkus ve desendan aorta, sol subklaviyan arter, 

sol common carotid arter ve sol juguler ven ile yakın komşuluktaydı; ancak invazyon 

göstermemekteydi. Brakiosefalik ven ise kitlenin ortasından transvers olarak geçmek-

teydi; kitle brakiosefalik ven dahil olmak üzere tüm vasküler yapılardan eksize edildi. 

Posteriordan perikarda invaze olan kitle perikard ile eksize edilip perikardiyal rekons-

trüksiyon uygulandı. Kitle sol akciğere de invaze olduğu için sol akciğer üst loba wedge 

rezeksiyon uygulanarak total olarak eksize edildi (Resim 2). Sol frenik sinir kitle içinde 

kaldığı için eksize edildi; diyafragma plikasyonu işleme eklendi. Patolojik incelemesi 

indifferansiye nöroendokrin karsinoma olarak gelen tümör Masaoka Evre 3 ve T3N1M0 

olarak değerlendirildi (Resim 3). Post-op gelişen şilotoraks konservatif yöntemle teda-

vi edildi ve 16. günde olgu taburcu edildi. Kemo-radyoterapi planlandı.

Tartışma: 1972 yılında Rosai ve Higa timik nöroendokrin karsinomların timomadan 

faklı davranış özellikleri gösterdiklerini bildirmişlerdir. Ancak günümüzde bu tümörler 

için kabul gören ortak bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

sınıflandırmasına göre iyi diferansiye ve kötü diferansiye nöroendokrin tümörler ola-

rak iki ana grupta incelenmektedir. Ahn ve ark.’nın histopatolojik çalışmasına göre ti-

mik nöroendokrin tümörler sinaptofizin, kromogranin ve CD 56 immünohistokimyasal 

boyama yöntemlerinden en az ikisine pozitivite göstermektedir. Olgumuzda sinapto-

fizin ve kromogranin için ekspresyon mevcuttu. Oldukça büyük boyutlara ulaşabilen 

tümörler olup total eksizyondan yıllar sonra bile metastaz bildirilen olgular mevcuttur. 

Komplet eksizyon sonrası adjuvan kemoterapi önerilmekte, metastaz ve nüks açısın-

dan da yakın takip edilmelidir. Ameliyat sonrası 9.ayında olan olgumuz medikal on-

koloji takibi altındadır. 

Anahtar Kelimeler: nöroendokrin karsinom, timus, mediasten, Kulchitsky

Resim 1. Bilgisayarlı tomografide dev mediastinal kitle.

Resim 2. Tümörün intraoperatif görüntüsü.

Resim 3. Eksizyon sonrası patoloji materyalinin makroskopik görüntüsü.
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[P-231]

SERVİKAL MİGRASYON GÖSTEREN TİMİK KİST

 Alkın Yazıcıoğlu1,  Serhat Koca2,  Yavuz Fuat Yılmaz3,  Nesrin Turhan4, 
 Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi 
Kliniği, Ankara
3Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara
4Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Timus, gestasyonun yedinci haftasında 3. faringeal yarıktan gelişimine baş-

lar ve anterior mediastene doğru timofaringeal yol boyunca ilerler. Timik kistler nadir 

görülen konjenital anomaliler olup timofaringeal yolda bulunan hücrelerden geliştiği 

düşünülmektedir. Konjenital timik kistlerin nadir de olsa servikal komponenti bulun-

maktadır. Servikal timik kistler genellikle hayatın ilk dekatında karşımıza çıkmakta ve 

tüm konjenital boyun kitlelerinin %0.3 - %1’ini oluşturmaktadır.

Olgu: 30 aylık kız çocuk son bir yıldır büyüyen ve ağladığı zaman belirginleşen 

boyunda kitle şikayetiyle, vasküler anevrizma ön tanısı ile pediatrik kardiyolojine kli-

niğinde yatmakta iken istenilen konsültasyon üzerine değerlendirildi. Yapılan toraks 

bilgisayarlı tomografide sol submandibular alandan başlayıp anterior mediastene, ar-

kus aorta ve sol ana pulmoner arter komşuluğuna uzanım gösteren 43 x 126 x 30 mm 

boyutlarında kistik kitle lezyonu tespit edildi. Kistin boyuna uzanım gösteren kısmı 

servikal ve torakal manyetik rezonans (MR) ile değerlendirildiğinde; kistin boyun sol 

yarısında sternokleidomastoid kasın posteromedialinde sol juguler veni deplase ettiği 

ve mediastene uzandığı görüldü (Resim 1). Kiste uygulanan ponksiyon non-diagnostik 

olup, hastaya KBB kliniği ile birlikte elektif operasyon planlandı. Sternotomi ve sol 

servikal insizyon uygulanan hastanın kistik kitlesi eksize edildi (Resim 2). Histopato-

lojik değerlendirmede kübik epitel ile döşeli kist epiteli altında timus dokusu izlendi 

ve olgu uniloküler timik kist olarak değerlendirildi (Resim 3). Hasta operasyon sonrası 

6. gün taburcu edildi.

Tartışma: Timik kistler konjenital ve akkiz olarak ikiye ayrılmakta; akkiz kistler çoğu 

zaman multiloküler, konjenital kistler ise uniloküler veya multiloküler olabilmekte-

dir. Konjenital timik kistlerin içeriği uniloküler kistik sıvı ile dolu olup kübik epitel ile 

çevrili lenfositten zengin ince çeperli duvar mevcuttur. Histopatolojik incelemelerde 

ise konjenital timik kistlerde Hassal korpüsküllerinin bulunması diagnostiktir. Tedavisi 

cerrahi eksizyon olup nüks olasılığı komplet eksizyondan sonra oldukça azdır.

Anahtar Kelimeler: timus, timik kist, hassal korpüskülleri, mediasten, servikal

Resim 1. Manyetik rezonans görüntülemede mediastenden boyuna uzanan kistik kitle.

Resim 2. Olgunun intraoperatif görüntüsü.

Resim 3. Kist duvarının histopatolojik incelemesinde kübik epitelle döşeli kist epiteli altında timus dokusu 

(Hematoksilen EozinX4).

[P-232]

VİDEOTORAKOSKOPİK OLARAK REZEKE EDİLEN İKİ 

PERİKARDİYAL DİVERTİKÜL OLGUSU

 Şener Yıldırım1,  Bayram Metin1,  Yavuz Selim İntepe2,  Sevinç Şahin3, 
 Selda Seçkin3

1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Yozgat

Giriş: Perikardial kist ve divertiküller tüm mediastinal kitlelerin yaklaşık olarak 

%7’lik bir kısmını oluştururlar. Perikardiyal kist ve divertiküller çoğunlukla sağ kar-

diyofrenik sinüste yer almakla birlikte, sol kardiyofrenik sinüs, superior mediasten, 

aortik ark seviyesi ve sol hilusda da yer alabilirler. Perikardiyal kist ve divertiküller 

asemptomatik oldukları sürece takip edilebilirler. Fakat ayrıcı tanının tam yapılama-

ması ve değişik komplikasyonları nedeni ile cerrahi olarak çıkarılması önerilmektedir. 

Biz burada torakoskopik olarak opere ettiğimiz iki olguda farklı iki lokalizasyondaki 

perikardiyal divertikül olgularını bulguları ve resimleri ile sunmayı amaçladık.

Olgu 1: 65 yaşında bayan hasta eforla nefes darlığı yakınmasıyla göğüs hastalıkları 

polikliniğine başvurmuş. Astım tanısıyla takipte olan hastaya çekilen Toraks BT’de sağ 

kardiyofrenik sinüste kistik lezyon saptanmış. Göğüs cerrahisine yönlendirilen has-

tanın fizik muayenesinde solunum sesleri bilateral azalmış idi. KML tanısıyla tedavi 

alan ve 2 yıldır remisyonda olduğu bildirilen hastanın eritrosit sedimentasyon hızı 

22mm/h, diğer laboratuvar bulguları normal sınırlarda idi. Toraks BT’si “Toraksta sağda 

kardiofrenik sinüs düzeyinde yaklaşık 50x41 mm boyutlarında düzgün konturlu ho-

mojen hipodens belirgin kontrast tutulumu göstermeyen yumuşak doku komponenti 

içermeyen kistik lezyon izlendi (hidatik kist?). Akciğer sekestrasyonu ekarte edilme-

miştir.” olarak raporlandı. VATS ile yapılan eksplorasyonda sağ kardiyofrenik sinüs an-

teriorunda yerleşik kistik lezyonun perikard ile devamlılık gösterdiği izlendi. 3 port ile 

tamamlanan operasyonla lezyon perikardial pencere açılacak şekilde eksize edildi. Kati 

patolojisi “Histopatolojik bulgular klinik bulgular uyumlu ise “perikardial divertikül” 

lehine yorumlanabilir.” olarak raporlandı.

Olgu 2: KOAH tanısıyla takip edilen 44 yaşında erkek hasta şikayetlerinde artış 

nedeniyle göğüs hastalıkları polikliniğine başvurmuş. Çekilen Toraks BT’de sol hemi-

toraksta kistik lezyon izlenen hasta göğüs cerrahisine konsülte edilmiş. Nefes darlığı 

yakınması bulunan hastanın fizik muayenesinde bilateral ronküs mevcuttu. Laboratu-

var değerleri normal sınırlarda idi. Toraks BT’si “Üst mediasten düzeyinde aortik arkus 

anterolateralinde prevasküler yerleşimli 38x27 mm boyutlarında düzgün konturlu ha-

fif fipodens belirgin kontrast tutulumu göstermeyen kistik lezyon izlendi (bronkojenik 

kist?)” olarak raporlanmış idi. 3 port açılarak yapılan VATS ile perikardiyal yağlı doku 

içinde perikardla ilişkili olarak gözlenen kistik yapının eksizyonu tamamlandı. Patoloji 

sonucu “perikardiyal divertikül” olarak raporlandı.

Sonuç: Konforlu bir postoperatif dönem sağlamaları, hospitalizasyon süresini 

kısaltmaları ve küçük insizyon alanları sayesinde kozmetik avantajları ile torakos-

kopik uygulamaların kullanımı son yıllarda gittikce artmaktadır. Perikardiyal kist ve 

divertiküller gibi mediastinal kitleler VATS ile kolaylıkla tedavi edilebilecek lezyonlar 

olması bakımından bunların tanı ve tedavisinde VATS öncelikli cerrahi yöntem olarak 

düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: VATS, perikardiyal, divertikül
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Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-233]

DEV RETROSTERNAL GUATRDA CERRAHİ

 Süleyman Anıl Akboğa1,  Celal Buğra Sezen1,  Niyazi Kanberli2, 
 Anar Süleymanov1,  Anıl Gökçe1,  Aynur Baş1,  Abdulkadir Bedirli2, 
 Sedat Demircan1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Retrosternal guatr veya substernal guatr, göğüs boşluğu içinde yer kaplayıcı özelliğe sa-

hip olan ve büyük çoğunlukla guatrın büyüyerek üst mediastinuma doğru uzanım gösteren 

bunun yanında primer mediasten orjinli de olabilen bası semptomlarına yol açabilen tiroid 

bezi patolojisidir. Retrosternal guatr bası semptomlarına yol açabilmesi, potansiyel hava 

yolu obstrüksiyonu yaratabilmesi ve malignite olasılığı göz önüne alındığında cerrahi ola-

rak tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Retrosternal guatr cerrahi uygulanan guatr ol-

gularının yaklaşık olarak %3-20’sini oluşturur. Substernal guatr komplet (komplet aberran 

tiorid) veya parsiyel (serviko-mediastinal guatr) olarak da nitelendirilebilmektedir. Komp-

let lezyonlar heterotopik tiroid dokusundan oluşur ve büyük çoğunlukla antero-süperior 

mediastende bunun yanında orta ve posterior kompartmanlarda da yerleşim gösterirler. 

Retrosternal guatr tanısı almış olan hastaların %3-30’unda daha önceden geçirilmiş ser-

vikal tiroidektomi öyküsü mevcuttur. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda servikal 

tiroid bezi operasyonlarında intratorasik yerleşim gösterebileceği düşünülerek mutlaka 

tam bir eksplorasyon yapılmalıdır. Retrosternal guatr olan olguların %15-30’luk bir kısmı 

asemptomatik seyretmektedir. Asemptomatik olan hastalara herhangi bir sebeple çekilen 

akciğer grafisinde rastlantısal olarak saptanan trakeal itilme ve mediastinal genişleme 

gibi durumlarda retrosternal guatr düşünülmelidir. Retrosternal guatrı olan olgularda 

semptomlar genellikle sternum ve vertebral kolon arasındaki vital organlara yapılan bası 

ile ortaya çıkar. Retrosternal guatr trakeaya yaptığı kompresyon sebebi ile stridor, nefes 

darlığı veya öksürüğe yol açarken bazı durumlarda özefagus basısı yaparak yutma güç-

lüğü meydana gelir. Rekürren laryngeal sinir basısı veya invazyonuna bağlı ses kısıklığı 

nadir olarak da Vena Cava Süperior, pulmoner arter veya karotid arter basısı ile Vena Cava 

Süperior (VCS) sendromu, pulmoner hipertansiyon veya iskemik ataklara yol açabilir. Ret-

rosternal guatr olgularının büyük çoğunluğunda servikal insizyon ile tiroidektomi başarı 

ile yapılabilmektedir. Hatta bazı serilerde posterior mediasten yerleşim gösteren olguların 

büyük kısmında bile servikal yaklaşımın yeterli olduğu bildirilmiştir. Fakat bazı durumlar-

da sevikal insizyona ek olarak tam veya parsiyel medyan sternotomi gerekebilmektedir. 

Ek cerrahi yöntemler genellikle, daha önce geçirilmiş tiroid cerrahisi, kontrol edilemeyen 

kanama, kanlanmasını mediastinumdan sağlayan primer mediastinal guatr, nüks intrato-

rasik guatr ve yoğun yapışıklık, posterior mediastinal lokalizasyon, malignite ve acil hava 

yolu obstrüksiyonu sebebi ile uygulanmaktadır. Ayrıca mediastinuma uzanım gösteren alt 

polün palpe edilemediği durumlarda ek cerrahi yöntemler uygulanmalıdır. Retrosternal 

guatr olgularının büyük kısmı bening niteliktedir. Bizim olgumuzda ise 53 yaşındaki erkek 

hastaya 3 aydır nefes darlığı ve uyku apne sendromu olması sebebi ile tanı amaçlı bil-

gisayarlı toraks tomografisi çekildi. Mediastinuma uzanım gösteren dev substernal guatr 

olması sebebi ile genel cerrahi ile cerrahi planladık.Bu vakada yöntem olarak genel cerrahi 

coller insizyon yaptıktan sonra alt polün net olarak palpe edilememesi sebebi ile median 

sternotomi uyguladık ve öncelikle timus dokusunu total olarak çıkardık. Sonrasında ret-

rosternal tiroid dokusu bütün sınırları ile palpe edildikten sonra rezeke edildi.Bu olgudaki 

primer amacımız hastada meydana gelmiş olan trakeal basıyı kaldırarak nefes darlığını 

düzeltmekti. Postoperatif olarak hasta incelendiğinde trakeal bası ortadan kalktığı için 

hastanın nefes darlığında anlamlı bir düzelme saptandı. Postoperatif çıkarılan spesmenin 

boyutlarını ölçtüğümüzde15*15cm boyutunda dev retrosternal tiroid dokusu saptadık.

Sonuç olarak, retrosternal guatrı olan olgularda yapılan detaylı preoperatif değer-

lendirme sonrasında uygulanan cerrahi ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 

Olguların büyük bir kısmında servikal yaklaşım yeterli olmakla birlikte, endikasyon 

durumunda eklenecek parsiyel veya komplet medyan sternotomi ile intratorasik yerle-

şim gösteren anormal tiroid dokusu düşük morbidite ve mortalite ile rezeke edilebilir.

Anahtar Kelimeler: retrosternal guatr, tiroid, coller insizyon, median sternotomi

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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MEDİASTİNAL NODÜLER KOLLAİDAL HİPERPLAZİ

 Hakan Keskin
Akdeniz Üniversitesi

Mediastenin içerisinde çok değişik organların bulunması nedeni ile bu lokalizasyon-

da yer alan benign ve malign lezyonlar çok geniş bir yelpazede yer almaktadır Genel 

olarak çocuklarda nörojenik tümörler ve enterojenik kistler, yetişkinlerde nörojenik 

tümörler, timik lezyonlar, lenfomalar ve germ hücreli tümörler mediastende en sık 

görülen lezyonlardır. Yetişkinlerde primer mediastinal lezyonların %65’i ön medias-

tende, %10’u orta mediasten ve %25’i paravertebral bölgede yer alırken, çocuklarda 

bu oranlar sırasıyla %38, %10 ve %52 olarak bildirilmiştir. Geliştiği anatomik lokali-

zasyona göre, ön mediastende timik tümörler, teratom ve diğer germ hücreli tümörler, 

lenfomalar (T- hücreli lenfoma), tiroid lezyonları, orta mediastende adenopatiler, ge-

lişim anomalileri ve anevrizmalar, arka mediastende ise nörojenik tümörler, özefagus 

tümörleri ve herniler en sık görülen lezyonlardır. Ayrıca bu lezyonların stratejik bir 

bölgede yer alması toraks cerrahları için ayrı bir önem taşımaktadır.

48 yaşında bayan hasta nefes darlığı şikayeti ile çekilen toraks ctsinde anterior me-

diastende sağ hemitoraksa doğru uzanım gösteren kitlesi olması nedeniyle torakotomi 

planlandı. 10 yıl önce total tiroidektomi yapılan hasta tefor tb 1x1 kullanmaktaydı. 

Sağ torakotomi ile mediastinal kitle künt ve keskin disseksiyon ile mediastinal alandan 

çıkarıldı. Toraksa 1 adet göğüs tüpü konuldu. Katlar anatomik planan uygun olarak 

kapatıldı. Postoperatif bir komplikasyon gelişmedi. 3. gününde gerekli medikal tedavi 

ve öneriler ile taburcu edildi. Poliklnik kontrolünde bir sorun yoktu. Patoloji sonucu 

9x8x5.5 cm boyutlarında kistik dejenerasyon gösteren ve kanama alanları taşıyan no-

düler kolloidal hiperplazi, mediastinal kitle eksizyonu olarak raporlandı.

Mediastinal kitlelerde özellikle önceden guatr operasyonu olanlarda ektopik guatr 

olabileceğini aklımızda bulundurmamız gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: mediasten, nodüler kollaidal hiperplazi, guatr

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-235]

ABDOMİNAL PENETRAN YARALANMA SONRASI 

GELİŞEN PNÖMOMEDİASTİNUM

 Mahmut Özbey,  Şamil Günay,  İbrahim Can Kürkçüoğlu, 
 Mehmet Ağar,  İrfan Eser
Harran üniveristesi Göğüs Cerrahisi

Giriş: Pnömomediastinum ve subkutanöz amfizem, akciğerlerden ve larinks, tra-

kea, bronşlar ve özefagus gibi lümenli organlardan havanın mediastene sızmasına 

bağlı olarak nadir görülen bir durumdur. Sıklıkla torasik yaralanmalarda görülmesi-

ne karşın çok daha az sıklıkla kolon yaralanmalarında görülür. Retroperitoneal yolla 

oluşan pnömomediastinuma, retroperitondan ve mediastenden servikale yumuşak 

dokuların devamlılığı neden olur. İntraabdominal kesici delici alet yaralanması olan ve 

24 saat sonra pnömomediastinum gelişen hastanın, mevcut havasının intraperitondan 

retroperitoneal yolla oluştuğunu vurgulamak için sunuldu.

Olgu: Otuz sekiz yaşında erkek hasta kesici delici alet yaralanması sonrası başvur-

duğu acil servisimizde yapılan muayenesinde sol ön aksiller hat 5. interkostal aralıkta 

2 cm yüzeyel, batın sol alt kadranda 1 cm, sağ uyluk ve sol kolda küçük boyutlarda yü-

zeyel kesileri mevcuttu. Hastanın karın ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetleri olmamak-

la beraber kalp atım hızı 78 atım/dk, TA: 178/92 mmHg, saturasyon %98 ateş 36,2 idi. 

Yapılan batın ultrasonografisi, çekilen batın ve toraks bilgisayarlı tomografileri normal 

olarak yorumlandı. 24 saatlik yakın takibinde ani gelişen karın ağrısı, boyunda şişme 

ve göğüs ağrısı gelişen hastanın muayenesinde, batında yaygın hassasiyet, boyun sağ 

tarafında cilt altı amfizem tespit edildi. Çekilen kontrol batın ve toraks bilgisayarlı to-

mografilerinde hemo-pnömotoraks olmaksızın pnömomediastineum, intraperitoneal 

ve pararenal alandan özefagusa uzanan retroperitoneal hava görüldü. Bu havanın ret-

roperitoneal yolla pnömomediastinum oluşturduğu gözlendi (Resim 1. A, B). Acil ola-

rak opere edilen hastada sigmoid kolonda 0,5 cm’lik kesici delici alet yaralanmasına ait 

perforasyon tespit edilerek primer süture edildi. Kolon perforasyonu, retroperitoneal 

alanda hava birikimine neden olabilir. Hava bu yolla çok nadir olarak görülen cilt altı 

amfizeme ve pnömomediastinuma yol açabilir (3). Retroperitoneal yolla oluşan pnö-

momediastinum anatomik olarak açıklanabilir. Meyer’in ifadesine göre sigmoid kolon 

perforasyonu sonrası pararenal alanda biriken hava posterior pararenal boşluktan di-

yafragmatik hiatuslardan geçerek pnömomediastinum ve subkutan amfizeme yol açar 

(5). Sunulan olguda aynı patafizyolojinin hakim olduğu düşünüldü. Torakotomi gibi 

majör cerrahi gereken vakalar olmasına karşın olguda semptomlar sınırlı olduğundan 

pnömomediastinuma konservatif yaklaşıldı (4).

Sonuç: Torasik ve abdominal penetran yaralanmalı hastalarda büyük hava yolları 

ve akciğerlerde patoloji yoksa, klinisyen mediastendeki havanın batın içi organların 

yaralanması sonucu retroperiton yoluyla oluşabileceğini akılda tutmalıdır. Litera-

türde sınırlı vakalar bulunduğundan karar vermede yakın gözlemin önemli olduğu 

unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: penetran yaralanma, pnömomediastineum, mediastinit

Resim 1.

[P-236]

DİŞ ÇEKİMİ SONRASI GELİŞEN 

PNÖMOMEDİASTİNUM

 Mehmet Ağar,  Şamil Günay,  İbrahim Can Kürkçüoğlu, 
 Mahmut Özbey,  İrfan Eser
Harran Üniversitesi Göğüs Cerrahisi

Giriş: Pnömomediastinum mediasten içinde serbest hava bulunması olarak ta-

nımlanmaktadır. Rutin diş çekimleri sonrası görülen mediastinal amfizem oldukça 

nadir bir komplikasyondur. Sıkıştırılşmış hava sağlayan araçlarla yapılan diş çekimi 
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uygulamalarında,basınçlı havanın retrofaringeal alana yayıldığı varsayılmaktadır yada 

periferal pulmoner alveollerin rüptürü sonucu görülür. Sıklıkla tedaviye ihtiyaç duy-

madan septomların gerileyebildiği (2) ya da yoğun bakım gerektirebilecek kadar ciddi 

bir durumdur. Bu olgu sunumunda sol alt 2. azı diş çekimi sonrasında servikofasiyal ve 

mediastinal amfizem gelişen bir olguyu sunmayı planladık.

Olgu: 29 yaşında bayan hasta acil servise yüzünde,boynunda ve göğüs bölgesinde 

şişlik,göğüs ağrısı,nefes darlığı şikayetleri ile başvurmuş.Hastanın hikayesinde aynı gün 

sol alt 2. azı dişinin çekildiği ve işlem sonrası yüzünün sol yanınında şişliğin başladığı ve 

boyuna yayıldığı öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinda Ta: 130/80, solunum sayısı: 20, 

nabız:100, sat: %98 (oksijensiz), ateş: 36,8. Baş boyun muayenesinde sol fasiyal bölgede 

ve solda daha belirgin olmak üzere bilateral servikofayiyal şişlik vardı.Palpasyonda yüzün 

sol yanında,boyunda,göğüs an duvarı boyunca cilt altında krepitasyonlar mevcuttu. Has-

tanın WBC:13,9 CRP:2,17 idi. BYK normal idi. PA AC grafisinde sol klavikula üzerinde cilt 

altı amfizemle uyumlu görüntü saptandı.Hastanın çekilen maksillofasiyal ve boyun BT 

sinde sol yanak, sol temporal bölgede kas planları arasında yaygın hava dansiteleri izlen-

di (Resim 1). Toraks BT sinde paratrakeal alanda, sternum üzeri cilt altında amfizem ve 

mediastende belirgin pnömomediastinum ile uyumlu görünüm saptandı. Hasta servise 

yatırıldı. Servis takiplerinde hastaya nazal kanilden 2L/dk dan oksijen ve istirahat tedavisi 

uygulandı. Bronkoskopide larenks ve trakea normal olarak değerlendirildi. Hastanın me-

dikal tedavisi düzenlendi. Takip ve tedavis süresince hastada mediastinit lehine olumsuz 

bir gelişme yaşanmadı. Tedavisin 3. gününde klinik ve radyolojik olarak stabilleşen hasta 

poliklinik takibe alınarak önerilerle taburcu edildi.

Sonuç: mediastinal amfizem yaşamı tehdit eden, YBÜ gereksinimi gösterebilen 

diş ile ile ilgili müdahaleler sonucunda görülen bir komplikasyondur. Diş hekimleri 

diş çekiminden sonra nadir de olsa mediastinal amfizem gelişebileceğini göz önüne 

alarak basınçlı donanımları kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Acil servis 

hekimleri ise diş çekimi öyküsü olan hastalarda gelişen nefes darlığı varlığında medi-

asten amfizemini akla getirmeli, mediastinal amfizemi olan olgularda yakın tarihte diş 

müdahalesi geçirip geçirmediği sorusunun sorulması unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: pnömomediastinum, cilt altı amfizem, göğüs ağrısı, nefes darlığı

Resim 1.

[P-237]

TİMUS YERLEŞİMLİ ATİPİK KARSİNOİD TÜMÖR 

OLGUSU

 Mesut Buz,  Aysun Ölçmen,  Mustafa Vedat Doğru,  Altan Ceritoğlu, 
 Yaşar Sönmezoğlu,  Kerem Türkmen,  Seyyit İbrahim Dinçer
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Atipik karsinoid tümörler sıklıkla periferik yerleşimli olup, malign seyirlidir. İleri 

yaşlarda ortaya çıkar. %70 Oranında metastaz yapar. 5 Yıllık survey %60 oranındadır. 

Bu yazımızda timus yerleşimli atipik karsinoid tümörlü bir olgu incelenmiştir. Hasta-

mız ampiyem nedeniyle takip edildiği sırada çekilen toraks bt de timusda dev kitle 

saptandı. Median sternotomi ile kitle rezeksiyonu yapılan hastanın patoloji sonucu 

timus ve mediastinal yağlı dokuda atipik karsinoid tümör saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: atipik karsinoid tümör, timus, cerrahi

Resim 1.

Resim 2.

[P-238]

PARAAORTİK KİTLE İMAJI VEREN SOL SÜPERİOR 

İNTERKOSTAL VEN; AORTİK NİPPLE

 Burhan Apilioğulları1,  Sami Ceran1,  Necdet Poyraz2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, 
Konya, Türkiye

Amaç: Torasik bir patoloji imajı veren sol süperior interkostal ven, radyolojik 

görüntülemelerde’’aortik nipple’’olarak da isimlendirilmektedir. Biz burada paraaortik 

kitle olarak değerlendirilen ve kliniğimize yönlendirilen olgumuzu sizlerle paylaşmak 

istedik.

 Gereç ve yöntemler:

74 yaşında bayan hasta, yaklaşık 4 ay önce başlayan sırt ağrısı nedeniyle ilk başvurdu-

ğu merkezden,’’aort komşuluğunda kitle’’ön tanısı ile kliniğimize yönlendirildi. Hasta yatı-

rıldıktan sonra yapılan ileri tetkiklerinde, aort etrafındaki yapının’’aortik nipple’’olarakda 

isimlendirilen’’sol süperior interkostal ven’’olduğu anlaşıldı (Resim 1–3).

Aortik nipple, yada diğer adıyla sol süperior interkostal ven ilk olarak 1970 yılın-

da McDonald ve arkadaşları tarafından tarif edilmiştir. Sol süperior interkostal venin 

(SSİV), sol brakiosefalik ven yolunda aort etrafında öne yönlenmesi sonucunda aortta 

meme başı görünümüne neden olmaktadır. Nadir görülen radyografik varyant olan bu 

durum, sonradan postero anterior (PA) akciğer (AC) grafilerinde normal bir radyolojik 

görüntü olarak sınıflandırılmıştır. Aortik meme üst mediastende diğer patolojiler ile 

radyografik benzerlik taşıyabilmektedir. Özellikle, aort anevrizması, lenfadenopati 

ve neoplazm ile karışabilmektedir. Aortik memenin doğru tanınması büyük önem arz 

eder. SSİV ya da aortik nipple sıklıkla arka-ön göğüs röntgenogramında aort topuzu 

boyunca uzanan bir yapı olup normalde %10 oranında izlenmektedir.

Bizim vakamızda aort komşuluğunda kitle ön tanısı almış ve kitlenin neoplazm ola-

bileceği düşünülerek, cerrahi olarak çıkartılması için kliniğimize sevk edilmiştir. Klini-

ğimizde yapılan toraks bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans inceleme ile’’aortik 

nipple’’tanısı konan hasta gereksiz bir cerrahiden kurtulmuştur.

Sonuç: Aort komşuluğunda bulunan lezyonlarda ’’aortik nipple’’ ön tanısını akılda 

bulundurarak yapılan inceleme, hastayı gereksiz bir cerrahiden koruyabilecektir.

Anahtar Kelimeler: aortik nipple, paraaortik kitle, süperior interkostal ven

Resim 1.

Resim 2.
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Resim 3.

[P-239]

PERİKARDİYAK HİDATİK KİST

 Serkan Özbay1,  Aslı Gül Akgül1,  Hüseyin Fatih Sezer1, 
 Seymur Salih Mehmetoğlu1,  Şadan Yavuz2,  Şerife Tuba Liman1, 
 Salih Topçu1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Kist hidatik halen önemli bir sağlık sorunu olan paraziter bir hastalıktır. En 

sık karaciğer ve daha sonra akciğeri tutan hastalık, klinikte ciddi problemlere yol açan 

daha nadir yerleşim yerleri de göstermektedir. Perikardiyak tutulum oldukça nadir 

oranlarda bildirilmiştir. Burada kliniğimizde tanı konularak cerrahi tedavi yapılan 

komplike bir kardiyak kist hidatik olgusu sunulmaktadır.

Olgu: Öyküsünde tüberküloza bağlı konstruktif perikardit nedeniyle perikardiekto-

mi geçirdiği öğrenilen 45 yaşında kadın hasta ateş halsizlik şikayetleri ile hastanemizin 

enfeksiyon hastalıkları bölümüne başvurmuştu. Antibiyotik tedavisi ile takip edilen 

ancak şikayetlerinde gerileme olmayan hastanın çekilen Toraks BT ve MR’da lezyonun 

sol ventrikül posteriorundan perikard ve plevraya invaze yoğun nekrotik koleksiyon ön 

planda tüberküloz absesi ile uyumlu olarak değerlendirilmesi üzerine cerrahi planıyla 

kliniğimize kabul edildi. Sol anterior mini-torakotomi yapılan hastada sol ventriküle 

komşu, perikard ve diyafragma ile sıkı yapışıklık gösteren 5x5x3 cm boyutlu kistik lez-

yon izlendi. Kist duvarından ponksiyon yapıldı püy ile uyumlu mayi alınması üzerine 

kist duvarı insizyonla açılarak kist içeriği boşaltıldı ve kist hidatik ile uyumlu olduğu 

düşünülen likefiye membranöz yapı çıkartıldı. Kist boşluğu içine kateter yerleştirilerek 

ameliyat sonlandırıldı. Klinik takiplerinde ek sorun izlenmedi.

Tartışma: Hidatik kist perfore olduğunda ve abse geliştiğinde pek çok kaviter ve 

enfekte kist olgusunu taklit edebilir. Bu da klinisyenler açısından tanı ve tedavide zor-

luk oluşturabilir. Hasta hikayesinde tüberküloz da olması hastamızda olduğu gibi ka-

viter hastalıkların tanısında ek zorluklara neden olmakta ve birçoğu cerrahi sırasında 

tanı alabilmektedir. Enfekte kist ve kaviter lezyonlar nedeniyle tedavi edilmekte olan 

ve etiyolojisi bilinmeyen hastalarda özellikle ülkemizdeki gibi hidatik kist epidemisi 

olan ülkelerde komplike kist hidatik mutlaka akılda bulundurulmalıdır

Anahtar Kelimeler: kist hidatik, perikard

Resim 1.

[P-240]

ALIŞILMADIK POSTOPERATİF SEYRİ İLE İKİ TİMİK 

KARSİNOM OLGUSU

 Yeliz Erol,  Ayşe Gül Ergönül,  Ali Özdil,  Kutsal Turhan, 
 Alpaslan Çakan,  Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Primer timik epitelyal neoplazmlar, timoma ve timik karsinom olmak üzere 

iki kategoride incelenirler: timoma ve timik karsinom. Burada, timusun skuamöz hüc-

reli ve mukoepidermoid karsinomlu iki olgusu sunulmaktadır.

Olgu 1: 60 yaşında erkek hasta. 2 ay önce laparoskopik kolesistektomi yapılan ve 

postoperatif dönemde sağ yan ağrısı şikayeti geçmeyen hasta tetkik edilmiş. Göğüs 

bilgisayarlı tomografide ön mediastende 5x4 cm kitle saptanmış. Median sternoto-

mi yapıldığında; perikardda sıkı yapışıklıklar gösteren, sol hemitoraksa doğru büyü-

müş, 7x5,5x4 cm boyutlu, lobüle, gri-beyaz renkli tümöral kitle görüldü. Total kitle 

rezeksiyonu+parsiyel perikard rezeksiyonu yapıldı. İmmünhistokimyasal incelemede 

tümör hücreleri CD30, kromogranin A, PLAP, Sinaptofizin, sitokeratin 20, SP-A ve TTF1 

negatif, P63, sitokeratin 5/6, sitokeratin 7 pozitif idi. Olguya “yüksek dereceli timik 

mukoepidermoid karsinom” tanısı konuldu.

Olgu 2: 58 yaş kadın hasta. 2007’de non-hodgkin lenfoma nedeniyle 8 kür kemo-

terapi almış. Takiplerine devam etmeyen hasta 2013 yılında tekrar tetkik edilmiş. 

Bilgisayarlı tomografide ön mediastende 28x18 mm yumuşak doku kitlesi saptanmış. 

Kliniğimizde mediastinotomi ile kitleden biyopsi yapılan hastanın patoloji sonucu 

“timik skuamöz hücreli karsinom” olarak raporlandı. Sonuçlarıyla tekrar değerlendi-

rilen hastaya median sternotomi yapıldı. Makroskopik olarak tümöral kitle: sağ plevra 

komşuluğunda, 5,5x3,5x1 cm, sert idi. Kitle total olarak çıkarıldı. Çevre mediastinal 

lenf bezleri örneklendi. Histopatolojik incelemede kalın fibrotik kapsül içinde, geniş 

nekroz alanlarının eşlik ettiği zeminde yer yer küçük lenfositleri de barındıran bir kıs-

mı hafifçe iğsi morfolojide neoplastik hücre infiltrasyonu izlendi. İmmünhistokimyasal 

incelemede TdT, TTF1, sitokeratin 7, CD56, CD20, CD3, CD5 negatif, Ki67 proliferasyon 

indeksi %18, CD117 neoplastik hücrelerin bir kısmı soluk pozitif, P63, sitokeratin 19, 

sitokeratin 5/6 pozitif idi. Olguya “timik skuamöz hücreli karsinom, lenf nodu metas-

tazı” tanısı konuldu.

Tartışma: Timik karsinomlar nadir tümörlerdir ve kötü bir prognoza sahiptirler. 

Hemen her zaman aggresif bir gidiş sergilerler. Timus tümörlerinin %10’dan azını 

oluşturlar. En sık görülen tip skuamöz hücreli karsinomdur. Timik karsinom, timik di-

feransiyasyon özelliklerini kaybetmiş, malign sitolojik özellikler taşıyan timik epitelyal 

neoplazm olarak tanımlanmaktadır. Orta-ileri yaşlarda görülür.Makroskopik olarak 

kapsüllü değildir, timomaların karakteri olan internal fibröz septalar ve nodülasyon 

göstermezler. Sert invaziv kitleler oluştururlar, sıklıkla nekroz ve kanama içerirler. 

Akciğer karsinomu metastazı en önemli ayırıcı tanıyı oluşturur. CD5, CD70 ve CD117 

pozitivitesi timik orijini destekler. Prognozu belirleyen en önemli faktör evredir. Sku-

amöz hücreli karsinomlar diğer timik karsinomlardan daha iyi bir prognoza sahiptir. 

Skuamöz hücreli karsinom dışında timusta, “bazaloid karsinom”, “mukoepidermoid 

karsinom”, “lenfoepitelyoma benzeri karsinom”, “sarkomatoid karsinom”, “berrak 

hücreli karsinom”, “papiller adenokarsinom”, “papiller olmayan adenokarsinom”, “t 

(5,6) translokasyonu gösteren karsinom” ve “indiferansiye karsinom” primer olarak 

gelişebilir. Tümü olası metastazlardan ayrılmalıdır.Timik karsinomların prognozunda 

tümörün histolojik tipi, cerrahi sınırların durumu, tümörün derecesi, yaş, cinsiyet, 

immünolojik durum, büyüme paterni önemlidir. Genellikle iyi diferansiye skuamöz 

hücreli karsinom, düşük dereceli mukoepidermoid karsinom ve bazaloid karsinom 

daha iyi prognozludur. Timik karsinom tedavisinde cerrahi rezeksiyon, radyoterapi gibi 

multimodal tedaviler uygulanmaktadır. Düşük dereceli tümörlerde timusta lokalize ise 

ve tam olarak çıkarılabilmişse operasyon sonrası kemoterapiye gerek duyulmayabilir. 

Rezeksiyon öncesi neoadjuvan kemoterapi tümörün tam olarak çıkarılabilme şansını 

arttırabileceğinden tedaviye eklenebilir.

Olgularımıza genişletilmiş timektomi uygulanmış olup birinci olgu postoperatif 

radyoterapi aldı ve postoperatif takibinin 36. ayında olup sorunsuz izlenmektedir. 

İkinci olgu postoperatif dönemde genel durumu nedeniyle adjuvan tedavi almamış 

olup postoperatif takibinin 17. ayında sorunsuz olarak izlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: timik karsinom, mediasten
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MEDİYASTİNAL KİTLE: TİMİK LARGENHANS 

HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS

 Abdülaziz Kök1,  Osman Cemil Akdemir1,  Sedat Ziyade1, 
 Ömer Soysal1,  Nurcan Ünver2

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

Giriş: Eozinofilik granüloma; Letterer-Siwe hastalığı (diffüz, kötü prognozlu, ço-

ğunlukla infantlarda görülen) ve Hand-Schüller- Christian sendromu (ekzoftalmi, kra-

niyal tutulum ve diabetes insipidus) benzerlikler gösterir. 1953 yılında Lichtenstein, 

bu grup lezyonların Histiositozis X adı altında, bir arada incelenmesini önermiştir. Son 

yapılan çalışmalarda ise, Langerhans hücrelerinin klonal proliferasyonunun gösteril-

mesiyle Langerhans hücreli histiyositozis adının hastalığı daha iyi yansıtan bir terim 

olduğu ileri sürülmüştür. Bugün için akciğerlerde sınırlı olan hastalık için Eozinofilik 

Granüloma ya da Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis terimi kullanılmaktadır. 

Timik kökenli bir histiositozis olgusu nadir olduğu için sunulmuştur.

Olgu: 7 yaşında erkek hastada bir haftadır öksürük, burun akıntısı, ağız açık uyuma 

şikayetleri başlamış. Çocuk göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastada mediyas-

tinal kitle saptanmış. Toraks BT; ön mediayastinal kitle ve sağ hiler kitle. Mediyastino-

tomi yapıldı. Biyopsi sonucu; Timik dokuda Langerhans Hücreli Histiositoz infiltrasyo-

nu, çevrede lenfoid hiperplazi. Uygulanan immünhistokimyasal çalışmada Langerhans 

hücreleri CD1a (+), S-100 (+), CD68 (-)’tir. Ki-67 skoru korteks ve lenfoid hiperplazi 

alanlarında germinal merkezlerde yüksektir.

Sonuç: Mediyastinal kitlelerin ayrıcı tanısında histiyositozis X de düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: mediasten, histiositoz x, timus

[P-242]

MEDİASTİNAL HAMARTOM: NADİR BİR 

LOKALİZASYON

 Funda Cansun Yakut,  Soner Gürsoy,  Ahmet Üçvet,  Banu Yoldaş
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü

Amaç: Hamartomlar bir diğer adıyla mezenkimomalar epitelyal ve mezenkimal 

elementlerin anormal birleşimi ve gelişmesi ile ortaya çıkan organize olmamış malfor-

masyonlar olarak tanımlanmaktadır. Bilinen lokalizasyonlarının dışında anormal yer-

leşimler tanısal güçlüklere neden olabilmektedir. Bu çalışmada mediasten gibi oldukça 

nadir lokalizasyondaki hamartom, literatür verileri eşliğinde sunulmuştur.

Olgu: Seksen dört yaşında sigara içiciliği olmayan kadın hasta, düşme nedeni ile çe-

kilen akciğer grafisinde tesadüfen saptanan ve operasyon dışı yöntemlerle tanı konu-

lamayan mediastinal lezyon nedeni ile tetkik edildi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde 

pulmoner artere komşu olarak izlenen lezyona (Resim 1) yönelik olarak hastaya tanı 

ve tedavi amaçlı videotorakoskopik ekplorasyon uygulandı. Per operatif frozen incele-

mesi hamartom ile uyumlu olduğu bildirilen lezyon total olarak ekstirpe edildi. Kati 

patolojisi ile birlikte tanı’mediastinal lokalizasyonda kondromatöz hamartom’olarak 

sabitlendi.

Sonuç: En sık görülme yeri parankim olmasına rağmen hamartomlar şaşırtıcı yer-

leşim gösterebilir. Mediastinal yerleşim bu lezyonlar için oldukça nadirdir. Bu olgu 

nedeni ile literatür gözden geçirilmiş ve sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: hamartom, mediasten, kondromatöz

Resim 1.

[P-243]

PNÖMOMEDİASTİNUMA NEDEN OLAN BRONŞİYAL 

YABANCI CİSİM

 Mehmet Yunus Benli,  İlknur Aytekin,  Onur Bayrakçı, 
 Ahmet Ferudun Işık
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Bölümü

Giriş: Yabancı cisim aspirasyonu cismin trakeobronşial sisteme kaçmasıdır. Ani ge-

lişen üst solunum yolu tıkanıklıklarının en sık nedenidir. Olguların %75’inden fazlası 

1 - 3 yaş arası çocuklardır ve bu yaş grubu ölümlerin %7’sinden sorumludur. 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 paroksismal öksürük, hırıltılı solunum, solunum sıkıntısı, ajitasyon, siyanoz, 

bilinçkaybı ve ölümdür. Yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle pnömomediastinum, ani 

şuur kaybı ve sonrasında solunum arresti gelişen hasta sunulmuştur.

 Olgu:  9 aylık suriyeli erkek hasta; nefes darlığı ve öksürük şikayetleri ile dış mer-

keze başvurmuş. Yapılan fizik muayenede baş boyun ve göz kapaklarında şişlikler 

ödem olarak değerlendirilmiş ve allerjik reaksiyona bağlı anjioödem olabileceği dü-

şünülmüş ve solunum sıkıntısının giderek artması üzerine entübe edilerek pediatri 

yoğun bakım ünitesine sevkedilmiş. Baş boyun bölgesinde cilt altı amfizem gelişmesi 

üzerine değerlendirilen hastada toraks BT’de mediastinal amfizem görülmesi üzerine 

etyoloji açısından panendoskopi yapıldı.Özofagoskopide patolojik bulgu saptanma-

dı, R.Bronkoskopide ise bilateral ana bronşları subtotal kapatan obstriktif amfizeme 

neden olan yabancı cisim (fındık) görülüp forceps yardımıyla çıkartıldı. Postoperatif 

1.gün ekstübe edilen hastanın takiplerinde mediastinal amfizemi geriledi ve postop 

3.gün şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: Yabancı cisim aspirasyonu gelişen hastalar ani gelişen şikayetlerle hekime 

başvurabildiği gibi, bazen hafif ve tekrarlayan şikayetlerle oldukça geç olarak da baş-

vurabilirler. Katı maddelerin aspirasyonu ile ilgili semptomlar, aspire 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. Olgumuzda yabancı cisim aspirasyon öyküsü olmayan ve cilt altı 

amfizeme ve pnömomediastinuma neden olan yabancı cisim saptanmıştır. Tanıda 

en önemli kriterlerden biri aile yada çocuktan alınan öyküdür. Ancak %10-20 olguda 

öykü olmamasına rağmen klinik bulgulara dayanarak yapılan bronkoskopide yabancı 

cisim saptanmıştır. Bizim olgumuzda da aile öyküsü olmaması ve pnömomediastinum 

etyolojisi için yapılan panendoskopide yabancı cisimin bilateral bronşial sistemde sap-

tanması dikkat çekmektedir. Yabancı cisim aspirasyonlarında zamanında müdahale 

edilmediğinde morbidite ve mortalite oranı yüksektir. Şüpheli hikayesi olan olgularda 

bile kesin tanı ve tedavi için bronkoskopi yapılmalıdır. Radyolojik görüntülerin normal 

olması, yabancı cisim olmadığı anlamına gelmemelidir. Yabancı cisim aspirasyonunun 

pnömomediastinuma neden olabileceği ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Kaynaklar: 
1. Çapan N, Alıcı İO. Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonu. Solunum Hastalıkları 

2,009; 20 (1) : 39-42.

2. Köktürk O. Üst solunum yolu obstrüksiyonu. Ekim N, Türktaş H, eds. Göğüs Hasta-

lıkları Acilleri, Ankara: Bilimsel Tıp, 2000; 87-105.

3. Sırmalı M Türüt H, Kısacık E, at al. Çocukluk çağı trakeobronşial yabancı cisim 

aspirasyonu. Tıp Araştırmaları Dergisi 2005; 3 (2) : 8-12.

Anahtar Kelimeler: pnömomediastinum

Resim 1.
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Resim 3.

[P-244]

MEDİASTİNAL PARATİROİD ADENOMLARININ 

TEDAVİSİNDE SPECT/BT REHBERLİĞİNDE 

UYGULANAN MİNİMAL İNVAZİF GİRİŞİMLER

 Alper Fındıkcıoğlu1,  Oya Yıldız1,  Neşe Torun2,  Dalokay Kılıç1, 
 Ahmet Hatipoğlu1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Amaç: Ektopik paratiroid (ePT) dokusu nadir görülen fakat ciddi metabolik prob-

lemlere yol açabilen bir durumdur. Hiperparatirodizimde boyun eksplorasyonu ile pa-

ratiroidektomi sonrası sebat eden yüksek PTH değerleri mediastinal paratiroid adeno-

munun varlığına işaret edebilir. Ancak ektopik paratiroid dokusunun yerini saptamak 

ve çıkarmak %20’nin üzerinde başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Tc99m-sestamibi ile 

yapılan SPECT/CT görüntülemesinde saptanıp minimal invazif cerrahi yöntemlerle ile 

tedavi ettiğimiz olgularımızı sunuyoruz. 

Yöntem: Total-subtotal paratiroidektomi operasyonu sonrası yüksek PTH seviye-

si nedeni ile SPECT/BT uygulanan ve mediastende ePT saptanan olgular çalışmaya 

alındı. Olguların 3’üne VATS, 2’sine Video-mediastinsokopi (VAM) uygulandı. Ame-

liyat öncesi ve ameliyat sonrası PTH düzeyindeki değişiklikler ile cerrahinin başarısı 

değerlendirildi. 

Bulgular: Minimal invazif cerrahi uygulanan yaş ortalaması 46 (20-68 yaş) 5 kadın 

olgu mevcuttu. Olguların serum PTH ve Ca değerleri tablo 1 de verilmiştir. Boyutları 1,5 

cm ile 6 cm arasında değişen 5 mediastinal adenom tek seansta başarı ile eksize edildi. 

Olguların 3’ü kronik böbrek yetmezliği nedeni ile hemodiyalize giren sekonder hiper-

paratirodizm hastasıydı. Üç olguda ise tiroid patolojisi mevcuttu. İki olguda cerrahi 

komplikasyon gelişti (1 ses kısklığı, 1 ampiyem). Her 2 olguda hemodiyaliz hastasıydı. 

Olguların 1 inde inatçı hipokalsemi görüldü. 

Sonuç: Mediastinal ektopik paratiroid adenomu ameliyat öncesi tam olarak lokalize 

edilebilir ise minimal invazif cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir. Özellikle sekonder 

hiperparatirodizm olgularında cerrahi komplikasyon riski yüksektir.

Anahtar Kelimeler: ektopik paratiroid adenomu, VATS, mediastinoskopi, SPECT CT

Resim 1.

Tablo 1. Olguların özellikleri, ameliyat öncesi ve sonrası PTH, Ca 
düzeyleri
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1 20 K KBY, 
Hipotiroidizm

15 VAM ses 
kısıklığı

1350 6,5 12,20 9,60

2 36 K KBY 20 VAM yok 1270 71,0 9,80 5,30

3 43 K KBY 22 VATS ampiyem 2200 190,0 8.90 5,60

4 66 K Hipertirodizm 38 VATS yok 1650 126,0 10,20 7,50

5 68 K Hipertirodizm 65 VATS yok 1460 92,4 12,40 8,60

[P-245]

NÖROJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN, GÖĞÜS 

DUVARINA İLERLEYEN CASTLEMAN HASTALIĞI

 Ömer Soysal1,  Abdülaziz Kök1,  Osman Cemil Akdemir1, 
 Sedat Ziyade1,  Nur Büyükpınarbaşlı2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Castleman hastalığı, dev lenf nodu hiperplazisi, anjiyofolliküler lenf nodu hi-

perplazisi, lenf nodu hamartomu ve benign dev lenfoma isimleri ile de tanımlanmak-

tadır. Lenf nodu olan her yerde olabilir. Fakat %70’i torakstadır. Üç çeşidi vardır; hyalin 

vasküler (%90), plazma hücreli ve transizyonel (mikst hücreli). T1 ve T2 spinal sinir 

köklerine penetre olmuş ve nörojenik tümöre benzeyen bir olgu sunulmuştur.

Olgu: 26 yaşında bayan hastada öksürük şikayeti ile çekilen akciğer filminde kitle gö-

rülmüş ve kliniğimize gönderilmiş. Fizik muayenede patolojik bulgu yoktu. Toraks BT de 

solda apekste posteriora oturmuş, düzgün kenarlı 5x7 cm, lobüle kitle lezyonu mevcut-

tu. PET/BT de: Sol akciğer apeksi mediyal komşuluğunda 5x5x7 cm boyutlarda ölçülen, 

mediyalde paratrakeal alana, distalde aortikopulmoner alana kadar devam eden lobule 

konturlu kitlede heterojen artmış 18 F-FDG tutulumu izlenmektedir. Lezyon çevresinde 

1-2 cm büyüklüğünde lenf nodlarında artmış 18F-FDG tutulumu izlenmektedir. Tora-

kotomide; apikalde mediyastinal plevra altında göğüs duvarına posteriorda yaslanmış 

vaskülaritesi artmış 5x6 cm boyutlarında sert ve fikse kitle palpe edildi. Serbestleştiril-

dikten sonra lezyonun içine torasik inlet bölgesinde kalın birkaç sinir dokusunun girdiği 

görüldü. Peroperatif beyin cerrahisi konsültasyonu istendi. Nöroşirürji tarafından kapsül 

diseke edildi. Sinirin kör sonlandığı kararı verildi. Sinir kesildi. Postoperatif nörolojik de-

fisiti yoktu. Patolojisi: Castleman Hastalığı, hyalin vasküler varyant, çevre dokuda sinir 

kesitleri mevcuttu, olarak raporlandı. İkinci gün taburcu edildi.

Sonuç: Castleman hastalığında çevre önemli oluşumlara ciddi penetrasyon görüle-

bilir. Dikkatli diseksiyon ile çevre dokular korunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Castleman, nörojenik tümör
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SPONTAN PNÖMOMEDİASTİNUM: 6 OLGU

 Erhan Ayan,  Abdülkerim Bayülgen,  Bülent Arslan, 
 Mehmet Oğuz Köksel
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Spontan pnömomediastinum daha çok genç hastalarda görülen ve kendi ken-

dine iyileşme eğilimi gösteren klinik bir durumdur. İlk kez 1939 yılında Hamman ta-

rafından tarif edilmiştir. Spontan pnömomediastinumda hastalar herhangi bir travma 

tanımlamaz. Astımlı olgularda, aşırı öksürük, yoğun egzersiz, vaginal doğum esnasın-

da aşırı zorlama, Valsalva manevrası, özofagusun (kusma nedeni ile) aşırı zorlanması-

na bağlı olarak da görülebilir. Kliniğimizde 2010-2014 yılları arasında spontan pnö-

momediastinum nedeni ile takip ve tedavi ettiğimiz 6 olgumuzu sunmayı amaçladık.

Materyal ve Yöntem: Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek başvuru 

semptomları, yaş, cinsiyet, etiyolojik sebepler açısından değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş, cinsiyet, etiyolojik faktör ve tetikleyici faktör dağılımları 

tablo 1’de verilmiştir. Hastaların en belirgin semptomları göğüs ağrısı ve nefes darlı-

ğı idi (Tablo 2). Olası Trakeobronşial ve özofageal rüptürü ekarte etmek açısında tüm 

hastalara genel anestezi altında bronkoskopi ve özofagoskopi yapıldı. Tümü normal 

sınırlarda olarak değerlendirildi. Hastaların akciğer grafileri ve Toraks bilgisayarlı to-

mografilerinde (Resim 1, 2) pnömomediastinum ile uyumlu bulguları mevcuttu. Orta-

lama hastanede kalış süreleri 4 gündü.

Tartışma: Pnömomediastinum özellikle gençlerde görülen ve semptomları genel-

likle kendiliğinden gerileyen nadir bir klinik durumdur. Ayırıcı tanıda kas-iskelet siste-

mi kaynaklı ağrılar, plevral, pulmoner, kardiyak ve özofageal sebepler düşünülmelidir. 

Özellikle acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastaların ayırıcı tanısında spontan pnö-

momediastinum düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: spontan pnömomediastinum, göğüs ağrısı, dispne

Resim 1.

Resim 2.

Tablo 1. Hastaların yaş, cinsiyet, etiyolojik ve tetikleyici faktör dağılımı

Yaş Cinsiyet Etiyolojik faktör Tetikleyici faktör

22 E Sigara içicisi Öksürük

16 K Astım Astım

32 E Sigara içicisi Dalış sonrası

18 E Yok Öksürük

21 E Sigara içicisi Kusma

24 K Sarkom Kusma

Tablo 2. Klinik bulguların dağılımı

Klinik Bulgu n

Göğüs Ağrısı 4 (%25) 

Dispne 4 (%25) 

Öksürük 3 (%19) 

Yutma Güçlüğü 2 (%13) 

Cilt altı amfizem 3 (%19) 

Pnömotoraks 0

[P-247]

KARDİYAK ARRESTE NEDEN OLAN KİTLE; MATÜR 

TERATOM

 Onur Bayrakçı1,  Ahmet Ferudun Işık1,  İlknur Aytekin1, 
 Mehmet Boşnak2,  Ahmet Uluşan1,  Levent Elbeyli1
1Gaziantep Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Gaziantep Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı

Giriş: Germ hücreli tümörlerin ekstragonadal yerleşim yerlerinden biride medias-

tendir. Primer mediastinal germ hücreli tümörlere literatürde oldukça az rastlanmak-

tadır. Bu tümörler genel olarak tüm germ hücreli tümörlerin %1-3’ünü ve mediastinal 

tümörlerin %1-3,5’unu oluşturmaktadır (1). Germ hücreli tümörleden teratom; üç 

germinal tabakanın en az birinin, birden fazla elementlerini içerebilir. Herhangi bir 

şikayeti olmayan hastanın ani morarma sonrası kardiyak arrest ile sonuçlanması ve ön 

mediastende kardiyak kompresyona neden olan matür teratom olgusu ilginç olarak 

değerlendirilmiş olup, olgu sunumu yapılması anlamlı bulunmuştur.

Olgu: 8 aylık normal ve miadında doğum kadın hasta; doğumundan itibaren hiçbir 

şikayeti olmamış. Evde annesi tarafından uyutulan ve uyandıktan sonra herhangi bir 

gıda verilmeyen yabancı cisim aspirasyon öyküsü olmayan hastada ani morarma ve 

şuur kaybı gözlenmesi üzerine ambulans ile dış merkez acil servise götürülmüş. CPR 

ile yaklaşık 8 dk da hastaneye ulaştırılan hastaya kardiyopulmoner arrest nedeniyle 15 

dk daha CPR uygulanarak sinüs ritmine döndürülmüş. İlk etapta epileptik nöbet ola-

rak değerlendirilen hastaya antiepileptik tedavi uygulanmış. Entübe olarak mekanik 

ventilatörde takibe alınmış ve etyoloji araştırma esnasında çekilen akciğer grafisinde 

mediastinall genişleme izlenmiş hastada bradikardi ve hipotansiyon izlenmesi üzerine 

yapılan EKO’da parakardiyak kitlesel lezyon? Kardiyak kompresyon? olarak değerlendi-

rilmiş ve Toraks BT de ön mediastende 6,5x3,5 cm hipodens kitlesel lezyon saptanması 

üzerine takibi ve uygun tedavisi amacıyla sevkedilmiş. Hastaya mediansternotomi ya-

pıldı ve eksplorasyonda perikard ve sol plevra ile yapışıklık gösteren ancak herhangi 

bir invazyon bulgusu saptanmayan 6,5x3,5 cm kitlesel lezyon total olarak çıkartıldı. 

Postoperatif yoğun bakım takibine alınan hastanın inotrop desteği azaltılarak stop-

landı ve sedasyonu kesilerek ekstübasyonu planlandı. Ancak %20 spontan solunumu 

olan hastanın postop 3.gününde ağrılı uyarana yanıtının olmadığı görüldü.Pediatrik 

Nöroloji tarafından tekrar değerlendirildi ve hipoksik beyin ile uyumlu olarak bildirildi 

ve multidisipliner değerlendirilen hastanın beyin ölümü olmadığı sonucuna varıldı. 

Trakeostomi ile yoğun bakımda ventilatörde takip edilen hastada postop 27. gününde 

sepsis saptandı ve postop 34.gününde eksitus oldu.

Sonuç: Mediastende yerleşim gösteren germ hücreli tümörlere %1-3 oranında 

rastlanmaktadır. Ekstragonadal olarak en çok mediastinum, retroperitoneum, pineal 

gland ve sakral bölgelerde görülür. Germ hücreli tümörler %80 oranında benigndir ve 

çoğu kistiktir (2). %95’i ön mediastene yerleşir. Matür teratom en sık görülen medi-

astinal germ hücreli tümördür. Histopatolojik olarak bu tümörler genellikle kıkırdak, 

kemik, yağ, skuamöz ve glandüler hücre içerir. Olgumuzda ön mediastene yerleşmiş 

ve kardiyak kompresyona neden olmuştur, histopatolojik olarak kemik yapıları izlen-

miştir. Benign karekterde olup herhangi bir invazyon bulgusu saptanmamıştır. Matür 

teratom çoğunlukla asemptomatik olup çevre dokulara yaptığı bası nedeniyle göğüs 

ağrısı, dispne, öksürük, postobstriktif pnömoni gibi semptomlar ile başvurur. Olgumuz 

ani morarma sonrası kardiyak arrest ile başvurmuştur.

Tümör markerlarından alfa – fetoprotein ve / veya beta-hCG artışı olabilir. Olgu-

muzda tümör markerları düzeyi normal olarak değerlendirildi. Mediastinal kitlelerde 

sitolojik tanı koymak amacıyla iğne aspirasyonları ve mediastinoskopi / mediastinoto-

mi gibi invaziv tanı yöntemleride uygulanmaktadır. Tanı konulamayan olgularda veya 
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tanısı olup operabl olarak değerlendirilen hastalarda torakotomi endikedir. Olgumuz 

operabl olarak değerlendirilmiş olup sternotomi tercih edilmiştir. Tedavisi cerrahi olan 

teratomların prognozu çok iyidir. Benign mediastinal teratomların rezeksiyonu kür 

sağladığı için radyoterapi ve kemoterapinin tedavide rolü yoktur (1). 

Anahtar Kelimeler: mediastinal kitle, matür teratom

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-248]

DENTAL ENFEKSİYONU TAKİBEN GELİŞEN 

SÜPERFİSİAL SERVİKAL FASİİT İLE BİRLİKTE 

SEYREDEN BİR İATROJENİK AMPİYEM OLGUSU

 Mustafa Vedat Doğru,  Hasan Akın,  Yaşar Sönmezoğlu, 
 Altan Ceritoğlu,  Mesut Buz,  Aysun Ölçmen,  Oğuz Girgin, 
 Seyyit İbrahim Dinçer
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Servikal fasiit sıklıkla odontojenik enfeksiyonlardan sonra görülür. En sık etken 

streptokoklardır ancak genelde polimikrobiyaldir. Fasia planları yoluyla desendan me-

diastene inerek mediastenite yol açabilirler. Ancak iatrojenik olarak plevraya açılması 

oldukça nadirdir. Bu olgumuzda dental enfeksiyon sonrası boyun enfeksiyonu, ardın-

dan fasiit gelişmiş ve iatrojenik olarak ampiyemle sonuçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: servikal fasiit, ampiyem, dental enfeksiyon

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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[P-249]

MEDİASTİNAL EKTOPİK TİROİD DOKUSUNDA 

PAPİLLER TİROİD KANSERİ

 Serkan Özbay1,  Hüseyin Fatih Sezer1,  Aslı Gül Temel1,  Zafer Utkan2, 
 Şerife Tuba Liman1,  Seymur Salih Mehmetoğlu1,  Salih Topçu1

1Kocaeli Universitesi Tip Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Kocaeli Universitesi Tip Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Giriş: Ektopik tiroid dokusu dil kökü, tiroglossal duktus, mediasten, boyun ya da 

abdomen yerleşimli olabilmektedir. Tiroid malignitelerinin %99’u tiroid bezinin ken-

disinden köken alırken nadiren boyun, mediasten yada başka bölgelerdeki ektopik ti-

roid dokusundan da kaynaklanabilir. Burada kliniğimizde tanı konularak cerrahi olarak 

tedavi edilen mediastinal ektopik tiroid kaynaklı papller karisnom olgumuzu sunmayı 

amaçladık.

 Olgu: Nefes darlığı şikayeti ile başvuran 38 yaşında erkek hasta çekilen Toraks BT 

de yaklaşık 6x5x2cm boyutlu mediastinal kitle saptandı. Ektopik tiroid şüphesi ile çe-

kilen I -131 sintigrafisinde kitlenin normal tiroit parankimine oranla azalmış düzeyde 

tutulum gösterdiği görüldü. Hastaya collar insiyon yapıldı ve mediastinal kitle etraf 

dokudan disseke edilerek total olarak eksize edildi. Frozen inceleme için materyal pa-

toloji bölümüne gönderildi ve ön planda tiroid papiller karsinom ile uyumlu olarak 

değerlendirilmesi üzerine endokrin bölüm önerisi ile hastaya total tiroidektomi kararı 

verilerek total tiroidektomi yapıldı. Postoperatif 4. günde taburcu edilen hasta endok-

rin bölümü takibindedir.

Tartışma: Mediastinal kitleler çoğu zaman primer olarak mediasten kaynaklı ola-

bileceği gibi tiroid gibi komşu dokuların uzanımından yada ektopik yerleşiminden de 

kaynaklanabilir. Ektopik tirodi tanısı oldukça zor konulabilmektedir, ayrıca mediastinal 

ektopik tiroid nadir görülmekle birlikte malignite olasılığı oldukça düşük bir patoloji-

dir. Ancak tanısız mediastinal kitlelerde tiroid kaynaklı olduğu düşünülse de malignite 

olasılığı her zaman akılda tutulmalıdır. Tiroidin ektopik odağında karşılaşılan papil-

ler karsinomunda cerrahiyi takiben uygulanacak radyoaktif iyot tedavisi düşünülerek 

mutlaka tamamlayıcı total tiroidektomi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: mediastinal ektopik tiroid, tiroid kanseri

[P-250]

DİŞ ABSESİ SONRASI GELİŞEN 

PNÖMOMEDİASTİNUM VE BİLATERAL 

HİDROPNÖMOTORAKS

 Gökçe Cangel1,  Dilara Sevim2,  Emel Gür3,  Şevki Pedük4, 
 Mahmut Said Değerli4,  Zehra Zeynep Keklikkıran4

1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği
3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon
4Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Giriş: Pnömomediastinum mediastende hava bulunmasıdır.Travmatik ve spontan 

olarak iki şekilde meydana gelebilir. Kendiliğinden pnömomediastinum genellikle 

sağlıklı genç erkeklerde görülürken, travmatik pnömomediastinum; servikal, toraks 

travmaları,ağız içi yaralanmalar ve diş ile ilgili girişimler sonrası gelişebilir. Baş ve bo-

yun enfeksiyonları, retrofarin geal abseler, tükrük bezi, servikal adenit ve diş enfeksi-

yonlarından sonra dessendan yolla pnömomediastinum gelişebileceği bildirlmiştir. 

Potansiyel letal bir durum olması nedeni ile hızlı tanı önemlidir. Kliniği değişkenlik 

gösteren pnömomediastinumun tanısında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve sub kutan am-

fizem semptomlarının üçünün olması önemlidir. Subkütan ve mediastinal amfizemin 

diş çekimi ve oral cerrahi müdahalelerden sonra görülebileceği sık olarak bildirilmiştir 

Biz bu bildiride diş absesi tedavisinden sonra pnömomediastinum ve bileteral hidrop-

nömotoraks, gelişen bir olguyu sunmayı planladık.

Olgu: 1 haftadır diş absesi nedeniyle antibiotik alan 28 yaşında erkek hasta, diş 

ağrısı devam ederken diş dolgusu yaptırmış. Diş ağrısı şikayetleri devam eden hasta, 

girişimden 5 gün sonra nefes darlığı,baş ağrısı, şuur bulanıklığı nedeniyle dış merkeze 

başvurmuş. Yoğun bakımda takip edilen hasta, solunum arresti olması nedeniyle en-

tübe edilmiş ve hasta yakınlarının isteğiyle hastanemize sevk edilmiş. Yoğun bakımda 

görülen hastanın boyun bölgesi ve iki taraflı göğüs bölgesinde cilt altı amfizemi vardı. 

Çekilen posteroanterior akciğer grafisinde mediastende muhtemel hava ile uyumlu 

radyolusen görüntü mevcuttu. Bunun üzerine çekilen toraksın bilgisayarlı tomografi-

sinde, bilateral hidropnö motoraks ve pnömomediastinum saptandı. Hastaya bilateral 

tüp torakostomi ve kapalı su altı drenajı uygulandı. Yoğun bakımda entübe halde takip 

edilen hastaya geniş spektrumlu antibiyotik verildi. Beş gün sonra çekilen kontrol pa 

grafide akciğerleri ekspanse olan hastanın, cilt altı amfi zeminde gözle görülür şekil-

de gerileme oldu. Klinik ve radyolojik olarak düzelen hasta drenleri alınarak şifa ile 

taburcu edildi.

Sonuç olarak; Pnömomediastinum, olası komplikasyonları açısından morbidite ve 

mortalitesi yüksek bir klinik durumdur. Kliniği oldukça değişkenlik gös terir. Tedavi-

sinde, altta ya tan hastalığa göre gerekirse cerrahi müdahale gerekir. Bizim vakamızda 

olduğu gibi, diş ile ilgili müdahaleler sonrasında hidropnömotoraksın pnömomedias-

tinuma eşlik edebileceği ve çift taraflı hidropnömotoraks durumunda hastanın hayatı-

nın riske gire bileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: hidropnömotoraks, pnömomediastinum

Resim 1.

Resim 2.

[P-251]

TORAKS DIŞI KANSERLERDE MEDİASTİNAL 

LENFADENOPTİLERİN SUV MAX DEĞERİ İLE 

HİSTOPATOLOJİK TANI ARASINDA İLİŞKİ VAR 

MIDIR?

 Alper Fındıkcıoğlu1,  Oya Yıldız1,  Tuba Canpolat2,  Dalokay Kılıç1, 
 Ahmet Hatipoğlu1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Mediastinal lenf nodlarının tutulumu malin hastalıkların, özellikle akciğer 

kanserinin, seyri ve tedavisinde oldukça önemlidir. Çok sık olmamakla beraber, toraks 

dışı malinitelerde de mediastinal lenf nodlarına metastaz görülebilmektedir. Bu çalış-

mada, toraks dışı malinitelerde PET CT ile saptanan mediastinal lenf nodlarında SUV 

max değerinin histopatoloji ile ilişkisini belirlemeye çalıştık. Yanlış pozitiflik üzerine 

etkili faktörleri araştırdık. 

Yöntem: Ocak 2008- Aralık 2014 tarihleri arasında mediastinal lenf nodu metastazı 

şüphesi ile cerrahi biyopsi yaptığımız toraks dışı malinitesi olan 75 olgumuzu geriye 

dönük olarak inceledik. Olguların tümü, ilk evreleme sırasında ya da tedavi sonrası 

takip amacıyla 18 FDG PET-CT ile değerlendirilmişti. Toraks içi lenf nodlarına SUV max 

> 2,5 ise lokalizasyonuna göre video mediastinoskopi (VAM) veya video torakoskopi 

(VATS) ile lenfadenektomi yapıldı. 

Bulgular: Toplam 75 olgu (57 kadın, 18 erkek) ; 28-77 yaş arası (ortalama 

58,7±11,7), çalışmaya alındı. Olguların 70’ine (%93) VAM, 5’ine (%7) VATS ile girişim 

yapıldı. Histopatoloji sonucu 12 olguda (%16) reaktif, 25 olguda (%33) metastatik,, 38 

olguda (%51) granulomatöz lenfadenopati saptandı. Lenf nodlarının Suv max değer-

leri 3,10 ile 20,18 arasında (ortalama: 8,8± 3,9), çapları ise 9 mm ile 45 mm arasında 
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(ortalama 21,3±7,5) idi. En sık lenfadenopati nedeni meme kanseri (n=25, %33), 

takiben serviks-endometrium (n=13, %19) ve kolorektal kanserler (n=10 %13) gel-

mekteydi (Tablo 1). Suv max değeri ve lenf nodu boyutu ile histopatolojik tanı arasında 

korelasyon bulunmadı (p=0,68; r=0,08). Tutulan lenf nodu sayısı ve lokalizasyonu ile 

histopatolojik tanı arasında da korelasyon saptanmadı (p=0,12). Suv MAx değeri >2,5 

PET CT nin pozitif prediktif değeri %33 olarak bulundu. Malin-benin ayrımı için SUV 

max cut off değeri saptanamadı. 

Sonuç: Toraks dışı malinitelerde mediastinal lenf nodlarının PET CT ile değerlen-

dirilmesi histopatolojik tanı gereksinimini azaltmamaktadır. SUV max değeri ve lenf 

nodu boyutu malign metastaz ve benin hastalık ayrımında yeterli görünmemektedir. 

Akciğer kanserleri ile kıyaslandığında toraks dışı kanserlerde mediastinal lenf nodla-

rında yüksek FDG tutulumunun tanısal değeri düşüktür.

Anahtar Kelimeler: toraks dışı tümörler, mediastinal lenfadenopati, videomedias-

tinoskopi, videotorakoskopi

[P-252]

EKTOPİK İNTRATORASİK TİROİD DOKUSU; ÖN 

MEDİASTİNAL KİTLE AYIRICI TANISI VE CERRAHİ 

YAKLAŞIM

 Figen Türk1,  Yasin Ekinci2,  Ümit Aydoğmuş1,  Ferda Bir1, 
 Gökhan Yuncu1

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği

48 yaşında bayan olgu, yaklaşık 1 ay önce astım atak nedeniyle dış merkezde yatı-

rılmış. PA akciğer grafisinde mediastinal dolgunluk düşünülerek, toraks BT istenmiş. 

Toraks BT’de anterior mediastende yaklaşık 78x48 mm ebatlarında içinde kalsifikas-

yon bulunan kitle lezyonu (timoma?) saptanmış. Hastanemize başvurusunda çekilen 

toraks MR’da ön mediastende yaklaşık 76x68x38 mm boyutlu içinde yer yer kistik 

dejeneratif alanlar içeren düzgün sınırlı solid kitle lezyonu saptandı. (Resim 1,2) Pre-

operatif yapılan TTİİAB’si sonucu çizgili kas, matür kıkırdak ve yağ doku fragmanları 

olarak rapor edildi. (teratom?) Özgemişinde uterus ve sağ adneks opere. Patoloji endo-

metrial metaplazi ve adenomyozis olarak rapor edilmiş. Parsiyel sternotomi eşliğinde 

ön mediastinal kitle eksizyonu uygulandı. Patolojisi ektopik intratorasik tiroid dokusu 

ile uyumlu olarak rapor edildi.

Ön mediastinal kitlelerin ayırıcı tanısı ve cerrahi yaklaşım açısından literatür eşli-

ğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ektopik tiroid, timoma, parsiyel sternotomi, teratom

Resim 1.

Resim 2.

[P-253]

İNTRATORASİK YERLEŞİMLİ TİROİD 

KARSİNOMLARI: ÜÇ OLGU NEDENİYLE

 Alkın Yazıcıoğlu1,  Nesrin Turhan2,  Neslihan İnci Zengin2, 
 Mahmut Subaşı1,  Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Tiroid kitlesinin büyük bölümünün sternal çentiğin altında; mediasten içinde 

olması retrosternal guatr olarak adlandırılmaktadır. Bu patolojinin görülme sıklığı ti-

roidektomi yapılan olgularda %1 - 30 arasında değişmektedir. Tiroid karsinomlarının 

torasik alanda görülmesi ise oldukça nadir olup tanı geç konursa kitle büyük boyutlara 

ulaşabilmektedir.

Olgu 1: Göğüs ağrısı nedeniyle doktora müracaat eden 52 yaşında bayan hastada, 

ön mediastinal kitle nedeniyle değerlendirildi. Ön mediastenden başlayıp sağ hilu-

sa doğru uzanan 11x10x8 cm boyutlarında, sağ subclavian arteri içine alan, kitlede 

SUV tutulumu 5,26 olarak tespit edildi (Resim 1). İnce iğne biyopsisinde papiller tiro-

id karsinomu ile uyumlu olarak geldi. Sağ torakotomi + parsiyel sternotomi + collar 

insizyon ile kitle eksize edildi. Patolojik inceleme tiroid papiller karsinoma folliküler 

varyant olarak raporlandı.

Olgu 2: 63 yaşında erkek hasta daha önceden 3 kez guatr operasyonu öyküsü (1977, 

1993 ve 2005) mevcuttu. Kontrollerde ön mediastende en geniş yerinde 6,3 cm ölçülen 

lobüle konturlu kitle tespit edildi. Ayrıca manibrium sterni üzerinde kemik ön korteks-

de destrüksiyona neden olmuş kitle de tespit edildi (Resim 2). SUV max değeri 3,50 

olarak tespit edilen mediastinal kitleye ve manibriumdaki lezyona yapılan biyopsi, iyi 

diferansiye tiroid karsinomu ile uyumlu olarak yorumlandı. Olguya collar insizyonu + 

manibrium sterni eksizyonu + kitle rezeksiyonu uygulandı. Kitlenin patolojisi follikü-

ler tiroid karsinomu olarak raporlandı.

Olgu 3: 10 yıl önce guatr nedeniyle opere olan 53 yaşında erkek hastada, dış mer-

kezde çekilen toraks tomografisinde anterior mediasten yerleşimli kitle nedeniyle 

kliniğimizde değerlendirildi. Yapılan transtorasik biyopsi sonucu papiller tiroid karsi-

nomu olarak raporlanan olguda, collar insizyonu + parsiyel sternotomi ile kitle lezyon 

eksize edildi (Resim 3).

Tartışma: Tiroid karsinomlarının büyük boyutlara ulaşıp ön mediasten veya he-

mitorakslarda lokalize olması nadir karşılaşılan patolojilerdir. Retrosternal guatr ol-

gularında tiroid karsinomları görülmesi olasılığı da oldukça düşüktür. Yazıcıoğlu ve 

ark.’nın 42 retrosternal guatr olgusu içeren serisinde 6 olguda (%14.3) çeşitli tiroid 

karsinomlarının görüldüğü bildirilmiştir. İntratorasik tiroid karsinomlarında; servikal 

lenf nodu diseksiyonu, rezidü doku bırakılmaması ve rekürren sinirin iyi korunması 

amacıyla intra-operatif genel cerrahi desteği alınması uygun olacaktır. Collar insizyon 

ve parsiyel sternotomi ile olguların çoğunda kitle eksize edilebilmekte; nadir olgularda 

torakotomi kesisi işleme eklenmektedir.

Figür 1. Kitlenin toraks bilgisayarlı tomografi görüntüsü.

Figür 2. Mediastinal kitle ve sternuma invaze olmuş kitle görüntüsü.

Figür 3. Parsiyel sternotomi ile kitle rezeksiyonu

Anahtar Kelimeler: tiroid karsinomu, papiller karsinom, planjuan guatr, retrosternal
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leri takiben ve birinde de laporoskopik kolesistektomi operasyonu sonrası ortaya çıktı-

ğı saptandı. Hastaların ilk muayenelerinde oskültasyonla bilateral akciğer sesleri dogal 

ancak palpasyonla özellikle incisura jugularisten boyuna doğru yayılan krepitasyonu 

ve cilt altı amfizemi mevcuttu. Tansiyon arteryal, nabız sayıları, oksijen satürasyonu, 

elektrokardiyografi ve arter kan gazları ile diğer rutin laboratuar tetkikleri normal ola-

rak saptandı. Tüm hastalara posteroanterior akciğer grafisi, toraks bilgisayarlı tomog-

rafisi (BT) çekilerek tanı konuldu.

Olguların tamamı göğüs cerrahisi kliniğine yatırılarak tedavi edildi. Tüm hastaların 

oral alımları kesilerek, sürekli 5 lt. / dk. olacak şekilde nazal oksijen verildi. Mediastinit 

riskinden dolayı profilaktik olarak uygun antibiyoterapi ve analjezi tedavilerine başla-

nıldı. 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 yapıldı. Trakea ve bronş sistemi doğal olması üzerine mevcut konservatif 

tedavilerine devam edildi. Hastaların 14’ü de şifa ile taburcu edildi. Hastanede ortala-

ma 3.5 gün (3-6) yatarak tedavi gördüler

Sonuç:  Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi, non-spesifik semptomlarla acil servi-

se başvuran hastalarda spontan pnömomediastinum akılda bulundurulmalı, klinik 

gelişimine göre uygun tedavi yöntemi ile %100’e yakın iyileşme oranları sağlandığı 

unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: spontan pnömomediastinum, cilt altı amfizemi, göğüs ağrısı

[P-255]

TİMİK MALİGNİTELERDE EXTENDED REZEKSİYON 

UYGULAMALARI

 Yasemin Bilgin Büyükkarabacak,  Ayşen Taslak Şengül, 
 Mehmet Gökhan Pirzirenli,  Burçin Çelik,  Ahmet Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada timoma nedeniyle extended rezeksiyon yapılan hastaların lite-

ratür bilgileri eşliğinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: 2007-2015 tarihleri arasında kliniğimizde anterior mediastinal kitle ne-

deniyle rezeksiyon uygulanan ve patoloji sonucu timus malignitesi olarak rapor edilen 

46 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalardan invazif timoma nedeniyle 

extended rezeksiyon yapılan 10 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, semptom, 

tarama tetkikleri, cerrahi tekniği, komplikasyonlar, hastanede kalış süresi, ek tedavi 

ihtiyacı ve hasta memnuniyeti açısından değerlendirildi. 

Bulgular: 2 hasta erkek, 8 hasta kadındı. Yaş ortalaması 46,4 (19-75). En sık semp-

tom öksürük ve göğüs ağrısıyken, iki hasta nörolojik şikayetlerle başvurdu. İki hasta 

neoadjuvan radyokemoterapi sonrasında ameliyat edildi. 6 hastaya sternotomi, 3 has-

taya sol torakotomi, 1 hastaya sağ torakotomi uygulandı. Ortalama hastanede kalış sü-

resi 5,3 gün (5-10) olarak hesaplandı. 1 hastada peroperatif innominate ven kaynaklı 

kanama, 1 hastada plevral effüzyon görüldü. Mortalite görülmedi. 

Sonuç: Timoma cerrahisinde yeni gelişen cerrahi teknikler sayesinde endoskopik 

yaklaşımlar daha ön plana çıkmaktadır. Ancak timus malignitelerinde extended cerra-

hi rezeksiyon gereken olgularda açık cerrahi tekniklerin daha efektif ve güvenli olduğu 

düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: extended, malignite, timoma, timus

Grafik 1.

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-254]

FARKLI BİR GÖĞÜS AĞRISI NEDENİ; SPONTAN 

PNÖMOMEDİASTİNUM 14 OLGU İLE

 Kadir Burak Özer1,  Hakan Sönmez1,  Hatice Eryiğit1,  Attila Özdemir1, 
 Murat Ersin Çardak2,  Recep Demirhan1

1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

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 sonra-

sında periferal alveoler rüptür nedeniyle meydana gelir.

Acil servise nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü gibi şikayet-

lerle 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 ve Yöntem:  Ocak 2012- Aralık 2014 yılları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Acil servisine başvuran 14 hasta retrospektif olarak incelendi. Ol-

gular cinsiyet, yaş aralığı, acil servise başvuru nedenleri, ek hastalık, bağımlılıkları, 

tanı yöntemleri, hastane yatış süreleri ve takip sonuçları değerlendirildi.

Hastaların 10’u erkek (%71, 4), 4’ü kadın (%28,6) idi. Yaş aralığı 16 ile 48 (ortala-

ma 25.4 ± 3.42) arasında değişiyordu. Acil servise başvuru anında 10 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’sin de sigaraya ek olarak uyuşturucu madde bağımlılığı saptandı. Hastaların 9’un da 

şikayetlerin aniden, 2’sinde ağırlık antrenmanı sonrası, 2’sinde yoğun öksürük nöbet-
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Resim 2.

[P-258]

MEDİASTİNAL HİBERNOMA

 Ezel Erşen,  Nurlan Alizade,  Mehlika İşcan,  Burcu Kılıç, 
 Hasan Volkan Kara,  Akif Turna,  Kamil Kaynak
İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul

Giriş: Hibernomalar kahverengi yağ dokusundan gelişen ve oldukça nadir görü-

len iyi huylu tümöral yapılardır. Klinik olarak hibernomalar çoğu zaman lipomlar ile 

karıştırılır. Sadece görüntüleme metodları yardımıyla diğer yağ dokusu ihtiva eden 

lezyonlardan ayırmak oldukça güçtür. Hibernomaların intratorasik yerleşimi oldukça 

nadir görülmekle birlikte mediastinal yerleşime dair şu ana kadar bildirilmiş sadece 

8 vaka vardır.

Olgu: 42 yaşında bayan hastanın rutin tetkileri sırasında çekilen akciğer grafisinde 

sağ paratrakeal opasite görülmesi üzerine çekilen toraks tomografisinde sağ supra-

hiler seviyede paratrakeal alandan mediastene uzanan 53x34mm boyutunda düzgün 

sınırlı kitlesel lezyon saptandı. Özgeçmişinde yaklaşık 10 yıl önce multinodüler guatr 

nedeniyle geçirilen total tiroidektomi ve sigara içiciliği dışında özellik olmayan hasta-

nın yapılan tetkiklerinde anormal bir bulguya rastlanmadı. Hastaya yapılan fiberop-

tik bronkoskopide intrabronşial lezyon saptanmadı. İnce iğne aspirasyon biopsisi ve 

bronşial lavaj sonucunda tümöral hücre saptanmayan hastada tüberküloz kültürü de 

negatif olarak rapor edildi. Hastaya tanı amaçlı videotorakoskopik eksizyon yapıldı. 

Videotorakoskopi sırasında sağ paratrakeal alandan mediastene uzanan lipom benzeri 

kapsüllü kitle gözlendi. Kitle kapsülü ile birlikte diseke edilerek komplet olarak çıkar-

tıldı. Kitlenin patolojik değerlendirmesi sonucunda miksoid iğsi hücreli lipom benzeri 

hibernoma olarak rapor edildi. Hasta post-operatif 2. gün sorunsuz olarak taburcu 

edildi. 1 yıldır takip edilmektedir.

Sonuç: Hibernomalar genellikle genç erişkinlerde görülen oldukça nadir patoloji-

lerdir. Genellikle yerleşim yerleri interskapular aralık, boyun, sırt, aksilla olmakla bir-

likte mediastinal ve torasik yerleşimi oldukça nadirdir. Aşırı büyüyerek komşu dokuları 

komprese etmedikleri sürece çoğunlukla bir semptoma neden olmazlar. Tomografi ve 

manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildiklerinde diğer iyi huylu ve kötü 

huylu fibröz ve lipomatöz tümörlere benzer özellikler sergiledikleri için çoğu zaman 

histopatolojik tanı için biopsi ve ardından rezeksiyon tedavi edicidir. Mediastinal ve 

ve intratorasik olarak çok nadir görülen bu tümörler iyi huylu davranış paterni göster-

melerine karşın bazı tiplerinin liposarkom ile de karışabilmesi nedeniyle dikkatli bir 

şekilde takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: mediasten, hibernoma, videotorakoskopi

[P-256]

MEDİASTİNAL TÜBERKÜLOZDA MEDİASTİNOSKOPİ 

SIRASINDA MEDİASTENE BASİL EKİMİNİN 

MİKROBİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

 Yasemin Bilgin Büyükkarabacak,  Ayşen Taslak Şengül, 
 Mehmet Gökhan Pirzirenli,  Ahmet Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada mediastinoskopinin, mediastene tüberküloz basili ekimi açı-

sından güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla biyopsi öncesi ve sonrası mediastinal 

lavaj örneklerinin mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: 2015 yılında multipl mediastinal lenfadenopati (LAP) nedeniyle klini-

ğimizde tanısal amaçlı mediastinoskopi yapılan ve sonucu kazeifiye granülomatoz 

iltihabi olay olarak rapor edilen 9 hastanın biyopsi öncesi ve biyopsi sonrası alınan 

mediastinal lavaj sıvıları mikrobiyolojik olarak incelendi. Sıvılardan tüberküloz için 

PCR, basil taraması ve kültür yapıldı. 

Bulgular: 2 hasta erkek, 7 hasta kadındı. Yaş ortalaması 57,6 (46-69). Hastaların 

tamamına multipl mediastinal LAP nedeniyle tanısal bronkoskopi ve mediastinoskopi 

uygulandı. Bronkoskopide endobronşiyal oluşuma rastlanmadı. Bronkoalveolar lavaj-

larda tüberküloz basili üremesi olmadı. Mediastinal lenf bezi biyopsi sonucu kazeifiye 

granülomatöz iltihabi olay olarak rapor edildi. Biyopsi işlemi öncesi ve sonrası alınan 

mediastinal yıkama sıvılarının tamamında PCR tüberküloz, basil araması ve tüberküloz 

kültürü negatif olarak tespit edildi. 

Sonuç: Mediastinal lenf bezi tüberkülozunda, mediastinoskopi tanıda altın stan-

darttır. Mediastene basil ekimi açısından her ne kadar güvenli olduğu düşünülse de 

diseksiyon ve biyopsi alma işlemi sırasında dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: lenfadenopati, mediastinal, mediastinoskopi, tüberküloz

[P-257]

EKTOPİK ACTH SALGILAYAN TİMİK 

NÖROENDOKRİN KARSİNOM

 Sadık Yaldız1,  Demet Yaldız2,  Peyker Demirel3
1CBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahi Kliniği
3CBÜ Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Yirmi üç yaşında mide kanaması geçiren erkek hasta tetkik edildiğinde ACTH ve 

kortizol yüksekliği, hiperglisemi ve anterior mediastende kitle saptanarak kliniğimize 

yönlendirilmiş. Operasyonda, iki frenik sinir arasındaki yağlı dokularla beraber komp-

let olarak rezeke edilen olgu iyi diferansiye nöroendokrin karsinom, eski adıyla, tipik 

karsinoid tümör tanısı aldı. Taramalarımızda ektopik ACTH salgılayan sadece 47 olgu 

saptadık. Bu çalışmada; olgumuz ile beraber, timusun ACTH salgılayan nöroendokrin 

karsinomları, ilgili literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: timik nöroendokrin karsinom, ACTH

Resim 1.
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transformasyon gösteren dev ganglionöroma şeklinde raporlandı. Hasta AÜTF Medikal 

ve Radyasyon Onkolojisi kliniklerine konsulte edildi ve radyoterapi planı yapıldı.

Tartışma: Toraks yerleşimli nörojenik tümörler genellikle sinir kılıfından, gangli-

onlardan ve paraganglionlardan köken alır. Schwannom en yaygın görülen intratora-

sik nörojenik tümördür. Ganglionöroma 2. sırada görürlür, yavaş büyür ve genellikle 

asemptomatiktir. En sık yerleştiği bölgeler posterior mediasten ve retroperitoneal alan 

olarak bildirilmekle birlikte, adrenal bez %21 oranında tutulmaktadır. Boyuta ve yerle-

şim yerine bağlı olarak bası bulgusu, kemik erozyonu, skolyoz ve spinal kord tutulumu-

na bağlı nörolojik semptomlar görülebilir. Benign ya da malign mediastinal norolojik 

tümörlerde mümkün ise en iyi tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyondur. Küçük boyutlu 

tümörlerde VATS sıklıkla kullanılmakta iken, büyük boyutlu tümörlerde explorasyon 

avantajı nedeni ile torakotomi standart tedavi yöntemidir. Preoperatif değerlendirme-

de intraspinal uzanım mutlaka değerlendirilmelidir. İntraspinal uzanım düşünülüyor-

sa mutlaka beyin cerrahları tarafından yardım alınmalı ve gerekirse ek girişimler plan-

lanmalıdır. Benign tümörlerde cerrahi ile kür sağlanabilirken malign transformasyon 

gösteren tümörlerde adjuvan kemo-radyoterapi gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: mediastinal nörojenik tümörler, dev gavglionöroma

Resim 1.

Resim 2.

[P-259]

MYASTENIA GRAVIS İLE SEYREDEN VE 3 BOYUTLU 

VİDEOTORAKOSKOPİ İLE REZEKE EDİLMİŞ NADİR 

BİR TİMUS TÜMÖRÜ: TİMOLİPOMA

 Ezel Erşen1,  Mehlika İşcan1,  Nurlan Alizade1,  Burcu Kılıç1, 
 Hasan Volkan Kara1,  Selim Bakan2,  Akif Turna1,  Kamil Kaynak1

1İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul
2İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul

Giriş: Timolipomalar ön mediastenden kaynaklanan ve nadir görülen çoğunlukla 

genç yaş grubunda asemptomatik olarak seyreden benign davranışlı tümörlerdir. Tüm 

timus kaynaklı tümörlerin %2-9’unu oluştururlar. Literatüründe şu ana kadar yaklaşık 

130 olgu bildirilmiştir.Genelde 3.-4. dekatlarda karşılaşılan bu tümörlere myastenia 

gravis %2-50 oranında eşlik edebilir.

Olgu: 15 yaşında bayan hasta yaklaşık 6 ay önce ilerleyici pitozis ve diplopi geliş-

mesi üzerine Nöroloji polikliniğine başvurmuş. Burada yapılan tetkikleri sonucunda 

myastenia gravis tanısı alan ve anti-asetilkolin reseptörü pozitif olan hastaya 3x1 

Mestinon tedavisi başlandı. Tedaviye rağmen şikayetlerinde anlamlı düzelme görül-

meyen hastanın bu dönemde yapılan toraks bilgisayarlı tomografisinde anlamlı pato-

loji saptanmadı. Toraksın manyetik rezonans görüntülemesinde anterior mediastende 

yağsı dejenerasyona uğramış yaşa göre normalden büyük 10x5mm boyutunda timus 

saptandı. Hastaya timik hiperplazi ön tanısıyla 3D VATS sistemi ile timektomi uygu-

landı. Bir gün yoğun bakım servisinde takip edilen hastanın post-operatif 2.gün dreni 

alınarak taburcu edildi. Kontrollerinde semptomları hızla gerileyen hastanın Mestinon 

dozu 1x1’e azaltıldı. Hasta 2 aydır şikayetsiz olarak takip edilmektedir.

Sonuç: Timolipomalar, timik tümörlerde olduğu gibi paraneoplastik sendromlar 

hastalığa eşlik edebilir. Bazen bizim olgumuzda olduğu gibi timus hiperplazisi nede-

ni ile rezeksiyon uygulanan hastalarda postoperatif dönemde tanı alabilirler. Cerrahi 

kesin tanı ve tedavi için gereklidir. Prognoz çok iyi olduğundan bu hastalarda tümör 

açısından genellikle uzun dönem takiplere gerek yoktur.

Anahtar Kelimeler: mediasten,timus, timolipoma, 3D videotorakoskopi

[P-260]

MALİGN TRANSFORMASYON GÖSTEREN DEV 

GANGLİONÖROMA

 Erhan Bulut,  Elvin Hamzayev,  Cabir Yüksel
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi

Giriş: Nörojenik tümörler, nöral hücrelerden kaynaklanırlar ve genellikle posterior 

mediastende (%90-95), paravertebral sulkusta yerleşirler. Mediastinal nörojenik tü-

mörlerin %10’unu ganglionöromalar oluşturur ve genellikle bening karekterlidirler. 

Nadiren dev boyutlara ulaşırlar ve sinir kılıfından kaynaklanan tümörlerin aksine, 

intraspinal uzanım nadirdir. Bu bildiride; malign transformasyon gösteren, büyük bo-

yutlu, birden fazla pedikül ile intraspinal uzanım gösteren ve opere edilen dev gangli-

onöroma olgusu sunulmuştur.

Olgu: Sağ yan ağrısı nedeni ile yapılan tetkiklerde sağ hemitoraksın yarısını kapla-

yan opasite tespit edilen 33 yaşında kadın hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde; 

sağ hemitoraksta supradiyafragmatik alanda, karaciğeri kaudale, kalp ve vena kava 

inferioru mediale ve sağ akciğer tabanını kraniale doğru iten ancak çevre yapılara 

aşikar invazyonu seçilemeyen, aşikar arteriyel kontrastlanma izlenmeyen, çevresel 

kontrastlanan ve santrali düşük dansiteli nodüler alanlar, yağ dansiteleri ve noktasal 

kalsifikasyonlar içeren, 27x25x16 cm boyutlarında, heterojen kitle lezyonu görüldü. 

Bu düzeyde sağ alt torakal nöral foramenler hafif geniş izlenmiştir. Ayırıcı tanıda nö-

rojenik tümörler, undiferansiye liposarkom veya daha geri planda plevral soliter fibröz 

tümör düşünüldü. Malignite olasılığı nedeniyle PET BT çekilen hastada kitlede pato-

lojik 18F-FDG tutulumu (SUVmax: 22.0) gözlendi. Büyük boyutuna rağmen komplet 

rezeksiyon şansı olması nedeniyle preoperatif tanısal girişim planlanmayan hastaya 

sağ torakotomi uygulandı. Eksplorasyonda; toraks duvarı ile sıkı yapışıklık oluşturan, 

T8, T9 ve T10 seviyelerinde nöral foramene uzanan yaklaşık 30cm’lik, sağ paravertebral 

alana geniş tabanlı oturan ve dura ile ilişkisiz, çevre dokulara invazyon göstermeyen 

kitle izlendi. Kitlenin kapsülü ile total olarak eksizyonu ardından nöral kanala uzanım 

nedeniyle beyin cerrahları tarafından foraminotomi uygulandı. Patoloji sonucu malign 
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Resim 1.

[P-263]

POSTERİOR MEDİASTİNAL SCHWANNOMA’LARDA 

CERRAHİ TEDAVİ

 Kenan Can Ceylan,  Özgür Samancılar,  Sena Uğur,  Şeyda Örs Kaya
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
2.Göğüs Cerrahi Kliniği, İzmir

Giriş: Mediastinal alanda yerleşim gösteren nörojenik tümörler sıklıkla periferik 

sinir kılıfından gelişir. Erişkindeki tüm mediastinal tümörlerin yaklaşık %25 ini oluş-

tururken %90 oranında da posterior mediastende yerleşim göstermektedir. Schwan-

noma sıklıkla interkostal sinirlerden kaynaklanan, çoğunlukla selim seyreden bir nö-

rojenik tümördür. Kitlenin tespit edildiğinde cerrahi eksizyonu hastalarda çoğunlukla 

yeterli olmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde posterior mediastinal kitle nedeniyle 

opere edilen ve schwannoma tanısı alan olgular değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2008 – Ocak 2015 tarihleri arasında opere 

edilen schwannoma olguları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Altı erkek (%50), 6 kadın (%50) toplam 12 hasta incelendi. Ortalama yaş 

44.8 ± 14.21 (28-68) olarak bulundu. Hastaların aktif yakınmaları yoktu ve posterior 

mediastinal kitleler rastlantısal olarak saptanmıştı. Dört hasta (%33.3) torakotomi 

ile 8 hasta (%66.7) videotorakoskopik yöntemle opere edilerek total kitle eksizyonu 

uygulandı. Post-op dönemde sadece bir hastada geçici Horner sendromu gelişti. Mor-

talite izlenmedi. Hastanede kalış süresi ortalama 4.8 (3-9) gün olarak tespit edildi. 

Taburcu sonrası izlemlerde hiçbir hastada nüks lezyon saptanmadı.

Sonuç: Erişkinde posterior mediastinal tümörlerin büyük kısmını oluşturan 

schwannoma’lar çoğunlukla non-spesifik semptomlarla ya da rastlantısal olarak sap-

tanmakta olup uygulanacak cerrahi rezeksiyon ile küratif tedavi sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: posterior mediasten, schwannoma, cerrahi

[P-264]

MAFFUCCİ SENDROMU’LU PRİMER MEDİASTİNAL 

PARAGANGLİOMA OLGUSU

 Elvin Hamzayev1,  Serkan Enön1,  Evren Özçınar2,  Çağlar Uzun3, 
 Levent Yazıcıoğlu2,  Ayten Kayı Cangır1

1Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
3Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Maffucci Sendromu (MS) çok ender görülen, non-herediter mezodermal 

displazi olup multiple enkondrom ve hemongiomalar ile görülür. Paraganglioma ise, 

[P-261]

YÜZME SONRASI GELİŞEN SPONTAN 

PNÖMOMEDİASTİNUM: OLGU SUNUMU

 Murat Özkan,  Yusuf Kahya,  Tamer Direk,  Ayten Kayı Cangır
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Yüzme sonrası gelişen spontan pnömomediastinum olgusunda kliniğimizin 

tedavi yaklaşımını sunmayı amaçladık.

Yöntem: Yüzme sonrası gelişen spontan pnömomediastinum nedeniyle klini-

ğimizde takip ve tedavi edilmiş olan hasta literatür eşliğinde olgu sunumu olarak 

hazırlanmıştır.

Bulgular: Göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvuran 20 yaşında erkek hastanın 

toraks BT’sinde mediastende serbest hava izlendi. Trakea perforasyonu, nekrotizan 

mediastinit ya da pnömotoraks görülmedi. Olası özofagus perforasyonuna yönelik oral 

beslenmesi kapatılan hastada, sindirim sistemine ait organ perforasyonunu ekarte 

edebilmek için oral opaklı özofagus-mide-duodenum grafisi çekildiğinde opak mad-

denin lümen dışına çıkışı izlenmedi. Mevcut bulgularıyla spontan pnömomediastinum 

düşünülen hastaya oksijen tedavisi başlandı. Semptom ve bulguları iyileşen, radyolo-

jik takiplerinde pnömomediastinumda gerileme saptanan hastanın oral beslenmesi 

açılarak taburcu edildi.

Sonuç: Spontan pnömomediastinum daha çok genç erkeklerde görülen ender bir 

kliniktir. Bu duruma predispozisyon oluşturan astım krizi, KOAH atağı, akut hava yolu 

tıkanıklığı, aşırı öksürme, kusma, valsalva manevrası, irtifa değişiklikleri gibi faktörler 

arasında egzersizin de olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: yüzme, spontan pnömomediastinum, göğüs ağrısı

[P-262]

OLASI NÖROLOJİK YARALANMANIN ÖNLENMESİ 

AÇISINDAN ADAMKIEWICZ ARTERİNİN 

GÖRÜNTÜLENDİĞİ BİR MEDİASTİNAL KİTLE 

OLGUSU

 Murat Özkan1,  Mehmet Ali Sakallı1,  Tamer Direk1,  Çağlar Uzun2, 
 Hakan Kutlay1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Paravertebral yerleşim gösteren posterior mediastinal kitleli bir olguda daha 

güvenli cerrahi süreci sağlamak amacıyla Adamkiewicz arterinin görüntülendiği olgu-

yu sunmayı amaçladık.

Yöntem: Posterior mediastinal kitle nedeni ile operasyona hazırlanan bir hastada 

nörolojik komplikasyonları önlemek amacıyla BT-anjiografi ile Adamkiewicz arterinin 

görüntülendiği bir olgu sunum olarak hazırlanmıştır.

Bulgular: Öksürük ve sırt ağrısı şikayetleri nedeni ile incelenen 29 yaşındaki erkek 

hastanın çekilen bilgisayarlı tomografisinde T5 vertebra düzeyinde spinal kanal ile iliş-

kili görülmeyen, paravertebral yerleşimli 43x28 mm boyutlarında yumuşak doku kitle-

si görüldü. Lezyonun yerleşim yeri nedeniyle cerrahi tedavi sonrası gelişebilecek olası 

nörolojik komplikasyonları önlemek açısından preoperatif dönemde çekilen toraks BT 

angiografisinde Adamkiewicz arteri solda T9-10 vertebra aralığında izlendi. Hastaya 

sol torakotomi uygulanarak mediastinal kitle total olarak eksize edildi. Postoperatif 4. 

gün hasta taburcu edildi.

Sonuç: Posterior mediastinal kitlelerin cerrahi tedavisi sırasında Adamkiewicz arte-

rinin yaralanması cerrahi tedavinin başarısına gölge düşüren bir durumdur. Parapleji 

ile sonuçlanabilecek komplikasyonları önlemek amacıyla preoperatif dönemde Adam-

kiewicz arterinin görüntülenmesi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adamkiewicz arteri, mediastinal tümör cerrahisi, radyolojik 

görüntüleme
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[P-265]

ATİPİK YERLEŞİMLİ MEDİASTİNAL APSE

 Cemal Aker,  Özkan Saydam,  Sertan Erdoğan,  Burcu Arık, 
 Erhan Özer,  Ali Cevat Kutluk,  Celalettin Kocatürk
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Apse yerleştiği doku içinde nekroz, sıvılaşma, akut pürülan enfekte irin biri-

kimi olan lezyonları ifade eder.

Yöntem: DM, KBY gibi komorboditeleri olan hastada göğüs ön duvarında, medi-

asten ile iştirakli, sistemik problemler meydana getiren apse tespit edilmesi üzerine 

tanı anında etkili yaklaşım ile durumun stabil hale getirilmesi ve ek hastalıklarının 

tedavisi planlandı.

Bulgular: Tanı anında etkili drenaj ve geniş spektrumlu antibiyoterapi başlandı. 

Hastanın sistemik durumu stabil hale getirilip etkene yönelik tedavi yapıldı. Etyoloji 

açısından ve komorbid hastalıkları açısından multidispliner yaklaşım yapıldı. En son 

VAC tedavisi ile hastanın apse poşu oblitere edilerek tedavisi tamamlandı.

Sonuç: Hastanın mediastinal apsesinin septik emboli ile oluştuğu kanaatine varıldı 

ve nadir görülen bu durum sunulmaya değer bulundu. Atipik olarak gelişen medias-

tinal apse, dinamik yaklaşımla stabil hale getirilmiş ve tam klinik düzelme ile hasta 

taburcu edilebilmiştir. 

Anahtar Kelimler : apse, VAC, mediasten ,KBY, DM

paraganglionik sistem kaynaklı, kimyasal olarak aktif ya da inaktif olabilen, benign 

ya da malign tümördür. Primer mediastinal paraganglioma tüm feokromasitomaların 

%2’sini, tüm mediastinal tümörlerin ise %1’ini oluşturur.

Amaç: Bu çalışmada İngilizce literatürde birlikteliği tanımlanmamış ve ender görü-

len 2 hastalığı olan bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Maffucci Sendromu olan 42 yaşında erkek hasta 2 yıl önce başlayan nefes 

darlığı ve öksürük yakınması ile başvurdu. Başvuru anında dispneik olan hastanın fizik 

muayenesinde, ellerde ve ayaklarda kemik yapılarda asimetri, sol üst ekstremitede 

daha belirgin hemanjiomlar izlendi. Hastanın sağ 3. parmağı enkondrom nedeniyle 

ampute edilmişti. Toraks BT’de orta mediastende 6,5x3,6 cm çaplı, aortopulmoner 

bölge yerleşimli, pulmoner artere bası yapan periferik yoğun kontrastlanma göste-

ren, merkezi hipodens kitle lezyonu, pulmoner arter segment dallarında kronik em-

boli alanları ve pulmoner hipertansiyon bulguları izlendi. Mediastinal paraganglioma 

ön tanısı ile tetkik edilen hastanın, plazma ve idrar katekolamin düzeyleri normaldi 

ancak I-123 MIBG ile tüm vücut taramasında mediastinal bölgede patolojik aktivite 

tutulumu izlendi. Kitlenin pulmoner artere basısı nedeniyle yapılan EKO’da pulmoner 

arter basıncı (PAB) 80mmHg idi. Pulmoner emboli nedeniyle yaptırılan bilateral alt 

ekstremite Doppler USG’de ise derin ve yüzeyel venlerde trombozis saptanmadı. PAB, 

medikal tedavi ile 2 haftada 50 mmHg’ya düşürüldü. Kalp damar cerrahisi ile birlikte 

operasyona alınan hastaya median sternotomi ve mediastinal kitle eksizyonu uygulan-

dı. Uzun takip patoloji sonucu paraganglioma olarak rapor edilen hasta 8. gün taburcu 

edilen hastanın kronik PE ve PH tedavisi sürmektedir.

Sonuç: İngilizce literatürde günümüze kadar sadece 200 olgu tanımlanmış olan 

MS’li olguların %40’ında hemangiom ve enkondrom gibi lezyonlarda malign transfor-

masyon sözkonusu olup en sık kondrosarkom görülür iken over ve karaciğer kanseri de 

bildirilmiştir. İngilizce literatürde mediastenin nadir tümörlerinden olan paraganglio-

ma ile MS birlikteliği tanımlanmamış olup bu olgu ilk olması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Maffucci sendromu, mediastinal paraganglioma, enkondrom, 

hemanjiom

Resim 1.
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DAR ALANDA KISA PASLAŞMA: PROKSİMAL 

ÖZOFAGUS PERFORASYONUNUN HEMO-KLİPS İLE 

KAPATILMASI

 Ufuk Çobanoğlu1,  Ahmet Cumhur Dülger 2,  Fuat Sayır1

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Giriş: Transözofageal ekokardiyografi (TEE) kardiyoloji, kalp cerrahisi ve yoğun ba-

kım ünitelerinde kullanımı giderek artan bir tekniktir. Bazı riskler taşıması nedeni ile 

semi-invaziv bir yöntem olarak kabul edilir. Bu işlem sırasında özofagus perforasyonu 

gelişmesi nadir ancak ciddi bir komplikasyondur (1).

Olgu: Kardiyolojik şikayetleri nedeni ile TEE yapılan 56 yaşındaki erkek hastaya 

sekundum tipi ASD ve pulmoner hipertansiyon tanısı konulmuş. İşlemden sonra evi-

ne gönderilen hastada bir saat içerisinde nefes darlığı, yutma güçlüğü, göğüs duvarı 

ve boyunda cilt altı amfizemi gelişmesi üzerine acil servise müracaat etmiş. Hastaya 

çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde mediastende trakea ve özofagus çevresin-

de yaygın hava değerleri, göğüs duvarında kas planları arasında ve cilt altında yaygın 

hava değerleri tespit edildi (Resim 1). Özofagus perforasyonu düşünülerek hastaya acil 

olarak fleksibl özofagoskop ile endoskopi yapıldı ve özofagus 15. cm de solda saat üç 

hizasında 2,5 cm. lik perforasyon tespit edildi. Üç adet hemo-klips (HX-610-135, Oly-

mpus Corporation, Japan) ile perforasyon kapatıldı (Resim 2, 3). Oral alımı kesilerek 

parenteral nütrisyon başlanan hastaya aerob ve anaerob mikroorganizmalara etkili 

kombine antibiyoterapi uygulandı. 7. günde çekilen kontrol toraks tomografisinde 

pnömomediastinum ve cilt altı amfizeminin düzeldiği, özofagus perforasyonunun ka-

pandığı tespit edildi ve oral alıma izin verildi (Resim 3). Dokuzuncu gün taburcu edilen 

hastada herhangi bir yan etki gelişmedi. Taburcu olduktan sonra yapılan 15. gün ve 

ikinci ay kontrollerinde bir sorun saptanmadı.

Tartışma ve Sonuç: Endoskopik işlemlerden sonra spontan veya iyatrojenik özofa-

gus perforasyonu, modern cerrahi ve yoğun bakım gelişmelerine rağmen hala potan-

siyel olarak yaşamı tehdit eden bir mortalite nedeni olarak önemini korumaktadır (2). 

Olguların çoğunluğu perforasyon orta ve distal özofagustadır (3). Servikal özofagusta 

rüptür sadece %20 oranında olup, insidans travma ve yabancı cisim yutma durumlarda 

yükselir (4,5).

Özofagusta serozal örtüsünün olmaması nedeniyle, bakteriler ve sindirim enzimleri 

kolay lıkla mediastine ulaşır, mediastinit, abse oluşumu ve sepsis ile sonuçlanabilecek 

yaşamı tehdit eden bir tablo ortaya çıkar (3). Özofagus perforasyonlarma yaklaşımda, 

ilk semp tomun ortaya çıkışından tanı konulana kadar geçen sürenin bilinmesinin te-

daviyi planlamada ve prognostik değerlendirmede büyük önemi vardır. Son yıllarda 

fleksibl endoskopların kullanıldığı endsokopik tedavi yöntemleri seçilmiş hastalarda 

uygulanmaktadır (6). Bu yöntemin seçiminde perforasyonun yeri ve büyüklüğü, teşhis 

edilme süresi, etyolojisi, tümör varlığı, sepsis, yaş ve ko-morbid durumlar öne çıkar 

(7). Bu yöntemin başarısında en önemli husus perforasyonun erkenden tespit edilmesi 

ve gecikmeden yapılan müdahaledir (8).

Özofagus perforasyonlarının hemo-klips ile tedavisi konusunda uluslararası litera-

türde sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bunlardan Qadeer ve ark (9), 17 olguyu içeren 

analizlerinde klips ile müdahale edilen tüm olgularda perforasyon lokalizasyonunun 

orta ve distal özofagusta olduğunu rapor atmişlerdir. Üst özofagustaki perforasyon-

lara endoklips ile müdahale çok az olguda rapor edilmiştir. Bunlardan Mantzoukis ve 

ark (3), gıda obstrüksiyonu nedeni ile müdahale edilirken üst özofagusta perforasyon 

gelişen bir hastalarını, Gerke ark (10), endoskopik mukozektomi sırasında perforasyon 

gelişen iki olgularını, Fischer ve ark (11), acil trakeostomi sırasında perfore olan bir 

olgularını sundukları çalışmalarında proksimal özofagus perforasyonunu endoklips 

uygulayarak başarı ile kapattıklarını rapor etmişlerdir.

Sonuç olarak, proksimal özofagus perforasyonlarının endoklips ile kapatılması son 

derece nadirdir. Bu işlem cerrahi girişimler sonrası artan morbidite ve mortalite oran-

ları göz önüne alındığında deneyimli ellerde güvenli ve minimal invaziv bir yöntem 

olarak tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: proksimal özofagus, perforasyon, hemo-klips

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-267]

SPONTAN PROKSİMAL ÖZOFAGUS RÜPTÜRÜ

 Ufuk Çobanoğlu,  Fuat Sayır
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Özofagus perforasyonu acil müdahale gerektiren bir konudur. Teşhis ve teda-

videki gecikme morbidite ve mortalitede artışa yol açmaktadır. Günümüzde özofagus 

perforasyonlarının yaklaşık %33 ile %76’sında iyatrojenik nedenler sorumludur (1). 

Özofagusun spontan rüptürleri nadir olup, Boerhaave Sendromu, kuvvetli öğürme ve 

kusma sonrasında oluşan spontan özofagus perforasyonu olarak tanımlanır ve tipik 

perforasyon için klasik bir örnektir. Ayrıca (doğum, ağır yük kaldırma, öksürme sırasın-

da olduğu gibi) ani intraluminal basınç artışları da özofagus perforasyonlarına neden 

olabilir (1).
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Olgu: 34 yaşında erkek hasta, 15 gündür devam eden öksürük ve balgam çıkarma 

şikayeti sonrası ani başlayan yutma güçlüğü, boyun ve boğan ağrısı ile müracaat ettiği 

acil serviste boyunda cilkt altı amfizemi tespit edilmesi özofagus perforasyonu şüphesi 

ile üzerine kliniğimize yatırıldı. Suda eriyen kontrast madde ile çekilen özofagografide 

(Resim 1) ve toraks tomografisinde (Resim 2) proksimal özofagusta sol da rüptür sap-

tandı. Hastanın genel durumunun iyi ve perforasyonun özofagusa iyi drene olduğunun 

tespit edilmesi üzerine hastaya konservatif tedavi uygulandı. Oral alımı kesilerek total 

parenteral nutrisyonu (TPN) ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisini başlandı. 48 

saatte durumu stabillenen hastada 7. gün oral alım açıldı. Onuncu gün taburcu edilen 

hastada herhangi bir yan etki gelişmedi. Taburcu olduktan sonra yapılan 15. gün ve 

ikinci ay kontrollerinde bir sorun saptanmadı.

Tartışma ve Sonuç: Özofagial perforasyonda hayatta kalmada en önemli kriterler 

erken teşhis ve erken dönemde yapılan uygun tedavidir (2-4). Teşhis ve tedavideki ge-

cikme pürülan mediastinit, plörit, sepsis ve ölüme yol açabilir.

Özofagus perforasyonu akut mediastinitin önemli bir sebebidir. Servikal veya üst 

torasik özofagus perfore olduğunda hava, oronazal sekresyonlar ve yutulan gıdalar 

mediasteni kontamine eder. Birkaç saat içinde ödem, bol pürülan ve kötü kokulu eksü-

da ve aşikar nekroz gelişir. Bu proses mediastinal dokular içinde hızla yukarı ve aşağı 

doğru yayılır. Plevra intakt kalırsa erken apse formasyonu oluşur. Plevra açılırsa enfek-

siyon interplevral mesafeye yayılarak ampiyem oluşturur (5).

Tedavi seçeneği; perforasyon nedeni, lokalizasyon, altta yatan özofagial hastalık, 

tanı zamanı, özofagusun durumu, çevre organ yaralanması, hastanın genel durumu 

ve yaşına bağlı olarak değişir. Sağ kalımın göstergesi perforasyon ve tedavi arasında 

geçen süreye bağlı olsa da yaralanmanın ciddiyeti ve tecrübe de önemlidir (6,7).

Medikal tedavi sadece seçilmiş hastalarda uygulanmalıdır. Medikal tedavi uygular-

ken eldeki cerrahi tedavi seçeneği kaçırılmamalıdır (8,9).

Sonuç olarak özofagusun spontan perforasyonları sık değildir, üstelik intralüminal 

basınç artışına sekonder gelişen perforasyonlar nedirdir. Özellikle proksimal lokalizas-

yonlu perforasyonlarda öncelikle konservatif tedavi yöntemleri denenebilir. Yapılan 

tüm konservatif yöntemlere rağmen 24 saat içinde hastanın genel durumunda bir 

iyileşme olmazsa ve sepsis bulguları gelişirse tedavi başarısız kabul edilmeli ve derhal 

cerrahi müdahale uygulanmalıdır.

Resim 1. Özofagusgrafide porksimalde perforasyon

Resim 2. Toraks tomografisinde proksimal özofagusta solda perforasyon

Anahtar Kelimeler: özofagus, rüptür, spontan

Resim 1.

Resim 2.

[P-268]

ÖZOFAGUS KANSERİ TANI VE 

EVRELENDİRİLMESİNDE PET-BT’NİN YERİ VE ÖNEMİ

 Elif Duman1,  Murat Şahin2,  Çiğdem Soydal3,  Can Ateş4, 
 Serkan Enön2,  Cabir Yüksel2,  Hakan Kutlay2, 
 Hasan Şevket Kavukçu2,  Ayten Kayı Cangır2

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Giriş: Özofagus karsinomu (ÖK) geç tanı konulan, özofagusun anatomik yapısı, len-

fatik drenaj sistemi, mediastende trakea, ana bronşlar, ana vasküler yapılara komşulu-

ğu nedeni ile kolay yayılım gösteren, kötü prognozlu bir malignitedir. Bu çalışmada ÖK 

ön tanısı ve tanısı ile PET-BT çekilmiş hastalarda, tanı ve evrelemedeki değeri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.

Yöntem: Kasım 2009 – Aralık 2013 tarihleri arasında PET-BT çekilmiş 65 olgu ret-

rospektif incelenerek; 4’ü neoadjuvan tedavi sonrası PET-BT ile değerlendirildiğinden 

ve 2’si yapılan endoskopik biyopsi sonrası benign hastalık tanısı aldığından çalışma dışı 

bırakıldı.Olguların yapılan testler ve invaziv girişimler 7. TNM evrelemesine göre uy-

gulandı. Olguların yaş, cinsiyet, kitlenin yerleşimi, kitlenin, LN’larının ve uzak metas-

tazların SUVmax değeri, hücre tipi, örneklenen LN’larının patoloji sonuçları incelendi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 59 olgunun 36’sı (%61) erkek, 23’ü (%39) kadındı. Yaş-

ları yaş ortalamaları 63,54 idi. 37 olgu (%62,7) operabl; 22 olgu (%37,3) inoperabl 

kabul edildi. Hastalar radyolojik olarak incelendiğinde tümörün 4’ünde (%6,8) hypo-

farenks, 8’inde (%13,5) üst özofagus, 18’inde (%30,5) orta özofagus, 16’sında (%27,2) 

alt özofagus ve 13’ünde (%22) GÖB yerleşimli olduğu saptandı. Lokalizasyonu PET-BT 

%98 doğrulukla saptadı. Lokalizasyonlara göre ort SUVmax değerleri arasında anlam-

lı fark izlenmedi (p: 0,39). İntraoperatif komşu doku ve organ invazyonu saptanan 3 

olguyu PET-BT saptayamadı. Rezeksiyonu tamamlanan grup ile invazyonu olan gru-

bun primer tümör SUV tutulumları açısından aralarında anlamlı farklılık izlenmedi (p: 

0,97). Ortalama tümör boyutu 21,7 (10-47) mm olarak ölçüldü. PET-BT deki SUVmax 

tutulumu ile tümör boyutu arasında negatif bir ilişki saptandı fakat bu değer istatis-

tiksel olarak anlamlı değildi (r: -0,185, p: 0,16). GÖBK dışlandığında YHK 40 olguda 

(%87), ADK ise 6 olguda (%13) mevcuttu. Hücre tipine göre ort SUVmax değeri karşı-

laştırıldığında, aralarında anlamlı fark bulunmadı (p: 0,41). Opere olan grup incelen-

diğinde BT 7 olguda (%18,9) tümörlü dokuyu saptayamazken, PET-BT tümünü saptadı. 

PET-BT ve BT, T evreyi belirleyemedikleri için preoperatif evreyi de belirleyemediler. LN 

metastazı olan kitlelerde ortalama SUVmax değeri 17,40±6,30, LN metastazı olmayan 

kitlelerde ortalama SUVmax değeri 16,10±8 olarak bulundu ve ikisi arasında anlamlı 

fark yoktu (p: 0,73). LN metastazı belirlemede PET-BT’nin patolojiye göre duyarlılığı 

%75 (%46-%91) ve seçiciliği ise %73 (%48-%89), pozitif tahmin değeri (PPD) %69 

(%48-%84) ve negatif belirleme oranı (NPD) %78 (%58-%91) bulunmuştur. Doğruluk 

oranı ise %74 olarak bulundu. LN metastazı belirlemede BT’nin patolojiye göre du-

yarlılığı %58 (%31-%80) ve seçiciliği ise %53 (%30-%75), pozitif tahmin değeri %50 

(%30-%69) ve negatif belirleme oranı %61 (%41-%78) bulunmuştur. Doğruluk oranı 

ise %55 olarak bulundu. Güven aralıkları birbirini kapsadığı için bizim çalışmamızda 

bu konuda PET-BT’nin BT’den daha başarılı olmasına karşın, bu üstünlük istatistiksel 

olarak anlamlı değildir. Lenf bezleri üst-alt paratrakeal, trakeobronşial, hiler, paraa-

ortik, aortikopulmoner, subkarinal, paraözofageal ve perigastrik bölgelere göre ayrı 

ayrı spesifiye edilerek bakıldığında, LN metastazı için PET-BT’nin ortalama yanılma 

düzeyi 0,076 iken bu oran BT için 0,056 idi. Aradaki farklılığın klinik açıdan göz ardı 

edilebileceği ve anlamlı olmadığı sonucuna varıldı. 3 olguda (%5,1) uzak metastaz 

saptandı. PET-BT M evreyi %100 doğrulukla saptadı. Opere olan grupta 12 (%32,4) 

hasta, inoperabl olan grupta 15 (%68,2) hasta olmak üzere toplam 27 hasta takipleri 

sırasında öldü. Hayatta olan olgularda primer tümörün ortalama SUVmax değeri 12,4 

(2,40-30,10), ölenlerde ise 17,9 (6,90-35,10) olarak saptandı. Ölenlerin SUVmax değe-

ri anlamlı olarak hayatta olan olgulardan yüksekti (p: 0,021).

Sonuç: PET-BT klinik evreleme için ek bilgiler sağlar. T ve N evrede kısıtlı bilgi 

vermesine rağmen, tümör lokalizasyonunun daha da önemlisi uzak nodal ve organ 

metastazlarının daha doğru bir şekilde belirlenebilmesinde önemli katkılar sağlar. Eş 

zamanlı tümör lokalizasyonu, LN durumu, uzak metastaz taramaları yapılabildiği göz 

önünde tutulduğunda ÖK’nin klinik evrelemesinde PET-BT rutin yöntemler arasında 

yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: özofagus karsinomu, PET-BT
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Tablo 1. Lenf bezi metastazı belirlemede PET-BT ve BT’nin patolojiye 
göre duyarlılık, seçicilik, pozitif tahmin değeri, negatif belirleme ve 
doğruluk oranları

Lenf bezi metastazı belirleme PET-BT BT 

Duyarlılık %75 %58 

Seçicilik %73 %53 

PPD %69 %50 

NPD %78 %61

Doğruluk %74 %55

Tablo 2. Olguların genel özellikleri

Genel özellikler n (%) ort SUVmax p

Yaş 63,5 (28-80) 

Cinsiyet 0,45

Kadın 23 (39) 15,5 (2,4-35,9) 

Erkek 36 (61) 15,7 (5,8-26,8) 

Tümör lokalizasyonu 0,39

Hypofarenks 4 (6,8) 14,9 (10,4-21,4) 

Üst 8 (13,5) 17,1 (6,9-27,1) 

Orta 18 (30,5) 15,7 (4,8-35,1) 

Alt 16 (27,2) 15,2 (2,4-30,1) 

GÖB 13 (22) 17,3 (5,5-26,8) 

Hücre tipi 0,41

Yassı hc Ca 42 (71,2) 16,5 (2,4-35,1) 

Adeno Ca 17 (28,8) 14,8 (5,5-26,8) 

Operasyon 0,39

Operabl 37 (62,7) 14,7 (2,4-30,1) 

İnoperabl 22 (37,2) 16,4 (6,9-35,1) 

Rezeksiyon 0,97

Rezektabl 34 (57,6) 15,4 (2,4-30,1) 

Unrezektable 3 (5,1) 15,5 (10,7-21,1) 

Patolojik T evre 0,05

T1a 1 (2,9) 6,1 

T1b 4 (11,8) 6,1 (4,8-9,6) 

T2 6 (17,6) 12,7 (2,4-26,4) 

T3 23 (67,6) 16,8 (5,5-30,1) 

Patolojik N evre 0,73

N0 20 (58,8) 16,1±8 

N1 10 (29,4) 16,4±7,1 

N2 2 (5,9) 17,4±6,3 

N3 2 (5,9) 17,3±6,2

[P-269]

OUR EXPERIENCES IN SURGICAL TREATMENT OF 

ESOPHAGEAL CANCER: ANALYSIS OF 105 CASES

 Abidin Şehitoğulları1,  Öztekin Çıkman2,  Fuat Sayır3, 
 Ufuk Çobanoğlu3,  Cengiz Demir4

1Department of Thoracic Surgery, Sakarya University Training and Research 
Hospital, Sakarya, Turkey
2Department of General Surgery, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty, Yuzuncu Yil University Hospital, 
Van, Turkey
4Department of Hematology, Medical Faculty, Yuzuncu Yil University Hospital, Van, 
Turkey

Aim: The aim of this study was to examine 105 patients, retrospectively, who were 

operated on for esophageal cancer, over a five years period between 2004 and 2009.

Materials and Methods: The 105 patients, between the ages 29 and 82, with esoph-

ageal cancer diagnosis, were operated on at our clinic. Of the patients, 62 were male 

and 43 were female. The smoking rate of the patients was 65%. Symptom frequency 

was as follows: 81% dysphagia, 51% weight loss and 45% retrosternal pain-regurgi-

tation. All cases were diagnosed with endoscopic biopsy.

 Results: Tumor was diagnosed in the lower esophagus at a ratio of 61%, in the 

middle esophagus at a ratio of 32% and in the upper esophagus at a ratio of 7%. Endo-

scopic biopsies also revealed 87% squamous cell carcinoma and 13% adenocarcinoma. 

After the radiological examination, all cases without metastasis were operated on. 

Esophagus partial resection + proximal stomach resection and reconstruction were 

applied to 92 of the patients. Esophagectomy + proximal gastrectomy + reconstruc-

tion on the neck were applied to five patients and eight patients were administered re-

construction with partial esophagus resection + total stomach resection + jejunum or 

colon. A total of 3 of the patients were in stage I, 31 were in stage IIa, 14 were in stage 

IIb, 40 were in the stage III and 17 were in stage IV. Three of the cases were found to 

have early stage anastomotic leak and were reoperated on. Early complications (first 

seven days) : 1.9% Anastomotic leak, 2.8% atelectasis and 8% contralateral hemotho-

rax. Late complications: 0.95% fistula and 1.9% atelectasia. Operative mortality was 

seen in two cases. Recurrence was found in 14 cases and stenosis in 13 cases.

Conclusions: The tendency in our clinic is to apply curative or palliative resection 

by forcing the surgical boundaries if there is no metastasis. In esophagus carcinoma, 

the most effective treatment is surgery both for curative or palliative intention. But 

survival rate of high stage patients is poor. Chemotherapy and/or radiotherapy must 

be added postoperatively.

Key Words: esophageal cancer, dysphagia, esophagectomy

Table 1. The survival rates of 105 patients by stage 
(January 2004 – March 2009)

Patient 
stage 1 Years (%) 2 Years (%) 3 Years (%) 5 Years (%) 
STAGE I 100 100 100 100

STAGE IIa 100 75 58 41

STAGE IIb 85 57 40 28

STAGE III 81 46 34 6

STAGE IV 76 41 29 0

[P-270]

SIRADIŞI BİR ÖZEFAGEAL YABANCI CİSİM: FIRINCI 

JİLETİ

 Ömer Önal,  Fatih Gürler,  Leyla Hasdıraz,  Fahri Oğuzkaya
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri

Giriş ve Amaç: Yabancı cisimler nedeniyle görülen gastro-intestinal sistem perfo-

rasyonlarının yaklaşık üçte biri keskin ve sivri uçlu yabancı cisimlerin yutulması sonucu 

oluşmaktadır. Kemik, kürdan ve takma dişler en sık karşılaşılan yanlışlıkla yutulan ya-

bancı cisimlerdir. Jilet, iğne, çivi, tel gibi keskin ve sivri cisimler ise psikiyatrik hastalığı 

olan hastalarda veya cezaevlerinde bulunan mahkûmların ikincil kazanç elde etmek 

için yuttukları yabancı cisimler olarak karşımıza çıkar. Bu yazıda yenilen bir ekmeğin 

içinden çıkan ve özefagusta takılan sıradışı bir keskin yabancı cisim sunulmuştur.
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Yöntem: 27 yaşında erkek hasta, yemek yerken ani olarak gelişen boğazda takılma 

hissi ve şiddetli ağrı nedeniyle getirildiği acil serviste görüldü. Acil serviste çekilen 

boyun ve akciğer bilgisayarlı tomografisinde özefagusta yerleşmiş olan üçgen şekilli 

ve keskin kenarlı yabancı cisim tespit edildi (Resim 1). Hasta ve yakınlarından alınan 

anamnezde psikiyatrik hastalık veya intihar girişimi olasılığı tespit edilmedi. Gastro-

enteroloji uzmanı tarafından acil fleksibl özefagoskopi yapılan hastanın özefagusta 

metalik renkli yabancı cisim görüldü ancak çıkarılamadı. Bunun üzerine hastaya genel 

anestezi altında rijid özefagoskopi uygulanarak uzun kenarı 2,5 cm olan üçgen şekilli 

keskin kenarlı yabancı cisim çıkarıldı (Resim 2). İşlem sırasında özefagustaki keskin 

yabancı cismin bası altında kalma riskini minimuma indirmek için mümkün olan en 

küçük entübasyon tüpü (No.7) ve kafı şişirilmeden kullanıldı. Rigid özefagoskopi eşli-

ğinde nazogastrik sonda konularak işlem sonlandırıldı.

Bulgular: Rigid özefagoskopi sırasında özefagusta tam kat perforasyon tespit edil-

memesine rağmen endoskopi sonrası dönemde oral alım kesilerek parenteral beslen-

me başlandı. Günlük arka- ön akciğer grafileri ile pnömomediastinum, pnömotoraks 

ve plevral mayi birikimi açısından takip edildi. Kontrol edilen lökosit, sedimentasyon 

ve CRP değerlerinde artış görülmedi. Onuncu günde çekilen kontrastlı boyun ve akci-

ğer tomografisinde özefagustan kontrast madde çıkışı tespit edilmemesi üzerine (Re-

sim 3) oral sıvı diyetine başlandı. Takiplerinde komplikasyon gelişmeyen hasta normal 

diyetini alır durumda 20. günde taburcu edildi. Birinci ay kontrolünde gastroenteroloji 

tarafından fleksibl bronkoskopi ile değerlendirilen hastada bir patoloji tespit edilmedi.

Tartışma ve Sonuç: Keskin uçlu yabancı cisimler çıkarılması daima zor ve kompli-

kasyon riski yüksek olan yabancı cisimlerdir. Keskin uçlu yabancı cisimlerin ilk 6 – 12 

saat içerisinde çıkarılması önerilmektedir. Bu vakada hastaya ilk 3 saat içerisinde mü-

dahale edilmiştir. Krikofaringeus seviyesinde olan cisimler laringoskop ile çıkarılabilir 

iken özefagusa ilerlemiş olan yabancı cisimler için önerilen yöntem fleksibl endosko-

pidir. Bu işlem sırasında özefageal yaralanma olasılığını azaltmak için yabancı cismin 

keskin tarafı distalde kalacak şekilde künt tarafından tutularak çıkarılması önerilir. 

Şayet keskin tarafı proksimalde ise yabancı cismin dikkatli olarak mideye gönderilerek 

orada çevrilerek künt tarafından tutularak özefagustan çıkarılması önerilmektedir. Bu 

vakada çıkarılan yabancı cismin hem üçgen şekilli ve tüm kenarlarının keskin olması, 

hem de yerleşim yerinin servikal bölgede olması nedeniyle mideye yönlendirilmesi 

tüm özefagus boyunca yaralanmaya yol açabileceğinden uygulanmamıştır. Ayrıca ya-

bancı cismin endoskopik olarak çıkarılması sırasında gelişebilecek servikal özefagus 

yaralanması veya çıkarılmasında başarısızlık gibi bir durum göz önüne alınarak ameli-

yathane ve personel sol servikal girişim yapılacakmış gibi hazırlanmıştır.

Keskin veya sivri uçlu özefageal yabancı cisimlerin çıkarılmasında; hastanın solu-

num yolunun kontrol altında olması, özefagusta gerekli gevşemenin sağlanması ve 

acil cerrahi gerektiren bir durumda hastaya müdahaleyi hızlandıracağı için genel anes-

tezi altında rijid özefagoskopi uygulanmasının çok daha güvenli bir yöntem olduğunu 

düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: endoskopi, özefagus, yabancı cisim

Resim 1. Toraks BT kesitlerinde özefagusta yabancı cisim görülmektedir.

Resim 2. Rigid özefagoskop ile özefagustan çıkarılan yabancı cisim görülmektedir.

Resim 3. Oral kontrast madde verilerek çekilen toraks BT’de özefagus dışına kontrast madde geçişi 

görülmemiştir.

[P-271]

YABANCI CİSİM ASPİRASYONU SONUCU 

ÖZOFAGUS PERFORASYONU VE AORT RÜPTÜRÜ

 Çağatay Çetinkaya1,  Nezih Onur Ermerak1,  Zeynep Bilgi1, 
 Hakan Ömercikoğlu1,  Bihter Sayan1,  Hasan Avcı2,  Tunç Laçin1, 
 Mustafa Yüksel1
1Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Giriş: Erişkinlerde özefagusa gıda ve yabancı cisim takılması sık olmasa da acil cer-

rahi pratikte görülen bir durumdur. Biz de bu bildirimizde özofagusa takılan ve perfo-

rasyon sonrası aort rüptürü ile sonuçlanan vakamızı sunuyoruz

Olgu: 35 yaşında bilinen bir hastalığı olmayan erkek hasta yemek sonrası yutma 

güçlüğü şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Retrosternal ağrı dışında fizik muayane 

bulgusu tespit edilmemiştir.Hastanın posterolateral akciğer grafisinde herhangi bir 

patoloji saptanmamıştır. Bilgisayarlı Tomografi’de özefagus proksimal 1/3’lük kesimde 

yabancı cisim olduğu gözlenmiştir. Hastanın rijid bronkoskopisi hemoraji nedeniyle 

değerlendirilememiştir. Sağ posterolateral torakotomi yapılarak azigos ven seviye-

sinde özofagus posterior duvarını perfore eden ve aortu rüptüre eden metalik cisim 

tespit edilmiştir. Aortu rüptüre ettiği tespit edilmiş ve özofagus anterior yüz açılarak 

yabancı cisim çıkarılmıştır.. Yabancı cismin jilet olduğu tespit edilmiştir. Hasta postop 

12. gününde serviste jejunostomi ve t-tüp ile takip edilmektedir.

Tartışma: Özefagus yabancı cisimleri ülkemizde ve dünyada ciddi morbidite ve 

mortaliteye neden olmaktadır. Özefagus yabancı cisimleri tüm gastrointestinal yaban-

cı cisimlerin %15-20’sini oluşturmaktadır. Bu vakada da gıda içinde mevcut olan jiletin 

neden olduğu özefagus perforasyonu ve aort rüptürü sıradışı bir özofagus yabancı ci-

sim vakası olarak dikkat çekicidir..

Anahtar Kelimeler: özofagus perforasyonu, yabancı cisim, aort rüptürü, torakotomi

Resim 1.
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PLEVRAL EFÜZYON ETYOLOJİSİNDE PREEKLAMPSİ 

GERÇEKTEN NADİR BİR DURUM MUDUR?

 Serdar Özkan1,  Kerem Tetik2

1Siirt Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi
2Siirt Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi

Amaç: Plevral efüzyon etyolojisinde preeklampsiye bağlı gelişen efüzyon oldukça 

nadir olup çoğu kaynakta ayırıcı tanıda preeklampsinin adı dahi geçmemektedir. Aynı 

şekilde obstetri kliniklerinde de preeklampsi olgularında plevral efüzyona nadir rast-

lanmaktadır. Hafif preeklampsi kategorisindeki olgumuzda tesadüfen tespit ettiğimiz 

asemptomatik efüzyon ile bu tür olguların aslında bilinenden daha fazla olabileceği-

nin tartışılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Daha önce sağlıklı bir gebelik ve doğum hikayesi olan 31 yaşındaki ol-

gumuz ikinci doğum için hastanemize başvurdu. Gerçekleşen normal doğumdan bir 

gün sonra günlük vital muayenesinde arteryel tansiyon değerlerinin sol kolda 210/100 

mmHg, sağ kolda 160/100 ölçülmesi üzerine aort diseksiyonu şüphesi ile acil Toraks ve 

Abdomen BT analizi yapıldı. BT incelemesinde bilateral plevral efüzyon, perikardiyal 

efüzyon ve batın içi serbest mayii izlendi (Resim 1).

Bulgu

Toraks BT’de aort diseksiyonuna yönelik patolojik bulguya rastlanmadı. Efüzyonun 

etyolojisine yönelik olarak plevral efüzyondan torasentez ile örnekleme yapıldı. Elde 

edilen sıvı renksiz ve saf seröz görünümde izlendi. Eş zamanlı plevral sıvı/kan biyokim-

yasal analizinde sırası ile Albumin 0.22/2.22, LDH 74/1061, Protein 0.47/5.01 –transü-

da- olarak tespit edildi. Hastanın spot idrar analizinde 2+ proteinüri dışında anormal 

değer saptanmadı. Serum kreatinin değerinin normal sınırlarda, karaciğer enzimleri-

nin (ALT-AST) minimal artış gösterdiği olgu hafif preeklampsi olarak değerlendirildi. 

Klinik olarak ek patoloji saptanmayan olgunun 24 saat sonra gerçekleştirilen kontrol 

toraks BT’sinde plevral efüzyon miktarının tama yakın oranda kaybolduğu gözlendi.

Sonuç: Olguda göğüs ağrısı, öksürük veya nefes darlığı gibi semptomlar olmama-

sı nedeni ile efüzyon tespiti insidental olarak gerçekleşmiştir. Efüzyon içeriğinin çok 

fakir olması nedeni ile plevral ve peritoneal iritasyon yapmaması, semptom oluştur-

maması doğal karşılanabilir ancak plevral efüzyon nedeni ile dispne oluşmaması ve 

perikardiyal efüzyon nedeni ile kardiyak semptomların ortaya çıkmaması ileri araştır-

malar gerektiren bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bu tür olguların genellikle 

asemptomatik seyretmesi nedeni ile Göğüs cerrahisi ve Obstetride preeklampsiye bağlı 

efüzyonla karşılaşma sıklığının nadir olma sebebinin rölatif bir düşüklük olabileceğini 

düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: preeklampsi, efüzyon, plevral, perikardial

Resim 1.

[P-273]

REASON FOR BILATERAL CHYLOTHORAX: A 

CASE OF MESOTHELIOMA WITHOUT PLEURAL 

INVOLVEMENT

 Ercan Kurtipek1,  Meryem İlkay Eren Karanis2,  Nuri Düzgün3, 
 Hıdır Esme3,  Ferdane Melike Duran3

1Meram Training and Research Hospital Chest Diseases Konya, Turkey
2Meram Training and Research Hospital Pathology, Konya, Turkey
3Meram Training and Research Hospital Thoracic Surgery Konya, Turkey

Chylothorax refers to a rare condition characterizing with a fluid with chylomicron 

in pleural space. The blockage of lymphatic drainage in the thoracic duct and chylotho-

rax formation might stem from either traumatic or nontraumatic reasons. Non-trau-

matic causes in adults are about 50-70%. Lymphoma is the most common detected 

disease among the non-traumatic causes. Dyspnea is the most common symptom of 

chylothorax. Bilateral pleural effusion and common mediastinal lymph nodes were 

observed in chest computed tomography of a 60 year old patient applied to our clinic 

with shortness of breath. No thickening or nodule formation was detected on pleu-

ral surface. No pathological FDG involvement was detected in PET-CT of the patient. 

Chylous was observed in thoracentesis of the patient. In the biochemical analysis of 

pleural mayi sample, triglyceride was determined to be 1228 mg/dl and cholesterol 

to be 149 mg/dl. Oral nutrition was stopped and the patient was given total paren-

teral nutrition support. On seeing in the follow up that the drainage decreased but 

it didn’t stop, operation was decided. Right thoracotomy and mass ligation just on 

the diaphragm were performed. No pathological appearance was detected in parietal 

and visceral pleura during the operation. Since there existed no pathological finding 

excluding mediastinal lymph nodes and now that lymphoma has been the most com-

mon cause of nontraumatic chylothorax, lymphoma was primarily considered in the 

patient. Perioperative mediastinal lymph nodes were sampled. The pathological ex-

amination of the lymph nodes was reported as malignant mesothelioma. New nodule 

formations in the pleural surface were observed through chest computed tomography 

of the patient. Mediastinal lymph nodes cause chylothorax compressing the thoracic 

duct. However, we are of the opinion that our case with no pleural involvement, which 

led to bilateral chylothorax and which we diagnosed to be malignant mesothelioma 

through sampling of mediastinal lymph node is not a common case and we strongly 

believe it will contribute to the literature.

Key Words: chylothorax, mesothelioma, pleural effusion

Figure 1. The patient’s emergency computed tomography showed bilateral pleural effusion is present.
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Figure 2. Computed tomography in patients with mediastinal lymphadenopathy and pleural effusion after 

the evacuation surface does not seem any nodule formation.

Figure 3. The patient is seen after 1 month nodule formation is common in computed tomography.

[P-274]

PLEVRAL EFÜZYONUN NADİR GÖRÜLEN 

NEDENLERİNDEN BİRİ; HEPATİK HİDROTORAKS

 Burhan Apilioğulları,  Sami Ceran,  Murat Kuru
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Amaç: Plevral boşlukta, primer bir kardio-pulmoner patoloji olmaksızın çoğunlukla 

sirozlu hastalarda 500 ml’den daha fazla sıvı birikmesi hepatik hidrotoraks (HH) ola-

rak tanımlanır. Genellikle sağ hemitoraksta görülmekle birlikte (%67-85), nadiren sol 

hemitoraksta (%13-17) yada bilateral (%2-17) olabilmektedir. Biz’HH’gelişen 2 olgu-

muzu paylaşmak istedik.

Yöntem ve Bulgular: HH görülen hastaların büyük çoğunluğu sirozlu, genellikle 

transplantasyona aday olan hasta grubundandır. Bizim iki olgumuzdan biri karaciğer 

transplantasyonu geçirmiş olup, diğeri ise transplantasyon için sıra beklemektedir.

Olgu 1: 49 yaşında bayan hasta. Uzun süredir ’Hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozu’ 

olan hasta, 2014 yılında karaciğer transplantasyonu geçirmiş. Postoperatif 30 günde 

sağ plevral efüzyon gelişmesi üzerine kliniğimizle konsülte edildi. Hastada sağ hepatik 

hidrotoraks geliştiği tespit edildi (Resim 1). Hastaya seri torasentezler uygulandı. Dör-

düncü torasentezden sonra plevral mayisi bir daha toplanmadı (Resim 2).

Olgu 2: 66 yaşında erkek hasta. Karaciğer sirozu nedeniyle, karaciğer transplan-

tasyonu sırasında beklemekte. Bir süredir belirgin solunum sıkıntısı çeken hastanın 

yapılan tetkiklerinde, ’masif sağ plevral efüzyon’ tespit edilmesi üzerine kliniğimizle 

konsülte edildi. ’Sağ hepatik hidrotoraks’ olarak değerlendirilen hastaya seri torasen-

tezler uygulandı. Beşinci torasentezden sonra mayi birikmesi belirgin azaldı, ancak 

kesilmedi. Solunumu rahatlayan hasta Gastroenteroloji kliniğinde takip ediliyor.

HH’ın oluşum mekanizması hakkında bir çok görüş ileri sürülmüştür. Bunların baş-

lıcaları şunlardır;

a) Mevcut olan hastalık sonucunda oluşan’’hipoalbüminemi’’, azalmış kolloid oz-

motik basınç,

b) Portal ve azigos sistem arasındaki oluşan kollateraller sonucu azigos vendeki 

basınç artışı, plazmanın plevral aralığa sızması,

c) Duktus torasikusdan lenfatik sıvı sızması,

d) Diyafragma ve lenfatik kanallar yoluyla abdominal kaviteden plevral boşluğa sıvı 

geçişi,

e) Diyafragma defektlerinden, peritoneal sıvının plevral alanda mevcut olan negatif 

basınç nedeniyle direkt geçişi.

Hastalar genellikle karaciğer rahatsızlığına bağlı semptomlardan şikayetçidirler. 

Gelişen, masif plevral efüzyonun akciğerlere bası yapması sonucunda, solunum sıkıntı-

sı gibi semptomlar görülene kadar pulmoner semptomlar daha geri plandadır. Aksine 

primer plevral efüzyonlu hastalarda ise daha çok pulmoner problemler ön plandadır. 

Bizim 2 olgumuzda da masif plevral efüzyon gelişinceye kadar, pulmoner şikayetler ön 

planda olmamıştır.

HH’lı hastaların tedavisinde;

1- Tuz kısıtlamak ve diüretik,

2- Terapatik torasentez: Pulmoner semptomların düzeltilmesi için en etkili 

yöntemdir,

3- Peritono-venöz şant; Tedaviye dirençli asitli hastalar için geliştirilmiş bir 

yöntemdir.

4- Diyafragma defektinin onarımı;

 Son zamanlarda HH’lı hastalarda videotorakoskopi kullanılmaya başlanmıştır. 

Ancak videotorakoskopiyle diyafragma defektlerinin onarımı için defektin belir-

gin görülebilmesi gerekir ve bu durum ise nadirdir.

5- Transjugular intrahepatik Portosistemik şant (TİPS)

6- Plörodezis.

7- Tüp drenajı yapılan massif plevral effüzyonlu hastalar ciddi sıvı ve elektrolit kay-

bı nedeniyle kaybedilmiştir. Bu nedenden dolayı önerilmemektedir.

Bizim hastalarımızda seri terapotik torasentez yapılarak hastaların rahatlaması 

sağlanmıştır.

Sonuç: Sirozu veya karaciğer rahatsızlığı ve asiti olan hastalarda özellikle sağ plev-

ral effüzyon varlığında’’HH’’olabileceği düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: plevral efüzyon, hepatik hidrotoraks, siroz

Resim 1.

Resim 2.

[P-275]

PLEVRAL MULTİPL SCHWANNOMA

 Sami Karapolat,  Atila Türkyılmaz,  Mehmet Kılıç,  Fatoş Kozanlı, 
 Celal Tekinbaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Giriş: Plevral schwannomalar torasik kavitenin oldukça nadir görülen tümörleri-

dirler. Genellikle benign, asemptomatik ve yavaş büyüme eğilimindeki bu lezyonlar 

sıklıkla soliterdirler. 
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Olgu Sunumu: 47 yaşında erkek olgu el terlemesi şikâyetiyle başvurduğu dış mer-

kez hastanesinde çekilen PA akciğer grafisinde şüpheli lezyonlar görülmesi üzerine 

tarafımıza yönlendirilmiştir. Fizik muayenesi normal olan ve özgeçmişinde özellik bu-

lunmayan olgunun PA akciğer grafisinde sağ akciğer orta zon lateralinde 1x1 cm ebat-

larında opasite tespit edilmiştir. Toraks tomografisinde sağ hemitoraksta en büyüğü 

11 mm çapında plevra yerleşimli 3 adet nodüler lezyon görülmüştür (Resim 1). Trans-

torasik ince iğne aspirasyon biyopsisi tanısal olmayan olguya genel anestezi altında 

torakoskopi yapılmış ve tüm lezyonlar rezeke edilmiştir. Çıkarılan materyallerin his-

topatolojik incelenmesinde neoplastik hücrelerde S–100 (+), SMA (-), Vimentin hafif 

(+), Desmin (-) sonuç vermiş ve Ki–67 indeksi düşük bulunarak schwannoma tanısı 

konulmuştur. Resim 2’de hematoksilen eosin ile boyanan preparatta selüler (Antoni A) 

alanları (siyah ok), hiposelüler (Antoni B) alanları (kırmızı ok) ve kalın çeperli hyalinize 

vasküler yapılar (mavi ok) ile gösterilmiştir. Postoperatif 2. gün taburcu edilen olgu 1 

yıllık takibin sonunda klinik ve radyolojik olarak asemptomatiktir.

Sonuç: Multipl plevral schwannoma toraks tümörleri içinde çok nadir olarak görü-

lebilen ve torakoskopik olarak güvenli ve tam olarak çıkarılabilen lezyonlardır. 

Anahtar Kelimeler: plevra, schwannoma, torakoskopi

Resim 1.

Resim 2.

[P-276]

POSTOPERATİF ŞİLOTORAKS

 Atila Türkyılmaz,  Sami Karapolat,  Mustafa Esat Yamaç, 
 Mehmet Kılıç,  Kübra Nur Seyis,  Celal Tekinbaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Giriş: Duktus torasikus yaralanmasına bağlı şilotoraks servikal bölge, toraks veya 

abdominal cerrahi uygulanan olgularda postoperatif dönemde görülebilmektedir. Trav-

matik şilotoraks olgularında ciddi protein, yağ, yağda eriyen vitaminler, sıvı-elektrolit, 

T lenfosit ve antikor kaybına yol açabilen debisi yüksek şilöz kaçak oluşabilmekte ve 

malnütrisyon veya araya giren enfeksiyonlara bağlı yüksek mortalite riski taşımaktadır. 

Materyal ve Yöntem: Ocak 2013-Ocak 2015 tarihleri arasında torakotomi ile toraks 

cerrahisi uygulanan 230 olgu arasında postoperatif şilotoraks gelişen 2 (%0.8) olgu 

retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Olgular: Olgulardan 1 tanesi erkek 1 tanesi kadın idi. Erkek olgu 58 yaşında idi ve 

ampiyem nedeniyle sağ posterolateral torakotomi yoluyla dekortikasyon yapılmıştı. 

Olguda postoperatif 2. gün drenlerden seroanginöz vasıfta 600 ml/gün drenaj oluş-

muştur. Plevral sıvının kimyasal analizinde trigliserid düzeyi 134 mg/dl olarak tespit 

edilmiştir. Oral alımı kesilen ve total parenteral nutrisyonla beslenen olgunun drenajı 

8. gün kesilmiştir. Kadın olgu 67 yaşında idi ve akciğer adeno ca. nedeniyle sol poste-

rolateral torakotomi yoluyla sol üst lobektomi ve mediastinal lenf bezi diseksiyonu ya-

pılmıştı. Bu olguda postoperatif 1. gün oral alımı takiben drenlerden nispeten bulanık 

renkte seröz vasıfta 750 ml/gün drenaj oluşmuştur. Plevral sıvının kimyasal analizinde 

trigliserid düzeyi 160 mg/dl olarak tespit edilmiştir. Oral alımı kesilen ve total paren-

teral nutrisyonla beslenen olgunun drenajı 11. gün kesilmiştir.

Sonuç: Postoperatif şilotoraks nadir de olsa torasik cerrahi uygulanan olgularda 

görülebilmektedir. Plevral drenajın zaten mevcut olan toraks drenleriyle sağlandığı bu 

olgularda konservatif yöntemlerle başarı sağlanılabilmektedir. Ancak yinede postope-

ratif şilotoraks tedavisini olgu bazlı değerlendirmeli ve genel durumu bozuk ve şilöz 

drenajı fazla olan vakalarda konservatif tedavilerde ısrarcı olmayıp cerrahi yaklaşım 

gibi daha invaziv işlemleri düşünmelidir. 

Anahtar Kelimeler: torakotomi, şilotoraks

[P-277]

TANISIZ EKSUDATİF PLÖREZİLERDE VATS 

UYGULAMALARI

 Erdoğan Dadaş
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Amaç: Tanısı konulamayan eksudatif plevral efüzyonlar, kesin etyolojik tanı için ço-

ğunlukla histolojik çalışmalara ihtiyaç duyarlar. VATS minimal invaziv bir işlem olarak, 

düşük morbidite ve mortalite riski ile bu sorunun çözümünde önemli bir araçtır.

Yöntem: Nisan 2012-Şubat 2015 tarihleri arasında biyokimyasal, mikrobiyolojik 

ve sitolojik çalışmalarla tanısı konulamayan, kesin tanı ve palyatif tedavi amacı ile 

VATS uygulanan, eksudatif non-parapnömonik plörezili 26 hasta çalışmaya alındı. İleri 

derecede yapışıklık nedeniyle VATS’tan açık torakotomiye geçilen olgular çalışmadan 

dışlandı. VATS uygulanabilen tüm olgularda kesin tanı sağlandı. Hastaların demogra-

fik, klinik, radyolojik ve patolojik verileri retrospektif olarak incelendi ve analiz edildi.

Bulgular: Hastaların kadın/erkek oranı 1/1, yaş ortalaması 64 yıl (dağılım:34-88) 

olup, nefes darlığı en sık görülen hasta yakınması (n=21) iken, 3 hastada toraks dışı 

malign tümör, 4 hastada kanser dışı kronik hastalık mevcuttu. Toraks bilgisayarlı to-

mografide 13 hastada izole plörezi, 13 hastada plörezi ile birlikte plevral kalınlaşma 

(düzenli/düzensiz) veya akciğer parankim kitlesi mevcuttu. Preoperatif 8 hastaya tüp/

katater torakostomi, 2 hastaya fiber optik bronkoskopi uygulandı. Torakoskopik göz-

lemde hastaların yaklaşık yarısında (n=12) visseral ve/veya pariyetal plevra üzerinde 

yaygın tümöral tutulum izlenirken 8 olguda sadece yaygın pariyetal plevra kalınlaş-

ması izlendi. En sık uygulanan cerrahi işlem (n=10) plevra biyopsisi ve talk plörodezis 

idi. Patolojik değerlendirme sonucunda 17 olguda malign plörezi, 9 olguda benign 

plörezi saptandı. İşleme bağlı mortalite ortaya çıkmazken, 3 olguda morbidite izlendi. 

Malign olgularda ortalama sağ kalım 4.3 ay, 1 yıllık sağ kalım %18, 2 yıllık sağ kalım 

%6 olarak saptandı.

Sonuç: VATS, tanısı konulamayan eksudatif plörezi olgularında yüksek tanısal doğ-

ruluk, düşük morbidite ve mortalite oranı ile önemli bir tanısal araçtır. Göğüs hastalık-

ları uzmanları tarafından böyle hastaların, zaman kaybetmeden, VATS için yönlendiril-

mesinin doğru yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: eksudatif plörezi, VATS, kesin tanı

[P-278]

NADİR GÖRÜLEN BİR PLEVRAL SOLİTER FİBRÖZ 

TÜMÖR OLGUSU

 Fuat Sayır1,  Ufuk Çobanoğlu1,  Abidin Şehitoğulları1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç:  Plevrada görülen tümörlerin %5’i soliter fibröz tümörlerdir. Mezen-

kimal hücre kaynaklı olan bu tümörler nadir görülür. Bening özellikler taşır ve %80 

visseral plevradan orjinlenir. Dev boyutlara ulaşabilir. Toraks içi polipoid lezyonlarda 

akla gelmelidir. Şu ana kadar bildirilmiş 900 olgu literatüre geçmiştir.

Olgu: Elli dokuz yaşında erkek hasta kliniğimize sağ yan ağrısı, göğüs ağrısı, nefes 

darlığı ile başvurdu. Akciğer grafisinde sağ orta zona kadar uzanım österen düzgün 

sınırlı kitle saptandı (Resim 1). Özgeçmişinde anlamlı bir anamnez yoktu. Toraks to-

mografisinde sağda dev kitle saptandı (Resim 2). Hastaya sağ torakotomi uygulandı.

Kitle komplet eksize edildi. Patoloji sonucu soliter fibröz tümör olarak geldi. İki yıl önce 

opere ettiğimiz olgunun kontrolleri sorunsuz şekilde sürdürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: plevra, soliter, fibröz tümör
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Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-279]

THREE PRIMARY SYNCHRONOUS TUMORS IN AN 

ASBESTOS EXPOSURE PATIENT: CASE REPORT AND 

A REVIEW OF THE LITERATURE

 Ahmet Bülent Kargı1,  Necdet Öz2,  Ayşegül Kargı2,  Deniz Aslan2, 
 Akın Yıldız2,  Saim Yılmaz2,  Mustafa Özdoğan2

1Medicalpark Private Hospital Antalya
2Medstar Private Hospital Antalya

Background: It is known that the asbestos exposure is the first cause of malignant 

mesothelioma for a few decades. Multiple neoplasms in a single patient, synchronous 

are not a rare event, but three synchronous tumors is extremely rare condition. This 

is a case we report an extremely rare case of a patient diagnosed with three primary 

tumors synchronously (mesothelioma, pancreatic and renal cell carcinoma). 

Case: A 78 years old man was admitted to the hospital with dyspnea and loss of 

appetite. Although he was born in different country, he lived long years in a town of 

Eskişehir the city that known endemic for white soil includes asbestos. Physical exami-

nation and chest X-ray showed right pleurisy up to middle of thoracic cavity (Figure 

1). Chest CT reported pleural thickening included calcification, right sided massive 

pleural effusion and atelectasis (Figure 2). A single port video assisted thoracoscopic 

surgery (VATS) done for diagnoses and palliation. 2000 ml pleural liquid drained and 

biopsy done nodules in parietal pleura. Histologic examination determined an epi-

thelioid type malignant mesothelioma. Talk pleurodesis done via chest tube. A PET CT 

performed for staging. Apart from pleural pathological uptake, there were two other 

pathologic uptakes in the pancreas and kidney (Figure 3, 4). CT guided needle biopsy 

done for determination of masses. Microscopic and immunohistochemical examina-

tion reveals pancreatic adenocarcinoma and renal cell carcinoma separately (fig 5,6). 

Because of patients’age and general condition, a supportive treatment applied and no 

further chemotherapy indicated.

Discussion: Malignant mesotheliomas develop after years most frequently patients 

exposed to asbestos. However some genetic alterations have been described in me-

sotheliomas. The co-existence of mesothelioma and other primary malignancies has 

been reported. This is a case of triple synchronous neoplasms: mesothelioma, pan-

creatic and renal cell carcinoma in one patient. Similar case has not been reported 

previously.

Key Words: mesothelioma, asbestos exposure, three primary, synchronous tumors

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

[P-280]

SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYON VE İATROJENİK 

HEMOTORAKS

 Sami Karapolat,  Atila Türkyılmaz,  Mehmet Kılıç,  Fatoş Kozanlı, 
 Celal Tekinbaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Giriş: Santral venöz kateterizasyon intravenöz tedavi ve hemodinamik izlem 

amacıyla kliniklerde sık olarak kullanılmaktadır. Ancak bu invaziv girişimin arteriyel 
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ponksiyon, lokal hematom, büyük damar yaralanmaları, kalp tamponadı, hemome-

diastinum, mediastinit, duktus torasikus hasarına bağlı şilotoraks, pnömotoraks ve 

hemotoraks gibi hayatı tehdit edebilen komplikasyonları bulunmaktadır.

Materyal ve Yöntem: Ocak 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında hastanemizdeki di-

ğer kliniklerce santral venöz kateterizasyon uygulanan ve iatrojenik hemotoraks geli-

şen 3 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Olgular: Olgulardan 2 (%66.6) tanesi erkek 1 tanesi kadın (%33.3) idi. Kronik böb-

rek yetmezliği nedeni ile takipte olan ve intraserebral hematom tanısı ile yatırılan 69 

yaşındaki erkek olgunun sol subklaviyan venine diyaliz kateteri takılmış ve akabinde 

bilinç bulanıklığı, dispne, hipotansiyon ve bradikardiye neden olan sağ hemotoraks 

tespit edilmiştir. Sağ tüp torakostomi uygulanan olguda 1500 cc. hemorajik drenaj 

oluşmuştur. Olguya genel anestezi altında sağ posterolateral torakotomi yapılmış ve 

diyaliz kateterinin uç kısmının vena cava superiordaki perforasyon alanından plevral 

boşluğa geçtiği görülmüştür (Resim 1). Kateter retrograt olarak çıkarılmış ve perfo-

rasyon alanı prolen sütür ile onarılmıştır. Olgu postoperatif dönemde sorunsuz olarak 

takip edilmiş ve tüp torakostomisi 4. gün sonlandırılmıştır. İkinci erkek olguda sol 

hemitoraksta travmatik kot fraktürü ve apikal yerleşimli lokalize hematom nedeniyle 

cerrahi yapılacakken premedikasyonda sol subklavian ven yoluyla santral venöz kate-

ter takılmıştır. Operasyon esnasında venöz kateterin sol subklavian veni perfore ederek 

toraks boşluğuna geçtiği görülmüş, kateter retrograt olarak çıkarılmış ve perforasyon 

alanı prolen sütür ile onarılmıştır. Olgu postoperatif dönemde sorunsuz olarak takip 

edilmiş ve 14. gün taburcu edilmiştir. Kadın olgu ise multitravma nedeni ile acil servise 

getirilmiş, sağ pnömotoraks nedeni ile sağ tüp torakostomi uygulanmış ve sonrasın-

da sağ subklavian ven yoluyla santral venöz kateter takılmıştır. Tüp torakostomiden 

abondan olarak 1100 ml. hemorajik drenaj oluşması üzerine olguya sağ posterolateral 

torakotomi yapılmış ve venöz kateterin sağ subklavian veni perfore ederek toraks boş-

luğuna geçtiği görülmüştür (Resim 2). Kateter retrograt olarak çıkarılmış ve perforas-

yon alanı prolen sütür ile onarılmıştır. Olgu halen yoğun bakım ünitesinde GKS:7 olarak 

entübe halde takip edilmektedir.

Sonuç: Santral venöz kateterizasyon uygulamalarına bağlı iatrojenik hemotoraks 

ciddi ve potansiyel olarak ölümcül olabilen bir komplikasyondur. Bu girişimlerin tec-

rübeli hekimler tarafından yapılması hem benzer komplikasyonların gelişim oranını 

azaltacak hem de oluşacak komplikasyonların erken tanı ve tedavisine olanak verecek-

tir. Bu tip iatrojenik hemotoraks olgularında acil şartlarda hızlıca yapılacak posterola-

teral torakotomi geniş bir görüş alanı sağlamakta ve vasküler injüri alanının kolayca 

tamir edilebilmesine imkân vermektedir.

Anahtar Kelimeler: santral venöz kateter, vasküler injüri, hemotoraks, cerrahi

Resim 1.

Resim 2.

[P-281]

VATS İLE PLEVRAL BİYOPSİ YAPILAN HASTALARDA 

RADYOLOJİK-PATOLOJİK KORELASYON; SİVAS 

NUMUNE HASTANESİ DENEYİMİ

 Özgür Katrancıoğlu1,  Tuba Şahinoğlu2,  Kayhan Karakuş3, 
 Esra Aydın Karakaya4,  Semiha Urvay5,  Ozan Kandemir6

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas
2Sivas Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Sivas
3Sivas Numune Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Sivas
4Sivas Numune Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, Sivas
5Sivas Numune Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Sivas
6Sivas Numune Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü, Sivas

Hastanemizde 30 Mayıs 2012-15 Haziran 2014 tarihleri arasında VATS ile plevra 

biyopsisi yapılmış 25 erkek, 15 kadın toplam 40 hastanın Toraks BT incelemeleri ve 

patoloji sonuçları retrospektif olarak karşılaştırıldı. Biyopsi öncesi klinik ön tanı, rad-

yolojik bulgular, biyopsi sonuçları, takip klinik ve radyolojik bulgular araştırılıp, rad-

yolojik patolojik korelasyon ve prognoz tayini ile ilgili veriler tekrar yorumlandı. Ça-

lışmaya alınan hastaların ortalama yaşı 59.15 ±12.13 (en küçük 23, en büyük 82)’tür. 

14 hasta (%35) asbest maruziyeti için hayli riskli bölge olan Yıldızeli ve köylerinden 

gelmekteydi. 9 hastada (%22.5) 1-2 paket/gün/10 yıl sigara içimi öyküsü mevcuttu. 

25 hasta (%62.5) mezotelyoma, 8 hasta (%20) Tbc, 4 hasta (%10) plevral metastaz ve 

3 hasta (%7.5) fibrinöz plörit klinik öntanısı ile takip edilmekteydi. Histopatolojik ola-

rak 8 hasta (%20) malign mezotelyoma, 1 hasta (%2.5) benign mezotelyoma, 2 hasta 

(%5) reaktif mezotelyal hiperplazi, 6 hasta (%15) malign epitelyal tümör metastazı, 

16 hasta (%40) fibrinöz plörit, 6 hasta (%15) kronik kazefiye granülamatöz iltihap ve 

1 hasta (%2.5) kronik lenfositik iltihap tanısı aldı. Bu çalışmada plevra patolojisi olan 

hastalardaki klinik deneyimimizi literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: fibrinöz plörit, kronik granülomatöz reaksiyon, mezotelyoma, 

plevral kalınlaşma, VATS

Resim 1.

Resim 2.
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Resim 3.

[P-282]

PNÖMOTORAKSLA PREZENTE OLAN MALİGN 

PLEVRAL MEZOTELYOMA OLGUSU

 Özgür Katrancıoğlu1,  Tuba Şahinoğlu2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas
2Sivas Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Sivas

Malign plevral mezotelyoma (MPM) asbest maruziyetine bağlı gelişen ve plevral 

mezotelyal hücrelerden orijin alan torasik bir malignitedir. Hastalığın kliniği çoğunlukla 

plevral effüzyon ve plevral kalınlaşmaya bağlı semptomlarla kendini gösterir. Nadir de 

olsa hastalığın ilk semptomları kendini pnömotoraksla belli edebilir. Hastamız 51 yaşın-

da, hem çevresel hem de mesleki asbest maruziyeti olan erkek idi. Hastanın başvuru şika-

yeti olan dispnesi tetkik edildiğinde akciğer grafisinde sol hemitoraskta pnömotoraks ve 

plevral effüzyonu tespit edildi. Sol tüp torakostomi ugulanan hastanın plevral effüzyonu 

sitopatolojik inceleme ile değerlendirildi. Kesin olmamakla birlikte mezotelyoma şüphesi 

olan hastaya taburculuk sonrası dış merkezde yapılan plevral biyopsi sonucu MPM olarak 

raporlandı. Hastanın medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi tarafından tedavileri dü-

zenlendi. MPM klinik presentasyonu çok geniş bir yelpazededir. Klinik şüphe devam ettiği 

sürece tanıyı desteklemek için ısrarcı olmak gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: malign plevral mezotelyoma, pnömotoraks

[P-283]

34 YASINDA KATAMENİAL PNÖMOTORAKS OLGUSU

 Güven Sadi Sunam,  Murat Öncel,  Hüseyin Yıldıran
Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahisi

Giriş: Katameniyal pnömotoraks, kadın hastalarda tanı alması ve tespit edilmesi 

oldukça zordur,nadir olan bir olgu olması nedeniyle sunmak istedik.

Olgu: 34 yaşında kadın hasta göğüs ağrısı şikayeti ile hastanemize başvurmuş 

ve sağ total pnömotoraks görülmesi üzerine tüp torakostomi uygulanarak yatırıldı. 

Hastanın ayrıntılı anamnezi alındığında göğüs ağrılarının her ay menstruel siklus ile 

uyumlu olarak başladığını söyledi. Hasta tüp torakostomi ile tedavisinden 5 ay sonra 

aynı şikayet ile başvurduğunda sağ parsiyel pnömotoraks görülmesi üzerine yatırıldı. 

Hastaya operasyon önerilmesine rağmen hastanın istememesi üzerine katater tora-

kostomi uygulanarak tedavi edildi. Taburculuğundan yaklaşık 1 ay sonra üçüncü pnö-

motoraks ile başvuran hastaya torakoskopi planlandı. Videotorakoskopik eksplorasyon 

yapıldığında, sağ akciğerde belirgin hava kaçağı görülmedi, sağ diyafram üzerinde 

multiple porların olduğu görüldü. Hastaya total plevral dekortikasyon uygulandı. Pos-

toperatif 5. Gün taburcu edildi. Patolojisi plevrit olarak geldi (Resim 1, 2).

Sonuç: Kadın spontan pnömotoraks olgularında katameniyal pnömotoraks akılda 

tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: katamenial pnömotoraks, tedavi

Resim 1.

Resim 2.

[P-284]

İNTRAPLEVRAL ALTERNATİF FİBRİNOLİTİK TEDAVİ: 

ALTEPLAZ

 Şamil Günay,  İrfan Eser,  Mahmut Özbey,  Mehmet Ağar, 
 İbrahim Can Kürkçüoğlu
Harran Üniversitesi Göğüs Cerrahisi

Giriş: İntraplevral doku plazminojen aktivatörü (rt-PA) medikal tedavi ve drenaj ce-

vap vermeyen parapnömonik efüzyonlu hastalarda alternatif tedavi seçeneği olarak son 

birkaç yıldır nadir olarak kullanılmaktadır. Fibrinolitikler akciğerleri çevreleyen loküle 

plevral sıvının drenajını kolaylaştırır. Plevra boşlukta fibrin doku mevduat ve lokülasyonu 

varsa eritmek için düşünülebilir. Sık kullanılan fibrinolitikler (streptokinaz ve ürokinaz) 

intraplevral kullanım için çalışılmıştır Oysa rt-PA günümüzde bu endikasyon için erişkin-

lerde az kullanılan bir ajandır. Komplike parapnömonik efüzyon ve ampiyemde r t-PA te-

davisini açıklayan literatür sınırlıdır. Yapılan çalışmalarda günlük 2-100 mg arasında de-

ğişen dozlarda kullanımını rapor edilmiş olup yöntemlerin sonuçları oldukça değişkendir.

Son zamanlarda streptokinaz ve ürokinaz gibi ilaçlara ulaşımın zor olması nedeniy-

le, alternatif bir fibrinolitik tedavi ajanı olara anteplazı (rt-PA) fibrinolitik tedavi için 

kullanmaya karar verdik ve hastaların sonuçlarını paylaşmak istedik.

Materyal ve Yöntem: 3 aylık bir dönem içerisinde 3 ü kadın 4 ü erkek 7 hastaya an-

teplaz uygulandı. Hastaların 5 i komplike parapnömonik efüzyon iken 2 si ampiyem tanısı 

almıştı. Ameliyat öncesi tüm hastalara akciğer grafisi çekildi (Resim 1). Hastaların 3 üne 

tüp torakostomi uygulanırken 4 üne lokal anestezi ile video torakoskoskopi uygulandı. 
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Hastalara uygulanan cerrahi işlemler sonrası 24. Saatte fibrinolitik tedavi başlandı. 50 

mg rt-PA 50 cc serum fizyolojik ile dilue edildikten sonra günlük 1 kez 10 cc (10 mg) 

karışım 50 cc serum fizyolojik ile tekrar dilue edilip dren içinden verildi. 2 saat dren kapalı 

tutuldu ve sonra açıldı. Drenden hemorajik mayinin geldiği tespit edildi. Drenden gelen 

materyal den hemogram kontrolleri yapıldı ve ayrıca hastalar hemogram takibine alındı. 

Hastalarda aktif kanama bulgusu oluşmadığı gibi efüzyondaki sıvının aktif kanama olma-

dığı tetkiklerle saptandı. Tüm hastalar günlük akciğer grafileri ile takip edildi (Resim 2). 

Hastalara daha sonra dekortikasyon gibi başka bir cerrahi işleme gerek kalmadı.

Sonuç: Geleneksel drenaj dirençli efüzyonlu hastalarda intraplevral t-PA için en-

dikasyonlar (özellikle cerrahi tedavi ile karşılaştırıldığında) tam net değildir. Cerrahi 

müdahaleden önce dirençli parapnömonik efüzyon veya ampiyem ile tüm hastalarda 

rt-PA faydası belirsizdir. Daha fazla çalışma ile komplike parapnömonik efüzyonlu has-

talarda rt-PA nın optimal dozunu anlamak için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: fibrinolitik tedavi, anteplaz, parapnömonik efüzyon

Resim 1.

Resim 2.

[P-285]

NADİR GÖRÜLEN BİR BİRLİKTELİK; ŞİLOTORAKS VE 

AMPİYEM

 Burhan Apilioğulları,  Sami Ceran,  Murat Kuru
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Lenfatik kanalın bütünlüğünün bozulması sonucu akciğer plevra yaprakları 

arasında lenf sıvısının toplanmasına ’’şilotoraks’’ denmektedir. Plevral aralıkta ’’pü’’ 

toplanması olayına ise ’’ampiyem’’ denmektedir. Şilus mayi bakteriostatik özellikte 

olamsından dolayı, şilotoraks ve ampiyem birlikteliği sık görülen bir durum değildir. 

Bizim vakamızdaki bu birlikteliği paylaşmak istedik.

Olgu: 61 yaşında erkek hasta. Akciğer (AC) kanseri (ca) nedeniyle almış olduğu 

kemo-radyoterapi sırasında gelişen sağ hidropnömotoraks nedeniyle kliniğimizle 

konsülte edildi (Resim 1). Yapılan tetkikler sonucunda drenaj mayisinde ’’streptekok 

ve koagulaz negatif stafilokok’’ üredi. Hastada pyöpnömotoraks tespit edildi. Hasta 

kapalı sualtı drenajı uygulanarak kliniğimizde tedavi altına alındı. Klinik seyri sırasın-

da drenaj mayinin renginden şüphelenilmesi üzerine ’’şilotoraks’’ açısından tetkikler 

yenilendi. Hastada aynı zamanda’’şilotoraks’’olduğu da görüldü. Oral alım stoplandı. 

Şilotoraks ve ampiyem tedavisi birlikte uygulandı. Şilotoraks tespitinin ve şilotoraksa 

yönelik tedavinin 22. gününde olan hastanın şilus drenajı kesildi, hava kaçağı devam 

ediyor.

Şilotoraks konjenital veya akkiz olabilir. Akkiz şilotorakslar çeşitli nedenlerden olu-

şabilir. Duktus torasikusun vertebraların ani hiperekstansiyonu sonucu veya travmaya 

bağlı yaralanması başlıca nedenlerdendir. Malignitesi olan hastalarda şilotoraks medi-

astinal lenfatik yolun tutlumuna bağlı obstrükte olması sonucu gelişebilir. Enfeksiyon-

lara bağlı şilotoraks ise nadir görülen bir durumdur. En fazla tüberküloz lenfadenitine 

bağlı karşımıza çıkmaktadır.

Teşhis torasentezle alınan plevral sıvının incelenmesiyle konur. Sıvının görüntüsü 

genellikle süt benzeri yapıya sahiptir. Ancak bu görüntü kesin şart değildir. Sıvının 

kimyasal analizinde yüksek trigliserid seviyesi saptanır. Kolestrerol/trigliserid oranı 

1’den küçük iken, trigliserid düzeyi 10mg/dl den büyük olan efüzyonların %99’u şilöz 

sıvıdır. Bizim hastamızdaki plevral sıvı değerleri şilotoraks ile uyumlu çıkmıştır.

Lenf sıvısının bakteriostatik etkisi bilinmektedir. Bu yüzden şilotorakssın ampiyem 

ile komplike olması çok nadirdir. Bizim vakamızda ilk önce ampiyem gelişmiş olup, 

hastanın mevcut olan malignitesinden dolayı ve enfeksiyonun yıkıcı etkisinin kaynak-

lanan şilotoraks ortaya çıkmıştır. Bu tür hastaların tedavisi içinde bulundukları durum-

ların negatif etkilerinden dolayı daha zor olmaktadır.

Biz hastamıza, ampiyem tedavisi ile birlikte şilotoraks tedavisi uyguladık. Hasta-

mızda 22. gün şilus kaçağı kesilmiş olup hava kaçağı devam etmektedir.

Sonuç: Şilusun bakteriostatik etkisinden dolayı ampiyem şilotoraksta beklenen bir 

durum değildir. Ancak amipyem zemininde, malignite de duruma eşlik ediyorsa şiloto-

raks ampiyemle birlikte görülebilir.

Anahtar Kelimeler: şilotoraks, ampiyem, plevral efüzyon

Resim 1.

[P-286]

KLİNİK PRATİKTE DİRENÇLİ PLEVRAL EFÜZYONA 

CERRAHİ YAKLAŞIM, OLGU SUNUMU

 Dilara Sevim1,  Gökçe Cangel2,  Abdulkadir Ergen1, 
 Seher Yıldız Tacar3

1İstanbul, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
2İstanbul, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Giriş: Malign plevral efüzyonların (MPE) büyük çoğunluğu akciğer kanserine bağlı-

dır. Akciğer kanserleri arasında en sık adenokarsinomda görülür. MPE’da en sık semp-

tom dispnedir.

Olgu: 80 yaşında erkek hasta nefes darlığı sebebiyle acil polikliniğimize başvur-

du. Hasta son 15 gündür artan, istirahat halinde dahi olan nefes darlığı tarifliyordu. 

Özgeçmişinde hipertansiyon, kronik obstriktif akciğer hastalığı, akciğer adenokarsi-

nom (unrezektabl), 3 kez radyoterapi görmüş, 2 hafta önce torasentez ve pleurode-
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sis uygulanmış. Soygeçmişinde özellik yoktu. Alışkanlıkları 50 paket/yıl sigara. Fizik 

muayenesinde özellikli olarak solunum sistemi: akciğer oskültasyonunda orta zon-

lardan itibaren solunum sesleri azalmıştı. Ral,ronküs yoktu. Ekstermite muayenesin-

de +++/+++ pretibial ödem saptandı. Laboratuvarında üre: 195mg/dl (N:17-43), 

kreatinin: 7.17mg/dl (N:0.67-1.17) (3 ay önce kreatinin: 2.33mg/dl), total protein: 

4.58g/dl (N:6.6-8.3), albumin:1.52g/dl (N:3.5-5.2), globulin:3.1 g/dl, ca:8.1 mg/dl 

(N:8.4-10.5), fosfor:8.4mg/dl (N:2.5-4.5), ALT:14 (N<50), AST:19 (<50),crp:276mg/L, 

hgb:9.1 g/dl (N:11-16), hct:%28 (N:37-54),MCV:80.4 fl (80-100),sedimentasyon: 

128/h, tam idrar tahlilinde eritrosit (50), protein: (500) saptandı. Posterior-anterior 

akciğer grafisinde bilateral costafrenik sinüsler kapalı, sağda daha belirgin olmak üze-

re bilateral plevral efüzyon görüldü. Ekokardiografide EF: %60 saptandı.

Hasta kronik böbrek hastalığı üzerine akut böbrek yetmezliği sebebiyle tetkik 

edildi. Takiplerinde renal fonksiyonlarında düzelme olmadı. Renal replasman tedavisi 

(hemodiyaliz) planlandı. Antibioterapi, yoğun diüretik ve hemodiyalize rağmen nefes 

darlığı devam etti. Kontrol akciğer filminde effüzyonu minimal geriledi. Göğüs cerra-

hisi hekimi ile konsülte edildi. Sağ plevral sıvıdan torasentez pozitif gelmesi üzerine, 

torakostomi işlemi uygulandı. 500 cc drenaj alındı.Kontrol akciğer filminde Px (pnö-

motoraks) hattı saptanmadı. Plevral sıvıdan alınan örneklemede serum plevral sıvı 

albumin gradienti >1.2, plevral LDH/serum LDH > 0.6 saptandı.

İşlem sonrası hastanın nefes darlığı geriledi. Drenajdan geleni 50 cc altına düşünce 

pleurodesis planlandı.

Sonuç: MPE’da tedavi amacı nefes darlığı gibi semptomların giderilmesi, hastanın 

yaşam kalitesini arttırmak, hastanede kalış süresini azaltmaktır. Birçok hastada mini-

mal invaziv girişim sonrası MPE tekrarlar.

Anahtar Kelimeler: pleurodesis, plevral efüzyon, torakostomi, torasentez

Resim 1.

Resim 2.

[P-287]

MEZOTELYOMADA PERİKARDİYAL EFÜZYON; 

PERİKARDİYAL PENCERE AÇILMASI

 Onur Bayrakçı,  İlknur Aytekin,  Emine Çelik,  Maruf Şanlı, 
 Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Malign Mezotelyoma (MM) agresif bir tümördür dünya üzerinde yaygındır ve insi-

dansı yükselmektedir. Bu hastalık sıklıkla plevral ve peritoneal alanların mezotelyal yüzey-

lerinden nadir olarakta perikard ve tunica vaginalisten gelişmektedir (1).Mezotelyomanın 

primer perikar diyal formu oldukça nadirdir. Plörektomi + HİPEK (Hipertermik Perfüzyon 

Kemoterapisi) yapılan ve takibinde PET’te tutulum saptanmayan hastanın postop 3. yılında 

perikardiyal tutulumla başvurması ve kardiyak tamponada neden olması; perikardiyal pen-

cere açılması nedeniyle klinik olarak olgu sunumu yapılması anlamlı bulunmuştur.

Olgu: 67 yaşında erkek hasta; 4 yıl önce sol plevral efüzyon ve kalınlaşma nedeniyle 

başvurduğu dış merkezde plevra biyopsisi epiteloid tip malign mezotelyoma olarak raporla 

nan hastaya kliniğimiz tarafından sol plörektomi + HİPEK yapılmıştı. Onkolojik tedavisi nin 

ardından takibe alınan hastanın postoperatif 39.ayında çekilen PET’te nüks saptan ması 

üzerine kemoterapi aldı. 2 kür kemoterapi sonrası evde nefes darlığı, çarpıntı hissi, göğüs 

ağrısı şikayetleri ile başvurduğu dış merkezde perikardiyal efüzyon saptanan hasta ya me-

dikal tedaviler uygulanmış. Ancak şikayetlerinde giderek artış olması üzerine kliniği mize 

başvuran hasta kardiyoloji kliniği tarafından değerlendirildi. EKO’da EF %40 peri kardiyal 

efüzyon ve diastolik disfonksiyon olarak raporlandı. Fizik muayenede ortopneik, takipneik, 

hipotansif ve taşikardik olan hastanın bilateral solunum sesleri alınmakta, bilate ral yaygın 

ral mevcuttu. Kalp sesleri derinden alınan hastada kusmall bulgusu izlenmekte ve pulsus 

paradoksus yoktu. Kardiyoloji kliniği tarafından malignensiye sekonder perikar diyal efüz-

yon olması perikardiyosentezin uygun olmadığı kronik drenaj amacıyla peri kardiyal pen-

cerenin daha uygun olacağı belirtildi.Hipotansiyon ve derin bradikardi nede niyle Atropin 

+ Noradrenalin + Dopamin desteği altında hastaya Sağ Vats ile perikardiyal pencere açıldı. 

500 cc perikardiyal sıvı drenajı sonrası hastanın vitallerinde dramatik düzelme izlendi. Eks-

plorasyonda myokardda ve perikardda yaygın tümöral lezyonlar izlendi. Perikardiyal sıvı 

patolojisi malign, plevra ve perikard patolojisi mezotel proliferas yonu olarak raporlanan 

hasta göğüs–onkoloji konseyinde görüşüldü ve medikal inoperabl olarak kabul edilen 

hastanın postoperatif 44.ayında takiplerine devam edilmektedir.

Sonuç: Malign plevral mezotelyoma genel olarak lokal yayılım eğiliminde olan tü-

mördür. Öncelikle visseral ve parietal plevra alanlarına daha sonra akciğerler ve perikar-

da yayılım göstermektedir. MM prognozu genel olarak kötüdür. Yaşam süresi serilerde 

değişmekle birlikte 6–17 ay arasında ortalama 12 ay olarak belirtilmektedir (2). Cerrahi 

tedavinin amacı, olabildiği kadar tümörlü dokuyu rezeke etmek, hastanın semptomlarım 

gidermek veya azaltmaktır. MM’da cerrahi için son derece iyi bir hasta seçimi önerilir, 

ancak %l -5’ine radikal cerrahi tedavi verilmektedir. MM tedavisinde uygulanan HİPEK’in 

etkisi iki türlü ortaya çıkmaktadır. Birincisi, yüksek ısının tümör hücrelerindeki yıkıcı et-

kisi, ikincisi de yüksek ısı yardımıyla verilen kemoterapik ajanın kanser hücresine girişini 

artırmaktır. Genellikle Cisplatin veya türevleri kullanılsa da başka kemoterapik ilaçlar 

da tek başına veya ek olarak tedavi protokollarına girmişlerdir (3). Nadir olarak görülen 

mezotelyomada perikardiyal efüzyon durumunda perikardiyosentez ve/veya perikardiyal 

pencere açılması ile hastanın kliniğinde dramatik düzelme izlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: malign mezotelyoma, hipek, perikardiyal efüzyon

Resim 1.

Resim 2.
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hastanede kalış süresi 12.75 (8-25) gündü. Bir hasta mevcut kardiyak patolojiler nede-

niyle exitus oldu. Uzun dönem izlemde sadece 1 hastaya dekortikasyon gereksinimi oldu.

Sonuç: Hemotoraks tedavisinde tüp torakostomi ilk ve acil müdahalede önceliklidir. 

İzlemde gelişebilecek koagulum - fibrin depositler ve pıhtılar akciğer ekspansiyonunu 

engelleyip plevral kalınlaşmaya neden olmaktadır. Tüp torakostomi içinden uygun za-

manda yapılacak fibrinolitik tedavi hastalarda başarılı sonuçlar verebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemotoraks, intraplevral fibrinolitik uygulama

[P-290]

DEKORTİKASYON NE ZAMAN YAPILMALI?

 Hatice Eryiğit,  Kadir Burak Özer,  Hakan Sönmez,  Attila Özdemir, 
 Recep Demirhan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Plevral kalınlaşma akciğer ekspansiyonuna izin vermediği için dekortikasyon 

ameliyatı yapıyoruz. Ek sistemik hastalıklar nedeniyle major cerrahi uygulamadığımız 

bir hastamızı sunuyoruz. 

Yöntem ve Bulgular: Yirmi beş yaşındaki erkek hastanın bir haftadır ateş, öksürük, 

göğüs ağrısı şikayetleri mevcuttu. Mental retardayon ve epilepsi tanıları olan olgunun 

genel durumu kötü, şuur açık, kooperasyon zayıftı. Sağda solunum sesleri azalmıştı. 

Ateş 38,5 derece, nabız 78/dak., tansiyon arteryel 110/75 idi. Posteroanterior akciğer 

grafisinde sağ hidropnömotoraks saptandı. Torasentez ile eksüda karakterinde mayii 

alınması üzerine 8F plevral katater ve kapalı sualtı drenajı uygulandı. Akciğer ekspan-

siyonunda düzelme olmaması üzerine yapılan fiberoptik bronkoskopide endobronşiyal 

lezyon saptanmadı. Tek porttan video yardımlı torakoskopi uygulandı. Toraks içinde 

sıkı yapışıklıklar vardı, visseral plevra oldukça kalınlaşmıştı. Akciğer enfekte görünüm-

de ve frajil idi. Torakoskopik debritman yapıldı. Postoperatif pesser drenden serum 

fizyolojik ile günlük intraplöral lavaj yapıldı. Akut enfeksiyon bulguları kontrol altına 

alındıktan sonra hasta pesser dren ve heimlich valv ile taburcu edildi. Olgu ilk bir ay on 

beş gün ara ile sonra da aylık takip edildi. Taburculuk sonrası beşinci ayda akciğer tam 

ekspanse oldu ve dren sonlandırıldı. 

Sonuç: Ampiyem hastalarında bronkoplevral fistül fibrozis ile sınırlanırsa akciğer 

kalın visseral plevraya rağmen tam ekspanse olabilir.

Anahtar Kelimeler: ampiyem, dekortikasyon, plevra

[P-291]

ACİL SERVİSE BAŞVURAN SPONTAN 

HEMOPNÖMOTORAKS OLGUSU

 Serkan Uysal1,  Özgür Aslan2,  Mehmet İlbay2,  Ali Kılıçgün1

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Tıp Kliniği

Amaç: Spontan hemopnömotoraks travmaya veya altta yatan sekonder akciğer 

hastalığına bağlı olmaksızın plevral boşlukta hava ve kanın eş zamanlı olarak birikimi 

ile oluşan nadir bir hastalıktır. Hastanemiz acil servisine başvuran olgu nadir görülme-

sinden dolayı sunulmuştur.

Olgu: Olgumuz 43 yaşında erkek hasta olup mesleği şehirlerarası otobüs şoförlüğü 

idi. 50 paket-yıl sigara öyküsü bulunan hasta ani başlayan göğüs ağrısı şikayeti ile has-

tanemiz acil servisine başvurdu. Anamnez, fizik muayene ve tetkik sonuçlarına göre 

spontan hemopnömotoraks tanısı konulan hastanın sağ hemitoraksına tüp torakos-

tomi uygulandı. 750cc hemorajik vasıfta mayi ve hava drenajı olan hastanın hemog-

lobin değeri 14,7 idi ve düşüş gözlenmedi. Toraks BT Anjiografi tetkikinde sağ akciğer 

apeksindeki büller haricinde ek patoloji saptanmadı. İşlemden 3 gün sonra toraks tüpü 

çekildi ve şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: Spontan hemopnömotoraks nadir görülen bir durum olup göğüs ağrısı ile 

acil servise başvuran hastalarda akılda bulundurulmalıdır. Hastalarda şok tablosu ge-

lişebilmektedir. Tüp torakostomi tedavide çoğu zaman yeterli olmasına rağmen bazı 

olgularda cerrahi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: spontan, hemopnömotoraks

Resim 3.

[P-288]

VATS PLEVRA BİYOPSİSİ: 184 OLGUNUN ANALİZİ

 Sena Uğur,  Tevfik İlker Akçam,  Şeyda Örs Kaya,  Özgür Samancılar, 
 Kenan Can Ceylan,  Serpil Sevinç,  Şaban Ünsal
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İzmir

Amaç: Günümüzde plevral hastalıkların değerlendirilmesinde video-yardımlı tora-

koskopik cerrahi (VATS) önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada tanısı konulmamış plev-

ral efüzyonlu hastalarda uygulanmış VATS ile plevral biyopsi sonuçları incelenmiştir.

Yöntem: Kliniğimizde tanısız plevral efüzyon ve/veya plevral kalınlaşma nedeniyle 

VATS uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: 2005 ile 2015 yılları arasında tanısız plevral efüzyonlu 184 olguya VATS uy-

gulandı. Olguların 128’i erkek, 56’sı kadındı. Yaş ortalaması 52,32 ± 14.34 (15-87) idi. 25 

(%13,6) olguda üç port, 104 (%56,5) olguda iki port, 55 (%29,9) olguda tek port kullanıldı. 

Olguların 181’ine genel anestezi altında tek akciğer ventilasyonu uygulanırken olgulardan 

üçü’ne sedasyon altında tek porttan plevra biyopsisi uygulandı. 103 olguda plevral biyopsi 

patoloji sonucu benign, 81 olguda malign olarak değerlendirildi. Beş olguda komplikasyon 

olarak hemoraji gelişirken, diğer hastalarda herhangi bir sorun meydana gelmedi.

Sonuç: Tanısız plevral efüzyon ve plevral kalınlaşma tespit edilen olgularda VATS 

tanısal açıdan önemli bir uygulama olarak öne çıkmaktadır. Videotorakoskopik teknik-

lerin ilerlemesi ile beraber bu işlem tek port deliğinden yapılabilmektedir. Genel duru-

mu genel anestezi almaya uygun olmayan hastalarda ise sedasyon altında uygulama 

söz konusu olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: videotorakoskpi, plevral efüzyon

[P-289]

İNTRATORASİK KOAGULUMDA FİBRİNOLİTİK 

TEDAVİ

 Tevfik İlker Akçam,  Şeyda Örs Kaya,  Özgür Öztürk, 
 Özgür Samancılar,  Kenan Can Ceylan,  Serpil Sevinç
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi, İzmir

Giriş: Hemotoraks sonrasında meydana gelen intratorasik koagulum enfeksiyona 

zemin oluşturması yanısıra oluşan fibrin depositler – pıhtı nedeniyle akciğer ekspan-

siyonuna engel bir durum oluşturmaktadır. Tüp torakostomili olgularda koagulum dre-

najı sağlanamadığı durumlarda tüp içinden fibrinolitik tedavi uygulanabilmektedir. 

Kliniğimizde hematoraks sonrası intratorasik koagulum gelişen olgulara toraks tüpü 

içinden uygulanan intraplevral fibrinolitik uygulaması değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Merkezimizde Ocak 2011 – Ocak 2015 arasında koagülüm sap-

tanan hemotoraks tanılı ve intraplevral fibrinolitik tedavi uygulanan 12 hasta retros-

pektif olarak incelendi.

Bulgular: Dokuz erkek, üç kadın hastanın yaş ortalaması 44.08 ± 12.62 (19-60) idi. 

Yedi hastada künt toraks travmasına bağlı, 2 hastada kesici-delici alet yaralanmasına 

bağlı, 2 hasta geçirilmiş kardiyak by-pass sonrası, 1 hastada pulmoner emboli nedeniyle 

hemotoraks tespit edildi. Drenaj azaldıktan ve aktif hemoraji ekarte edildikten sonraki 

dönemde hastalara intratorasik koagulum nedeniyle fibrinolitik uygulandı. Ortalama 



8. Ulusal Göğüs Cerrahisi KongresiPOSTER BİLDİRİLER

156

P
L

E
V

R
A

iyileşme sağlar.Cerrahi prensiplere uygun olarak uygulandığında güvenli ve efektif 

drenaj sağlar. Ancak, çok ciddi komplikasyonlara da neden olabilir. Olgumuz tüp to-

rakostomi işleminin nadir komplikasyonlarından biri olan malpozisyon olup tüp tora-

kostomi basit bir işlem olmasına rağmen komplikasyonlarına dikkat çekmek amacıyla 

sunulmuştur.

Olgu: Olgumuz 75 yaşında erkek hasta olup ex-smoker (10 yıldır sigara kullanmıyor. 

60 paket-yıl sigara içmiş). Ek hastalık olarak hipertansiyonu mevcut. İlk şikayeti yutma 

güçlüğü ve sağ tarafta güç kaybı imiş. Serebrovasküler olay (SVO) tanısı olan hastanın 

etyolojisinde atrial fibrilasyon tespit edilmiş. SVO tanısı aldıktan 1 hafta sonra aspi-

rayon pnömonisi gelişen hasta 20 gün hastanede tedavi görmüş. Taburculuğundan 1 

hafta sonras ise nefes darlığı olması üzerine tekrar sağlık kuruluşuna başvurmuş. Has-

tanın sağ hemitoraksında masif parapnömonik effüzyon saptanmış. Göğüs cerrahisi 

bulunmadığı için tüp torakostomi işlemi kalp ve damar cerrahı tarafından uygulanmış. 

Toraks tüpünde drenaj ve ossilasyon olmaması üzerine çekilen Torakoabdominal bilgi-

sayarlı tomografide toraks dreninin batında olduğunun görülmesi üzerine dreni çekil-

miş. Hasta kliniğimize tedavi amaçlı sevk edildi. Hemoglobin düşüşü ve batın organ-

larında yaralanma görülmedi. Hastanın toraks tüpü takıldı. Antibiyoterapi uygulandı. 

Hasta fizik tedavi programına alındı. Yutmasının olmaması üzerine gastrostomi açıldı. 

Kliniği düzelen hasta şifa ile taburcu edildi. 

Sonuç: Göğüs tüpü takılması teknik olarak kolay bir işlem gibi algılansa da aşırı 

obesite, plevral yapışıklıklar gibi bazı nedenlerle cerrahı zorlayabilir. Göğüs tüpü yer-

leştirilse bile istenilen yere yönlendirilemeyebilir. Basit gibi görünen bu işlem çok ciddi 

komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Basit cerrahi prensiplere uyulması birçok komplikas-

yonun gelişmesine engel olacaktır. Bu nedenle Göğüs cerrahisi rotasyonerlerine bu 

disiplinlerin öğretilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: tüp torakostomi, komplikasyon, malpozisyon, karın

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-292]

TÜP TORAKOSTOMİ KOMPLİKASYONU: 

MALPOZİSYON – KARIN İÇİNE TAKILAN TORAKS 

TÜPÜ

 Serkan Uysal1,  Özgür Aslan2,  Ali Kılıçgün1

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Tıp Kliniği

Amaç: Göğüs drenaj sistemleri, çeşitli nedenlerle plevral boşlukta biriken serbest 

hava ve/veya sıvıyı tek yönlü drene ederler.Tüp torakostomi basit bir cerrahi girişim 

olmakla birlikte acil durumlarda hayat kurtarıcıdır ve semptomlarda dramatik bir 
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[P-293]

YABANCI CİSİM ASPİRASYONU; ASTIM TEDAVİSİ İLE 

GEÇEN SEMPTOMATİK 30 YIL: OLGU SUNUMU

 Bayram Metin1,  Şener Yıldırım1,  Mehmet Han Turan2, 
 Mustafa Fatih Erkoç3,  Sevinç Şahin4,  Selda Seçkin4

1Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat
2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sorgun Devlet Hastanesi, Göğüs 
Hastalıkları, Yozgat
3Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Yozgat
4Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Yozgat

Giriş: Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonu sıklıkla çocuklarda görülmekle bir-

likte her yaş grubunda karşılaşılabilen bir durumdur. Genellikle yabancı cisim aspiras-

yonları yaşamı tehdit eden ciddi semptomlarla kliniğe başvururlarken, bazı olgularda 

semptomatik olmayacağı gibi non spesifik astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalık-

larına ait semptomlarla gelebilirler. Tanıda en önemli faktör anamnezdir. Bazen aspire 

trakeobronşial yabancı cisimler uzun yıllar tanı konulmadan veya astım ve benzeri 

yanlış teşhislerle yıllarca tedavi edilmeye çalışılırlar. Biz burada 30 yıldır geçmeyen ök-

sürük şikayetleri ile astım tedavisi gören 63 yaşında yabancı cisim aspirasyonu (Kemik) 

olan bayan hastamızı sunuyoruz.

Olgu: 30 yıldır geçmeyen irritatif öksürük şikayeti nedeni ile astım tanısı ile teda-

vi edilen hastaya çekilen Toraks BT’sinde sağ intermedier bronkus düzeyinde kalsifik 

yabancı cisim şüpheli lezyon görüldü. Bunun üzerine hastaya Fiberoptik bronkoskopi 

yapıldı. Fiberoptik bronkoskopide sağ intermedier bronkus düzeyinde yabancı cisim 

görüldü fakat forcepsler çıkarmaya uygun olmadığı için rijit bronkoskopiye karar ve-

rildi. Preop hazırlıkları tamamlanan hastaya aynı gün rijit bronkoskopi yapılarak sağ 

intermedier bronkustan üzeri bronş sekresyonuna bağlı kalsifiye olmuş yapıda kemiğe 

benzer yabancı cisim çıkarıldı. Çıkarılan parça patolojiye incelendi ve etrafı kalsfiye 

plaklarla sarılmış kemik parçası olarak rapor edildi. Hastanın postop ilk gününden iti-

baren öksürük şikayeti azalmış, postop 10. gün takibinde SFT değerleri anlamlı şekilde 

düzelmiş ve tüm semptomları kaybolmuştu. Hastanın kullandığı astım ilaçları kesile-

rek hasta poliklinik takibine alınmıştır.

Sonuç: Erişkinlerde, yabancı cisim aspirasyonu açısından ileri yaş dışında, bazı risk 

faktörleri tanımlanmıştır. Bu risk faktörlerinin başlıcaları, mental retardasyon, nörolo-

jik bozukluklar, alkol ve sedatif kullanımıdır. Bizim olgumuzda, yukarıda belirtilen risk 

faktörlerinden hiçbiri yoktu. Uzun süre hava yolunda kalan yabancı cisimler, astım ve 

akciğer kanserini taklit edebilirler veya bronşektazi, fibrozis ve tekrarlayan pnömoni 

gibi komplikasyonlara yol açabilirler. Burada olduğu gibi tedaviye dirençli geçmeyen 

öksürük şikayeti olan ve astım olarak takip edilen olgularda anamnez olmasada ya-

bancı cisim aspirasyonu şüphesi akıldan çıkarılmaması gereken bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: trakeabronşial yabancı cisim, astım, kronik öksürük

Resim 1.

Resim 2.

[P-294]

TRAKEADA NADİR BİR YABANCI CİSİM: ŞARAPNEL 

PARÇASI

 Mustafa Esat Yamaç,  Sami Karapolat,  Atila Türkyılmaz, 
 Mehmet Kılıç,  Fatoş Kozanlı,  Celal Tekinbaş
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Giriş: Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları çoğunlukla çocukluk yaş grubun-

da görülen ve erken tanı konularak tedavi edilmesi gereken ciddi sağlık problemleridir. 

Dışarıdan bir demir parçasının fırlayıp boyun yumuşak dokularını geçerek trakeaya 

saplanması ise oldukça nadir bir durumdur.

Olgu Sunumu: 24 yaşında erkek olgu işyerinde spiralle demir kesme işlemi esna-

sında sıçrayan şarapnel parçasının boynuna saplanması neticesinde gelişen kan tü-

kürme ve nefes darlığı şikâyetleri ile acil servise başvurdu. Fizik muayenede boyunda 

lokalize cilt altı amfizemi ve stridor tespit edilen olgunun özgeçmişinde özellik yoktu. 

Servikal direkt grafide boyunda opasite görülmesi üzerine çekilen boyun-toraks to-

mografisinde trakea posterior membranda yerleşmiş yabancı cisim görüldü. Olguya 

genel anestezi altında rijit bronkoskopi yapıldı ve vokal kordların 2 cm. kadar distalin-

de trakea posterior duvarına saplanmış yabancı cisim endoskopik forseps yardımıyla 

çıkarıldı (Resim 1). Ardından olguya rijit özofagoskopi yapılarak özofagus bütünlü-

ğünün korunduğu görüldü. Postoperatif dönemde 2 gün takip edilen olguda cilt altı 

amfizemi kayboldu ve sorunsuz olarak taburcu edildi.

Sonuç: Trakeanın şarapnel ile yaralanmasına nadir olarak rastlanılabilmektedir. 

Bu durumda rijit bronkoskopi ile tüm trakeobronşiyal sistemin gözlemlenip şarapnel 

parçalarının çıkarılması gerekmektedir. Ek olarak bu olguların postoperatif dönemde 

nefes darlığı, cilt altı amfizemi ve mediastinal amfizem açısından yakın takibi olası 

komplikasyonları erken tanımak açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: trakea, yabancı cisim, şarapnel

Resim 1.
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[P-295]

TRAKEA REZEKSİYONU VE ANASTOMOZUNDA 

PLATELET ZENGİN PLAZMANIN (PRP) ETKİNLİĞİ

 Şamil Günay1,  Aydemir Koçarslan2,  İrfan Eser1,  Mahmut Özbey1, 
 Mehmet Ağar1,  İbrahim Can Kürkçüoğlu1

1Harran Üniversitesi Göğüs Cerrahisi
2Harran Üniveristesi Kalp Damar Cerrahisi

Giriş: Trombosit zengin plazma (PRP) son derece konsantre trombosit içeren kan 

plazmasıdır. Kanda dolaşan trombositlerin normal konsantrasyonu 200,000 / ml’de, 

PRP içindeki trombosit sayısı 2 milyon / mL aşabilir. Litaratürde birçok çalışmada PRP 

nin yara iyileşmesindeki etkinliği tartışılmıştır. PRP diz dejeneratif patolojik bozuk-

lukların tedavisi için başarıyla kullanılmıştır. Güvenli, ucuz, otolog, ağrıyı azaltacak ve 

rejenerasyon fonksiyonunu artıracak potansiyele güce sahiptir. Bizim hipotezimiz PRP 

dejenere dokuların iyileşmesini sağlayabilir. PRP büyük miktarlarda biyolojik Growth 

Faktör’ler içerir. Bu çalışmanın amacı, trakea cerrahi rezeksiyonlarında PRP potansiyel 

kullanımı keşfetmektir.

Materyal ve Yöntem: Araştırma için toplam 30 yeni Zelanda beyaz tavşanı kullanıl-

dı. Hayvanlar 3 gruba ayrıldı.

Grup 1 sham grubu (10 adet tavşan) : Bu grubun boyun orta hattına 5 cm kesi ya-

pılarak trakeaya ulaşıldı ve trakea rezeksiyonu yapılmadı, trakeaları deney sonunda 

alındı.

Grup 2 Kontrol grubu (10 adet tavşan) : Bu grubun boyun orta hattına 5 cm kesi 

yapıladı. trakeaya ulaşılacak 5 mm’lik trakea kesisi yapılıp 4.0 plrolen ile tamir edilerek 

doğal rejenerasyona bırakıldı.

Grup 3 PRP grubu (10 adet tavşan) : Bu grubun boyun orta hattına 5 cm kesi yapıla-

cak trakeaya ulaşıldı 5 mm’lik trakea kesisi yapılıp tamir edilerek tamir bölgesine 1 cc 

PRP dökülerek rejenerasyona bırakıldı.

PRP hazırlanması: Tavşan kulağının marjinal toplar damarından toplam 18 mL kan, 

erken pıhtılaşmasını önlemek için 2 mL sitrat dekstroz formül ile karıştırıldı. Antiko-

agüle edilmiş kan karışımı sistem talimatlarına uygun olarak, bir platelet ayırma kiti 

(DISPRAS-40, Vecmedical, SPAİN. SL) içine yerleştirilerek 14 dakika 1000-2000 RPM ile 

santrifüj edilecektir. Santrifüj işleminden sonra, PRP tek kullanımlık toplandıktan son-

ra, 1 mL PRP trombosit sayımı için seyreltilecek ve laboratuara gönderilerek Jelâtinimsi 

oluşumu için %10 kalsiyum klorid çözelti PRP’ye ilave edilecek ve 1 cc PRP kusurlu 

bölgeye uygulandı.

Tavşanların trakeaları operasyon öncesi sonrası dopler ultrason ile ölçülecek ve tra-

keadaki darklıklarda fark varmı araştıraldı.

Tavşanlar test sonrası 1 ay takip edilecek. Bir ayın sonunda tavşanlara ötenazi uy-

gulanacak tüm göğüs kafesi eksize edilerek %10 formaldahit ile muamele edilerek 

histopatolojik değerlendirilmede bulunulacak.

Bulgular: PRO kullanılan grubta hipereminin, hücre infiltasyonunun, fibrozisin ve 

neovaskülarizasyonun daha iyi olduğu tespit edildi. Ayrıca Prp kullanılan grubta trake-

al daralmanın diğer gruba göre daha az olması da dikkat çekiciydi.

Sonuç: PRP trakeal rezeksiyon uygulanan hastalarda yara yeri iyileşmesini arttırdığı 

gibi, postop trakeal daralma kompilkasyonlarında önüne geçebilir.

Anahtar Kelimeler: trakea cerrahisi, trombosit zengin plazma, yara yeri iyileşmesi

[P-296]

KARİNA YERLEŞİMLİ BİR KARSİNOİD OLGUSU

 Mustafa Vedat Doğru,  Hasan Akın,  Mesut Buz,  Altan Ceritoğlu, 
 Yaşar Sönmezoğlu,  Kerem Türkmen,  Seyyit İbrahim Dinçer
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Karsinoid tümörlerin çoğu lob ve segment bronşlarında yerleşik olarak ortaya çıkar. 

Trakea yerleşimli karsinoid tümör litaratürde oldukça nadir bildirilmiştir. Bu yazımızda 

sağ trakeobronşial açıya yerleşik endobronşial ve cerrahi tedavi ile rezeke edilen bir 

karsinoid olgusunu sunduk. 

Anahtar Kelimeler: karsinoid, trakea, cerrahi

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-297]

TRAKEANIN SİNSİ HASTALIĞI: ADENOİD KİSTİK 

KARSİNOM

 Serkan Özbay1,  Salih Topçu1,  Aslı Gül Temel1,  Hüseyin Fatih Sezer1, 
 Mete İşeri2,  Seymur Salih Mehmetoğlu1,  Şerife Tuba Liman1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı

Giriş: Yavaş ilerleyen trakea tümörleri prodüktif olmayan öksürük, göğüs ağrısı ve 

dispne benzeri şikayetlere neden olduğundan kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve 

astım gibi yanlış tanılar alarak takip ediliyor olabilir. Bu nedenle tanıda ve tedavide 
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gecikmeler yaşanabilir. Burada benzer şikayetleri nedeniyle astım tanısıyla izlenen ve 

geç tanı alan bir trakeal adenoid kistik karsinom olgusu sunulmaktadır.

Olgu: Dış merkezde astım tanısı ile bronkodilatör tedavi önerilerek yaklaşık 2 yıldır 

takip edilen 29 yaşında kadın hasta, şikayetlerinin artması üzerine kliniğimize başvur-

du. Bronkoskopik incelemede krikoid kıkırdağa yaklaşık 2cm mesafede, kıkırdak halka 

ve membranöz trakeanın kesişim yerinden kaynaklanan ve lümene protrüde olarak 

lümeni %90 oranında obstrukte eden lezyon saptandı. Biyopsi sonucunun adenoid 

kistik karsinom (AKK) ile uyumlu olması üzerine hyoid kıkırdak çıkarılarak infra ve 

supra hyoid serbestleştirme yapıldı. Krikoid kıkırdaktan (parsiyel) 6. trakeal halkaya 

kadar trakea rezeke edildi. Primer anastomoz yapıldı. Boyun hareketlerini sınırlamak 

için çene göğüs ön duvarı cildine suture edildi. Postoperatif dönemde ek sorun ile kar-

şılaşılmayan hasta onkoloji bölümü ile birlikte takip edilmektedir.

Tartışma: Trakeal AKK yavaş ilerleyerek obstruktif semptomlara yol açtığından 

özellikle astım benzeri tanılar ile izlenebilirler. Yavaş ilerleyen bir tümör olması ve 

akciğer grafilerinin patolojiyi göstermekte yetersiz kalması da tanıyı geciktirir. Astım 

tanısı ile takip edilen ancak tedaviye direnç gösteren vakalarda toraks tomografisi ve 

hatta bronkoskopi ile değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. AKK’lar diğer trakeal tü-

mörlerden farklı olarak submukozal yada perinöral invazyon yaparak transvers ve lon-

gitudinal planda uzak yayılım gösterirler. Bu nedenle her zaman cerrahide tümörsüz 

sınır ile rezeksiyon sağlanamayabilir. Ancak komplet ya da inkomplet rezeksiyon yapı-

lan hastalar arasında sağkalım açısından sonuçlar birbirine yakın olduğundan cerrahi 

mutlaka uygulanmalı ve ek radyoterapi, brakiterapi vb tedaviler verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: trakea tümör, adenoid kistik karsinom

Resim 1.

Resim 2.

[P-298]

TRAKEAL LASERASYONUN KONSERVATİF TEDAVİSİ

 Hatice Eryiğit,  Attila Özdemir,  Hakan Sönmez,  Kadir Burak Özer, 
 Recep Demirhan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, 
Kartal, İstanbul

Amaç: Trakeal laserasyon nadir görülen genellikle postentübasyona sekonder ge-

lişen bir durumudur. 

Yöntem ve Bulgular: Elli üç yaşında bayan hasta son birkaç saat içinde ilerleyen bo-

yun, yüz ve göz çevresinde şişlik şikayeti ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Olgunun 

anamnezinde bir gün önce farklı bir merkezde lomber disk tanısı ile diskektomi yapılmış-

tı. Ameliyat genel anestezi altında tek lümenli entübasyon ile gerçekleştirilmişti. Fizik 

muayenede hastanın genel durumu iyi, şuur açık, koopere idi. Nazal konuşma ve lom-

ber bölgede insizyon skarı tespit edildi. Boyun, yüz ve göğüs ön duvarında krepitasyon 

mevcuttu. Bilateral solunum sesleri doğaldı. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Hastanın 

bilgisayarlı toraks tomografisinde boyun ve toraks yumuşak dokular arasında, medias-

tende yaygın hava görüntüsü dışında belirgin patoloji yoktu. Olgu pnömomediastinum 

ön tanısı ile servisimize yatırıldı. Hastaya öncelikle 3 lt/dak.’dan devamlı oksijen tedavisi-

ne başlanıldı. Olgunun yakın geçmişinde entübasyon olduğu için trakeal ya da özofageal 

laserasyona sekonder pnömomediastinum geliştiği düşünüldü. Bu nedenle baryumlu 

özofagografi çekildi. Özofagustan mediastene herhangi bir kontrast madde kaçağı gö-

rülmedi. Sedoanaljezi altında fiberoptik bronkoskopi (FOB) yapıldı. Larinks, vokal kord-

lar doğaldı. Karinadan yaklaşık 4 cm yukarıda, trakea posterior duvarda yaklaşık 3.5 cm 

uzunluğunda lineer laserasyon görüldü. Lasere olan alandan sarımsı mayi geliyordu. Sağ 

ve sol endobronşiyal sistemde problem yoktu. Aynı seansta özofagoskopi de uygulandı. 

Ek patoloji saptanmadı. Klinik takiplerde cilt-altı amfizemde artış olmaması, infeksiyon 

kriterlerinin negatif olması ve hastanın genel durumunda bozulma olmaması nedeniyle 

konservatif tedaviye karar verildi. Oral alıma üç gün ara verildi. Parenteral beslenme ve 

mediastinit profilaksisi için antibiyoterapi başlandı. Hastanın yatışının 10.günü kontrol 

FOB yapıldı. Trakea posterior duvarındaki laserasyonda epitelizasyon saptandı, ilk FOB’da 

görülen sarımsı mayi mevcut değildi. Hasta yatışının on ikinci güncü taburcu edildi. Bir ay 

sonraki FOB’da laserasyonda fibrozis gelişmişti. 

Sonuç: Trakeal hasar tedavisinde ne zaman cerrahi uygulanacağı tartışmalıdır. Tedavinin 

hastanın klinik durumuna göre değerlendirilip hastaya özel olması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: trakea, laserasyon, entübasyon

Resim 1.

Resim 2.
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[P-299]

BENİGN BRONŞİYAL FİBROEPİTELİYAL POLİP: RİJİD 

BRONKOSKOPİK EKSİZYON

 Sedat Ziyade1,  Ömer Soysal1,  Abdülaziz Kök1, 
 Osman Cemil Akdemir1,  Nur Büyükpınarbaşlı2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Fibroepitelyal polip, nadir, benign bir endobronşiyal tümördür, mezoderm 

kökenli oluşumlardır. Fibrovasküler bağ doku ile birlikte, bulunduğu yerdeki normal 

mukozayı içerir. Kronik mukozal inflamasyon ve artmış intersitisyel ödem polip pato-

genezinde yer almaktadır. BT de karakteristik lobüle kontürü vardır

Olgu: 54 yaşında erkek. Öksürük balgam şikayeti ile gelmiş. Yapılan fiberoptik 

bronkoskopide endobronşiyal lezyon görülmesi üzerine gönderilmiş. Fizik muayene-

de özellik yoktu. Toraks BT; sol alt lob proksimalinde endobronşiyal lezyon izlendi. 

Rijit bronkoskopide; Genel anestezi altında rijit bronkoskopla girildi. larenks trakea 

karina normaldi. sağ sistem açık normal sol sistemde alt lob bronş girişinde bronşu 

tam kapatan lezyon izlendi. Lezyon total destrükte edilip bronş total açıldı, soğuk 

serum fizyolojik ile lavaj yapıldı. işlem sonlandırıldı. Patolojik incelemede; makros-

kopi 1,2x0,8x0,6 cm ölçüde, yuvarlakça, sarı pembe renkli, lobüle görünümlü bir adet 

doku parçası, tanı: sol alt lob; Bronş Eksizyon:Yüzeyi goblet hücre metaplazisi gösteren 

bronşial epitelle döşeli fibroepitelial selim oluşum. Postoperatif sorunu olmadı. Aynı 

gün taburcu edildi.

Sonuç: Bronşiyal fibroepitelyal polip benign bir patoloji olup, tercihen bronkosko-

pik eksizyon yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: bronşiyal polip, rijid bronkoskopi

[P-300]

KARİNAYA FİSTÜLİZE MEDİYASTİNAL 

BRONKOJENİK KİST

 Ömer Soysal1,  Abdülaziz Kök1,  Osman Cemil Akdemir1, 
 Sedat Ziyade1,  Nur Büyükpınarbaşlı2
1Bezmialem Vakıf Ünversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Bronkojenik kist mediasten kistlerinin %50 sini, mediastinal kitlelerin %20 

sini oluşturur.Konjenitaldir. Sıklıkla semptomatiktir. Seçkin tanı yöntemi BT dir. Komp-

likasyon gelişmesi nedeniyle cerrahi eksizyon endikedir. Bronşiyal ağaca rüptür çok 

nadir olup, karinaya yakın sağ ana bronşa rüptüre bir olgu sunulmuştur.

Olgu: 61 yaşında bayan hasta 2 gündür öksürük, balgam şikayeti ile başvurdu. Fm 

de bazallerde raller vardı. Akciğer grafisinde mediyadtende hava izlendi. Toraks BT de 

karina düzeyinde 4x4 cm, içinde seviye izlenen kistik lezyon mevcuttu. Bronkoskopide, 

karina sağ inferiorda 1 mm delik izlendi. Buradan hava giriş-çıkışı vardı. Baryumlu 

özofagogramda özofagus intakt idi, lezyon düzeyinde itilme vardı. Sağ torakotomi ya-

pıldı. Akciğer öne yatırılarak yapılan eksplorasyonda mediyastinal bombelik izlendi. 

Mediyastinal plevra açıldı. Mediyastinal kistik yapı etraf dokulardan keskin ve künt 

diseksiyonla serbestleştirildi. Karinanın altından fistül lokalizasyonundan da ayrılan 

kist duvarı total olarak 7 numaralı lenf nodları ile birlikte eksize edildi. Hava kaçağı 

kontrolü yapıldı. Sağ ana bronşun hemen başlangıcında fistül ağzı görüldü. İki adet 

2/0 vikrille kapatıldı. Kaçağın kesildiği görüldü. Mediyastiinal yağ doku ve posterior-

da pariyetal plevra serbestleştirilmeye çalışıldı, mümkün olmadı. trakea duvarlarının 

incelmiş olduğu görüldüğünden destek doku çekilmesi gerektiği kararı verildi. 6. kot 

ekstraplevral olarak eksize edildi.6. interkostal aralıktan kas boylu boyunca dise-

ke edildi, arkadan tutuan sapı olan flap şeklinde subkarinal alana getirildi ve fistül 

üzerine tespit edildi. Patoloji, bronkojenik kist olarak raporlandı. Postoperatif sorunu 

olmadı, beşinci gün taburcu edildi.

Sonuç: Mediyastinal bronkojenik kist trakeaya fistülize olabilir. Tedavi komplet kist 

eksizyonudur.

Anahtar Kelimeler: bronkojenik kist, bronş fistülü

[P-301]

ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI: 

25 YILLIK TECRÜBE

 Bayram Altuntaş1,  Yener Aydın1,  İlker İnce2,  Atilla Eroğlu1

1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, 
Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Çocuklarda trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları ciddi bir sağlık 

problemi oluşturmaktadır. Ani ölümlere sebep olabilen bu hadise, havayolu obstrük-

siyonlarının önlenebilir nedenleri arasında ilk sıralarda gelmektedir. Biz bu çalışmada, 

çocuklarda trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları ve rijid bronkoskopiyle ilgili 

tecrübelerimizi sunmayı amaçladık. 

Yöntemler: 1990-2015 yılları arasında, trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyo-

nu şüphesiyle kliniğimize yatırdığımız, 17 yaşından küçük olan 683 hasta çalışmaya 

dahil edildi. Hasta kayıtları yaş, cinsiyet, semptom, fizik muayene bulgusu, yabancı 

cismin tipi, lokalizasyon, radyolojik bulgular ve uygulanan tedavi yöntemlerine göre 

değerlendirildi.

Sonuçlar: Üç yüz kırk sekiz hasta erkek (%51) ve 335 hasta bayandı (%49). Tüm 

hastalara rijid bronkoskopi yapıldı. Beş yüz seksen dört hastada yabancı cisim bulundu 

(%85,5). Rijid bronkoskopi ile yabancı cisim çıkarılmadığı için 4 hastada torakotomi 

ve pnömotomi yapıldı. En sık tesbit edilen yabancı cisim kuruyemişlerdi (n=370, 

%63) ve bunların %38’ini yer fıstığı oluşturuyordu (n=221). Öksürük ana semptomdu 

(n=655, %95,9). Primer fizik muayene bulguları ronküs (n=346, %,50,6) ve solunum 

seslerinde azalmaydı (n=304, %44,5). En sık lokalizasyon bölgesi sağ bronşiyal sis-

temdi (n=290, %49,6). Radyolojik bulgular arasında obstrüktif amfizem ilk sıradaydı 

(n=296, %43,3). On bir hastada kardiyopulmoner arrest görüldü ve bunların 2’si kur-

tarılamadı %0,3).

Tartışma: Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları, çocuklarda mortal seyrede-

bilen önemli bir sağlık sorunudur. Tanı ve tedavide altın standart rijid bronkoskopidir 

ve bu teknik, çocuklarda düşük komplikasyon hızıyla güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: bronkoskopi; yabancı cisim; atelektazi

[P-302]

TRAKEAL YABANCI CİSİMLER: 25 YILLIK TECRÜBE

 Bayram Altuntaş,  Yener Aydın,  Atilla Eroğlu
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, 
Türkiye

Amaç: Trakeobronşiyal yabancı cisimler kardiyopulmoner arrest ve ani ölümlere 

neden olabilirler. Çocuklardaki insidansı yetişkinlerden daha fazladır. Hızlı teşhis ve 

tedavi hayat kurtarıcıdır. Biz bu çalışmada trakeal yabancı cisimlerdeki 25 yıllık tecrü-

bemizi sunmayı amaçladık.

Yöntemler: Ocak 1990- Ocak 2015 yılları arasında trakeobronşiyal yabancı cisim 

aspirasyonu şüphesiyle 805 hasta kliniğimize yatırıldı. Trakeal yabancı cismi olan 112 

hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hasta kayıtları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsi-

yet, klinik semptomlar, fizik muayene bulguları, radyolojik deliller, yabancı cismin tipi 

ve yapılan müdaheleler belirlendi.

Sonuçlar: Altmış beş hasta kadın (%58) ve 47 hasta erkekti (%42). Yaş ortalama-

sı 8,1 yıldı (8 ay- 58 yaş). Ana semptom öksürüktü (n=112, %110). Diğer semptom 

ve bulgular dispne ve bilateral solunum seslerinde azalma (n=73, %65,1), bilateral 

ronküs (n=68, %60,7) ve siyanozdu (n=41, %36,6). Tüm hastalara rijid bronkosko-

pi uygulandı. En sık tesbit edilen yabancı cisim kuruyemişlerdi (n=75, %67). En sık 

radyolojik bulgu aspire edilen metalik cisimlerin radyoopak görünümüydü (n=27, 

%24,1). Kardiyopulmoner arrest 11 hastada görüldü ve bunların 2’si öldü.

Tartışma: Trakeobronşiyal yabancı cisimler yaşamı tehdit eden olaylardır. Erken 

teşhis edilip hızlı müdahele edilmezse üzücü sonuçlar görülebilir. Uzman kişiler ta-

rafından toplumun bu konuda uyarılması yabancı cisim aspirasyonlarının sıklığını 

azaltacaktır. 

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim; bronkoskopi; asfiksi
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[P-303]

İLERİ YAŞTA TESPİT EDİLEN KONJENİTAL TRAKEAL 

STENOZ OLGUSU: HUNİ TRAKEA

 Hüseyin Yıldıran1,  Murat Öncel1,  Güven Sadi Sunam1,  Fikret Kanat2

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Giriş: Trakeanın konjenital anomalilerinden biri olan tarkeal darlık teşhisi bazen 

gecikebilir, olgumuzu 34 yaşına kadar teşhis edilememesi nedeniyle sunmak istedik.

Olgu: 34 yaşında kadın hasta küçükten beri astım tanı,tedavisi ile takip edilmiş. 

Hastanın uzun yıllardır düzelmeyen eforla belirginleşen nefes darlığı ve hışıltılı so-

lunum şikayeti vardı, çekilen akciğer grafisinde trakeanın lümenin daralmış olduğu 

görülerek toraks tomografisi istendi. Tomografisinde trakeanın konsantrik olarak 

vokal kordlardan karinaya kadar daralmış olduğu görüldü. Fleksible bronkoskopi 

planlandı,bronkoskopide trakea yapısının sirküler halka yapısından oluştuğu memeb-

ranöz kısmın karinaya kadar olmadığı görüldü. Her hangi bir cerrahi planlanmadı. 

Hasta medikal tedavi ile göğüs hastalıkları takibine yönlendirildi.

Sonuç: Konjenital trakeal stenoz ve ring ler 3 türlüdür. Vakamızda görülen tipi 2.tip 

olup huni biçimli trakea olarak tanımlanır. Konjenital olguların %20 sini oluşturur. So-

lunum sıkıntısı olan olgularda cerrahi tedavi planlanabilir.

Anahtar Kelimeler: huni trakea, konjenital

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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[P-304]

ODONTOİD KEMİK KIRIĞINDA TRAKEA DARLIĞI 

YAKLAŞIMI NASIL OLMALI?

 Fatih Meteroğlu1,  Abdurrahman Şenyiğit2,  Ali Birak1, 
 Mehmet Güli Çetinçakmak3

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Olgu: Solunum sıkıntısı nedeniyle kliniğimize başvuran 22 yaşındaki bayan hasta 

yatırıldı. Yaklaşık 4 ay önce yüksekten düşme sonucu yoğun bakımda uzun süre entube 

kalan hastanın ileri düzeyde solunum sıkıntısı mevcuttu. Hastanın fizik muayenesinde 

alın kısmında düşmeye bağlı skar dokusu mevcuttu. Solunum sesleri bilateral alınıyordu. 

Ancak dışarıda rahatlıkla duyulabilecek wheezingi ve stridoru mevcuttu. Laboratuvar tet-

kiklerinde bir özellik yoktu. Çekilen boyun ve toraks BT’de kort vokallerden yaklaşık 1,4 

cm distalde, 2,3 cm uzunlukta ve 6 mm çapında darlık tespit edildi (Resim 1, 2). Hasta-

nın önceki boyun BT’de odontoid kemiğininde kırık olduğu bilindiğinden, kontrol boyun 

BT’de kırığın halen davam ettiği görüldü (Resim 3). Bu haliyle hastanın cerrahiye uygun 

olmayacağı düşünülerekten çıkarılabilir stent yerleştirildi. Hastanın rutin kontrollerinde 

solunum sıkıntısının olmadığı görüldü. Ancak rutin kontrollerinde hastaya fiberoptik 

bronkoskopi yapıldığında stentin proksimal kısmında minimal granulasyon dokusu tespit 

edildi. Hastaya bronkodilatatör ve asetilsistein verilerek takibe alındı.

Odontoid kemik kırığında ve eşlik eden trakea darlığında rijit bronkoskopla kontrollü 

yaklaşılarak stent öncelikli olması gerektiği düşüncesiyle bu olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: odontoid kırık, stent, trakeal darlık

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-305]

SURİYE İÇ SAVAŞI SIRASINDA KARŞILAŞILAN 

DİYAFRAGMA RÜPTÜRLERİ

 Kerem Karaarslan1,  Sedat Koçal1,  Tülin Durgun Yetim1, 
 Celalettin Karatepe2,  Erol Kılıç3,  Cem Oruç3

1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Amaç: Travmatik diyafragma rüptürleri nadir görülen ve teşhisi zor olan bir durum-

dur. Yüksek mortalite ve morbidite ile seyrederler. Travmanın şiddetinin önemli bir 

göstergesidir. Çalışmamızda amaç kliniğimize başvuran diyafram rüptürü olan Suriyeli 

hastaları değerlendirmektir.

Yöntemler: 2013 Ocak ile 2014 ile Nisan tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve 

diyafram rüptürü tanısı ile tedavi edilen 9’u erkek erkek, 1’i kadın toplam 10 hasta 

retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, erken ya da geç tanı almaları, 

travmanın şekli,diyafragmada oluşan defektin çapı ve lokalizasyonu, organ herniasyo-

nunun durumu, ek travmalar, hastanede kalış süresi, mortalite ve morbidite oranları 

ve nedenleri değerlendirildi.

Bulgular: 9’u erkek erkek, 1’i kadın olmak üzere toplam 10 hasta retrospektif olarak 

incelendi. Yaş ortalaması 40 (20-60) idi. 2 hastada künt travma ve 8 hastada penetran 

travma mevcuttu. Ameliyat edilen hastaların 2’inin akciğer grafisinde rüptür tespit 

edilirken, hemodinamik açıdan stabil olan 8 hastanın abdominotorakal BT’sinde di-

yafragmatik rüptür tespit edildi. Mortalite izlenmedi. Hastanede kalış süresi ortalama 

5 gündü (4-6). Diyafragmatik rüptür 7 hastada solda, 3 hastada ise sağda lokalizeydi. 

Oluşan defektin çapı ortalama 8 (4-12) cm di. 3 olguda defekt dual mesh takviyesi 

ile kapatıldı, 7’sinde izole diyafram onarımı 1 nolu prolenle, matriks dikişlerle primer 

olarak yapıldı. 3 hastada eşlik eden mide perforasyonu, omentum nekrozu mevcut-

tu. Opere edilen hastaların 4’ünde omentum, 2’sinde mide, 2 hastada dalak ve ince 

barsaklar, 1 hastada kalın barsak herniye olarak izlendi. Bir hastada izole diyafragma 

rüptürüne ek olarak aort duvarında şarapnel parçası olduğu izlendi. Ek organ yaralan-

ması olarak sırasıyla; akciğer, kaburga, mide, omentum, ince barsak, kalın barsak ve 

aort olarak izlendi.

Sonuç: Diyafram rüptürünün acil şartlarda tanısı güçtür. Kliniğimize gelen Suriye-

li hastaların çoğu patlama sonrası veya ateşli silah yaralanması ile geldiğinden çoğu 

unstabil olup tanı atlanabilmektedir. Künt ya da penetran travması olan her hastada 

diyafram rüptürünün olabileceği düşünüp ileri tetkik amaçlı toraks CT ile değerlendi-

rilme yapılması daha uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: diyafragma, rüptürü, suriye, travma

[P-306]

PULMONER ARTER HAVA EMBOLİSİ KAYNAĞI OLAN 

YOLUN BT İLE GÖSTERİLMESİ; ÖLÜMCÜL YOL SUÇ 

ÜSTÜ YAKALANDI

 Kadir Çeviker1,  Rasih Yazkan2,  Hakan Demirtaş3

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Santral venöz kateterin yerleştirilmesi ve hastadan çekilmesi sırasında hava 

embolisi görülme riskinin yüksek olduğu bilinen ve çok nadir görülen bir durumdur. 

Özelllikle sağ ventrikül ve pulmoner arter dallarını tıkayacak kadar fazla miktarda hava 

embolisi çok daha nadir görülür. Bu olguda kateter çekilmesi sonrasında meydana ge-

len sağ ventrikül ve pulmoner arter dallarının tıkanmasına sebep olan hava embolisi 

ve mortaliteye sebep olan havanın giriş yolu olan cilt ve subklavian ven arasındaki 

bağlantının BT görüntüsü sunulmuştur.
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Olgu: 18 yaşındaki sağlıklı erkek hasta araç dışı trafik kazası nedeni ile acil servise 

bilinç kapalı ve entübe vaziyette kabul edildi. Sistemik muayenesi normal sınırlarda 

olan hastanın beyin, toraks ve batın BT görüntüleri normal olarak bulundu. Aynı şekil-

de göğüs röntgenogramı, EKG ve transtorasik ekokardiyografisi normal sınırlardaydı. 

Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilator desteği altında takibe alındı. IV tedavile-

rinin yapılabilmesi için sağ subklavian vene 3 lümenli 7F santral venöz kateter komp-

likasyonsuz olarak yerleştirildi. 48 saat sonra bilinç durumu ve genel durumu düzelen 

hasta extübe edildi. Yoğun bakımdaki 8. gününde tüm vital takip parametreleri nor-

mal sınırlarda olan hasta santral venöz kateteri çekilerek beyin cerrahisi servis takibine 

alındı. Kateter çekildikten yaklaşık 2 saat sonra meydana gelen genel durum bozuk-

luğu ve bilinç kaybı nedeni ile acil şartlarda beyin ve göğüs BT görüntüleri alınarak 

yoğun bakım ünitesine nakledildi. Bu sırada meydana gelen solunum arresti nedeni ile 

entübe edildi ve 45 dakika resüsitasyon uygulanmasına ragmen hasta ex oldu. Toraks 

BT görüntülerinin minimum intensity projection (Min IP) metodu ile yapılandırılması 

sonucu cilt ve sağ subklavian ven arasında hava yolu ve sağ ventrikül, ana pulmoner 

arter, sağ ve sol pulmoner arter dallarında köpük formasyonu oluşturan hava kabar-

cıkları fark edildi. Meydana gelen hava embolisinin kateter çekildikten sonra meydana 

gelen cilt-subklavian ven arasındaki yoldan kaynaklanabileceği düşünüldü. 

Sonuç: Sağ sisteme hava embolisi iki yolla olabilmektedir; 1- damar-hava arasında 

anatomik olmayan bir yol, 2-damar içindeki kan basıncını aşacak basınçta zorlanarak 

verilmesi. İkinci şekil iatrojenik olarak olabileceği gibi damar içi basıncın atmosferik 

basınçtan negatif olduğu durumda spontan olarakta görülebilmektedir. Travma ve de-

kompresyon hastalıkları haricinde bir çok hava embolisi vakası tıbbi işlemler sırasında 

özellikle cerrahi, intravasküler kateterizasyon, radyolojik prosedürler sırasında kulla-

nılan otomatik enjektörler ve pozitif basınçlı ventilasyon gibi uygulamalarda görülebi-

lir. Pulmoner hava embolisi santral kateter çekilmesi sonrasında 1-60/3000 oranında 

nadiren görülmektedir. Ancak geniş lümenli kateterlerin çekilmesi sıklıkla hayatı teh-

dit edici miktarda hava girişine sebep olabilir. Dolayısı ile kateter çekilmesi sırasında 

risk azaltıcı olduğu ispatlanmış takip ve önlemler bütünü sırasıyla uygulanmalıdır. 

Özellikle uzun süreli kateterlerin çekilmesi sonrasında cilt ve ven arasında fibröz yol 

oluşabileceği akılda bulundurulmalı, kateter çekimi baş aşağı pozisyonda yapılmalı, 

sonrasında 8-10 dakika basınçlı bası uygulanmalıdır. Büyük miktarda hava embolisi 

olduğundan şüphelenilen hastalar sol yana yatırılmalı, havanın drenajını sağlayacak 

invaziv yada noninvaziv metodlarla acil girişim uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: hava embolisi, pulmoner arter, bilgisayarlı tomografi

[P-307]

STERNUM FRAKTÜRÜNDE FARKLI BİR 

UYGULAMAMIZ: VOLAR RADİUS PLAĞI İLE 

FİKSASYON

 Bayram Metin1,  Murat Korkmaz2,  Şener Yıldırım1, 
 Mustafa Fatih Erkoç3

1Bozok Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Yozgat
3Bozok Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Yozgat

Giriş: Künt göğüs travmalı olguların %3-8’inde sternum fraktürü izlenmekte-

dir. En sık sternum fraktürüne neden olan travmaların başında trafik kazaları gelir. 

Özellikle emniyet kemeri kullanımına bağlı olarak sternum fraktürü insidansında bir 

artış görüldüğü belirtilmekte olsa da, kemer takılmaması durumunda, kazazedenin 

araçtan fırlayarak çok daha ciddi yaralanmaların hatta ölümün gelişebileceği akıldan 

çıkartılmamalıdır. Sternal fraktür eşliğinde kardiyak yaralanma riski %18-62 arasında 

değişmektedir. Lateral göğüs grafisi ve Toraks BT diagnostik açıdan öneme sahiptir. 

Özellikle toraks BT kardiyak bir yaralanmayı da (perikardiyal efüzyon, hematom) gös-

terebilmektedir. Biz burada traktör kazası sonucu gelişen deplase yapıdaki sternum 

fraktürüne bağlı gelişebilecek kardiyak travma riskini önlemek amaçlı opere ettiğimiz 

63 yaşındaki flail chestide olan bir erkek hastayı, operasyonda kullandığımız enstru-

manın farklılığı nedeni ile sunmayı amaçladık.

Olgu: 63 yaşında erkek hasta traktör kazası sonucu fakültemiz acil servisine geti-

rilmiş. Acil serviste yapılan fizik muayenesinde göğüs ön yüzde yaygın hassasiyet ve 

sternumun sağ lateralinde flail chest mevcuttu. İki yönlü akciğer grafisinde sağda mul-

tıpl kot fraktürleri ve sternum korpusunda deplase yapıda fraktür alanı izlenmekte ve 

hemotoraks ve pnömotoraks yoktu. Toraks CT de de kotlardaki ve sternumdaki fraktürü 

gösterilmiş ve sternumdaki fraktürün posterior kısmının mediastene doğru deplase ol-

duğu ve kardiyak ve vasküler yapıları riske ettiği görülmekte idi. Flail chesti olması ve 

CT’deki sternum fraktürünün kardiyak komplikasyon yaratma riski nedeni ile hasta acil 

operasyona alındı. Operasyonda acil şartlarda elde uygun plak olmaması nedeni ile 

ortopedi ile konsülte edilerek T şeklinde distal radius plağı uygulamasına karar verildi. 

Yaklaşık 8 cm’lik alt sternotomi insizyonu ile girilerek ksifoidin alt ucundan parmak 

diseksiyonu ile sternum mediastinal yapılardan serbestleştirildikten sonra bir adet 

vajinal ekartörle askıya alındı ve sternumun ön yüzünden volar kilitli radius plağı 5 

adet kilitli vida kullanılarak, kırık olan sternum fiske edildi. Postop erken dönemden 

itibaren flail chestide kaybolan ve mobilize olan hasta postop 3. gününde sorunsuz 

olarak taburcu edildi.Postop 6. ayında sorunsuz takip edilmektedir.

Sonuç: İzole toraks travmalarında ayrılmamış sternum faktürleri genellikle konser-

vatif tedavi edilir. Bununla birlikte künt toraks travmasında, ayrılmış deplase tarzdaki 

fraktürlerde, kardiyak ve büyük damar yaralanmaları ile flail chest eşlik edebilir. Bu 

durumlarda cerrahi fiksasyon yöntemlerinin erken dönemde uygulanması özellikle 

yaşlı hastalarda gelişebilecek komplikasyonları önlemek açısından önem kazanmak-

tadır. Fiksasyon açısından son yıllarda geliştirilen değişik fiksatör modelleri olmasına 

rağmen, bizim kullandığımız volar radius plağının da seçilmiş sternum fraktürü va-

kalarında kolay ve komplikasyonsuz uygulanabilen bir plak olduğunu, bu olgumuzla 

vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: sternum fraktürü, kardiyak yaralanma, radius plakları, flail chest

Resim 1.

Resim 2.



23 - 26 Nisan 2015  –  Susesi Otel, Antalya POSTER BİLDİRİLER

165

T
R

A
V

M
A

[P-308]

KÜNT TORAKS TRAVMASINA BAĞLI KOSTA 

FRAKTÜRÜ SAPTANAN 513 OLGUNUN 

İNCELENMESİ

 Serdar Özkan1,  Gözde Besi Tetik2,  Rezan Tahtacı2, 
 Osman Uzundere3,  Gökçe Cinli3
1Siirt Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi
2Siirt Devlet Hastanesi, Acil Servis
3Siirt Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon

Amaç: Bu çalışmada künt göğüs travması ile başvuran ve kot fraktürü saptanan 

olguların analizi ile travma olgularında ortaya çıkabilecek bölgesel farklılıkların ve 

tedavi yaklaşımlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Ekim 2013 - Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemiz Acil Servisine ve 

Göğüs Cerrahisi polikliniğine künt travma nedeni ile başvuran ve kot fraktürü saptanan 

513 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular etiyolojik faktörleri, kot fraktürüne eşlik 

eden torakal ve diğer sistem yaralanmaları, prognoz ve uygulanan tedaviler açısından 

değerlendirildi.

Bulgular: Olguların 266’sında izole kot fraktürü mevcuttu. Olguların 247 

(%48,1)’sinde ise kot fraktürüne eşlik eden pnömotoraks, hemotoraks, hemopnömo-

toraks, akciğer kontüzyonu veya laserasyonu ve sternum fraktürü gibi torakal organ 

yaralanmaları mevcuttu. 298 (%58) olguda 1 ya da 2 kot kırığı saptanırken 28 (%5,4) 

olguda 6 ya da daha fazla kot kırığı mevcuttu. Hemotoraks olgularının %78,2’si, 

pnömotoraks olgularının %85,3’ü, hemopnömotoraks olgularının %95,4’ü, bilateral 

pnömotoraks olgularının %81,8’i, bilateral hemotoraks olgularının %26’sı, bilateral 

hemopnömotoraks olgularının %71,4’ü tüp torakostomi uygulanarak tedavi edildi. 

Kot fraktürüne ek olarak torakal organ yaralanması izlenen ancak cerrahi girişim yapıl-

mayan 129 olgu ve izole kot fraktürü saptanan 266 olgu uygun medikal tedavi sonrası 

şifa ile taburcu edilmişlerdir.

Sonuç: Sonuç olarak künt travma nedeniyle oluşan kot fraktürlerinin birçoğu me-

dikal tedavi ile konservatif yaklaşımlardan fayda sağlamakta ileri cerrahi tedavilere 

ihtiyaç duymamaktadır.

Anahtar Kelimeler: travma, kosta, fraktür

[P-309]

KOT FRAKTÜRÜNDE USG KILAVUZLUĞUNDA 

UYGULANAN PARAVERTEBRAL İNTERKOSTAL SİNİR 

BLOKAJININ ETKİNLİĞİ

 Gürhan Öz1,  Emre Kaçar2,  Kamil Tünay3,  Elif Doğan Bakı4, 
 Talip Çevik3,  Adem Gencer1,  Özlem Solak5,  Okan Solak1

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Anestezi ve Reaminasyon Anabilim Dalı
5Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Giriş: Amacımız, kot kırıklarına bağlı ağrı tedavisinde ultrason kılavuzluğunda uy-

gulanan paravertebral interkostal sinir blokajı ve geleneksel interkostal sinir blokajı 

tekniğinin efektivitelerini karşılaştırmak.

Materyal ve Yöntem: Kot fraktürü tanısı konan hastalar randomizasyonla iki gruba 

ayrıldı. Grup 1 (n=17) deki hastalara ultrason kılavuzluğunda paravertebral interkos-

tal sinir blokajı uygulandı. Grup 2 (n=17) deki hastalara geleneksel interkostal blokaj 

uygulandı. Lokal anestezik olarak %0,5 bupivakain kullanıldı. Blokaj öncesi ve sonrası 

1. (VAS1), 8. (VAS8),16. (VAS16) ve 24. (VAS24) saatlerde ağrı şiddetini belirlemek için 

VAS ve prince henry ağrı skalaları kullanıldı.

Yaş, cins, kot fraktürü sayısı, vital bulguları, kan gazı analizleri, eşlik eden toraks dışı 

organ travmaları ve akciğer patolojileri, yoğun bakım ve dren varlığı, travma şekilleri, 

apachi skorları ve kullanılan narkotik miktarı kaydedildi. Narkotiklerin sedasyon yan 

etkisi ramsey sedasyon skalası ile skorlandı. 

Bulgular: Gruplar arasında yaş, cins, kot fraktürü sayısı, travma şekli, eşlik eden 

yandaş travmalar, yoğun bakımda kalma, toraks kateteri uygulama, apachi skoru, te-

davi öncesi VAS ve Prince henry skoru arasında fark bulunmadı (p>0.05). Grup 1 ve 

2 de sırasıyla tedavi öncesi VAS0, 7,88±0,7 ve 8,24±0,9 olup tedavinin ilk saatinde 

sırasıyla VAS1 değeri 2,64±0,70 ve 3,58±0,71 olarak belirlendi. Her iki grupta ağrı 

şiddetinin azalması anlamlı olup Grup 1 deki azalmanın Grup 2 den daha fazla olduğu 

gözlendi (p<0,05). VAS8 değeri sırasıyla 3,11±0,85 ve 4,11±69 olup ağrı şiddeti grup 

2 den daha düşük gözlendi (p<0.05). VAS16 ve VAS24 arasında fark gözlenmedi. 

Sonuç: Kot fraktürüne bağlı ağrının tedavisinde, USG kılavuzluğunda yapılan pa-

ravertebral interkostal sinir blokajı geleneksel interkostal sinir blokajı uygulamasına 

göre daha effektif ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: kaburga kırığı, paravertebral sinir bloğu, interkostal sinir bloğu
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THE EFFECTIVENESS OF US GUIDED 

PARAVERTEBRAL INTERCOSTAL NERVE BLOCKAGE 

IN COSTAL FRACTURES

 Gürhan Öz1,  Emre Kaçar2,  Kamil Tünay3,  Elif Doğan Bakı4, 
 Talip Çevik3,  Adem Gencer1,  Özlem Solak5,  Okan Solak1

1Afyon Kocatepe University Thoracic Surgery Department
2Afyon Kocatepe University Radiology Department
3Afyon Kocatepe University Emergency Medicine Department
4Afyon Kocatepe University Anesthesiology and Reamination Department
5Afyon Kocatepe University Physical Medicine and Rehabilitation Department

Aim: Our aim was to compare the effectiveness of US guided paravertebral intercos-

tal nerve blockage and conventional intercostal nerve blockage in the management of 

pain due to costal fractures.

Materials and Methods: The patients with the diagnosis of costal fractures were 

randomized into two groups. In Group 1, US guided paravertebral intercostal nerve 

blockage was administered to the patients. In Group 2, the patients had undergone 

conventional intercostal nerve blockage. 0,5%bupivacaine was administered for lo-

cal anaesthesia. Visual analogue scale (VAS) and Prince Henry Pain Scale (PHPS) were 

used to assess severity of pain before blockage and in the first hour (VAS1), 8th hour 

(VAS8), 16th hour (VAS16), and in the 24th hour (VAS24) after blockage.

Age, sex, the number of cot fractures, vital signs, blood gas analysis results, the 

presence of accompanying non-thoracic organ traumas and lung pathologies, stay in 

intensive care unit, the presence of drainage tube, apachi scores and the amount of 

narcotics used were recorded. The sedation caused as adverse effect of narcotics was 

scored with Ramsey Sedation Score (RSS).

Results: There were no differences between groups regarding age, sex, number of 

costal fractures, type of trauma, accompanying traumas, length of stay in intensive 

care unit, presence of thorax tube, apache scores, VAS score before treatment and PHPS 

score (p>0.05). In Group 1 and 2, VAS0 scores before treatment were 7,88±0,7 and 

8,24±0,9 and VAS1 scores were 2,64±0,70 and 3,58±0,71, respectively. The decreases 

in pain severity in both groups were significant, but the decrease in Group 1 was more 

than in Group 2 (p<0,05). VAS8 scores in Group 1 and 2 were 3,11±0,85 and 4,11±69, 

respectively and the pain severity was less in Group 1 (p<0.05). There were no differ-

ences between groups regarding VAS16 and VAS24 scores. 

Conclusion: US guided paravertebral intercostal nerve blockage is more effective 

and safer than conventional intercostal nerve blockage in the treatment of pain sec-

ondary to costal fractures.

Key Words: rib fracture, paravertebral nerve blockage, intercostal nerve blockage

[P-311]

YÜKSEK ENERJİLİ ÇOCUK TRAVMALARINDA GÖĞÜS 

TRAVMASI GÖSTERGELERİ

 Demet Yaldız1,  Alkan Bal2,  Murat Anıl2,  Gamze Gökalp2, 
 Yüksel Bıcılıoğlu2

1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Travma 1 yaş üstü çocuklarda en sık ölüm nedenidir. Bu olguların %25’inde 

ya tek başına ya da diğer travmalara ek olarak toraks travması bulunur. Toraks trav-

ması, mortalite ve mobidite riskini artıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. ve 

çocuklarda yüksek enerjili travmanın bir göstergesidir. Bu sebeple travmayla başvu-
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ran hastada toraks travmasını tanımak ve hızla müdahale etmek kritik öneme sahip-

tir. Yönrtem: Bu çalışmada çocuk hastalarda toraks travması belirteçlerini saptamak 

üzere HBYS (hastane bilgi işlem sistemi) üzerinde digital’travma hastası tanımlama 

formu’oluşturuldu. Bu formla 1000 yataklı ve çocuk acil servisi ayrı olarak yapılandı-

rılmış eğitim araştırma hastanesinde çocuk acil servisine 2014 yılında başvuran 165 

yüksek enerjili travma hastası prospektif olarak değerlendirildi. Rakamsal verilerin 

karşılaştırılmasında Mann-Whitney U, kategorik verilerin karşılaştırılmasında ise ki-

kare kullanıldı. P<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Yaş, cinsiyet, ağırlık, travma tipi, vital bulgular, serolojik ve biokimyasal 

laboratuar tetkikler, kan gazı, radyolojik tetkikler, yoğun bakım yatışı ve kalış süre-

si, travma skorları; toraks travması belirteçleri olarak değerlendirildi. Bunlardan GKS 

(glaskow koma skalası), arterial kan oksijen satürasyonu, kan lökosit seviyesi, glikoz, 

ALT (alanin amino transferaz) ve AST (aspartat aminotransferaz) seviyesi ve Toraks BT 

(bilgisayarlı tomografi) anlamlı belirteçler olarak tesbit edildi. Sonuç:Toplam 15 olgu-

ya Toraks BT çekildi, 7 olguda toraks BT’de patoloji saptandı. Toraks BT’de patoloji sap-

tananların sadece 4 tanesinde (%57) akciğer grafisinde patoloji vardı. Bu verilere göre 

literatürle uyumlu olarak Toraks BT çnocuk travmalarında toraks travmasının varlığını 

saptanmasında oldukça kıymetli bir belirteç olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: yüksek enerjili travma, travma belirteçleri, çocuk travmaları

[P-312]

İZMİR İLİ KUZEY BÖLGESİNDE MAJOR TRAVMA 

VAKALARININ ANALİZİ: 2014 YILI PROSPEKTİF 

İSTATİSTİKSEL VERİLER

 Demet Yaldız1,  Gökhan Akbulut2,  Mustafa Onur Öztan2, 
 Murat Anıl2,  Murat Yaşilaras2,  Kerim Acar3,  İlhan Uz4,  Ali Turgut2, 
 Işıl Köse2,  Ayşe Berna Anıl2
1İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3İzmir Menemen Devlet Hastanesi
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Amaç: Nüfusunun %80’i 44 yaş altında olan ülkemizde, genç yaş grubunda en 

önemli ölüm sebebi travmalardır. Son on yılda, özellikle acil sağlık hizmetleri alanın-

da yapılan iyileştirmeler sayesinde travmaya bağlı mortalite büyük ölçüde azalmıştır. 

Yılda 50 milyon kişi travma nedeniyle sakat kalmaktadır. Sakat kalmanın insan yaşamı 

üzerindeki etkisi “sağlıksız olarak sürdürülen yaşam yılı” (DALY: Disability-adjusted 

life years) ile ifade edilmektedir. Yaralanmalalara bağlı olarak bir yıl içinde dünyada 

“sağlıksız olarak sürdürülen yaşam yılı” yaklaşık 180 milyon yıla karşılık gelmektedir. 

Travmalı hastaya yaklaşım alanında ülkemizin alt yapı, personel ve donanım olarak 

eksiği yoktur. Organizasyon ve travma ile ilgili epidemiyolojik veriler yetersizdir. Bu 

eksiklikleri giderebilecek; ileriye dönük epidemiyolojik verilerin toplanmasına, ana-

liz edilmesine, dünyadaki diğer ülke verileriyle karşılaştırmaya ve bilimsel olarak 

yayınlamaya olanak sağlayacak; uygulamada karşımıza çıkacak sorunları kaydedecek 

göstergelere ihtiyaç olduğu son derece açıktır. Bu çalışmanın amacı travma yönetim 

sistemlerini geliştirmek için yapılacak proje ve uygulamalara yol gösterecek anlamlı 

göstergelerin tesbit edilmesi ve ülkemizin küçük bir ölçeği olarak bölgemiz hastanele-

rinde bu sonuçları ortaya koymaktır. 

Yöntem: Bu çalışmaya İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliğindeki 14 hastanenin acil 

servisine 2014 yılında başvuran Toplam 2.415.361 hasta alınmıştır. HBYS (hastane bil-

gi işlem sistemi) içinde yapılandırılan’major travmalı hasta toplama kartları’ile travma 

tanısı ile başvuran tüm hastalar prospektif olarak taranmış, major travmalı 1811 hasta 

seçilmiş, bu hastaların hastane başvuru ve sonrasındaki verileri analiz edilmiştir. 

Bulgular: Bilindiği kadarıyla bu çalışmada kullanılan göstergeler bu büyüklükteki 

bir hasta grubunda ülkemizde ilk olarak prospektif olarak ortaya konmuştur. Bulgular 

tablo 1 de gösterilmiştir. 

Sonuç: Dünya üzerinde travma sisteminin performansını denetleyen standart gös-

tergelere ihtiyaç vardır. Bu göstergeler, hastalar, sağlık çalışanları, bakım hizmetini 

verenler, yöneticiler, mali kaynakların karar odakları açısından değerli, geçerli ve ka-

nıtlanmış olmalıdır. Bu çalışmanın ülkemizde planlanacak travma yönetim sistemleri-

ne, bir bölgeyi ve bu bölgedeki çeşitli düzeydeki hastane ve acil servisleri değerlendi-

rilmesi açısından yol gösterici olduğu açıktır.

Anahtar Kelimeler: major travma, travma yönetim sistemi

Tablo 1. 14 Hastaneye Başvuran Major Travmalı Hastaların Analizi

Major travma oranı (binde ) 0,7

Yaş ortalaması 29,4

Acil kalış süre (sa) 28,3

İlk order (dak) 42,8

KONS sayısı 1,6

KONS tamamlama suresı (dk) 1572

Acil servis ex sayısı 5

EX- duhul sayısı 0

Acilden sevk sayısı 71

Servis yatış sayısı 170

Yoğun bakım yatış sayısı 77

Yogun bakım ortalama kalış gün sayısı 9,7

Hastane toplam yatış gün sayısı 6,4

Hastane toplam EX sayısı 6

Hasta toplam fatura tutarı 650

Toplam GIP 344

Toplam usg sayısı 518

Toplam tomografi sayısı 2805

Toplam MR sayısı 114

Toplam direkt grafi sayısı 3910

[P-313]

SAĞ HEMİTORAKS ATEŞLİ SİLAH YARALANMASININ 

İKİNCİ GÜNÜNDE GELİŞEN SOL MASİF 

HEMOTORAKS: OLGU SUNUMU

 Seray Hazer1,  Muhammet Reha Çelik2,  Hakkı Ulutaş2,  Akın Kuzucu2

1Bingöl Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Ateşli silah yaralanmaları toraks travmalarının %5’ini oluşturmaktadır. Toraks 

travmaları çoğunlukla konservatif yöntemlerle tedavi edilirken %10-15 olguda cer-

rahi tedavi gerekmektedir. Ateşli silah yaralanmalarında basıncın çok yüksek olması 

nedeniyle çevre dokuda ciddi hasarlar meydana gelebilir (1). Ateşli silah yaralanması 

sonucu gelişen sağ hemotoraks nedeniyle opere edilen olgunun postoperatif birinci 

günde sol pnömotoraks, ikinci günde solda masif olmak üzere bilateral hemotoraks 

gelişmesi nedeniyle olgumuzu sunuyoruz.

Olgu: 28 yaşında erkek olgu sağ hemitoraks anteriorda 4. Kot- anterior aksiler hat 

seviyesinde ateşli silah yaralanması nedeniyle acil servise getirildi ve sağda solunum 

sesleri alınamadığı için acil sağ tüp torakostomi yapıldı. Toraks Bilgisayarlı Tomografi-

sinde (BT) sağ hemitoraksta hidrotoraks, pnömotoraks, yaygın cilt altı amfizemi, sağ 

üst lob posteriorda kaviter lezyon, subskapular bölgede hematom ve skapula fraktü-

rüne eşlik eden metalik dansitelere ait görünüm izlendi. Sağ 4. kot anteriorda, 6-7-8. 

kot posteriorda multipl parçalı kot fraktürleri mevcuttu (Resim 1). Masif hemotoraks 

nedeniyle sağ torakotomi ile yapılan eksplorasyonda intratorasik hematom drene edi-

lip üst lob posterior segment ve alt lob superior segmentteki parankimal laserasyon 

alanları onarıldı. 6-7-8. kot posteriorda parçalı fraktür hattı parsiyel olarak eksize 

edildi. Subskapular bölgede kanama kontrolü yapılıp hemovak drenle kapatıldı. Pos-

toperatif filmi bilateral ekspanseydi; hava kaçağı ve drenajı olmadı. Üst merkeze nakil 

edilen olgunun ilk değerlendirmede solda pnömotoraksı olduğu tespit edilip tüp tora-

kostomi uygulandı (Resim 2). Yoğun bakım takibinin 2. gününde çekilen Toraks BT’de 

solda belirgin hematom ve bilateral hemorajik drenajı olması üzerine median sterno-

tomi ile her iki plevra ve perikard açılarak eksplorasyon yapıldı (Resim 3). Perikard ve 

sağ hemitoraksta aktif kanama odağı görülmezken sol hemitoraksta hematom drene 
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edildikten sonra akciğer kaldırıldığında kalbin arkasında, vertebra üzerinde segmental 

arterden aktif kanama odağı olduğu izlendi. Sternotomi bu bölgenin kontrolü için ye-

terli ekspojur sağlayamadığı için sol VATS ile endoklips ve koterizasyon ile koagülasyon 

sağlandı. Postoperatif dönemde mekanik ventilatör ile takip edilen olguda pnömoni ve 

ARDS gelişmesi üzerine 11. günde exitus olmuştur.

Tartışma: Toraks travmalarında hemotoraksın primer nedenleri parankimal lase-

rasyonlar, interkostal, pulmoner ve diğer büyük damar yaralanmaları ve kardiyak ya-

ralanmalardır (2). Ateşli silah yaralanmalarında mortalite ve morbidite oranları delici 

kesici alet yaralanmalarına göre iki kat daha fazladır. Torks travmalarında eksplorasyon 

ve koagülasyon için çoğunlukla torakotomi tercih edilmesine karşın, median sternoto-

mi ya da eş zamanlı bilateral torakotomi gerektiren olgu sayısı son derece azdır. Ateşli 

silah yaralanmasına maruz kalan hastaların, sonraki dönemlerde ve farklı odaklarda 

ortaya çıkabilecek komplikasyonlar, geç kanamalar, vasküler yaralanmalar ve paran-

kim hasarı açısından dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar: 
1. Gürses A, Turna A. Toraks travmalarında kalp ve akciğer fonksiyon bozuklukları-

nın değerlendirmesi. In: Yüksel M, Çetin G (Editörler). Toraks Travmaları. Birinci Baskı. 

İstanbul: Turgut Yayıncılık ve Ticaret A.Ş; 2003.S:15–212.

2. Kurnaz M, Çobanoğlu U, Yalçınkaya İ. Eşzamanlı Bilateral Torakotomi Uygulanan 

İki Hemotoraks Olgusu. Van Tıp Derg 2004;11 (3) :102-104.

Anahtar Kelimeler: ateşli silah yaralanması, geç hemotoraks, torakotomi, medi-

ansternotomi, VATS, komplikasyon

Resim 1. Sağ hemitorakstan ateşli silah yaralanması. Geliş toraks BT’si.

Resim 2. Ateşli silah yaralanması sonrası 1. gün toraks BT’si.

Resim 3. Sağ hemitorakstan ateşli silah yaralanması sonrası 2. gün toraks BT’si.

[P-314]

KÜNT TORAKS TRAVMASI SONRASI GELİŞEN 

MULTİPL KOT FRAKTÜRLERİNDE AĞRI KONTROLÜ 

İÇİN TENS UYGULAMASI

 H. Gülistan Bozdağ,  Ufuk Çağırıcı,  Ayşe Gül Ergönül,  Ali Özdil, 
 Kutsal Turhan,  Alpaslan Çakan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Kot fraktürü, künt toraks travması sonrasında en sık görülen yaralanma şekli 

olup başlıca semptomu ağrıdır. Ağrının giderilmesi, kot fraktürlerinde tedavinin te-

melini oluşturur. Bu prospektif çalışma ile, multipl kot fraktürü gelişen olgularda ağrı 

kontrolü için transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonunun (TENS) etkinliği prospek-

tif olarak araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, 

Eylül 2013-Ağustos 2014 tarihleri arasında, künt toraks travması nedeniyle birden faz-

la kot fraktürü bulunan, herhangi bir cerrahi girişim uygulanmamış 40 olgu çalışmaya 

dahil edildi (Tablo 1). Çalışma için hastane etik kurulu onayı alındı. Hastalar TENS ± 

non steriod anti-inflamatuar ilaç (NSAİİ) uygulanan grup (Grup 1) ile sadece NSAİİ uy-

gulanan grup (Grup 2) olmak üzere 2 gruba randomize edildi. Her iki grupta 0., 2., 6., 

12., 24., 48. ve 72. saatlerdeki ağrı düzeyi vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. 

Grup 1’e 0. saatteki VAS değerlendirilmesinin ardından VAS >4 olanlara 1 saat boyunca 

TENS uygulandı. Takip eden günlerde VAS >4 ise günde 1 kez 1 saat boyunca işlem 

tekrarlandı. İşleme rağmen VAS >4 olarak sürdüğünde tedaviye NSAİİ eklendi. İkinci 

grupta 0. saat VAS ≥4 olanlara sadece NSAİİ verildi. Her iki gruptaki uygulanan analjezi 

yönteminin etkinliği karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için Chi-square, Man Whitney-U, 

Fridman, Wilcoxon test ve SPSS ver.18.0 programı kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul 

edildi.

Bulgular: Hastaların 0., 2., 6., 12., 24., 48. ve 72. saat VAS değerleri karşılaştırıldı. 

Grup 1 ve Grup 2 için ortalama VAS değerleri Şekil-1’de özetlenmiştir. Her iki grupta 

da her iki tedavi yöntemi ile VAS değerlerinde azalma oldu, bu fark istatistiksel olarak 

anlamlı idi (p<0.001). VAS değerleri saatlere göre analiz edildiğinde ise, 24. saat hariç 

olmak üzere (p=0.933) tüm ölçüm yapılan saatlerde Grup 1 ile Grup 2 arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Grup 1’de NSAİİ kullanımının 24.saat 

hariç (p=0.287), diğer günlerde ve toplamda anlamlı derecede azaldığı görüldü (sıra-

sıyla, p=0.001 ve p<0.001).

Sonuç: Yan etkisi az ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan TENS, multipl kot frak-

türlerinde ağrıyı gidermede etkilidir. TENS ile NSAİİ analjezik ihtiyacı azalmaktadır. 

TENS’in etkisi 24. saatte azaldığından daha sık aralıklarla uygulanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: kot fraktürü, ağrı, tens

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri

Grafik 1. Grup 1 ve Grup 2’deki hastaların uygulanan tedavi yönteminden sonraki ortalama VAS değerleri 

(Grup 1, TENS + NSAİİ; Grup 2, sadece NSAİİ).
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[P-315]

ENDER VE CİDDİ BİR SENDROM: TRAVMATİK 

ASFİKSİ

 Gültekin Gülbahar1,  Tevfik Kaplan2,  Ahmet Gökhan Gündoğdu1, 
 Hatice Nurdan Baran3,  Bülent Koçer4

1Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Kliniği, Ankara, Türkiye
4Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Travmatik asfiksi, künt torakoabdominal travmaya bağlı olarak gelişen, servikofas-

yal siyanoz ve ödem, subkonjunktival hemoraji, yüz, boyun, toraksın üst kısmı ve üst 

ekstremitede peteşiyal kanama ile karakterize ender bir sendromdur. Tanısı anamnez 

ve inspeksiyon ile kolaylıkla konsa da, genellikle diğer sistem yaralanmaları da eşlik 

ettiğinden ayrıntılı muayene, tetkik ve takip gerekir. Tedavi konservatiftir. Bu çalış-

mada üzerine asansör düşmesi sonrası travmatik asfiksi gelişen ve konservatif tedavi 

edilen 32 yaşındaki hasta literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: toraks travması; travmatik asfiksi; tedavi; prognoz

[P-316]

BİLATERAL BİRİNCİ KOT FRAKTÜRÜ İLE BİLATERAL 

SCAPULA FRAKTÜRÜNÜN BİRLİKTELİĞİ: OLGU 

SUNUMU

 Gültekin Gülbahar1,  Tevfik Kaplan2,  Hasan Bozkurt Türker3, 
 Ahmet Gökhan Gündoğdu4,  Serdar Han2

1Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 
Ankara, Türkiye
4Arnavutköy Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Kot kırıkları, genellikle künt toraks travmalarına bağlı olarak ve göreceli olarak daha 

az korunan alt kotlarda görülür. Birinci kot kırıkları, korunaklı anatomik lokasyonları 

gereği nadir görülen kırıklardır. Gerek 1. kot gerekse skapula kırıkları yüksek enerjili 

künt travma ile ilişkilidir. Erken ve geç dönemde ortaya çıkması olası komplikasyonlar 

nedeniyle yakından takibi gerekir. Skapula ve klavikula gibi etraf yapılarda hasar eşlik 

etse de, ingilizce literatürde bilateral 1. kot kırığına eşlik eden bilateral skapula kırığı 

olgusu tespit edilmemiştir. Bu çalışmada araç içi trafik kazası sonrası skapula ile 1. 

kotların bilateral kırıldığı ve konservatif tedavi ile tedavi edilen 77 yaşında kadın hasta 

ender rastlanması nedeniyle literatür eşliğinde sunulmuştur.. 

Anahtar Kelimeler: künt toraks travması; bilateral kot kırığı; bilateral skapula kı-

rığı; tedavi; prognoz

[P-317]

TORAKSTA BIÇAK UNUTULMASI

 Hakan Keskin,  Makbule Ergin
Akdeniz Üniversitesi Göğüs Cerrahisi

Toraks travmaları tüm travmaların %30-40’ını oluştururken travmaya bağlı ölümle-

rin %20-25’ini oluşturmaktadır. Toraks travmaları künt ve penetran olarak ikiye ayrılır. 

Künt toraks travmalarının görülme olasılığı daha fazladır. Toraks travmalarında oksijen 

tedavisi ve analjezik tedavi ile takip edilecek travmalar olabileceği gibi acil torakotomi 

yapılması gerekebilecek travmalarda mevcuttur.

49 yaşında erkek hasta acil servise kesici delici alet yaralanması nedeniyle başvur-

du. Çekilen toraks tomografisinde sol omuz ekleminin yanından pektoral kaslara doğru 

uzanan yabancı cisim görüldü. Acil operasyona alınan hasta genel anestezi altında ön 

aksiller hatta bıçağın ucunun palpe edildiği lokalizasyondan yaklaşık 5 cmlik kesi ile 

bıçağın metal kısmı çıkartıldı. Hemovak dren konulup katlar anatomik plana uygun 

olarak kapatılarak operasyon sonlandırldı. Postoperatif bir komplikasyon gelişmeme-

si üzerine 2. gününde gerekli medikal tedavi ve öneriler ile taburcu edildi. Poliklinik 

kontrolü sırasında bir sorun rastlanmadı.

Penetran toraks travmalarında toraksa nafis olmayan yaralanmalar basit tibbi mü-

dahale ile giderilebileceği gibi bu vakada olduğu gibi acil cerrahi tedavi gereksinimi 

olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, penetran travma

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-318]

YELKEN GÖĞÜSLÜ OLGULARIMIZ

 Fuat Sayır1,  Ufuk Çobanoğlu1,  Abidin Şehitoğulları2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç:  Yelken göğüs, 3-4 veya daha çok sayıda kotun ardışık tarzda iki 

yerinden kırılarak göğüs kafesinden kosta segmentlerinin ayrılmasına neden olan 

travmalar neticesinde ortaya çıkar. Bu durum sürecin ilerlemesiyle ciddi anlamda 

hayatı tehdit eden kısır solunum döngüsüne yol açar. Çalışmamızda toraks travmalı 

olgulardan yelken göğüs gelişenlerin analizi, tedavi sonuçları ve prognozu etkileyen 

faktörler değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: 2005-2015 yılları arasında künt travmaya bağlı olarak yelken 

göğüs gelişen 32 hasta retrospektif olarak incelemeye alındı. Hastaların 26 sı erkek, 

6 sı bayandı. Ortalama yaş 43 (18-72 yaş arası) idi. Olgular değerlendirilirken; has-

tanın yaşı, cinsi, travmanın oluş şekli, eşlik eden ek toraks dışı patolojiler, toraksta 

meydana gelen patolojiler incelendi. Olgularda tanıya akciğer grafisi ve torax tomog-

rafisi ile gidildi. Hastaların tümü yoğun bakım ünitesinde takip edildi. Rutin kan gazı 

analizleri ve diğer laboratuar testleri takip ve tedavide kullanıldı. Olgularımızın 16’sı 

50 yaş üstüydü. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 8 hastada birliktelik gösteriyordu. 

Toplam entübe edilen hasta sayısı 22 idi. Tüp torakosotomi ihtiyacı 31 (%olguda ortaya 
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çıktı. Bu olgularda eşlik eden hemotorax/pnömotorax söz konusuydu. Olgulara tedavi 

yöntemleri olarak sırasıyla destekleyici oksijen, bronkoskopik aspirasyon, torakotomi 

gerektiren 5 hastada internal stabilizasyon, antibiyoterapi, analjezi, nazotrakeal as-

pirasyon, diürez, ventilatör tedavisi (23 hastada; %72), interkostal blokaj uygulandı.

Bulgular: Olgularımızda en sık travma nedeni motorlu taşıt kazaları idi (22 olgu; 

%68). Olgularımızdan 27’sinde (%84) eşlik eden akciğer kontüzyonu mevcuttu. Olgu-

ların tümünde kot kırığı vardı. İki taraflı ve yaygın kot kırıklı olgu sayısı 5 idi. Entübe 

edilerek mekanik ventilatöre bağlanan hasta sayımız 24 idi (%75). Olgulardan 19’unde 

torax dışında yaygın vücut travması (kafa travması, karın içi organ yaralanması, extre-

mite yaralanması) vardı. Sadece yelken göğüslü olup başka ek patoloji eşlik etmeyen 

hastaların sayısı 8 idi. Bu sekiz hastanın tümünde de mortalite gözlenmedi. Sekiz has-

ta yaşamını yitirdi (%25). Bu olguların tümü multitravmalı, bilateral yaygın kot kırığı 

ve yaygın akciğer kontüzyonu olan ve ek organ patolojileri olan hastalardı.

Sonuç: Yelken göğüs patolojisi torax travmalarının %5-15’inde görülen ve bunla-

rında %10’unda mortalite sebebi olan acil bir patolojidir. Bilateral ve 50 yaş üstü has-

talarda mortalite ve morbiditesi çok yükselir. Mekanik ventilasyon uygulaması halen 

en değerli ve geçerli tedavi metodu olarak yerini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: yelken göğüs, travma, toraks

[P-319]

KARDİYO-PULMONER RESÜSİTASYON SONRASI 

GELİŞEN YAYGIN VE ŞİDDETLİ CİLTALTI AMFİZEMİ 

OLGUSU

 Timuçin Alar,  İsmail Ertuğrul Gedik
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı

Kardiyo-pulmoner resüsitasyon (KPR), hayat kurtarıcı bir manevra olmakla birlikte 

göğüs duvarına hasar verebildiği bilinmektedir. KPR’de kot fraktürü görülme oranı de-

ğişkenlik göstermekle birlikte %13-97 arasında bildirilmiştir. Kot fraktürlerinin bilinen 

bir komplikasyonu olan pnömotoraks da KPR komplikasyonları arasında bildirilmiştir. 

Bu bildiride aktif KPR sonucunda gelişen yaygın ve şiddetli cilt altı amfizemi ile am-

fizemin şiddeti ile korele olmayan tek taraflı iyatrojenik pnömotoraks saptanan olgu 

sunulmuştur.

Sonuç olarak KPR’nin ciddi bir göğüs travması nedeni olduğu hiçbir zaman akıldan 

çıkarılmamalıdır. KPR’ye yanıt veren hastalar mümkün olan en kısa zamanda stabil 

hale getirilerek göğüs travması ile olası morbidite ve mortalite kaynağı olan kompli-

kasyonları açısından araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kardiyopulmoner resusitasyon, pnömotoraks, travma

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-320]

MULTİPL KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI 

SONUCU MASİF SEREBRAL HAVA EMBOLİSİ 

SONUCU BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN OLGU

 Volkan Karaçam1,  Yusuf Savran1,  Kemal Can Tertemiz1, 
 Ali Rıza Karabulut1,  Ali Karakılıç1,  Aydın Şanlı1,  Nezih Özdemir1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Yoğun Bakım 
Bilim Dalı
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Hava embolisi; torasik, kardiyovasküler ve nöroşirürjik ameliyatlar, santral ka-

teter takılması, toraks veya kraniyal travma gibi birçok klinik durum sonrasında gelişe-

bilen nadir ama ciddi bir komplikasyondur. Pulmoner ven ve bronş rüptürünün birlikte 

olduğu durumda bronştan hava geçer ve sistemik hava embolisi gelişebilir. Pulmoner 

venöz hava kalbe, koroner ve serebral arterlere embolize olarak yıkıcı sonuçlara neden 

olur. Semptomlar nöbet, serebral ödem, konfüzyon,hafıza kaybı ve koma gibi multi-

fokal nörolojik bulguları içerir. Bilgisayarlı tomografi (BT), hava embolizminin göste-

rilmesinde faydalıdır. Bununla birlikte majör serebral arterlerin tümünde masif hava-

nın BT ile gösterilmesi oldukça nadirdir. Tedavisi hastayı sol lateral pozisyona getirip 

inotropik ajanlar, antikonvülsanlar, antiödem ajanlar ve hiperbarik oksijen tedavisidir. 

Literatürde göğüs cerrahisi travmalarında sonra oldukça az sayıda masif serebral em-

boliden bahsedilmektedir. Bizim olgumuz, multipl kesici delici alet yaralanması olan 

ve masif hemotoraks nedeniyle operayona alınan ve postoperatif erken dönemde ma-

sif serebral hava embolisine bağlı beyin ölümü gerçekleşen bir olgudur.

Olgu: Kesici delici alet yaralanması (KDAY) nedeni ile Acil Servis’e getirilen 26 yaşında-

ki kadın olgunun fizik muayenesinde; sol hemitoraksta midklavikuler hattın 4 interkostal 

aralığı kestiği yerde bir adet 2 cm’lik, sol hemitoraks posteriorunda paraspinal alanda 
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iki adet 2 cm’lik, sağ hemitoraks paraspinal alanda 3 cm’lik toraksa nafiz KDAY tespit 

edildi. Ayrıca ensede servikal 3-4 vertebradan oksipital kemiğe, spinöz çıkıntıya ve boyun 

lateraline uzanan 2 adet 3 ve 4 cm’lik, vücudunun diğer yerlerinde de toplam 10 adet 

KDAY mevcuttu. Batın yaralanması yoktu. Geliş tansiyonu 100/60 mmHg ve nabzı 130/

dk idi. Oksijen saturasyonu %94’dü. Çekilen yatak başı akciğer grafisinde sol hemotoraks 

saptanması üzerine soldan tüp torakostomi uygulandı. 1100 cc hemorajik drenaji olan 

hasta acil torakotomiye alındı. Endobronşial genel anestezi altında hastaya torakotomi 

öncesi sağ tüp torakostomi uygulandı ve sol posterolateral torakotomi ile toraksa girildi. 

Sol üst lob anterior ve alt lob posterior segmentteki parenkimal periferik laserasyonlar 

primer olarak onarıldı. Hasta entübe olarak yoğunbakıma alındı. İzlemlerinde vital bul-

guları stabildi. Postoperatif arteryel kangazında PaO2 150mmHg, PaCO2 42mmHg, he-

moglobin 12,4gr/dl idi. Olgu extübasyona hazırlanılırken entübasyon tüpünden pembe 

köpüklü hemoptizisi meydana geldi. Beraberinde 160/dk olan taşikardi atağı ve 80/50 

mmHg olan bir hipotansiyonu gelişti ve akabinde generalize tonik klonik tarzda kon-

vülziyon meydana geldi. Nöroloji konsültasyonuna uyularak valproik asit başlandı ve 

postoperatif üçüncü saatte beyin BT çekildi. Valproik asit tedavisi altında iki defa daha 

konvülziyon geçiren hastanın beyin BT’sinde; intrakranial ve ekstrakranial venöz yapı-

larda ve posteriorda daha belirgin olmak üzere dural sinüslerde serbest hava ile uyumlu 

yaygın görünüm saptandı. Eko ile patent foramen ovale ekarte edildi. Hava embolisinin 

kaynağına yönelik yapılan diğer tetkiklerde de odak saptanamadı. Genel durumu kötü-

leşen ve inatçı hipernatremisi gelişen olgunun nörolojik değerlendirilmesinde beyin sapı 

refleksleri alınamaması üzerine çekilen beyin anjiografisinde intrakranial venöz yapılarda 

yaygın serbest hava ve beyin ölümünü destekler bulgular olarak raporlandı. Olgu beşinci 

günde kardiyak arrest nedeniyle ex oldu.

Tartışma: Penetran toraks travmalı olgularda mevcut klinik durumla açıklanama-

yan ani arestlerde ve özellikle nörolojik hastalık öyküsü olmaksızın görülen fokal ya da 

sistemik nörolojik semptomlarda hava embolisi akla gelmelidir. Alınan kan gazı örne-

ğinin köpüklü olması ilk ipuçlarından biri olabilirken, bizim olgumuzda postoperatif 

dönemde pembe renkli köpüklü hemoptizi gelişti. Hava embolisinin kaynağı akciğer 

parankimal hasar gibi görünse de geliş grafisinde pnömotoraksın olmaması gerekse 

drenaj takibinde hava kaçağının olmaması emboli kaynağının toraks dışı yaralanma-

larında da kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir. Ense kökünden oksipital 

kemiğe, boyun lateraline ve servikal omurgaya doğru olan derin KDAY bir diğer hava 

embolisi kaynağı olabilir.

Anahtar Kelimeler: serbral hava embolisi, penetran göğüs travması, beyin ölümü

[P-321]

İLGİNÇ BİR MEDİASTİNAL BİR YABANCI CİSİM

 Hüseyin Yıldıran,  Murat Öncel,  Güven Sadi Sunam
Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahisi

Giriş: İş kazaları ciddi mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır.

Olgu: Otuz beş yaşında erkek hasta iş yerinde çekiç ile çalışırken çekiçten boynuna 

doğru bir parçanın geldiğini görüyor ve boynundan kanama başlaması üzerine has-

tanemiz acil servisine ayaktan getirilmiş. Hastanın başvurusunda genel durumu iyi, 

jugulumda yaklaşık 1 cm uzunluğunda Y şeklinde yarası ve yaradan aktif kanamanın 

durmuş olduğu görüldü. Hastadan alınan anamnez doğrultusunda toraks BT çekildi 

ve çekilen BT’de sternum manubrium hizasında metalik opasitede cisim saptanması 

üzerine kliniğimize yatırıldı. Hasta değerlendirildikten sonra yabancı cismin çıkarıl-

ması planlandı. Skopi desteği altında lokal anestezi ile manubrium komşuluğundaki 

metal cisim çıkarıldı.

Sonuç: Mediasten girişinde yabancı cisim tespit edilen olgu olayın gelişimi ve bul-

guları açısından ilginçtir.

Anahtar Kelimeler: mediasten, yabancı cisim

Resim 1.

Resim 2.

[P-322]

PENETRAN TORAKS TRAVMALI HASTALARDA 

EKSPLORASYON AMAÇLI YAKLAŞIMLAR; 8 OLGU 

NEDENİYLE

 Seray Hazer1,  Oktay Tüydeş2

1Bingöl Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Bingöl Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

Giriş: Penetran toraksın travmalarından delici kesici alet yaralanmalarının 

%14’ünde, ateşli silah yaralanmalarının %15-20’sinde torakotomi gereksinimi olmak-

tadır (1). Hastanemizde penetran toraks travmaları nedeniyle eksplore edilen 8 olguyu 

sonuçlarıyla birlikte sunuyoruz.

Materyal ve Yöntem: Ağustos 2014- Mart 2015 tarihleri arasında hastanemizde 

eksplorasyon yapılan sekiz penetran toraks travmalı hasta retrospektif olarak incele-

nerek hastaların özellikleri, travma nedenleri ve sonuçları değerlendirildi.

Sonuçlar: Olguların yaş ortalamaları 28,7 ve erkek/kadın oranı 3:1’di. Olguların 

5’i delici kesici alet yaralanması (DKAY); 3’ü ateşli silah yaralanması (ASY) nede-

niyle acil servise başvurdu. Eksplorasyon nedenleri: 5 olguda hemotoraks, 1’inde 

interkostal arter kesisi, 1’inde sol üst lob lingula hasarı sonucu masif hava kaçağı ve 

perikardiyal yaralanma ile tamponad şüphesi, 1’inde nedeni açıklanamayan hemo-

dinamik şok tablosuydu. Olguların özellikleri Tablo 1’de belirtilmiştir. 3 olguda tora-

kotomi, 2 olguda torakotomi+ laparotomi + kontrlateral tüp torakostomi, 1 olguda 

sağ torakotomi ile 1 gün sonra sol tüp torakostomi ve 2. günde mediansternotomi 

ve sol VATS yapıldı. 38 yaşında erkek olguda DKAY giriş yerinde belirgin hemoraji ve 

hematomu olması nedeniyle giriş yeri genişletilerek yaklaşık 4 cm insiyon yapıldı. 

Kas katlarının da açılmasıyla 6. interkostal aralıkta 3 cm genişliğinde kesinin ol-

duğu; plevranın açılmadığı fakat buradan interkostal arter yaralanması nedeniyle 

hemorajisi olduğu izlendi ve ekstraplevral olarak elektrokoter ve vicryl sutur ile ka-

nama kontrolü yapılıp hemovak drenle kapatıldı. 17 yaşında sol subkostal bölgeden 

ASY olan bir olguda genel cerrahi tarafından splenektomi, sol nefrektomi, mide ve 

jejunum onarımı yapılan hastada sol diyafragmada rüptür olması nedeniyle tüp to-

rakostomi yapıldı. 350 cc drenajı olan hastaya diyafragmadaki açıklıktan torakoskop 

ile eksplorasyon yapıldı (Resim 1). Plevra, perikard, ana vasküler yapılar, pulmoner 

parankim ve toraks duvarında yaralanma veya toraksta biriken hemorajik mayi ol-

maması üzerine diyafram onarıldı. Olguların ortalama hastanede kalış süreleri 10,9 

gündü. ASY olgularından biri postoperatif 1. günde kontrol edilemeyen retroperi-

toneal kanama sonucu, diğer bir olgu da 11. günde pnömoni ve ARDS nedeniyle 

eksitus oldu.

Tartışma: Penetran toraks travmaları, intratorasik organların hayati önemin-

den dolayı yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir ve tüm toraks travmalarının 

%30’unu oluşturmaktadır (2). Çoğunlukla tüp torakostomi veya konservatif yön-

temlerle tedavi edilebilir ve %15-20 oranında cerrahi gerektirir. Penetran toraks 
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travmalarında en sık torakotomi ile eksplorasyon yapılır. Stabil toraks travmalı 

hastalarda VATS tanı ve tedavide kullanılabilir (3). Transdiyafragmatik torakosko-

pi supin pozisyonda ve primer yaralanması batında olan hastada mediastenin ve 

toraks duvarının hızlı ve etkili eksplorasyonunu sağlamamızda yardımcı olmuştur. 

Toraks travmalı hastalarda nadiren mediansternotomi veya bilateral torakotomi ge-

rekebilmektedir (4). Bir ASY olgumuzda sağ torakotomi sonrası 2. günde bilateral 

hemotoraks gelişmesi nedeniyle üst merkezde mediansternotomi ve sol VATS ile 

kanama kontrolü gereksinimi olmuştur. Çalışmamızda olguların üçünde ek olarak 

laparotomi gerektiren batın yaralanması mevcuttu (%37,5). Eşlik eden organ yara-

lanmalarının mortalite ve morbiditeyi arttırması göz önünde bulundurularak müm-

kün olan en kısa sürede multidisipliner yaklaşımla hastaya gerekli eksplorasyon ve 

müdahelenin yapılması hayati önem taşımaktadır.

Kaynaklar: 
1. Şengül AT, Bekdemir ÖS, Öztürk CD, Başoğlu A. Kazara posterolateral torakotomi. 

Turk Göğüs Kalp Dama 2013;21 (3) :833-835.

2. Karamustafaoğlu YA, Yavaşman İ, Kuzucuoğlu M, Mammedov R, Yener Y. Penet-

ran Travmalı Olgularda 13 Yıllık Deneyimimiz. Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26 (3) 

:232-236

3. Bilgin M, Akçalı Y, Kahraman C, Oğuzkaya F, Şahin A.Toraks Travmaları Tanı ve 

Tedavisinde Video-Assisted Torakoskopi Kapadokya Deneyimi. Turk Göğüs Kalp Dama 

1998; 6 (4) :347-350.

4. Kurnaz M, Çobanoğlu U, Yalçınkaya İ. Eşzamanlı Bilateral Torakotomi Uygulanan 

İki Hemotoraks Olgusu. Van Tıp Derg 2004;11 (3) :102-104.

Anahtar Kelimeler: penetran toraks travmaları, ateşli silah yaralanması, de-

lici kesici alet yaralanması, transdiyafragmatik VATS, torakotomi, torakoskopi, 

mediansternotomi

Resim 1. Sol subkostal bölgede ateşli silah yaralanmasına ait operasyon görüntüsü. A: Ateşli silah 

yaralanması giriş yeri. B: Torakoskopi kamerasının ilerletildiği diyagrafmatik açıklık.

Tablo 1. Penetran travma nedeniyle eksplorasyon yapılan olguların 
özellikleri (DKAY: Delici Kesici Alet Yaralanması, ASY: Ateşli Silah 
Yaralanması, İCA: İnterkostal Arter
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[P-323]

KABURGA KIRIĞINA BAĞLI AORTİK YARALANMA 

TEHDİDİ, VAKA SUNUMU

 Nesimi Günal1,  Tevfik Kaplan2,  Ekin Zorlu1,  Berkant Özpolat1, 
 Koray Dural1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Sol posterior kaburga kırıklarına bağlı direk aortik rüptür nadir görülen ancak 

ölümcül bir komplikasyondur. Literatürde bu konuda az sayıda vaka sunulmuştur ve 

bunların çoğu tanı ve tedavide gecikme olduğunu göstermiştir. Aortik rüptür tehdidi 

nedeniyle erken tanı ve tedavi uygulanan hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu sunumu: Kırkdokuz yaşında kadın hasta araç içi trafik kazası sonrası acil ser-

vise getirildi. Genel durumu kötü olan hasta splenik rüptür, sol hemo-pnömotoraks, 

3’ten 9’a çoklu kaburga kırıkları ve buna bağlı yelken göğüs ve subdural hematom ön 

tanılarıyla entübe edilip acil ameliyathaneye alındı. Toraks BT de sol 7. kaburga kırık 

ucunun inen aortaya temas ettiği görülen hastaya tüp torakostomi uygulandı. Masif 

drenaj olmaması ve hastada splenik rüptür şüphesi olması nedeniyle önce laparotomi 

uygulandı. Kanama saptanmaması üzerine karın kapatılıp posterolateral torakotomiye 

geçildi. İnen aorta adventisyasında ekimoz vardı ancak rüptür bulgusu saptanmadı. 

Hematom tahliyesi, parenkim laserasyonu tamiri ve yelken göğüs nedeniyle titanyum 

klipslerle internal kot stabilizasyonu uygulanan hasta postoperatif 7. gün sorunsuz 

olarak taburcu edildi.

Tartışma: Kaburga kırığının direk penetrasyonuna bağlı ölümcül bir komplikasyon 

olan aort rüptürü nadir olup erken ve geç dönemde görülebilmektedir. Bu yüzden bu 

hastalarda erken cerrahi müdahaleyi öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: kaburga kırığı, aort rüptürü, bilgisayarlı tomografi, torasik 

yaralanma

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-324]

DİAFRAGMA RÜPTÜRLERİNDE YAKLAŞIM NASIL 

OLMALIDIR?

 Tevrat Özalp1,  Yaşar Sönmezoğlu2,  Mustafa Küpeli3,  Cevdet Tokat4, 
 Siraç Akgül4,  Mithat Fazlıoğlu1

1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
4Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Genel Cerrahi Kliniği

Amaç: Travmatik diyafragma yaralanması (TDY), künt ve penetran travmalardan 

sonra ortaya çıkabilen ve eşlik eden organ yaralanmalarının maskelemesinden dolayı 

ihmal edilebilen veya atlanılması mümkün olabilen yaralanmalardandır. Bu çalışma-

da, TDY olan hastalarda tanıdaki güçlükler ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi.

Yöntem: Ocak 2004-Ocak 2015 tarihleri arasında, hastanemiz göğüs cerrahisi ve 

genel cerrahi kliniklerine, künt (n=10) ve penetran (n=7) travma sonrası TDY’yla ge-

len 17 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların yaş ortalaması 41 (22-60) yıl 

idi ve hepsi erkekti. Etyolojik olarak trafik kazası 7 (41.1 %), penetran yaralanma 7 

(41.1 %), düşme 2 (%11.7) ve enkaz altında kalma 1 olgu (5.8 %) idi. TDY’nın %88.2’sı 

(n=15) sol, %11.7’ü (n=2) ise sağ taraftaydı. 

Bulgular: Olgularda; tanı, akciğer grafisi ile %47 (n=8), BT ile %58.8 (n=10) tah-

min edilebilirken, hemotoraks %64.7 (n=11), diyafragma gölgesinin kaybolması %47 

(n=8), to raksa visseral organ herniasyonu %41.1 (n=7) bulgularıyla en sık karşılaşıl dı. 

Radyolojik olarak tahmin edilemeyen 7 olgu (%41.1) intraoperatif olarak tanı aldı [la-

paratomi; n=2 (%11.7) ve torakotomi; n=5 (%29.4) ]. Olguların %82.3’ünde (n=14) 

multipl organ yaralanması mevcuttu. Travmaya eşlik eden organ yaralanmaları akci-

ğer %23.5 (n=4), kot kırığı %52.9 (n=9), diğer kırıklar %47 (n=8), karaciğer %29.4 

(n=5), dalak %47 (n=8), mide ve bağırsaklar %23.5 (n=4), böbrek ve üreter %11.7 

(n=2), myokard %11.7 (n=2), aort intramural hematom %11.7 (n=2), pankreas %5.8 

(n=1) ve perikard %29.4 (n=5). Hemotoraks %64.7 (n=11) ve pnömotororaks %29.4 

(n=5) oranındaydı. Operasyon öncesi 8 olguya tüptorakostomi yapılmıştı. Olguların 

12’sine’erken’(acil) ve sonradan tespit edilen 5 olguya ise’geç cerrahi’yapıldı. 11 olguya 

torakotomi ile beraber laparatomi, 3’üne sadece laparatomi ve 3’üne sadece torako-

tomi yapıldı. Olguların 15’ine diyafragmanın nonabsorban sütürlerle primer olarak 

tamiri uygulanırken 2 olguya sentetik yama grefti kulanıldı. Santral tendon rüptürü 

(STR) olan tüm olgular American Association for the Surgery of Trauma-Organ Injury 

Scale” a göre derecelendirme (Grade) 4 TDY grubundaydı, künt travmalıydı, hepsin-

de multiorgan yaralanması ve iki olgusunda perikardial rüptür de mevcuttu. Toplam 

5 olguda perikardial rüptür vardı ve 2’sinde kalbin herniasyonu intraoperatif olarak 

rastlantı sonucu tespit edildi. Komplikasyon oranı %29.4 (n=5), mortalite oranı %11.7 

(n=2) idi ve bu iki olguda da mortalite sebebi retroperitoneal kanamaydı.

Sonuç: Şiddeti yüksek künt travmalarda diyafragmanın santral tendon yırtığı 

mevcut ise bu olgulara multip organ yaralanması sıklığı çok daha yüksektir. Perikard 

rüptürü oranı; derecelendirmesi (grade) yüksek künt TDY’nda ve STR olan olgularda 

yüksektir. Preoperatif ve peroperatif dönemde iyi bir strateji, hızlı yaklaşım mortalite 

ve morbiditeyi azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: diyafragma ve perikard yaralanmaları, santral tendon rüptürü, 

multiorgan yaralanması, tanı, tedavi

[P-325]

KÜNT TORAKS TRAVMASI SONRASI GEÇ DÖNEM 

“FALLEN LUNG” OLGUSU

 Alkın Yazıcıoğlu1,  Hakkı Ulutaş2,  Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve 
Akciğer Nakli Kliniği, Ankara
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya

Giriş: Künt göğüs travması sonrası ortaya çıkan bronşiyal rüptürler nadir görülen 

komplikasyonlardır. Ancak erken dönemde tanı konup tedavi edilmezlerse mortalite 

ile sonuçlanabilen komplikasyonlara yol açabilmektedir.

Olgu: 10 yaşında erkek çocuk 40 gün önce, göğüs bölgesinden traktör römork tekeri 

geçmesi nedeniyle dış merkeze başvurmuş; pnömotoraks nedeniyle tüp torakostomi 
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uygulanmış ve dren üç gün sonra alınıp taburcu edildiğini ifade etti. Kliniğimize nefes 

darlığı ile başvuran olguda yapılan tetkiklerinde; ön-arka akciğer grafisi ve bilgisa-

yarlı toraks tomografisinde sol hemitoraksta total atelektezi tespit edildi (Resim 1). 

Ardından yapılan rijit bronkoskopide sol ana bronşun ana karinadan 2cm sonra güdük 

şeklinde kapandığı ve devamlılığının olmadığı görüldü. Bu bulgular ve hikayesinin 

tipik olması nedeniyle “fallen lung” düşünülen olguda rekonstrüksiyonlu bilgisayarlı 

tomografide sol bronşiyal sistemin tespit edilememesi üzerine operasyon planlandı. 

İntraoperatif rüptüre sol ana bronşun distal ve proksimal uçları bulundu ve 3/0 vicryl 

sütür ile tek-tek basit sütür tekniği kullanılarak anastomoz tamamlandı. Postoperatif 

akciğerin ekspanse olduğu izlendi; olgu postoperatif 8. gün taburcu edildi (Resim 2). 

Tartışma: Komplet bronşiyal rüptürler genellikle künt travmalardan sonra görül-

mekte ve çoğunlukla pnömotoraks ve “düşük akciğer” bulgusu ile kendini belli etmek-

tedir. Bronşiyal rüptürlerde mortalite olasılığı yüksek olup ölüm genellikle ilk bir saat 

içerisinde olmaktadır. Hayatta kalan olguların %65’i ise geç dönmede tanı almaktadır. 

Çünkü proksimal bronş ucu konstrükte olmakta ve/veya mediastinal doku içerisine 

girmekte ve bunlar tanıda gecikmeye sebep olmaktadır. Geç dönemde tanı konulan ol-

gular atelektazi, pnömoni, sepsis ve mediastinit gibi semptom ve bulgularla karşımıza 

çıkabilmektedir. Tanı için rijit bronkoskopi yol gösterici olup bronşiyal sistemin devam-

lılığının kesintiye uğraması en önemli bulgudur. Bronş rüptürü olgularının %80’den 

fazlası karinaya 2,5 cm’lik mesafede olmaktadır. Bunun nedeni olarak distal trakea ve 

ana bronşlar yapısında bulunan kıkırdak doku nedeniyle travma sırasında diğer çevre 

dokular gibi yeteri kadar iyi uyum sağlayamamakta ve rüptür kaçınılmaz olmaktadır. 

Radyodiagnostik olarak düşük akciğer (fallen lung) bulgusu komplet rüptürü düşün-

dürmektedir. Patolojik hemitorakstaki akciğer hilus seviyesinin altındadır. Tedavisi 

cerrahi olarak rüptüre ana bronşun uç uca anastomozudur.

Anahtar Kelimeler: künt toraks travması, fallen lung, düşük akciğer, bronşiyal rüptür

Resim 1. Preoperatif bilgisayarlı tomografi ve rekonstrüksiyonlu görüntü.

Resim 2. Preoperatif ve postoperatif akciğer grafisi.

[P-326]

INTRAPLEVRAL YABANCI CİSİM: SALATALIK 

TURŞUSU VE ISPANAĞIN TORAKS SERÜVENİ

 Elif Duman
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, 
Karabağlar, İzmir

Giriş: Kesici delici alet yaralanmaları göğüs cerrahisinde sıkça karşılaşılan vakalar-

dır. Batın ve diyafram aracılığı ile göğüse nafiz kesilerde mide gibi asidik içeriği olan bir 

organın perforasyonu da eşlik ediyor ise içeriğin toraksa geçebileceği her zaman akılda 

bulundurulması gereken bir durumdur.

Olgu 1: Kesici delici alet yaralanması sonrası acil servise getirilen 21 yaşındaki er-

kek olgu; batına nafiz yaralanma nedeni ile genel cerrahi tarafınca operasyona alındı. 

Dalak yaralanması, mide perforasyonu, diyafram yaralanması ve hemotoraks sapta-

nan olguya splenektomi+midenin primer tamiri+diyafram primer tamiri yapılı. Sol 

hemitoraksta hemopnömotoraks nedeni ile tüp torakostomi uygulandı. Torakstan aktif 

kanama gözlenmedi. Drenden gelen mayi azalan hastanın postop 5. günde hastada lo-

kositoz (33.000) ve ateş yüksekliği (38 ºC) gelişti. Çekilen kontrol akciğer grafisinde sol 

alt lobun atelaktatik, sol hemitoraksta çoklu loküle alanlar olduğu görüldü. Öncelikle 

bronkoskopi yapıldı. Kompresif atelektazi olduğu izlendi. Hastaya bronkoskopinin ar-

kasından hematom olduğu düşünülerek videotorakoskop ile ekspororasyon uygulandı. 

Ancak sıkı yapışıklık ve çok sayıda loküle kalın duvarlı fibrin yapılar, visseral ve pari-

yetal plevrada kalınlaşma sebebiyle torakotomiye geçildi. Sol hemitoraksta apeksten 

bazale kadar çok sayıda poş olduğu görüldü. Özellikle posterior ve diyafragmatik yüzde 

yaklaşık 1.5 cm kalınlığa ulaşan kalınlaşmalar izlendi. Alt lobun kompresyona uğra-

dığı, visseral plevranın tüm akciğerde kalınlaşmakta olduğu, pariyetal plevranın tüm 

kavitede yaklaşık 1 cm ye varan fibröz jelöz materyal ile kaplandığı, yer yer sıkı yapı-

şıklıklar gösterdiği; perikard, mediasten ve özellikle diyaframın bu yapılar ile kaplanıp 

sıkı yapışıklık oluşturduğu izlendi. Tüm poş yapıları keskin ve künt disseksiyonlar ile 

akciğer ve parietal plevradan ayrıldı. Bir poş yapısı içerisinde “salatalık parçası” tespit 

edildi. Visseral ve pariyetal plevra dekortike edildi. Sol hemitorakstaki 1 lt lik jelatinöz, 

fibroz yapı temizlendi. Akciğer sol alt lob serbestleştirildi. Patoloji sonucu; “iskemik 

alanlar, geniş kanama alanları, fibrin, mikst tipte yangısal hücre infiltrasyonu ve bazı 

alanlarda yabancı cisim varlığı izlenmiştir” olarak raporlandı. Bu klinik izlem ve pato-

lojik değerlendirme ışığında olgudaki bu hızlı progresyonun torakal kaviteye ulaşan 

asidik materyale gösterilen aşırı reaksiyon nedeniyle olduğu düşünüldü.

Olgu 2: Göğsünün sol tarafından kesici delici alet ile yaralanan ve acil servise başvuran 

18 yaşındaki erkek olguda; solda pnömotoraks saptanarak tüp torakostomi uygulandı. 

Mide perforasyonu düşünülen hastaya laparatomi yapıldı. Mide perforasyonu+ diafram 

rüptürü ve midenin toraksa herniasyonu saptandı. Primer onarımlar ile mide ve diafram 

tamiri yapılan hastanın postop 3. gün akciğer grafisinde solda opasite artımı izlenmesi, 

lokositoz (23.000) ve ateş yüksekliğinin (38 ºC) olması üzerine bronkoskopi yapıldı. Bron-

koskopide bol sekresyon görüldü ve temizlendi. Ancak kontrol grafisinde görüntüde bir 

değişiklik olmaması üzerine Toraks BT çektirildi. Sol hemitoraksta lokülasyonlar izlenme-

si, akciğerin atelektatik görülmesi nedeniyle hastaya torakotomi yapıldı. Sol hemitorak-

sın akciğeri kollabe edecek kadar bol kolloid mukoid, jelatinöz, fibröz, seröz loküle yapılar 

ile dolu olduğu; visseral ve parietal plevranın yaklaşık 0.5 cm kalınlaştığı izlendi. Toraks 

kavitesinden yaklaşık 2 lt lik materyal çıkartıldı. Materyal içeriğinde “ıspanak parçaları” 

olduğu gözlendi. Bu klinik izlem ve patolojik değerlendirme ışığında olgudaki bu hızlı 

progresyonun 1. Olgudaki gibi torakal kaviteye ulaşan yabancı cisim ve asidik materyale 

gösterilen aşırı reaksiyon nedeniyle olduğu düşünüldü.

Sonuç: Batın ve diyafram aracılığı ile göğüse nafiz kesilerde mide gibi asidik içeriği 

olan bir organın perforasyonu da eşlik ediyor ise asidik içeriğin toraksa geçebileceği ve 

burada hızla reaksiyona neden olup plevral kalınlaşma ve lokülasyonlara yol açabilece-

ği düşünülmelidir. Bu olgularda şüphe halinde zaman kaybetmeden videotorakoskop 

ile lavaj yapmak hastayı dekortikasyondan kurtaracaktır.

Anahtar Kelimeler: kesici delici alet yaralanması, toraks, batın yaralanması, mide 

perforasyonu, hemotoraks, intraplevral yabancı cisim.

[P-327]

KÜNT TRAVMA SONRASI GELİŞEN TANSİYON 

PNÖMOPERİKARDİYUM

 Deniz Akpınar1,  Nihat Ak2,  Ebru Atilla3,  Songül Kocabaş Güler3

1Tekirdağ Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi
2Tekirdağ Devlet Hastanesi, Acil Servis
3Tekirdağ Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon

Giriş: Pnömoperikardiyum, perikardial kavite içinde hava kolleksiyonun olduğu ve 

künt travma sonrası nadir gelişen bir durumdur. Bazı durumlarda perikardiyal boşluk 

içinde artan hava hızla kardiak ve dolaşımsal bozukluğa neden olur.

Olgu: Araç içi trafik kazası sonrası acil serviste görülen 32 yaşında erkek hastanın 

dış merkezde çekilen toraks tomografisinde sağda alt lobta kontüzyonu,sağ ve solda 

multiple kot kırıkları ve sternumda deplase kırığı mevcuttu (Resim 1). Solunum ve do-

laşımsal bozukluğa ait patolojik bulgusu olmayan hastada, sol femur dislokasyonu için 

sedo-analjezi altında femurun redükte edilmesi sırasında ani solunum yetmezliği, cilt 

altı amfizemi,hipotansiyon, taşikardi gelişdi.Tansiyon pnömotoraks ve kardiyak tam-

ponad şüphesiyle tekrar tomografisi çekildi (acil ekokadiyografi yapılamadığı için), 

sağda pnömotoraks ve perikardiyal boşluk içinde yaygın hava izlendi (Resim 2). Genel 

durumu bozulan ve kardiyak arresete girmek üzere olana hastaya acil perikardiyosen-

tez yapıldı, 200ml hava aspire edildi ve sağdan tüp torakostomi uygulandı. Solunum 

ve dolaşım parametreleri hızla normale döndü. Tedavisinin bitimi sonrası sorunsuz 

taburcu edildi (Resim 3).
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Sonuç: Tansiyon pnömoperikardiyum ender de olsa künt travmalar sonrası görü-

lebilen, bazı durumlarda hızla ilerleyen ve hayatı tehdit eden bir klinik tablodur. Hızlı 

tanı ve acil müdahale hayat kurtarıcıdır.

Anahtar Kelimeler: travma, pnömoperikardiyum, tamponad

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-328]

AKUT KÜNT TRAVMATİK DİAFRAGMA 

YARALANMALARINA EŞLİK EDEN PERİKARDİAL 

RÜPTÜRLER

 Mustafa Küpeli1,  Cevdet Tokat2,  Tevrat Özalp3,  Yaşar Sönmezoğlu4, 
 Abdulkadir Çakmak5,  Kemal Karapınar4

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Genel Cerrahi Kliniği
3Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
4Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği
5Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Kardiyoloji Kliniği

Giriş ve Amaç: Perikard ve büyük vasküler yaralanmalar; akut künt travmatik di-

yafragma yaralanmalarına (AKTDY) eşlik eden nadir yaralanmalardandır. Bu amaçla, 

AKTDY’na eşlik eden perikard rüptür (PR)’lü 3 olgu sunuldu.

Olgu 1: Trafik kazası (TK) nedeniyle hastanemiz acil polikliniğine getirilen 42 yaşın-

daki erkek hastada tansiyon arteriyeli 90/60mmHg, nabız:100/dk, solunum sayısı 18/

dk, satO2: %92 idi. Nefes darlığı, göğüs ve karın ağrısı olan hastanın fizik muayenesin-

de; her iki hemitoraks ağrılı, hassas, sol hemitoraks solunuma az katılıyor, sol alt zonda 

solunum seslerinde azalma. Akciğer PA grafisi ve toraks-batın tomografisinde (BT) ; bi-

lateral hemotoraks, dalak, barsak, mide ve pankreasın toraksa herniasyonu ile uyumlu 

görünüm izlendi. AKTDY, bilateral hemotoraks teşhisi ile hasta ameliyathaneye alındı. 

Sağ ve sol tüp torakostomi uygulanan hastada, ilk anda sağdan 500 cc ve soldan 100 cc 

hemorajik drenajı oldu. Öncelikle laparatomiyle yapılan explorasyonda; diyafragma-

da, santral tendonu da içine alan grade-IV yaralanma vardı. Organlar batına çekilerek 

splenektomi yapıldı. AKTDY’nın daha iyi ekspojuru ve tamiri için torakotomiye karar 

verildi. Yapılan sol anterolateral torakotomide perikardın rüptüre olduğu görüldü. Kalp 

yerine itilerek perikard tamir edildi ve perikardiyal pencere bırakıldı. Diyafragma pri-

mer tamir edildi.

Olgu 2: TK geçiren 60 yaşında erkek hasta, nefes darlığı ve karın ağrısıyla acil polikli-

niğine getirildi. Sol hemitoraksda solunum sesleri azalmış, batın sol üst kadran hassasdı. 

PA akciğer grafisinde; sol diyafram normalden yukarı seviyede ve hemotoraks ile uyumlu 

opasite artışı görüldü. BT’de; toraks içinde mideye ait görünüm tespit edildi. Sol AKTDY 

tanısıyla laparatomi yapıldı. Toraksa herniye olan organlar, grade-IV büyüklüğündeki 

rüptür bölgesinden batına yerleştirildi. AKTDY, perikard altı alanı kapsıyordu. Karaciğer 

ve dalak laserayonu için splenektomi ve hepatorafi yapıldı AKTDY’nın daha iyi ekspoju-

ru ve tamiri için torakotomiye karar verildi. Kalbin perikarddan herniye olduğu görüldü. 

Kalp yerine itildikten sonra perikardiyal pencere bırakılarak perikardiorafi yapıldı.

Olgu 3: Yüksekten düşen 43 yaşında erkek hasta, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve ka-

rın ağrısı şikayetiyle acil polikliniğine getirildi. Sol hemitoraks hassas, solunum sesleri 

azalmıştı. PA akciğer grafi ve BT’de; solda multipl kosta fraktürü, hemotoraks ile kolon, 

mide ve dalağın toraksa herniasyonuna ait görünüm izlendi. Preşok bulguları olan olgu-

ya AKTDY tanısıyla yapılan torakotomide; akciğer posterobazal segmentinde laserasyon, 

diyafragmada grade-IV yaralanma ile beraber perikardın da rüptüre olduğu görüldü. 

Kolon, mide ve dalağın bir kısmı toraks içindeydi ve dalak lasereydi. Batın organları yeri-

ne itildikten sonra perikardiorafi ve pnömorafi yapıldı. İnsizyon uzatılarak laparatomiye 

geçildi. Primer frenorafi yapıldıktan sonra toraks ve batın usulüne uygun kapatıldı.

Sonuç: AKTDY’nda PR’ne nadiren rastlanır. Perikard rüptürlerinde (PR) tanı genel-

likle intraoperatif konur ve ölümcül komplikasyonlar gelişmeden cerrahi müdahale ya-

pılmalıdır. AKTDY’na eşlik eden PR kolayca gözden kaçabilmektedir. Travma sonrası bu 

rüptürlerin gelişebileceğinin akılda tutulması tanının en önemli aşamasını oluşturur. 

AKTDY’na eşlik eden intratorasik yaralanma sessiz seyredebilir ve hayati öneme sahip-

tir. Olgularımızda; STR, perikard altı alandaki diyafragma yaralanması ve diyafragma 

yaralanmasının büyüklüğü ile PR birlikteliği dikkat çekmiştir. Diyafragma yaralanma-

larının cerrahisi uygulanırken, diyafram yaralanmasının lokalizasyonu ve büyüklüğü 

göz önüne alınmalıdır. AKTDY’nda; laparatomi, torakotomi veya her ikisi birlikte yapı-

labilmesine rağmen genellikle cerrahi yöntem laparatomidir. Özellikle laparatomiyle 

müdahalenin tercih edildiği ileri derece AKTDY’nda, PR olabileceği düşünülmeli, intra-

torasik yapılar her aşamada dikkatle izlenmelidir. Tanı konulduğunda ölümcül kompli-

kasyonlar gelişmeden cerrahi ile tamir yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: akut künt travmatik diyafragma yaralanmaları, perikard rüp-

türü, cerrahi

[P-329]

TRAUMATIC PULMONARY PSEUDOCYSTS; REPORT 

OF SIX CASES

 Seray Hazer1,  Umut Perçem Orhan2

1Bingöl State Hospital, Department of Thoracic Surgery 
2Bingöl State Hospital, Department of Radiology

Background: Traumatic pulmonary pseudocyst (TPP) is a rare condition and occurs 

in 0.34 % of all thoracic traumas and 2.9 % of all pulmonary parenchymal injuries (1). 

In this study, we present six cases of traumatic pulmonary pseudocyst with radiologic 

and clinical features.

Case Report: In our study, we analyzed six cases with TPP retrospectively. The aver-

age age was 27 years old and all the patients were male. The clinical features of cases 

were shown in Table 1. The reason of high energy blunt trauma was traffic accident 

in 83.3% and fall from height in 16.7% of cases. TPP was located in left upper lobe 

(33.3%), right upper lobe (33.3%), left lower lobe (16.7%) and bilaterally (right up-

per & left lower lobe, 16.7%) and 50%of them were filled with blood. All the patients 

except one had extrathoracic injury (Table 1). Pneumothorax and pulmonary contu-

sion occurred in 83.3%of cases in various degrees and 60% of cases with pneumo-

thorax needed tube thoracostomy. The other cases maintained conservatively. Addi-
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tional Thorax Computed Tomography findings were; rib fractures (66.7%), hemothorax 

(33.3%) and subcutaneous emphysema (16.7%). One of the cases with left lower lobe 

TPP had massive air leakage and not expanded after tube thoracostomy. Broncoscopy 

was performed due to suspicious of bronchial rupture but findings were normal. A 55 

years old male case who had serious head injury was died and a 16 years old male 

case who underwent splenectomy, right nephrectomy and liver repair due to multiple 

organ injury was died perioperatively. Pseudocysts were resolved in other 4 cases in 

the follow up duration without any complication.

Discussion: TPP is generally characterized by a single or multiple pulmonary cysts 

without epithelial lining and resolves spontaneously within a few weeks or months. 

Sudden shearing force across the pulmonary parenchyma leading to an area of pulmo-

nary contusion and air transfer from the airway to the contused area leads to pneuma-

tocele formation. More elastic chest wall in young patients permits greater transmis-

sion of kinetic energy to the lung parenchyma so it is more common in pediatric and 

young adult patients. As a result of rapid compression and decompression; laceration 

occurs and cavities filled with air or blood (2). Conservative treatment is recommended 

for these patients but hemoptysis, hemothorax and pneumothorax may occur due to 

cyst rupture (3). The TPP patients should be closely monitored and be aware of life 

threatening complication risks and serious extrathoracic injury concomitance.

References:
1. Kocer B, Gulbahar G, Gunal N, Dural K, Sakinci U. Traumatic pulmonary pseuo-

docysts: two case reports. J Med Case Rep. 2007 22;1:112.

2. Koc I, Dokme A. Traumatic pulmonary pseudocyst: A case report. J Clin Exp Invest. 

2014; 5 (2) : 304-306

3. El-Hag-Aly MA, Allam HK. Fate of traumatic pulmonary pseudocyst: factors of 

resolution. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015;23 (2) :176-9.

Key Words: blunt trauma, pseudocyst, tomography, pulmonary laceration, 

pneumatocele

Figure 1. A 16 years old case with multiple right upper lobe TPP.

Figure 2. A 21 years old case with right upper lobe and left lower lobe multiple TPP.

Figure 3. CT images of a 18 years old case with left lower lobe TPP.

Figure 4. CT images of a 25 years old case with left upper lobe TPP.

Figure 5. CT images of a 23 years old case with left upper lobe TPP.

Figure 6. CT images of a 59 years old case with right upper lobe TPP.

Table 1. Clinical and radiological features of cases with pulmonary 
traumatic pseudocyst

C
as

e

A
ge

G
en

de
r

Et
io

lo
gy

Lo
ca

liz
at

io
n

Pn
eu

m
ot

ho
ra

x

H
em

ot
ho

ra
x

R
ib

 fr
ac

tu
re

Su
bc

ut
an

eo
us

 e
m

ph
ys

em
a

In
tr

ac
av

ita
ry

 h
em

at
om

a
Tu

be
 th

or
ac

os
to

m
y

Ex
tr

at
ho

ra
ci

c 
fin

di
ng

s

Pr
og

no
se

1 23 M Traffic 
Accident 

left 
upper 
lobe

+ - - - - + Splenic 
contusion, 
perisplenic fluid, 
clavicula fractur

Recovered 
Without Any 
Complication

2 25 M Traffic 
Accident 

left 
upper 
lobe

- - + - - - Femur diaphysis 
fracture

Recovered 
Without Any 
Complication

3 21 M Traffic 
Accident 

right 
upper 

lobe, left 
lower 
lobe

+ - + - + - - Recovered 
Without Any 
Complication

4 16 M Traffic 
Accident 

right 
upper 
lobe, 

multiple

+ + + + + + Laceration of 
the liver, spleen, 
right kidney and 
retroperitoneal 
hematoma

Exitus

5 18 M Traffic 
Accident 

left lower 
lobe

+ + + - + + Fracture of 
sternum, 
scapula and 
pelvis, calvarial 
hematoma, 
right surrenal 
hematoma

Recovered 
Without Any 
Complication

6 59 M fall from 
height 

right 
upper 
lobe

+ - - - - - Subarachnoid 
hemorrhages, 
calvarium 
fractures, 
intraventricular 
hemorrhage, 
maxillofacial 
fractures and 
significant 
Pneumocephalus

Exitus

[P-330]

ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI NEDENİYLE SAĞ 

PNÖMONEKTOMİ UYGULANAN VE SAĞ BPF, SOL 

FRENİK SİNİR NÖRİNOMU GELİŞEN BİR OLGU

 Sedat Gürkök,  Ersin Sapmaz,  Kuthan Kavaklı,  Okan Karataş, 
 Alper Gözübüyük,  Gökhan Ayberik
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Yirmi yaşında erkek hasta, toraksa nafiz ateşli silah yaralanması sonrasında kaldırıldığı 

hastanede kanama nedeniyle acil şartlarda sağ pnömonektomi ameliyatı uygulanmış. Bir 

ay ameliyat olduğu hastanenin yoğun bakımında takip edilen hastada Sağ bronkoplevral 

fistül+ampiyem gelişmesi üzerine kliniğimize nakledildi. Dren yerinden alınan kültürde 

P.aeruginosa üremesi olan hastaya enfeksiyon hastalıkları kliniği ile görüşülerek uygun 

antibiyoterapi başlandı. Kliniğe yatışının 12. günü hastaya median sternotomi ile bron-

koplevral fistül revizyonu ameliyatı uygulandı. (Resim 1) Operasyon sırasında Sağ 4 nolu 

ve sol 6 nolu lenf nodu istasyonlarına uyan bölgede 2 adet noduler lezyon saptanarak 

rezeke edildi. Postoperatif dispne gelişen hastanın alınan kan gazında pO2 69.5 mmHg; 

pCO2 47.8 mmHg olarak ölçüldü. Hastaya 5lt/sa oksijen desteği verilerek takibe alındı. 

Sağ 4 nolu bölgeden alınan lezyon reaktif lenf nodu olarak raporlandı. Sol 6 nolu lenf 

nodu bölgesinden alınan lezyon Travmatik nöroma olarak raporlandı.
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Travma nedeniyle Sağ diyafragma paralizisi olan hastanın postoperatif dispnesinin 

sol frenik nöroma rezeksiyonu nedeniyle geliştiği düşünüldü. Nöroloji kliniğine kon-

sulte edildi. Erken dönemde yapılan Frenik sinir EMG’de bilateral ağır frenik sinir hasarı 

saptanarak takibe alındı. Postop 2. haftada hastanın oksijen ihtiyacı azaldı ve oda ha-

vasında saturasyonu %93 olarak ölçüldü. Postop 50. gün yapılan frenik sinir EMG’de 

bilateral aksonal dejenerasyonla uyumlu bulgular saptandı.

Hasta uygun antibiyoterapi ve sağ hemitoraksa plevral kateter uygulanarak yıkama 

ve günlük pansumanlar ile takip edildi. Buna rağmen Postop 2. ay bronkoplevral fistülün 

tekrar açılması üzerine sağ torakotomi ile serratus anterior kas flebi kaydırılarak güdük 

revizyonu ameliyatı uygulandı. (Resim 2) Bu ameliyattan 2 ay sonra fistülün tekrar açıl-

ması üzerine hastaya torakosplasti ameliyatı uygulandı. Göğüs ön duvarından 3-4-5. 

kotlar rezeke edildi. Cilt dokusu toraksa yaklaştırıldı. Cilt defekti kalan bölgelere uyluktan 

alınan cilt greftleri yerleştirildi. (Resim 3) Günlük pansumanlar ile takibine devam edildi. 

Plastik cerrahi kliniği ile görüşülerek toraks kavitesine VAC uygulanmasına karar verildi.

Hasta halen kliniğimizde yatmakta olup tedavisi devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: ateşli silah yaralanması, pnömonektomi, nörinom, bronkop-

levral fistül

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[P-331]

KATASTROFİK SONUÇLANMASI BEKLENEN İLGİNÇ 

BİR TORAKS DUVARINA NAFİZ KESİCİ-DELİCİ ALET 

YARALANMASI: OLGU SUNUMU

 İhsan Doğan2,  Murat Özkan1,  Murat Zaimoğlu2,  Elvin Hamzayev1, 
 Yusuf Kahya1,  Ayten Kayı Cangır1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Sinir Omurilik Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Toraks posterior duvarına üst torakal bölgeden spinal kordu ve vertebra 

korpusunu içine alacak şekilde kesici- delici alet yaralanması olan bir olguyu cerrahi 

tedavi süreci ve ilginç sonucu ile sunmayı amaçladık.

Yöntem: Torakal vertebaya nafiz kesici-delici alet yaralanması olan ve radyolojik 

görüntüleme yöntemlerine göre katastrofik sonuçlar beklenen hasta literatür eşliğin-

de olgu sunumu olarak hazırlanmıştır.

Bulgular: Toraks posterior duvarına orta hattan torakal 6 vertebra korpusunu, la-

minasını ve ilgili segmente ait spinal kordu içine alacak şekilde sagittal plana paralel 

nafiz kesici-delici alet yaralanması nedeniyle acil servise getirilen 82 yaşındaki kadın 

hastanın fizik muayenesinde sırtında, yaklaşık torakal 6 vertebra seviyesinde saplan-

mış kesici-delici alet izlendi. Vital bulguları stabil, solunum sesleri bilateral eşit olarak 

değerlendirilen hastanın nörolojik muayenesinde sağ torakal 4 dermatomuna uyan 

bölge ve aşağısında parastezi saptandı. Hastaya acil toraks BT çekildiğinde posteri-

orda torakal 6 ve 7 intervertebral aralıktan geçip bu düzeyde spinal kanalı ve torakal 

6 vertebra korpusunu kateden, anteriorda azigoz veni ile yakın komşulukta sonlanan 

yabancı cisim (bıçak) izlendiği rapor edildi. Hemopnömotoraks izlenmedi. Beyin cerra-

hisi ile birlikte hasta acil olarak operasyona alındı. Beyin cerrahi tarafından posterior-

dan girişim yapılırken eş zamanlı olarak olası major kanamanın gözlemlenmesi ve acil 

müdahale için tek port VATS ile sağ hemitoraksa girildi. Torakal 7 laminektomi yapıldı. 

Yabancı cismin spinal korda girdiği görüldü. Kontrollü şekilde yabancı cisim çıkarıldı. 

Dura laserasyon yerinden BOS akışı izlendi. Primer onarım yapıldı. Sağ hemitoraksa 28 

F göğüs tüpü konuldu. Postoperatif dönemde yapılan nörolojik muayenesinde sadece 

sağ torakal 4 dermatomuna uyan bölge ve aşağısında parastezi saptandı.

Olası özofagus perforasyonunu değerlendirmek için oral kontrastlı Toraks BT çekildiğin-

de lümen dışına kontrast madde kaçışı izlenmedi. Postoperatif 3. gün göğüs tüpü çekildi. 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınan hasta postoperatif 8. gün taburcu edildi.

Sonuç: Toraks travmalarının %30’luk kısmını penetran travmalar oluşturur. Penet-

ran omurilik yaralanmaları ise sık görülmemekle beraber tüm omurilik yaralanmala-

rının %1.5’lik kısmını oluşturur. Olgumuz radyolojik olarak torakal 6 ve 7 hizasında 

spinal kanalı ve vertebra korpusunu kat eden kesici-delici alet çıkarıldıktan sonra ma-

jor nörolojik defisit olmaması ve multidisipliner eş zamanlı operasyonun önemininin 

vurgulanması açısından sunulmaya değer görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: katastrofik, kesici delici alet yaralanması, medulla spinalis

[P-332]

ÖKSÜRÜK SONRASI OLUŞAN KOSTA FRAKTÜRLERİ

 Mertay Boran1,  Ertay Boran2

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

Giriş: Öksürük şikayeti sık görülür ve çoğunlukla spesifik tedavi gerektirmez. Ök-

sürük komplikasyonlarından biri kosta fraktürü olabilir. Bu olgu sunumunda öksürük 

sonrası multiple kosta fraktürü saptanan ve tetkiklerinde D vitamini (vit) eksikliği sap-

tanan 4 olguyu sunmayı amaçladık.

Materyal ve Yöntem: 3’ü bayan biri erkek dört hasta şiddetli öksürük sonrası oluşan 

şiddetli göğüs ağrısı nedeni ile Göğüs Cerrahisi polikliniğine başvurdu. Sırası ile 4 olgu: 

55 yas bayan hastada- 15 gün süren öksürük sonrası Sağ 6. 7. 8. sol 7. kostada fraktür 

saptandı. D vit seviyesi 5 idi; 78 yaş bayanda öksürük sonrası sağ 6. ve 7. kosta fraktürü iz-

lendi, D vit seviyesi 7 idi; 69 yaş bayan hasta öksürük sonrası sağ 7.kostada fraktür D vit 8; 

51 yas erkek hastada öksürük sonrası sağ 9. 10. kosta fraktürü saptandı. D vit seviyesi 13.7 

saptandı. Hastalarda yaşları gereği Toraks BT ve kemik sintigrafisi ile malignite taraması 

yapıldı, malignite saptanmadı. Tedavide D vit ve ağrı palyasyonu uygulandı.

Tartışma: Öksürük sonrası oluşan kosta fraktürlerinde nedene yönelik tetkikler ya-

pılmalı ve D vitamini eksikliği hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: öksürük, kosta fraktürü, D vit
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Resim 1.

[SV-004] Mediasten

BİLATERAL İKİ PORTTAN VİDEOTORAKOSKOPİK 

TİMEKTOMİ

 Kenan Can Ceylan,  Özgür Samancılar,  Şeyda Örs Kaya
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
2.Göğüs Cerrahi Kliniği, İzmir

Dokuz yaşında trafik kazası sonrası parapleji gelişen 32 yaşında erkek olgu. Bir yıl 

önce Myastenia Graves tanısı ile medikal tedavi başlanmış. Timik hiperplazi - M Graves 

ön tanılı olgumuza uygulanan bilateral iki porttan videotorakoskopik timektomi ope-

rasyonu videosu eşliğinde tartışılması planlandı.

Anahtar Kelimeler: videotorakoskopi, timektomi, myastenia graves

[SV-005] Akciğer (onkolojik)

ROBOTİK SAĞ ÜST LOBEKTOMİ SIRASINDA 

POSTERİOR ASENDAN ARTER YARALANMASI

 Şükrü Dilege1,  Serhan Tanju1,  Yusuf Bayrak2,  Suat Erus3

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul
2VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul
3Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul

Video sunumu

Anahtar Kelimeler: robotik cerrahi, lobektomi, akciğer kanseri, kanama

[SV-006] Akciğer (onkolojik)

TORASİK ÇIKIŞIN MALİGN TÜMÖRÜNDE 

SERVİKOTORASİK DARTEVELLE YAKLAŞIMI

 Yusuf Kahya,  Serkan Enön
Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Video sunumu

Anahtar Kelimeler: Torasik çıkış

[SV-001] Trakea

BÜYÜK BİR TRAKEAL PERFORASYONUN TRAKEAL 

STOMADAN ENDOSKOPİK PRİMER ONARIMI

 Atilla Eroğlu1,  Yener Aydın1,  Bayram Altuntaş1,  Ali Ahıskalıoğlu2

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı, Erzurum

Yirmi yıl önce larinks kanserinden opere olan 83 yaşındaki bir erkek olgu trakeal 

stomadan yabancı cisim aspirasyonu şikayeti ile bir hastaneye başvurmuş. Hastanın 

trakeasındaki yabancı cisim çıkartılmaya çalışılırken trakeal membranöz duvarda yak-

laşık 5 cm’lik bir perforasyon meydana gelmiş. Pnömotoraks nedeniyle sağ tüp tora-

kostomi uygulanan hasta kliniğimize sevkedilmiş. Biz bu çalışmada büyük bir trakeal 

membranöz duvar yaralanması olan bir olguda trakeostomi stomasından endoskopik 

olarak trakeal duvarın primer onarımını belirttik. Olguya optik teleskopla trakeostomi 

stomasından değerlendirme yapılarak karinanın hemen üzerinden başlayan yaklaşık 5 

cm’lik membranöz duvarda perforasyon görüldü.Perforasyon torakoskopik forseps kul-

lanılarak 4.0 absorbabl sütür (PDS) ile optik teleskopun direkt görüşü altında kontinu 

olarak kapatıldı. Belirttiğimiz yöntem trakeostomili olgularda trakeal yaralanmalarda 

minimal invaziv olarak onarıma imkan vermektedir. Ayrıca trakeal stoması olmayan 

erişkin olgularda özellikle membranöz trakeal rüptürlerde rijit bronkoskopi eşliğinde 

optik teleskopla trakeal yaralanmaların tamiri mümkün olabilir. 

Anahtar Kelimeler: trakeal duvar perforasyonu, primer onarım, minimal invaziv 

cerrahi

[SV-002] Mediasten

TORAKOSKOPİK TİMEKTOMİ

 Erkan Kaba,  Özkan Demirhan,  Kemal Ayalp,  Oğuzhan Özyurtkan, 
 Alper Toker
Grup Florence Nightingale Hastaneleri - İstanbul Bilim Üniversitesi

Video sunumu

Anahtar Kelimeler: torakoskopik timektomi

[SV-003] Diafragma

SPİNAL KORD HASARI VE MOTOR NÖRON 

HASTALIKLARINDA DİYAFRAGMATİK PACE 

YERLEŞTİRİLMESİ

 Ezel Erşen,  Mehlika İşcan,  Nurlan Alizade,  Ahmet Demirkaya, 
 Akif Turna,  Kamil Kaynak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul

Diyafragmatik pace uygulaması, amyotrofik lateral skleroz, santral alveoler hi-

poventilasyon ve spinal kord yaralanması olan hastalarda uygulanmakta olan bir 

yöntemdir. Ana mekanizması diyafragma kasının motor noktalarının uyarılması ile 

elektriksel stimülasyon sağlanmasıdır. İşlem genel anestezi altında laparaskopik ola-

rak uygulanır. Diyafragmada denemelerle en aktif lokalizasyon bulunarak elektrotlar 

yerleştirilir ve aralıklı stimülasyon sağlanarak diyaframın solunum işine katılması 

sağlanır. Diyafragmatik pace yerleştirilmesi sayesinde daha etkili solunum gerçekleşir, 

trakeostomi ve ventilatöre bağlanma ötelenir, hastanın makinadan ayrılması mümkün 

olabilir, gelişebilecek sekonder enfeksiyonlar önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: diyafragma, pace, laparaskopi
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[V-001] Mediasten

VİDEOMEDİASTİNOSKOPİ İLE MEDİASTİNAL KİSTİK 

LEZYON EKSİZYONU

 Halil Tözüm1,  İlker Kolbaş2,  Tahir Şevval Eren1

1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul

Video sunumu

Anahtar Kelimeler: videomediastinoskopi, mediasten, mediastinal kist

[V-002] Trakea

SÜPRAHİYOİD SERBESTLEŞTİRME İLE TRAKEA RE-

REZEKSİYON

 Sina Ercan1,  Volkan Baysungur2

1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Video sunumu

Anahtar Kelimeler: resusitasyon

[V-003] Akciğer (non-onkolojik)

DEV BÜLLERİ OLAN ÜÇ OLGUDA VALF 

UYGULAMLARIMIZ VE ERKEN DÖNEM 

SONUÇLARIMIZ

 Bayram Metin1,  Şener Yıldırım1,  Yavuz Selim İntepe2,  Hüseyin 
Ede3,  Mustafa Fatih Erkoç4,  Seyhan Karaçavuş5

1Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat
3Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat
4Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Yozgat
5Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Yozgat

Giriş: Bül, akciğerde bir santimetreden büyük hava dolu bir boşluktur. Bül hacmi 

bir hemitoraksın 1/3 ünden fazlasını kapsıyorsa dev bül olarak tanımlanır. Büllerin ço-

ğunluğu KOAH ve amfizemle ilişkilidir. Dev amfizematöz bül FEV1 de azalma, Total ak-

ciğer kapasitesinde ve Fonksiyonel rezidual kapasitede artma ve DLCO’da azalma gibi 

KOAH’lı hastaların akciğer fonksiyonları üzerinde zararlı etki ile sonuçlanabilir. Medikal 

tedavi dev büllöz amfizemde efektif bir tedavi sağlamadığı için şimdiye kadar daha çok 

cerrahi tedavi bu tür uygun hastalarda seçenek olmuştur. Biz burada endobronşial valf 

tedavisi ile tedavi ettiğimiz dev bülleri olan üç olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu 1: 39 yaşında erkek hasta, nefes darlığı, efor dispnesi şikayetleri olan hasta 6 

dakika yürüme testinde 275 metre yürüyebildi. FEV1:1.48 (%37), RV %217 idi. EKO’da 

LVEF %60 idi. Perfüzyon sintigrafisnde özellikle bilateral üst loblarda yaygın perfüz-

yon kaybı mevcuttu. Toraks BT’de her iki akciğerde yaygın subplevral alanlarda belir-

gin olmak üzere en büyükleri sağda yaklaşık 4 cm, solda 6 cm boyutunda olan büllöz 

amfizem ile uyumlu görünüm izlendi. Hastaya sağ üst loba valf uygulanmasına karar 

verildi. Chartis katateri uygulandı ve fissürün komplet olduğunun anlaşılması üzeri-

ne sağ üst loba 3 adet Endobronşial valf uygulandı. 3 ay sonraki kontrol SFT’de FEV1 

1.75 (%45) olarak değerlendirildi. Hasta 6 dakika yürüme testinde 335 metre yürüdü. 

Kontrol toraks BT’de özellikle sağ üst lobdaki büllerin hacimlerinde azalma görüldü.

Olgu 2: 66 yaşında erkek hasta kliniğimize sağ hemitoraksta geçmeyen göğüs ağrısı 

şikayeti ile başvurdu. Hastaya çekilen Toraks BT’de sağ üst lobda kistik bronşiektazik 

değişiklikler, sağ alt lobda yaygın büllöz amfizematöz değişiklikler görüldü. Hastanın 

hikayesinde 3 ay önce koroner by-pass operasyon öyküsü mevcuttu. FEV1:1.13 (%45), 

RV %410 idi. 6 dakika yürüme testi 245 metre idi. Perfüzyon ventilasyon sintigrafi-

sinde sağ hemitoraksın total perfüzyona katkısı %7 idi. EKO değerlendirmesinde LVEF 

%60 idi. Hastaya Chartis ölçümü yapılmadan sağ alt loba üç adet valf uygulandı. Has-

tanın 3. ay kontrol BT’sinde sağ alt lob amfizem hacminde belirgin düşüş görüldü. FEV 

1: 1.41 (%57) olarak ölçüldü.Hasta 6 dakika yürüme testinde 290 metre yürüdü. Per-

füzyon sintigrafisnde sağ akciğerin toplam perfüzyona katılım oranının %14’e çıktığı 

görüldü. Göğüs ağrısı şikayetleri ortadan kalkan hasta sorunsuz takip edilmektedir.

Olgu 3: 46 yaşında erkek hasta göğüs hastalıklarından sol akciğer üst lob anterior 

segmentte retrosternal bölgede en büyüğü yaklaşık 65x26 mm boyutlarında iki adet 

bül oluşumu ile kliniğimize yönlendirilmiş. Hasta 6 dakika yürüme testinde 348 metre 

yürüyebildi. FEV1:1.41 (%41), RV %360 olarak ölçüldü. Preop hazırlıkları tamamlanan 

hastaya sol akciğer üst loba chartis katateri ile fissür bütünlüğünün intakt olduğunun 

tesbiti sonrası 4 adet endobronşial volüm küçültmek amaçlı valf uygulandı. Efor kapa-

sitesi artan ve şikayetleri azalan hasta sorunsuz takip edilmektedir.

Sonuç: Son yıllarda amfizem tedavisinde popüler hale gelen endobronşial tedavi 

yöntemleri giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Dev bülleri olan uygun KOAH hasta-

larında endobronşial valf tedavisi etkili bir tedavi yöntemi olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: büllöz amfizem, endobronşial tedavi, valf

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.
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8. Ulusal Göğüs Cerrahisi KongresiVİDEO BİLDİRİLER

[V-004] Göğüs Duvarı

KEMİK TÜMÖRLERİNDE NADİR BİR OPERASYON 

ENDİKASYONU: TRAVMAYA BAĞLI KARDİAK HASAR 

GELİŞME OLASILIĞI

 Kemal Karapınar1,  Sertan Erdoğan1,  Cemal Aker1,  Burcu Arık1, 
 Erhan Özer1,  Ali Cevat Kutluk1,  Özkan Saydam1, 
 Celalettin Kocatürk1,  Muzaffer Metin2,  Atilla Gürses1

1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Video Sunum

Anahtar Kelimeler: kemik tümörlerinde nadir bir operasyon endikasyonu

[V-005] Diafragma

LAPAROSKOPİK MORGAGNİ HERNİSİ ONARIMI

 Atilla Eroğlu,  Yener Aydın,  Bayram Altuntaş,  Ali Bilal Ulaş, 
 Coşkun Daharlı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

Morgagni hernisi konjenital olmasına rağmen hayatın erken yaşlarında teşhisi na-

dirdir. Morgagni hernisi kadınlarda daha sık ve genellikle beşinci dekattan sonra gö-

rülmektedir. Morgagni hernili tüm olgularda obstruksiyon ve strangulasyon gibi hayatı 

tehdit edici komplikasyonlar nedeniyle erken cerrahi müdahale önerilmektedir. Cer-

rahide amaç herni kesesinin eksizyonu, herni organlarının batına indirilmesi ve herni 

defektinin kapatılmasıdır. Defektin onarımında genellikle primer tamir uygulanmakta 

olup literatürde olguların sadece %15’inde greft kullanıldığı görülmektedir. Morgagni 

hernili olgulara torakotomi, laparotomi, video yardımlı torakoskopik cerrahi ve lapa-

roskopik olarak yaklaşmak mümkündür. Biz bu çalışmada laparoskopik olarak tamir 

uyguladığımız ikinci olgumuz olan 59 yaşındaki bir kadın olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Morgagni hernisi, laparoskopi, cerrahi

[V-006] Göğüs Duvarı

EKTOPIA CORDIS ONARIMI

 Tahir Şevval Eren1,  Hamit Okur2,  Halil Tözüm1,  Burhan Aksu2, 
 İlker Kolbaş1

1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Yirmi sekiz günlük erkek bebekte, “ectopia cordis defektinin” onarımı için gerçekleş-

tirilen ameliyat video oturum olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ectopia cordis, göğüs duvarı defekti, göğüs duvarı rekonstrüksiyonu

Resim 1.

[V-007] Mediasten

ROBOTİK BİLATERAL MEDİASTİNAL KİTLE 

REZEKSİYONU

 Şükrü Dilege1,  Serhan Tanju1,  Yusuf Bayrak2,  Suat Erus3

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul
2VKV Amerikan Hastanesi, İstanbul
3Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul

Video sunumu

Anahtar Kelimeler: robotik cerrahi, mediasten, lap, metastazektomi

[V-008] Mediasten

AORT İNVAZYONU ŞÜPHELİ OLGUDA ROBOTİK 

MEDİASTİNAL KİTLE REZEKSİYONU

 Şükrü Dilege1,  Yusuf Bayrak2,  Serhan Tanju1,  Suat Erus3

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul
2VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul
3Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul

Video sunumu

Anahtar Kelimeler: mediastinal kitle, robotik cerrahi, aort

[V-009] Diafragma

ROBOTİK DİYAFRAGMA PLİKASYONU

 Kuthan Kavaklı,  Okan Karataş,  Ersin Sapmaz,  Alper Gözübüyük, 
 Sedat Gürkök
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Yirmi yaşında erkek hasta, nefes darlığı şikayeti ile müracaat etti. Hasta bir yaşında 

iken sağ diyafragmasına yönelik cerrahi işlem geçirdiğini ifade ediyor. Hastanın çekilen 

akciğer grafisinde sağ hemidiyafragma normal pozisyonunda olduğu, sol hemidiyaf-

ragmanın ise yüksek yerleşimli olduğu saptandı. Yapılan floroskopide sağ hemidiyaf-

ragma hareketlerinde kısıtlılık ve sol hemidiyafragmada paradoksal hareket saptandı. 

Hastaya robot yardımlı sol hemidiyafragma plikasyonu ameliyatı önerildi. Skapula 

posterioru 7. interkostal aralığa kamera portu, skapula anterioru 6. interkostal ara-

lığa birinci kolun yerleştirileceği trokar ve kamera postunun posterior ve inferioruna 

ikinci kolun yerleştirileceği trokar yerleştirildi. Robotun hasta ünitesi hastanın ayak 

tarafından, vücut ile 20 derece açı yapacak şekilde ön taraftan getirildi. Docking iş-

lemi tamamlandı. 6 - 8 mm Hg basınç ve 6 - 10 L/min akım ile diyafragmanın dep-

resyonu sağlandı. Diyafragmanın deprese olmasında yutturulan bir nazogastrik tüp 

ile dekompresyon da yardımcı oldu. Bir prolen sütur ile plikasyon işlemi tamamlandı. 

Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmeyen hastanın toraks tüpü 5. günde çekildi 

ve hasta problemsiz olarak taburcu edildi. 

Anahtar Kelimeler: robotik diyafragma plikasyon

Resim 1. 
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[V-012] Deneysel

ORTOTOPİK SOL AKCİĞER NAKİL UYGULAMASI 

(DENEYSEL ÇALIŞMA)

 Fatih Candaş,  Orhan Yücel,  Akın Yıldızhan,  Rauf Görür, 
 Turgut Işıtmangil
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi

Giriş: Günümüzde akciğer nakil uygulaması deneysel çalışmalarına bilimsel araştır-

malar için müracaat edilmektedir. Sunacağımız videoda ratlarda ortotropik sol akciğer 

nakil uygulaması anlatılmaktadır. Amacımız araştırmacılara bu konu hakkında tecrü-

belerimizi aktarmaktır.

Deney: Donör 457gr ağırlığında wistar albino cinsi rata ketamin-xylazin anestezisi 

ugulandı. Rat monitörize edildi. Boyun ve toraks bölgesi sterilize edilerek önce tra-

keostomi insizyonu uygulandı. Toraksa clempshell insizyonuyla girildi. Bu esnada rat 

trakeostomiden ventile edildi. Sol pnömonektomi ile akciğer dışarı alındı ve bronş için 

18G, pulmoner arter ve ven için 20G anjiyocat ile kanülasyon uygulandı. Antegrad ve 

retrograt yıkama işlemi gerçekleştirilerek akciğer 4 derecede muhafaza edildi. Alıcı 462 

gr ağırlığındaki wistar albino rat aynı şekilde hazırlandı. Trakeostomiden ventilasyon 

sırasında clempshell insizyonu uygulanan rata sol pnömonektomi uygulandı. Kanüle 

edilen donör akciğeri alıcı toraks kavitesine yerleştirildi. Kanüle edilen arter, bronş ve 

ven ile akciğer alıcı rata anastomoz edildi, ventilasyon ve sirkülasyon sağlandı.

Sonuç: Ratlarda ortotopik sol akciğer nakil uygulaması dikkat ve tecrübe gerektiren 

bir işlemdir. Özellikle akciğer harvesting sonrası bronş, arter ve ven kanülasyonunda 

itina ile çalışılmalı, kanüllerin kaymasını-çıkmasını önlemek için törpilenmeli, müm-

künse örgülü iplik kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: rat, akciğer nakil

Resim 1.

Resim 2.

Resim 3.

[V-010] Akciğer (non-onkolojik)

SİTUS İNVERSUS TOTALİSLİ BİR HASTADA ROBOTİK 

ORTA LOBEKTOMİ

 Kuthan Kavaklı,  Okan Karataş,  Ersin Sapmaz,  Alper Gözübüyük, 
 Sedat Gürkök
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Yirmi bir yaşında erkek hasta, başka bir sağlık kuruluşunda yapılan tetkikleri neti-

cesinde sol tarafta orta lobda bronşektazi (sitüs inversus totatlis) tanısı ile operasyon 

açısından değerlendirilmek üzere kliniğimiz müracaat etti. Toraks CT’sol hemitoraks yer-

leşimli orta lobda lokalize kistik bronşektazi (orta lob sendromu) saptanan hastaya ro-

botik lobektomi önerildi. Hastada’Kartagener Sendromu’sendromunu destekleyen bulgu 

saptanmadı. Robotik olarak lobektomi yapıldı. Postoperatif dönemde komplikasyon ge-

lişmeyen hastanın toraks tüpü 4. günde çekildi ve hasta problemsiz olarak taburcu edildi. 

Anahtar Kelimeler: robotik orta lobektomi, situs inversus totalis

Resim 1.

[V-011] Akciğer (onkolojik) 

VİDEOMEDİASTİNOSKOPİK PULMONER BİYOPSİ

 Ezgi Cesur,  Çağatay Tezel,  Serdar Evman,  Serkan Bayram, 
 Aysun Mısırlıoğlu,  Mustafa Vayvada,  Şenol Ürek
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Gööğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

Giriş: Göğüs cerrahisi pratiğinde her geçen gün yeni minimal invaziv yöntemler 

tanımlanmakta ve uygulanmaktadır. Video yardımlı teknikler ile akciğer rezeksiyonu 

yaklaşımları gittikçe daha çok kabul görmektedir. Erken evre akciğer kanseri vakaların-

da tanı ve tedavi amaçlı yaklaşımlar kliniğimizde sıkça uygulanmakta olup, yazımızda, 

gerçekleştirdiğimiz, standart mediastinoskopi insizyonundan mediasten ve sağ üst lob 

nodüle yaklaşım sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: 51 yaşında erkek hasta, nefes darlığı yakınması ile başvurdu. Öykü-

sünde 30 yılda günde 1 paket sigara içimi dışında özellik yoktu. Toraks Bilgisayarlı To-

mografisinde (BT) ; sağ akciğer apikal alanda 1,5 cm boyutunda solid lezyon izlendi. 

Yapılan Pozitron Emsyon Tomografi (PET/CT) tetkikinde; mediasten 2R,4R, 5 nolu lenfatik 

istasyonlarda en büyüğü 12 mm çaplı nodüller, (SUV max; 2,85) saptandı. Sağ akciğer 

apikal segment medial kesimde 16X14 mm boyutlarında malign karakterde yoğun hiper-

metabolik irregüler konturlu kitle (SUVmax:14,32) saptandı. Hastanın solunum fonksi-

yon testi ve diğer pre operatif değerleri normal bulundu. Fiberoptik video bronkoskopide 

endobronşial lezyon saptanmadı. Endobronşial lavaj sitolojisi tanısız kaldı.

Hastaya mediastinal lenfadenopatiler ve sağ üst lobdaki nodül için videomediastinos-

kopi kararı alındı. Supin pozisyonda juguler çentiğin 2 cm üzerinden yaklaşık 2 cm boyun-

da kesi ile cilt cilt altı ve strap kaslar geçildi. Pretrakeal fasya açılarak altına videomediasti-

noskop yerleştirildi. Eksplorasyonda üst ve alt paratrakeal ve prekarinal alanda lenf nodları 

(2R, 4R,4L ve 7) örneklendi. Frozen patoloji incelemesinde maligniteye rastlanmadı. Sağ 

üst lob nodül için sağ taraf plevra innominate ven ve azygos ven aralarından açılarak toraks 

boşluğuna videomediastinoskop ile girildi. Akciğerdeki yapışıklıklar keskin disseksiyonlar 

ile düşüldü. Üst lob apikal segmentte yaklaşık 1,5 cm boyutunda kitle izlendi. Punch biyop-

siler alındı. Frozen patoloji malign rapor edildiğinden sol posterolateral pozisyona geçildi. 

6. İnterkostal aralık orta aksiller hattan port insizyonu ve 4. İnterkostal aralık ön aksiller 

hattan yaklaşık 3 cm utilitiy insizyonu açılarak sağ üst lobektomi gerçekleştirildi. Mediasti-

nal lenf nodu disseksiyonu (4,7,10) yapılarak operasyon tamamlandı. Bu cerrahi teknikle, 

sağ üst lobda bulunan nodüle transservikal insizyondan ulaşılarak hastaya tanısal amaçlı 

yeni bir insizyon açılmadan toraks boşluğuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: video mediastinoskopi, VATS, pulmoner nodül
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[V-014] Diafragma

VİDEOTORAKOSKOPİK YARDIMLI MİNİ-TORAKOTOMİ 

İLE DİYAFRAGMA PLİKASYONU

 Serdar Evman,  Talha Doğruyol,  İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Efor sonrası ortaya çıkan nefes darlığı şikayeti ile kliniğimize başvuran 37 yaşın-

daki erkek hastada sol diyafram evantrasyonu tespit edildi. 95 dakikada tamamlanan 

videotorakoskopi-yardımlı mini-torakotomi insizyonu ile gerçekleştirilen cerrahi yak-

laşım ve diyafram plikasyonu, videomuzda sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: diyafram plikasyonu

Resim 1.

[V-013] Özofagus

TORAKOSKOPİK ÖZOFAGUS LEİOMYOM 

ENÜKLEASYONU

 İrfan Yalçınkaya1,  Hakan Kıral1,  Serdar Evman1,  Mustafa Küpeli2
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Tokat

Yutma güçlüğü şikayeti ile kliniğimize başvuran 55 yaşındaki kadın hastanın çekilen 

toraks BT’sinde karina düzeyinde, özofagusu 360 derece çevreleyen, özofagus lüme-

ninde belirgin darlığa yol açan ve kontrast tutan 48x26 mm boyutlarında yumuşak 

doku kitlesi saptanmış. Özofagoskopide 25. cm’de özofagusdan kaynaklanan, submu-

kozal izlenimi alınan 4x2.5 cm’lik içi heterojen, yer yer kalsifik alanlar içeren kütle lez-

yon izlendi. Damar invazyonu izlenmedi ve ön planda stromal tümör düşünülerek VATS 

eksizyon planlandı. Patoloji sonucu 8cm leiomyom olarak bildirilen hastanın video-

su paylaşılmıştır.Yutma güçlüğü şikayeti ile kliniğimize başvuran 55 yaşındaki kadın 

hastanın çekilen toraks BT’sinde karina düzeyinde, özofagusu 360 derece çevreleyen, 

özofagus lümeninde belirgin darlığa yol açan ve kontrast tutan 48x26 mm boyutların-

da yumuşak doku kitlesi saptanmış. Özofagoskopide 25. cm’de özofagusdan kaynak-

lanan, submukozal izlenimi alınan 4x2.5 cm’lik içi heterojen, yer yer kalsifik alanlar 

içeren kütle lezyon izlendi. Damar invazyonu izlenmedi ve ön planda stromal tümör 

düşünülerek VATS eksizyon planlandı. Patoloji sonucu 8cm leiomyom olarak bildirilen 

hastanın videosu paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: enükleasyon

Resim 1. 
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