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10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Değerli Meslektaşlarım,

Düzenleme kurulu olarak sizleri, uzmanlık alanımızın tek derneği olan Türk Göğüs Cerrahi Derneği (TGCD)’nin 
Maritim Pine Beach Otel Antalya’da gerçekleştirdiği 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi’nde ağırlamaktan mutluluk 
duyuyorum.

Bilimsel ve sosyal açıdan sizlere layık bir kongre düzenlemek ana hedefimizdir. Bu amaç için, Nisan 2018 tarihinde 
kongre düzenleme çalışmalarına başlanmıştır. Kongre sloganımız: “Bilgi, Tecrübe, Paylaşım” olarak belirlenmiştir.

Hepinizin bildiği gibi iki yılda bir düzenlenen kongremiz, mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin konuşulması 
ve tartışılması için tüm meslektaşlarımızı bir araya getiren en önemli platformdur. Kongremizin hazırlık aşamasında; 
sizlere gönderdiğimiz anket sonuçlarını dikkatle inceledik. Dernek Yönetim Kurulu, Çalışma Grupları, önceki 
kongrenin geri bildirimleri ve sizlerin görüş ve önerilerinizi dikkate aldık.

Bilimsel programı oluştururken, gerek sahada çalışan meslektaşlarımızın klinik pratikte kullanabilecekleri güncel 
bilgilere, gerekse akademik çalışmalar yürüten meslektaşlarımıza yönelik bilgilerin ele alınmasına dikkat edilmiştir.

Kongre sırasında uluslararası konuşmacılar ile ana salon sunumları dışında da bir araya gelmeyi, birebir tartışma 
ortamı yaratmayı da sağlamak istiyoruz.

Kongremizin bilimsel gücü sizlerden gelecek bilgilerle artacaktır. Kongre bildirileri, Poster/ Sözlü Sunu/ Şeçilmiş 
Sözlü Sunu olarak değerlendirilecektir. Sözel sunular bursla teşvik edilecek olup mümkün olduğunca çok sayıda 
sözlü bildiri oturumu yapılacaktır. Ayrıca kongre sırasında yeterlilik sınavı da yapılacaktır.

Özenle hazırlanan bilimsel programın yanı sıra tüm gün süren yoğun çalışma temposunun yorgunluğunu atmanız, 
uzun süredir göremediğiniz meslektaşlarınızla birlikte iyi vakit geçirmeniz için neşeli ve samimi bir sosyal program 
da düzenlemekteyiz.

Ülkemizdeki göğüs cerrahisi alanında yaşanan güncel gelişmelerin de paylaşılacağı bu bilimsel şölenin en verimli 
şekilde gerçekleştirilmesi için kongremize katılımınızı, katkılarınızı bekliyorum.

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongremizde bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak dileği ile saygı ve sevgilerimi sunarım.

 
 Prof. Dr. Recep Demirhan Prof Dr. Hakan Kutlay
 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongre Başkanı Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı

ÖNSÖZ
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10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi
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10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

25 NİSAN 2019, PERŞEMBE
KURS SALONU 1 KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 KURS SALONU 4

Göksel KALAYCI 
anısına

Ahmet ÖNEN
anısına

Ersin ASLAN
anısına

Kamil FURTUN  
anısına

KURS
SORUMLULARI

Berker ÖZKAN 
Çağatay TEZEL               

Levent DERTSİZ                
Reha ÇELİK

Serkan ENÖN                     
Levent CANSEVER 

Soner GÜRSOY    
Serdar ONAT  

KURSLAR
Göğüs Cerrahisinde 
İntraoperatif İpuçları

Endobronşial 
Uygulamalar

 Girişimsel 
Uygulamalar

Araştırmadan 
Makaleye

13:00 - 13:40

Göğüs cerrahisinde 
insizyon seçiminin 
püf noktaları
Tamer ALTINOK

Sıcak soğuk 
bronkoskopik 
yöntemler ve stent 
uygulamaları
Cengiz ÖZDEMİR

ECMO 
uygulamaları 
Emel ERYÜKSEL

Araştırma sorusu 
hipotez oluşturma 
ve protokol yazma
Zuhal KARAKURT

13:40 - 13:50 KAHVE ARASI

13:50 - 14:30

Torakotominin
püf noktaları 
a. Genel yaklaşım
b. Damar
    disseksiyonunda
    ince noktalar
c. Bronş
    disseksiyonu
d. Kalan boşluğun
    yöntemi
Volkan  BAYSUNGUR

Coil / Valf 
uygulamaları
Bayram METİN

TTİAB ve Torasik
USG                                                                                                                                             
Benan ÇAĞLAYAN

Yöntem ve bulgular
(tablo ve figürler)
Özge YILMAZ

14:30-14:40 KAHVE ARASI

14:40 - 15:20

- VATS’ın püf  noktaları
 a. Genel Yaklaşım
 b. Damar
     disseksiyonunda
     ince noktalar
c. Bronş ve fissür
    yaklaşımı
d. Kalan boşluğun
    yöntemi
 Alan SİHOE

Navigasyon 
bronkoskopi
Sevda ŞENER CÖMERT

Port uygulamaları 
Nesimi GÜNAL

Özet, giriş, 
tartışma
Zuhal KARAKURT

15:20 - 15:30 KAHVE ARASI

KURS PROGRAMI
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10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

25 NİSAN 2019, PERŞEMBE
KURS SALONU 1 KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 KURS SALONU 4

15:30 - 16:10

RATS’ın püf noktaları 
a. Genel yaklaşım 
b. Damar
    disseksiyonunda
    ince noktalar 
c. Bronş ve fissür
    yaklaşımı 
d. Kalan boşluğun
    yöntemi
Kuthan KAVAKLI 

EBUS - EUS
Ozan USLUER

Plevral katater 
uygulamaları
Volkan KARAÇAM

Etik
Zuhal KARAKURT

16:10 - 16:20 KAHVE ARASI

16:20 - 18:00
Pratik uygulama Pratik uygulama Pratik uygulama İstatistiki 

yöntemler
Seval KUL

18:30 - 19:30 Hoşgeldiniz kokteyli
19:30 - 21:30 Sahne sizin

26 NİSAN 2019, CUMA
SALON A

09:00 - 09:30 AÇILIŞ TÖRENİ

09:30 - 10:30

1. OTURUM: PANEL

Göğüs cerrahisinde geleceğe dünyadan bakış

Oturum Başkanları
Levent ELBEYLİ, Hakan KUTLAY, Ilgaz DOĞUSOY
Joshua R. SONETT (Amerika)
Alan SİHOE (Asya)
Gaetano ROCCO (Avrupa)

10:30 - 10:45 KAHVE ARASI

KURS PROGRAMı
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10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

26 NİSAN 2019, CUMA
SALON A SALON B

10:45 - 11:45

2. OTURUM: PANEL
Akciğer kanserinde evreleme

3. OTURUM: PANEL
Göğüs cerrahisinde zor vaka örnekleri

Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Atilla GÜRSES, Cüneyt KURUL Nezih ÖZDEMİR, Ömer SOYSAL
Akciğer kanserinde evrelemenin felsefesi
Feridun IŞIK
Akciğer kanserinde kılavuzlarının dışına 
çıkılabilir mi?
Bülent TUNÇÖZGÜR
Akciğer kanserinde 8. evreleme yeterli 
mi, 9. evrelemeden beklentilerimiz neler?
Ayten KAYI CANGIR

En zor olgum 1
Cengiz GEBİTEKİN
En zor olgum 2
Ahmet BAŞOĞLU
Şimdi olsa yapmazdım 
Erdal OKUR

11:45 - 12:30

4. OTURUM: 5. OTURUM:
Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Sadi KAYA, Oğuz KÖKSEL Melih KAPTANOĞLU, Ahmet ÜÇVET
Akciğer kanseri ile ilgili seçilmiş sözel 
bildiriler
SS-001 / SS-002 / SS-003 / SS-004 / SS-005
(Sunum detayları en arka sayfadadır)

Plevral maligniteler ile ilgili seçilmiş  
sözel bildiriler
SS-006 / SS-007 / SS-008 / SS-009 
(Sunum detayları en arka sayfadadır)

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 15:00

6. OTURUM: PANEL
Akciğer kanserinde cerrahi tedavi
seçenekleri

7. OTURUM: KARŞIT GÖRÜŞ TOPLANTISI
Malign plevral mezotelyomada tedavi 
seçenekleri

Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Şevket KAVUKÇU, Akif TURNA Bülent ARMAN, Hasan BATIREL
Tanısı konmamış nodüler lezyonlarda tedavi: 
sublober rezeksiyonlar geri mi dönüyor?
Alper TOKER
Akciğer kanser cerrahisinde port 
sayısının önemi var mı?
Uniportal / Multiportal VATS
Alan SİHOE
Akciğer T4 tümörlerinde tedavi 
yaklaşımı nasıl olmalı?
İrfan TAŞTEPE
Oligometastatik hastalıkta tedavi 
yaklaşımı nasıl olmalı?
Ali ÖZDÜLGER

Radikal cerrahi tedavi tercih edilmelidir
Mehmet Ali BEDİRHAN
Plörektomi / Dekortikasyon tercih 
edilmelidir
Cemal ÖZÇELİK
Onkolojik tedavi tercih edilmelidir.
Gökhan DEMİR

15:00 - 15:15 KAHVE ARASI

BİLİMSEL PROGRAM

25 NİSAN 2019, PERŞEMBE
KURS SALONU 1 KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 KURS SALONU 4

15:30 - 16:10

RATS’ın püf noktaları 
a. Genel yaklaşım 
b. Damar
    disseksiyonunda
    ince noktalar 
c. Bronş ve fissür
    yaklaşımı 
d. Kalan boşluğun
    yöntemi
Kuthan KAVAKLI 

EBUS - EUS
Ozan USLUER

Plevral katater 
uygulamaları
Volkan KARAÇAM

Etik
Zuhal KARAKURT

16:10 - 16:20 KAHVE ARASI

16:20 - 18:00
Pratik uygulama Pratik uygulama Pratik uygulama İstatistiki 

yöntemler
Seval KUL

18:30 - 19:30 Hoşgeldiniz kokteyli
19:30 - 21:30 Sahne sizin

26 NİSAN 2019, CUMA
SALON A

09:00 - 09:30 AÇILIŞ TÖRENİ

09:30 - 10:30

1. OTURUM: PANEL

Göğüs cerrahisinde geleceğe dünyadan bakış

Oturum Başkanları
Levent ELBEYLİ, Hakan KUTLAY, Ilgaz DOĞUSOY
Joshua R. SONETT (Amerika)
Alan SİHOE (Asya)
Gaetano ROCCO (Avrupa)

10:30 - 10:45 KAHVE ARASI
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10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

26 NİSAN 2019, CUMA
SALON A SALON B

15:15 - 16:15

8. OTURUM: PANEL
Lokal ileri akciğer kanserinde evreleme 
ve tedavi planlaması

9. OTURUM: PANEL
Plevral malignitelerde tedavi yaklaşımı

Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Aydın ŞANLI, Alpay ORKİ Altan KIR,  Murat KARA
İlk değerlendirme ve yeniden evreleme 
nasıl olmalı?
Serhan TANJU
Kemoterapi ve immünoterapinin 
neoadjuvan ve adjuvan tedavideki yeri  
Yeşim ERALP
Radyoterapinin  neoadjuvan ve adjuvan 
tedavideki yeri ve zamanlaması
Merdan FAYDA

Akciğer kanseri plevral metastazı veya 
invazyonunda ne yapalım?
Ahmet ULUŞAN
Malign plevral sıvıda cerrahi tedavinin yeri
(Primer tümöre göre sekonder tümörün tedavisi)
Şule KARADAYI
Malign plevral hastalıklarda intrakaviter 
hipertermik kemoterapinin yeri
Alpaslan ÇAKAN

16:15 - 16:30 KAHVE ARASI

16:30 - 17:15

10. OTURUM: MİNİ KONFERANS
Dünyada ve ülkemizde akciğer naklinde 
nerdeyiz?

11. OTURUM: PANEL
Kronik tromboembolik pulmoner 
hipertansiyon

Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Kutsal TURHAN, Ali YEĞİNSU Filiz KOŞAR, Şeyda ÖRS KAYA
Akciğer naklinde son gelişmeler?
Joshua R. SONETT
Koşuyolu tecrübesi
Erdal TAŞÇI
Ankara yüksek ihtisas tecrübesi
Erdal YEKELER

KTEPH  tanı ve tedavi yaklaşımı nasıl olmalı?
Gülfer OKUMUŞ

KTEPH’da pulmoner endarterektominin yeri 
Bedrettin YILDIZELİ

17:15 - 18:15

SALON A SÖZEL BİLDİRİLER - 1 Oturum Başkanları
Celalettin KOCATÜRK, Alpay SARPER

SALON B SÖZEL BİLDİRİLER  - 2 Oturum Başkanları
Berker ÖZKAN, Abdullah ERDOĞAN

SALON C SÖZEL BİLDİRİLER  - 3 Oturum Başkanları
Volkan BAYSUNGUR, Yusuf BAYRAK

SALON D SÖZEL BİLDİRİLER  - 4 Oturum Başkanları
Çağatay TEZEL, Gökhan YUNCU

18:15 - 19:00 POSTER DEĞERLENDİRME Altemur KARAMUSTAFAOĞLU,
Ertan AYDIN

19:30 - 20:30 TGCD yönetim kurulu toplantısı TGCD yeterlik kurulu toplantısı - Sınav
20:30 - 21:30 Beceri Olimpiyatları
21:30 - 24:00 Sosyal Program / Grup Rocktors

BİLİMSEL PROGRAM
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10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

27 NİSAN 2019, CUMARTESİ
SALON A

09:00 - 10:15

12. OTURUM:  ORTAK AKIL TOPLANTISI 
Göğüs cerrahisinde geleceğe Türkiye’den bakış
(Eğitim, çalışma şartları, sorunları ve çözüm yolları)

Oturum Başkanları

Levent ELBEYLİ, Hakan KUTLAY

Üniversite 
Salih TOPÇU

Afiliye EAH 
Kenan Can CEYLAN

Devlet Hastanesi
Mahmut Talha DOĞRUYOL

Özel Hastane
Ahmet DEMİRKAYA

10:15 - 10:30 KAHVE ARASI
SALON A SALON B

10:30 - 11:15

13. OTURUM: 14. OTURUM:

Oturum Başkanları Oturum Başkanları

Serdar HAN, Hasan TÜRÜT Dalokay KILIÇ, Ayşen TASLAK ŞENGÜL
Mediyasten hastalıkları ile ilgili seçilmiş 
sözel bildiriler
SS-010 / SS-011 / SS-012 / SS-013
(Sunum detayları en arka sayfadadır)

Özofagus hastalıkları ile ilgili seçilmiş 
sözel bildiriler
SS-014 / SS-015 / SS-016 / SS-033
(Sunum detayları en arka sayfadadır)

11:15 - 12:30

15. OTURUM: PANEL
Timus hastalıkları ve cerrahi tedavisi

16. OTURUM: PANEL
Özofagus kanserinde tedavi 
yöntemlerinin sağkalıma etkileri

Oturum Başkanları Oturum Başkanları

Şükrü DİLEGE, Sedat GÜRKÖK İlker ÖKTEN, Nurettin KARAOĞLANOĞLU
Timomada yeni evreleme
Erkan KABA 
Timus cerrahisinde cerrahi yaklaşım 
tipi ve rezeksiyonun sınırları, lenfatik 
diseksiyon gerekli mi? 
Joshua R. SONETT

Özofagus kanserinde preoperatif ve 
postoperatif tedavilerin (KT/RT) cerrahi 
tedaviye katkısı var mı? 
Cabir YÜKSEL 
Erken evre özofagus kanserinde sınırlı 
girişimler
Mehmet BEKTAŞ 
Cerrahi tedavi, kime, ne zaman, nasıl yapılmalı? 
Atilla EROĞLU

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

BİLİMSEL PROGRAM
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10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

27 NİSAN 2019, CUMARTESİ
SALON A SALON B

13:30 - 14:30

17. OTURUM: PANEL
Mediyastenin tümör ve diğer 
hastalıklarına yaklaşım

18. OTURUM: PANEL
Trakea ve özofagusun özel durumlarına 
yaklaşım

Oturum Başkanlar Oturum Başkanları
Turgut IŞITMANGİL, Altuğ KOŞAR Murat AKAL, Burçin ÇELİK
Mediyasten tümörlerine tedavi yaklaşımı 
nasıl olmalı? 
Gaetano ROCCO 
Neoadjuvan ve adjuvan tedavilerin 
mediyasten maliginitelerinde cerrahiye 
katkısı var mı? 
Suat GEZER  
Mediyastinit tanı ve tedavisi
Ayşegül ÇEVİK

Trakea yaralanmalarında tedavi yaklaşımı 
Levent ALPAY 
Özefagus yaralanmalarında tedavi 
yaklaşımı 
Yener AYDIN 
TÖF tanı ve tedavisi 
Özgür SAMANCILAR

14:30 - 14:45 KAHVE ARASI

14:45 - 15:30

19. OTURUM 20. OTURUM 

Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Ufuk ÇOBANOĞLU,
Zeki GÜNLÜOĞLU

Olgun Kadir ARIBAŞ,
Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN

Göğüs duvarı hastalıkları ile ilgili 
seçilmiş sözel bildiriler
SS-017 / SS-018 / SS-019 / SS-020
(Sunum detayları en arka sayfadadır)

Toraks travmaları ile ilgili seçilmiş sözel 
bildiriler   
SS-021 / SS-022 / SS-023 / SS-024 
(Sunum detayları en arka sayfadadır)

15:30 - 16:30

21. OTURUM: PANEL
Göğüs duvarının malign hastalıkları

22. OTURUM: PANEL
Travmada göğüs cerrahı ne yapar, ne yapmalı?

Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Fahri OĞUZKAYA, Erkan DİKMEN Onur GENÇ, Kenan YUSİF - ZADE
Malign göğüs duvarı tümörlerinde preoperatif 
tanı endikasyonları ve rezeksiyon sınırlarında 
güncel ne var? Sağkalım sonuçlarının analizi
Gaetano ROCCO 
Malign göğüs duvarı tümörlerinde 
cerrahi yaklaşım ve olgu örnekleri
Semih HALEZEROĞLU 
Göğüs duvarı rezeksiyonlarında 
rekonstrüktif teknikler
Gaye FİLİNTE

Toraks yaralanmalı hastaya yaklaşım ve 
göğüs cerrahının travmada rolü
Refik ÜLKÜ 
Yelken göğüs ve kot fraktürlerinde 
cerrahi stabilizasyonun yeri
Kadir Burak ÖZER 
Kalp ve büyük damar yaralanmalarında 
göğüs cerrahının rolü
Alper GÖZÜBÜYÜK

16:30 - 16:45 KAHVE ARASI

BİLİMSEL PROGRAM
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10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

27 NİSAN 2019, CUMARTESİ
SALON A SALON B

16:45 - 17:30

23. OTURUM: PANEL
Göğüs duvarının benign hastalıkları

24. OTURUM: PANEL
Göğüs cerrahisinde yenilikler

Oturum Başkanları Oturum Başkanları

Ali ATASALİHİ, Kamil KAYNAK Mertol GÖKÇE, Bülent AYDEMİR
Deformitelerde moda rüzgarları; 
cerrahi endikasyonlar ve teknikler ne 
kadar değişti?
Serdar EVMAN 
Göğüs duvarı deformitelerine minimal 
invazif yaklaşım
Mehmet BİLGİN 
Göğüs duvarının süpüratif ve non 
süpüratif enfeksiyonları, yara yeri 
enfeksiyonlarının tedavisi ve VAC 
kullanımı
Sedat ZİYADE

ETS sonrası kompanzatuar hiperhidrozis 
tedavisinde interkostal sinir 
rekonstrüksiyonu
Hüseyin MELEK 
Türkiye’de göğüs cerrahisi alanında 
yapılan innovatif çalışmaların 
tanıtılması
Erkan YILDIRIM  
Yapay zeka ile tıbbıcerrahinin 
entegrasyonu
Cem SAY

17:30 - 18:30

SALON A SÖZEL BİLDİRİLER 5
Oturum Başkanları
Soner GÜRSOY, Serdar ŞEN

SALON B SÖZEL BİLDİRİLER 6
Oturum Başkanları
Serdar ONAT, Cumhur SİVRİKOZ

SALON C SÖZEL BİLDİRİLER 7
Oturum Başkanları
Serkan ENÖN, Alper FINDIKÇIOĞLU

SALON D SÖZEL BİLDİRİLER 8
Oturum Başkanları
Koray AYDOĞDU, Aysun KOSİF

18:30 - 19:30 POSTER DEĞERLENDİRME  Celal TEKİNBAŞ, Serkan KAYA

19:30 - 20:30 Çalışma grubu toplantıları

21:30 - 24:00 Gala kokteyli - Konser -  Dr. James BAND

BİLİMSEL PROGRAM
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28 NİSAN 2019, PAZAR
SALON A SALON B

09:00 - 09:45

25. OTURUM 26. OTURUM
Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Koray DURAL, Sami CERAN Hıdır ESME, Figen TÜRK
Trakea patolojileri ile ilgili seçilmiş sözel 
bildiriler
SS-025 / SS-026 / SS-027 / SS-028
(Sunum detayları en arka sayfadadır)

Cerrahi komplikasyonlar ile ilgili seçilmiş 
sözel bildiriler
SS-029 / SS-030 / SS-031 / SS-032
(Sunum detayları en arka sayfadadır)

09:45 - 10:45

27. OTURUM: PANEL
Trakea patolojilerine yaklaşım

28. OTURUM: PANEL
Göğüs cerrahisinde özel durumlar 

Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Yener YÖRÜK, Tamer OKAY Hasan AKIN, Cumhur Murat TALAY 
Subglottik stenoz ve cerrahi tedavi 
prensipleri
Ümit AYDOĞMUŞ 
Subglottik cerrahi rezeksiyonlarda 
serbestleştirme teknikleri ve T tüp kullanımı
Sina ERCAN 
Trakeanın benign ve malign 
hastalıklarında cerrahi tedavi
Ali ÇELİK

Çocukluk çağı göğüs hastalıklarında 
göğüs cerrahisinin rolü
Hakkı ULUTAŞ 
Hiperhidrozis tedavisinde non entübe 
hastada ETS
Ekin Ezgi CESUR 
Postpnomenektomi sonrası BPF’de
farklı bir tedavi yaklaşımı
Atilla TÜRKYILMAZ

10:45 - 11:00 KAHVE ARASI

11:00 - 11:30

29. OTURUM: PANEL
Diyafram hastalıkları oturumu

30. OTURUM: PANEL
Hemoptizi ve postoperatif enfeksiyona yaklaşım

Oturum Başkanları Oturum Başkanları
Ahmet Sami BAYRAM, Aslı Gül AKGÜL Göktürk FINDIK, Mehmet YILDIRIM
Travmatik diyafram rüptürlerinde tanı
ve tedavi algoritması
Bülent KOÇER 
Diyafram evantrasyonunda tedavi 
seçenekleri ve zamanlama
Osman YAKŞİ
Minimal invaziv diyafram cerrahisi 
İrfan YALÇINKAYA

Hemoptizi tanı ve tedavisinde 
bronkoskopik işlemlerin rolü
Celal Buğra SEZEN 
Hemoptizide göğüs cerrahı ne yapar? 
Cerrahi tedavi seçenekleri?
Alper AVCI 
Cerrahi komplikasyon olarak enfeksiyon 
ile baş etme yöntemleri
Mithat FAZLIOĞLU

11:30 - 12:00

31. OTURUM:  PANEL
Göğüs cerrahisinde yaşanan adli problemler

32. OTURUM
Akılcı ilaç 

Oturum Başkanları Oturum Başkanı
Güven Sadi SUNAM, Serkan YAZGAN Berkan ÖZPOLAT
Göğüs cerrahisinde medikolegal 
sorunlar, korunma ve kurtulma yolları
Murat  AKBABA 
Askeri heyet raporlarının düzenlenmesi 
ve yaşanan problemler
Ersin SAPMAZ

Akılcı İlaç Sunumu
Korkut BOSTANCI

12:00 - 12:30 Ödül ve Kapanış Töreni

BİLİMSEL PROGRAM
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SÖZEL BİLDİRİLER 26 Nisan 2019 Cuma KONUŞMACI4. Oturum - Salon A

SS-001 11:45 - 11:55
Neoadjuvan/ıṅdüksiyon tedavisi sonrası patolojik 
tama yakın yanıt tespit edilen hastaların evreleme 
sistemindeki yeri

Gamze Çetinkaya

SS-002 11:55 - 12:05 Videotorakoskopik sleeve rezeksiyonlar: güvenilir 
ve etkin tedavi seçeneği Kenan Can Ceylan

SS-003 12:05 - 12:15
Evre 2b küçük hücreli dışı akciğer kanseri 
subgruplarının prognostik karşılaştırılması, 139 
hastanın retrospektif analizi

Muhammet Sayan

SS-004 12:15 - 12:25

Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli 
hastalarda ıṁmün skorlama sistemi: baskılayıcı, 
sitotoksik t lenfositleri ve nk hücreleri 
mekanizmaların önemi

Akif Turna

SS-005 12:25 - 12:35 Atriyum rezeksiyonlarımız ve sonuçları Sevinç Çıtak
26 Nisan 2019 Cuma 5. Oturum - Salon B

SS-006 11:45 - 11:55 M1a akciğer kanserlerinde radikal cerrahi tedavi 
uygulanabilir mi Mehmet Akif Ekici

SS-007 11:55 - 12:05 Malıġn plevral effüzyonlarin prognoz tahmıṅıṅde “lent” 
skorlamasinin etkıṅlığ̇ı ̇ve sürvı ̇hesaplama modülü Ahmet Bülent Kargı

SS-008 12:05 - 12:15 Malign plevral mezotelyamalı toplam 66 hastanın 
retrospektif analizi Cemal Özçelik

SS-009 12:15 - 12:25

Videotorakoskopik plevral biyopsisi yapılan efüzyonlu 
hastalarda, histolojik bulgular ıl̇e plevra sıvısındaki 
karsinoembriyojenik antijen (p-cea) değerlerinin 
malignite açısından prospektif olarak değerlendirilmesi

Kadir Burak Özer

27 Nisan 2019 Cumartesi 13. Oturum - Salon A

SS-010 10:30 - 10:40 Timik epitelyal tümörlerde rutin veya selektif lenf 
nodu diseksiyonu Melike Ülker

SS-011 10:40 - 10:50 Timik neoplazilerin malignite potansiyellerini 
belirlemede preoperatif bilgisayarlı tomografinin rolü Serkan Uysal

SS-012 10:50 - 11:00 Mediastinal kitlelerde cerrahi rezeksiyon yöntemleri Hakan Işık

SS-013 11:00 - 11:10 Timektominin myastenia gravisli hastalarda 
postoperatif ıl̇aç kullanımına etkisi Selçuk Gürz

27 Nisan 2019 Cumartesi 14. Oturum - Salon B
SS-014 10:30 - 10:40 Özofagus kanserinde neoadjuvan tedavi sonuçları Servet Seçkin Tunç Kasap

SS-015 10:40 - 10:50 Endosokopik ultrosonografinin özofagus kanseri 
evrelemesinde yeri Mehmet Bektaş

SS-016 10:50 - 11:00 Özofagus leiomyomunda cerrahi uygulanan oniki 
vakada sonuçlar İrfan Yalçınkaya

SS-033 11:00 - 11:10 Özofagus ḟistül ve perforasyonlarinda stent ıl̇e tedavı ̇ Ahmet Aktoğan

SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI
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SÖZEL BİLDİRİLER 27 Nisan 2019 Cumartesi KONUŞMACI19. Oturum - Salon A

SS-017 14:45 - 14:55 Malign göğüs duvarı rezeksiyonları sonrası rigit 
rekonstrüksiyon deneyimlerimiz Attila Özdemir

SS-018 14:55 - 15:05
Pektus ekskavatum olgularının minimal invaziv 
teknikle düzeltilmesinin torakal vertebraların 
koronal düzlemdeki rotasyonuna etkisi

Mehlika İşcan

SS-019 15:05 - 15:15 Minimal invazif pektus ekskavatum cerrahisinde 
komplikasyon yönetimi Nilay Yalçın

SS-020 15:15 - 15:25 Torasik outlet sendromunda modifiye posterior kas 
koruyucu yönteminin cerrahi tekniği ve sonuçları Ilhan Akaslan

27 Nisan 2019 Cumartesi 20. Oturum - Salon B

SS-021 14:45 - 14:55

Kot fraktürlerinin cerrahi tedavisinde plak-vida 
yöntemi ıl̇e minimal ıṅ-vaziv yöntemler eşliğinde 
nitinol plak uygulamasının karşılaştırılması; 98 
olgu ıl̇e

Kadir Burak Özer

SS-022 14:55 - 15:05 Göğüs travmasının eşlik ettiği politravma olgularında 
iki hastane kayıtlarının karşılaştırmalı analizi Demet Yaldız

SS-023 15:05 - 15:15 Cerrahi endikasyonu olan künt toraks travmalı 
dokuz olgunun değerlendirilmesi Funda Öz Begtaş

SS-024 15:15 - 15:25 Torakal omurga yaralanmalarına bağlı gelişen 
toraks patolojilerine multidisipliner yaklaşım Hasan Oğuz Kapicibaşi

28 Nisan 2019 Pazar 25. Oturum - Salon A

SS-025 09:00 - 09:10 Trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon 
uygulamalarında trakeal retansiyon sütürleri Celal Tekinbaş

SS-026 09:10 - 09:20 Primer trakeal tümörlerin klinik karakteristikleri ve 
cerrahi tedavi sonuçları Nevzat Sertbaş

SS-027 09:20 - 09:30 Postentübasyon trakeal stenoz sonrası trakeal 
rezeksiyon ve anastomoz Tunç Laçin

SS-028 09:30 - 09:40 Trakea cerrahisi uygulanan 42 olgunun analizi Aynur Baş
28 Nisan 2019 Pazar 26. Oturum - Salon B

SS-029 09:00 - 09:10
Göğüs cerrahisi olgularında kanamaya bağlı erken 
postoperatif re-operasyon; endikasyonlar ve 
sonuçlarımız

Seray Hazer

SS-030 09:10 - 09:20
Endoskopik torakal sempatektomi (ets) de t2 
ganglion hasarlandırılması yüksek şiddette refleks 
terlemeye neden olur

Ezel Erşen

SS-031 09:20 - 09:30

Palmar hiperhidrozis nedeni ile operasyon 
uygulanan 80 hastada sempatektomi ile klipsli 
sempatektomi (sempatikotomi) sonuçlarımızın 
karşılaştırılması

Sungur Selim Sinan

SS-032 09:30 - 09:40 Akciğer ve trakea cerrahisi sonrası felaket: fistüller 
ve tedavileri Erkan Kaba

SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI
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SÖZEL BİLDİRİLER
1

26 Nisan 2019 Cuma
KONUŞMACI

Sözel Salon - 1

S-001 17:15 - 17:25
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 
pnömonektomi ve bronşial sleeve lobektomi 
olgularının karşılaştırılması ve sağkalım analizi

Merve Hatipoglu

S-002 17:25 - 17:35
Postpnömonektomi bronkoplevral fistüllerin 
önlenmesinde etkin bir yöntem: perikardiyal yağ 
yastıkçığı ile bronş güdüğü desteklenmesi

Güntuğ Batıhan

S-003 17:35 - 17:45
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (khdak) 
olgularında trombosit sayısı hasta sağkalımı 
hakkında ne söyler?

Elif Duman

S-004 17:45 - 17:55 Bronkoplevral fistül yönetimi: endobronşiyal 
stentlerin yeri ve zamanlaması Güntuğ Batıhan

S-005 17:55 - 18:05 Pulmoner rezeksiyonda koah derecesinin 
postoperatif komplikasyon üzerine etkileri Selçuk Gürz

S-006 18:05 - 18:15 Akciğer kanseri için minimal invazif cerrahi ile 
lobektomi ve göğüs duvarı rezeksiyonu Hüseyin Melek

S-007 18:15 - 18:25
Rezeke edilmiş küçük hücreli dışı akciğer 
kanserinde pozitif lenf nodu sayısının ve n 
durumunun önemi

Celal Bugra Sezen

S-008 18:25 - 18:35 Sağ postpnömonektomik bronkoplevral fistül 
tedavisinde karinal sleeve rezeksiyon Celal Tekinbaş

S-009 18:35 - 18:45 Videotorakoskopik lobektomiler: çok merkezli 
1163 hastanın analizi Kenan Can Ceylan

S-010 18:45 - 18:55 Prognostik faktör olarak akciğer metastazlarında 
lenf nodu örneklenmesinin önemi Volkan Yılmaz

SÖZEL BİLDİRİLER
2

26 Nisan 2019 Cuma
KONUŞMACI

Sözel Salon - 2

S-011 17:15 - 17:25 Akciğerin çok nadir tümörü fetal adenokarsinom: 
bir olgu sunumu Onur Derdiyok

S-012 17:25 - 17:35 Pulmoner hamartom; on yıllık bulgularımız Merve Hatipoglu

S-013 17:35 - 17:45
Postpnömonektomi bronkoplevral fistüllerin 
önlenmesinde etkin bir yöntem: timoperikardiyal 
yağ yastıkçığı ile bronş güdüğü desteklenmesi

Güntuğ Batıhan

S-014 17:45 - 17:55
Akciğer kanseri nedeniyle opere olan hastalarda 
preoperatif açlık süresinin postoperatif morbidite 
üzerine etkisi

Hatice Aslanoğlu

S-015 17:55 - 18:05
Primer akciğer karsinomu nedeniyle anatomik 
rezeksiyon uygulanan 80 yaş üstü olgularda 
charlson komorbidite ıṅdeksi ve sağkalım ıl̇işkisi

Melike Ülker

SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI
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SÖZEL BİLDİRİLER
2

26 Nisan 2019 Cuma
KONUŞMACI

Sözel Salon - 2

S-016 18:05 - 18:15

Evre iiia (n2) küçük hücreli dışı akciğer kanserli 
hastalarda definitif kemoradyoterapi sonrasında 
uygulanan kurtarıcı cerrahi gerekli mi? İki merkezli 
çalışma

Akif Turna

S-017 18:15 - 18:25
Akciğer malignitelerinde sleeve rezeksiyon 
olgularımız

Celal Tekinbaş

S-018 18:25 - 18:35
Videotorakoskopik lobektomilerde ıṅtraoperatif 
komplikasyonlar ve torakotomiye dönme nedenleri: 
tek merkez deneyimi (608 olgunun analizi)

Kenan Can Ceylan

S-019 18:35 - 18:45
İleri yaş akciğer kanserli hastalarda wedge 
rezeksiyon ve anatomik rezeksiyon karşılaştırması

Oya Yıldız

S-020 18:45 - 18:55
Küçük hücreli akciğer kanserlerinde rezeksiyon 
sonrası sağkalım sürelerinin analizi

İbrahim Emre Tunca

SÖZEL BİLDİRİLER
3

26 Nisan 2019 Cuma
KONUŞMACI

Sözel Salon - 3

S-021 17:15 - 17:25
Altı yaşında çocukta malign tümörü taklit eden 
ve sağ pnömonektomi uygulanmış bir akciğer 
ıṅflamatuvar psödotümör olgusu

Abdulaziz Kök

S-022 17:25 - 17:35
Larenks karsinomu nedeniyle larenjektomi 
sonrası kalıcı treakeostomili hastalara transervikal 
mediastinoskopi uygulanabilir mi?

Yunus Seyrek

S-023 17:35 - 17:45

Hipertermik perfüzyon kemoterapisi (hıṗek) 
metodu ıl̇e kemoterapötik ajanlarin sitotoksik 
etkisinin arttirilmasi ve yeni moleküllerin 
geliştirilmesi

Mehmet Akif Ekici

S-024 17:45 - 17:55
Sağ üst lob khdak cerrahi tedavisinde 4r ve 10. 
İstasyon metastazı

Ahmet Üçvet

S-025 17:55 - 18:05
Senkron ekstrapulmoner oligometastatik küçük 
hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda cerrahi 
tedavi sonuçları

İlker Kolbaş

S-026 18:05 - 18:15 Yüksek ıṙtifanın solunum fonksiyon testi üzerine etkisi Osman Yakşi

S-027 18:15 - 18:25
İki yaş altı konjenital pulmoner malformasyonu 
olan ıṅfantlarda tek ıṅsizyon vats lobektomi 
deneyimlerimiz

Gökhan Ergene

S-028 18:25 - 18:35
Post torakotomi ağrısında epidural kateter ve 
paravertebral kateter uyguladığımız hastaların 
retrospektif karşılaştırmalı analizi

Abdulkerim Bayülgen

SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI



25-28 Nisan 2019, Belek, Antalya

16

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

SÖZEL BİLDİRİLER
4

26 Nisan 2019 Cuma
KONUŞMACI

Sözel Salon - 4

S-029 17:15 - 17:25 Pulmoner alveoler ekinokok: tek merkezli 34 olgu 
sunumu Yener Aydın

S-030 17:25 - 17:35 Komplike kist hidatide bağlı abdominotorasik 
fistüllere yaklaşım Osman Emre Ersin

S-031 17:35 - 17:45 Katamenial pnömotoraks: 8 olgunun analizi Gamze Cetinkaya

S-032 17:45 - 17:55 N2 pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 
cerrahi tedavinin sağkalım etkisi Muhammet Ali Beyoğlu

S-033 17:55 - 18:05 16 Yaş altı çocuklarda akciğer kist cerrahisi Mehmet Alper Hengirmen

S-034 18:05 - 18:15
Ratlarda künt toraks travmasina bağli akut akciğer 
hasarinda fracktalkine kemokininin rolü ve 
resveratrolün tedavideki etkisi

Tevfik Kaplan

S-035 18:15 - 18:25 Akut desendan nekrotizan mediastinitte cerrahi 
deneyimimiz:16 vaka nedeniyle Osman Emre Ersin

S-036 18:25 - 18:35 Sanatoryum göğüs cerrahisi kliniği’nde ebus 
deneyimimiz Şevki Mustafa Demiröz

SÖZEL BİLDİRİLER
5

27 Nisan 2019 Cumartesi
KONUŞMACI

Sözel Salon - 5

S-037 17:30 - 17:40 
Timomada videotorakoskopi ile robotik 
cerrahi tekniklerin perioperatif sonuçlarının 
karşılaştırılması

Abidin Şehitoğulları

S-038 17:40 - 17:50 Özofagusun subepitelyal lezyonlarının tanısında eus-fna Mesut Gümüşsoy

S-039 17:50 - 18:00 Eş zamanlı ık̇i desendan nekrotizan mediastinit 
olgusunda 2 farklı tedavi yöntemin karşılaştırılması Kerem Karaarslan

S-040 18:00 - 18:10 İleri evre timik skuamöz hücreli karsinom olgusuna 
cerrahi uygulanmalı mı ? Türkan Dübüş

S-041 18:10 - 18:20 Yüksek inr değerli olgularda tüp torakostomi ve 
plevral drenaj kateteri uygulamaları Gizem Keçeci Özgür

S-042 18:20 - 18:30 Mukoepidermoid karsinom: bronkoskopik eksizyon 
yeterli mi? Abdulaziz Kök

S-043 18:30 - 18:40 Torasik outlet sendromunda modifiye posterior kas 
koruyucu yaklaşımın cerrahi anatomisi Ahmet Ertaş

S-044 18:40 - 18:50 Port kateter ıṁplantasyonunun uzun dönem 
komplikasyonları Recep Ustaalioğlu

S-045 17:30 - 17:40 Geç dönem ipsilateral retorakotomi uygulan 
hastaların klinik analizi Hasan Yavuz

S-046 17:40 - 17:50
Torasik outlet sendromlu hastalarda aktivite 
halindeki ağrı düzeyi kinezyofobiye yol açar ve 
hastaların duygudurumunu etkiler

Tüzün Fırat

SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI
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SÖZEL BİLDİRİLER
6

27 Nisan 2019 Cumartesi
KONUŞMACI

Sözel Salon - 6

S-047 17:50 - 18:00
Minimal ıṅvaziv yöntemle (abramson prosedürü) 
pektus karinatum olgularına cerrahi yaklaşım; tek 
hekim deneyimi

Türkan Dübüş

S-048 18:00 - 18:10 Pektus arkuatumun kondrosternoplasti ile cerrahi 
konstruksiyonu Tunç Laçin

S-049 18:10 - 18:20 Toraksın nadir kaviter lezyonu: posttravmatik 
pulmoner pseudokist Yücel Akkaş

S-050 18:20 - 18:30
Konjenital diyafragma hernisi tedavisinde 
ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu: tek 
merkez deneyimi

Ulaş Kumbasar

S-051 18:30 - 18:40
Kesici -delici alet yaralanmasına bağlı alt seviye 
göğüs duvarı yaralanmalarında diyafragma 
yaralanmasının vats ile incelenmesi; 18 olgu

Menduh Oruç

S-052 18:40 - 18:50 İntraparankimal yerleşimli soliter fibröz tümörler 
“18 olgunun değerlendirilmesi” İlteriş Türk

SÖZEL BİLDİRİLER
7

27 Nisan 2019 Cumartesi
KONUŞMACI

Sözel Salon - 7

S-053 17:30 - 17:40
Evre ii ve iii plevral ampiyemin cerrahi tedavisinde 
dekortikasyon: uniportal vats ve torakotominin 
karşılaştırılması

İlhan Ocakcıoğlu

S-054 17:40 - 17:50 Kompansatuar (refleks) hiperhidroz tedavisinde 
nöroplasti etkinliği, ıl̇k sonuçlarımız Ezel Erşen

S-055 17:50 - 18:00
Lokal anestezi ve sedo-analjezi eşliğinde 
gerçekleştirilen uyanık video-torakoskopik 
işlemlerin değerlendirilmesi

Osman Emre Ersin

S-056 18:00 - 18:10
Primer spontan pnömotoraksın cerrahi tedavisinde 
videotorakoskopi ve aksiller torakotominin 
karşılaştırılması

Mustafa Akyıl

S-057 18:10 - 18:20 Primer spontan pnömotoraksta nüks gelişmesi 
tahmin edilebilir mi? Murat Sarıçam

S-058 18:20 - 18:30 Sedoanaljeziyle uniportal torakoskopik 
uygulamalarımız

Murat Hüseyin 
Kapdağlı

S-059 18:30 - 18:40 İntraplevral serizin uygulaması, ratların nörolojik 
sisteminde toksik bulguya yol açmamaktadır Alkın Yazıcıoğlu

S-060 18:40 - 18:50

Akciğer kanseri tnm evreleme sisteminin 7. Ve 8. 
Baskısının neoadjuvan/ıṅdüksiyon tedavisi sonrası 
cerrahi uygulanan hastalarda karşılaştırılması - tek 
merkez 449 vakanın analizi

Tolga Evrim Sevinç

SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI
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27 Nisan 2019 Cumartesi
KONUŞMACI

Sözel Salon - 8

S-061 17:30 - 17:40 Kot fraktürlerinde cerrahi fiksasyonun rolü: 
deneysel çalışma Okan Karataş

S-062 17:40 - 17:50 Cerrahi profilaksi süresi azalınca cerrahi alan 
ıṅfeksiyonları artar mı? Suat Erus

S-063 17:50 - 18:00 Ameliyathanede ekip çalışması ile iş doyumu 
arasındaki ilişki Nejla Görener

S-064 18:00 - 18:10 Türkiye’de kadın göğüs cerrahlarının iş doyumu ve 
etkileyen faktörler Gamze Cetinkaya

S-065 18:10 - 18:20
Güvenli cerrahi patoloji yönetiminde hasta ve 
materyal güvenliği sağlamada farklı aşamalardaki 
kayıtların önemi

Zeynep Yüksel Kırcalı

S-066 18:20 - 18:30 Videotorakoskopik bant ile gerdirme cerrahisinde 
ameliyat sonrası erken dönem torasik sonuçları Gökhan Ergene

S-067 18:30 - 18:40
Torasik çıkış sendromu hastalarında farklı cerrahi 
yaklaşımlarının kinezyofobi üzerindeki etkisinin 
araştırılması

Tüzün Fırat

S-068 18:40 - 18:50 Vats lobektomide ıṅönü deneyimlerimiz Mehmet Ağar

SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI



 Seçilmiş Sözel Bildiriler

ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ 
KONGRESİ10. 
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SS-001

NeoadjuvaN/İNdüksİyoN Tedavİsİ soNrası 
PaTolojİk Tama yakıN yaNıT TesPİT edİleN 
HasTalarıN evreleme sİsTemİNdekİ yerİ
Hüseyin Melek1, Gamze Çetinkaya2, Tolga Evrim Sevinç1, Adem 
Deligönül3, Erhan Özer1, Erdem Çubukçu3, Ahmet Sami Bayram1, 
Türkkan Evrensel3, Cengiz Gebitekin3

1Uludağ Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Hakkari Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
3Uludağ Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı

Amaç: Literatürde, lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kan-
seri (KHDAK) nedeniyle neoadjuvan/indüksiyon (N/I) tedavisi son-
rası cerrahi uygulanmış hastalarda canlı tümör hücre sayısının %10 
ve altında olmasının tümör çapından daha önemli prognostik faktör 
olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte IASLC canlı tümör hücre yüz-
desinin, toplam tümör boyutuyla çarpılarak yeni patolojik T evresinin 
hesaplanmasını önermektedir. Bu çalışmanın amacı bu önerinin sağ-
kalım üzerine etkisini tespit etmektir.

Yöntem: Kliniğimizde 1996 ile 2017 yılları arasında, KHDAK ne-
deniyle segmentektomi ve üstü akciğer rezeksiyonu uygulanmış 1190 
hastanın verileri prospektif olarak kaydedildi ve retrospektif olarak 
incelendi. Klinik lokal ileri evre KHDAK nedeniyle N/I tedavisi sonrası 
cerrahi uygulanan 469 (39,4%) hasta çalışmaya dahil edildi. Piyeste 
canlı tümör hücresinin bulunmaması patolojik tam yanıt (TY,Grup 1), 
lenf nodu metastazı saptanmayan ve tümör çapının 5 cm’den büyük 
olmasına rağmen canlı tümör hücre sayısının %10 ve altında olması 
Major Yanıt (MY,Grup 2) olarak kabul edildi. Patolojik inceleme so-
nucu TY, MY veya ypEvre 1 (Grup 3) olduğu saptanan 216 hasta 
çalışma grubunu oluşturdu. Grupların sağkalımı ve etkileyen faktör-
leri analiz edildi.

Bulgular: Histopatolojik incelemede hastaların 78’i (%16,6) TY, 
19’u (%4) MY, 83’ü (%17,7) evre 1a ve 36’sı (%7,7) evre 1b olduğu 
tespit edildi. Beş yıllık sağkalım; Grup 1’de %72,5, Grup 2’de %30, 
Grup 3’te %63,4 olarak tespit edildi.

Sonuç: Lokal ileri evre KHDAK hastalarda en iyi sağkalım patolo-
jik tam yanıt saptanan hastalarda elde edilmektedir. Tümör çapı ne-
deniyle (tümör çapı >5 cm) T3-4 olarak evrelenmesi gerektiği halde 
major yanıt elde edildiği için evre 1 olarak kabul edilmesi önerilen 
hastaların sağkalımı beklenenden daha kötü olduğu tespit edilmiş, 
IASLC’nin önerisinin doğruluğu ispat edilememiştir.
Anahtar kelimeler: Neoadjuvan tedavi, indüksiyon tedavi, patolojik tam yanıt, 
patolojik tama yakın yanıt

Resim 1. Elli sekiz yaşında erkek hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde 
sağ üst lob yerleşimli trakeaya bası yapan 12 cm kitle saptandı. (Resim 1a) 
Transtorasik ince iğne aspirasyonuyla KHDAK tanısı konuldu. Kemorad-
yoterapi tedavisi sonrası kitlenin 8 cm gerilediği tespit edildi (Resim 1b). 
Evreleme mediastinoskopi de mediastinal lenf nodu metastazı saptanma-
ması üzerine Bronkoplasti ile sağ üst lobektomi, alt lob sup segmentekto-
mi ve lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Histopatolojik incelemesinde tümör 
çapı 7,5x6 cm olarak saptandı. Canlı tümör hücre sayısı %5 in altındaydı. 
Lenf nodu metastazı saptanmadı. IASLC nin önerisi (T Evresi= Tümör Çapı x 
Canlı Tümör Hücre Sayısı (%5)) hastanın evresinin ypT1aN0M0 olarak kayıt 
edilmesi şeklindedir.

SS-002

vİdeoTorakoskoPİk sleeve rezeksİyoNlar: 
GüveNİlİr ve eTkİN Tedavİ seçeNeğİ
Kenan Can Ceylan, Arkın Acar, Şeyda Örs Kaya
SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, İzmir

Giriş: Sleeve rezeksiyonlar, santral yerleşimli küçük hücreli dışı 
akciğer kanserlerinin (KHDAK) cerrahi tedavisinde yaygın olarak 
uygulanan operasyonlardandır. Videotorakoskopik cerrahi (VATS), 
günümüzde teknolojinin ve tecrübenin artmasıyla santral tümör cer-
rahilerinde de kullanılmaktadır. Kliniğimizde son yıllarda uygulanma-
ya başlanan VATS ile yapılan sleeve rezeksiyon olguları demografik, 
cerrahi, patoloji ve survey özellikleri eşliğinde sunuldu.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde videotorakoskopik rezeksiyon 
uygulanan hastalardan Kasım 2015-Kasım 2018 tarihleri arasında 
VATS ile sleeve rezeksiyon uygulanan 10 hasta çalışmaya alındı. 
Hastaların operatif, patolojik ve postoperatif özellikleri incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 2 kadın, 8 erkek olmak üzere toplam 10 has-
ta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 59,3 ± 12,78 (36-78) olarak 
saptandı. Tümörlerin yerleşimine bakıldığında 4 hastada (%40) tümör 
sol üst lobda iken 6 hastada (%60) sağ üst lobda izlendi. Hastaların 
mediastinal evrelemeleri PET-BT, EBUS ve mediastinoskopi ile yapıl-
dı. Tümüne VATS sleeve rezeksiyon uygulanan hastaların 4’ünde 2 
port insizyonu (%40) kullanılırken 6 hastada (%60) 3 port insizyonu 
açıldı. Hastaların sleeve anastomozu sırasında 4 hastada (%40) 3/0 
prolen, 4 hastada (%40) 4/0 prolen, 1 hastada (%10) 2/0 PDS ve 1 
hastada (%10) 3/0 PDS sütur kullanıldı. Ortalama operasyon süre-
si 335,3 ± 66,3 (265-460) dk idi. Postoperatif dönemde 2 hastada 
morbidite, 1 hastada mortalite izlendi. Postoperatif dönemde akut MI 
geçiren hasta postop 4.günde ex oldu. Hastaların postoperatif drenaj 
süreleri 5,2 ± 1,93 (3-10) gün ve hastanede kalış süreleri 6,2 ± 2,04 
(4-11) gün olarak saptandı. Patolojik özellikler incelendiğinde tümör 
çap ortalaması 2,53 ± 1,42 (1-5,5) cm idi. 5 hastanın (%50) patolo-
jik tipi skuamöz hücreli karsinom iken 3 hasta (%30) tipik karsinoid 
ve 2 hasta (%20) büyük hücreli karsinom tanıları aldı. Patolojik ev-
relemeye göre erken evre olmayan 3 hasta (1 hasta 2B ve 2 hasta 
3A olmak üzere) onkoloji konseyinde görüşülerek adjuvan tedavisi 
düzenlendi. Hastaların takip süreleri ortalama 486,2 ± 347,05 (4-
966) gün olarak hesaplandı. Exitus olan hasta dışındaki 9 hastanın 
hastalıksız takibi halen devam etmektedir.

Tartışma: Normal şartlarda torakotomi yöntemiyle dahi temkinli 
yapılan sleeve rezeksiyonların VATS uygulamaları giderek yaygın-
laşmaktadır. Tecrübeli merkezlerde yapılan bu operasyonların süresi 
açık yönteme göre daha uzun olsa da, postoperatif ağrı, drenaj süresi, 
hastanede kalış süresindeki azalma avantajı ile hastalara morbiditesi 
daha az bir postop dönem sunmaktadır.
Anahtar kelimeler: VATS, Sleeve lobektomi, Akciğer kanseri

SS-003

evre 2B küçük Hücrelİ dışı akcİğer kaNserİ 
suBGruPlarıNıN ProGNosTİk karşılaşTırılması, 
139 HasTaNıN reTrosPekTİf aNalİzİ
Muhammet Sayan, Elgun Valiyev, Aynur Baş, Ali Çelik, İsmail Cüneyt 
Kurul, Olgun Kadir Arıbaş, Abdullah İrfan Taştepe
Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Akciğer Kanseri TNM8. Evrelemesine göre evre 2b hasta 
grupları T1-2 N1 M0 ve T3 N1 M0 hastaları içermektedir. Birçok ça-
lışmada akciğer kanserinde en önemli prognostik faktörün tümörün 
evresi olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmamızda aynı tümör evresini 
oluşturan hasta grubunda tümör boyutu, visseral plevra invazyo-
nu, lenf nodu gibi değişkenlerin prognostik etkisi etkisi araştırılması 
amaçlandı
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Materyal ve Metod: Gazi Üniversitesi Etik komiyonu kurul ona-
yından sonra departmanımızda küçük hücreli dışı akciğer kanseri 
nedeniyle opere edilen ve patolojik evrelemesi evre2B olarak rapor-
lanan 139 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 15’i kadın, 143’ü 
erkekti. Yaş ortalaması 61,5 tu. Hastaların genel ve hastalıksız sağ-
kalımları, N1 varlığı, tümör çapı, histopatolojik tip, visseral plevra 
invazyonu, yaş ve cinsiyete göre karşılaştırılmalı olarak analiz edildi. 

Sonuçlar: 5 yıllık genel sağkalım 50,4%, 5 yıllık hastalıksız sağ-
kalım 54,9% olarak belirlendi (Resim 1a). Yapılan analizlerde N1 
(+) grupta T3 gruba göre sağkalımın daha kötü olduğu görüldü. 
Pnömonektomi yapılması, SCC histopatolojisi ve tümör çapı sağka-
lım için negatif prognostik faktör olarak saptandı. Visseral plevra in-
vazyonu ve adenokanser histopatolojisinin tümör rekürrensini istatis-
tiksel olarak anlamlı şekilde olumsuz etkilediği belirlendi. T2bN1M0 
grubunun sağkalımı T3N0M0 grubuna göre daha kötü bulundu 
(Resim1b,c,d). 

Yorum: 2016 da kabul edilen ve uygulanmaya başlanan 8.TNM 
sistemine göre Evre 2B küçük hücreli dışı akciğer kanserleri heterojen 
bir gruptur ve bu gruptaki sağkalım çalışmaları arttıkça ayrı bir grup 
oluşması gündeme gelebilir.
Anahtar kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, lobektomi, TNM8

Resim 1a. Genel sağkalım eğrisi 
Resim1b. Rezeksiyon tipine göre sağkalım karşılaştırması (p<0.05) 
Resim 1c. bT2bN1M0 ile diğer subgrupların sağkalım karşılaştırılması (p<0.05) 
Resim 1d. Visseral plevra invazyonu ve rekürrens arasındaki ilişki (p<0.05)

SS-004

erkeN evre küçük Hücrelİ dışı akcİğer 
kaNserlİ HasTalarda İmmüN skorlama sİsTemİ: 
Baskılayıcı, sİToToksİk T leNfosİTlerİ ve Nk 
Hücrelerİ mekaNİzmalarıN ÖNemİ
Akif Turna1, Esin Aktaş Çetin2, Ayşe Engin2, Gizem Ayan3, Günnur Deniz2

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Ve Araştırma Enstitüsü İmmünoloji 
Anabilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Tümörün kendisi ve yapılan tedavinin yanı sıra, tümörün 
geliştiği konağın bağışıklık yanıtı da hastalarda sağ kalımı etkiliyor 

olabilir. Bu çalışmada, opere edilmiş küçük hücreli akciğer kanserli 
(KHDAK) hastalarda sitotoksik(CD8+) T lenfositleri CD4+ T lenfo-
sitleri ve NK hücreleri ile klinikopatolojik parametreler ve sağ kalım 
arasında bağıntı araştırıldı. 

Hastalar ve YÖNTEMLER: Çalışmada T1-3N0M0 evresinde 
46 küçük hücreli akciğer kanserli olgu ile 46 sağlıklı olgu değerlen-
dirildi. Hastalardan ameliyattan önce alınan periferik kanda CD3-
CD16+CD56+ NK hücreleri CD4+CD25+Foxp3+ düzenleyici 
hücreler (Treg) ve CD8+CD28- T hücreleri akan hücre sayacında ve 
NK hücreleri ile CD8+ T hücrelerinin sitotoksisiteleri CD107a degra-
nülasyon testi ile ölçüldü. 

Bulgular: Total CD3+ ve CD4+ T yardımcı hücreleri KHDAK’lı ol-
gularda sağlıklı bireylere göre daha düşük bulundu(Sıra ile p=0.020 
ve p=0.021). KHDAK’li olgularda HLA-DR ifadesi sağlıklı birey-
lerdekine göre daha yüksek bulundu(p<0.001). Baskılayıcı özelliği 
olan CD3+CD4+CD25+FoxP3+ hücreler, akciğer kanserli olgu-
larda sağlıklı bireylere göre anlamlı ölçüde farklı değil idi(p=0.067). 
KHDAK’li olgularda NK ve CD8+CD28- baskılayıcı T lenfositlerinin 
sayısının arttığı(p=0.002 ve p=0.005), ancak, CD8+CD28+ T len-
fositlerinin, sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede 
az olduğu saptandı(p<0.001) saptandı. Bunun ile birlikte CD8+ 
hücrelerin oranı, KHDAK’li olgularda farklı değil idi(p=0.33). CD3−
CD16+CD56+ NK hücreleri ve CD3+CD16+CD56+ NKT hücre-
leri KHDAK’li hastalarda sağlıklı bireylere göre daha yüksek oranda 
sağtandı (Sırası ile p=0.002 ve p=0.005). Her ne kadar, NK hüc-
relerinin sitotoksik aktivitesi, gruplar arasında fark göstermemiş olsa 
da(p=0.299), CD8+ T lenfositlerinin sitotoksik aktivitesi akciğer 
kanserli olgularda daha yüksek idi(p=0.005). Lenf nodu metastazı 
olan hastalarda CD3+HLA-DR+ hücreler istatistiksel olarak anlamlı 
ölçüde yüksek bulundu(p=0.005). T1 olgularda ise T2 ve T3 olgu-
lara göre daha düşük sayıda aktive T lenfositi saptandı(p=0.035). 
Sağ kalımlar irdelendiğinde, immünolojik değişkenler ile sağ kalımı 
belirleyen bir skorlama sistemi oluşturuldu.

Sonuç: Bulgularımız, sitotoksik T lenfositlerinin akciğer kanserli 
olgularda, tümör hücrelerinin bağışıklık sisteminden kaçışını doğru-
layacak şekilde düşük olduğunu gösterdi. Ayrıca, aktive T lenfositleri, 
tümörlü ve lenf nodu tutulumu olan olgularda da yüksek bulundu. 
KHDAK hastalarında sağkalımı daha iyi tahmin ettirecek ek bir skor-
lama sistemi oluşturmak mümkündür.
Anahtar kelimeler: Tümör immünolojisi, akciğer kanseri, cerrahi, T lenfositleri, Nk 
hücreleri

SS-005

aTrİyum rezeksİyoNlarımız ve soNuçları
Aysun Kosif, Volkan Baysungur, Sevinç Çıtak, Mine Demir, Levent Alpay, 
Merve Karaşal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Sadece kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edildiğinde 
düşük sağkalım ve kötü prognozlu lokal ileri evre T4 tümörlerden 
sayılan atriyum invazyonlarında nod negatif komplet rezeksiyonlarda 
düşük morbidite ve mortalite mümkündür. 

Metod: Ağustos 2008- Nisan 2018 yılları arasında, Süreyyapaşa 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniğinde 32 olguya at-
riyum rezeksiyonu yapıldı. Bu olgular demografik veriler, tümör çapları, 
sağ kalımlar,ameliyat esnasında ve sonrasında kullanılan kan ve kan 
elemanları kullanımı, taburculuk günleri ve histolojik tipler açısından 
hastane kayıtları ve hasta notları retrospektif olarak taranarak incelendi. 

Sonuçlar: Toraktomi ile yirmisekizi erkek toplam otuziki olgunun, onye-
disine sol pnömonektomi, ondördüne sağ pnömonektomi yapıldı ve bun-
lardan dördünde bronkoplevral fistül gelişti. Mekanik ventilasyon ihtiyacı 
on olguda gelişti. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle dört olgu ve 
bir olgu ise küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle neoadjuvan kemote-
rapi (KT) almıştı. Perikardiyal mesh dört tanesine kullanıldı. Tamamlayıcı 
pnömonektomi yapılan bir olguya da vena kavaya greft ile rekonstrüksi-
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yon yapıldı. Postoperatif dokuzuncu günde hemoptizi nedeniyle bir hasta 
kaybedildi. Bu vakaları literatür eşliğinde sunmayı planlıyoruz

Tartışma: Preoperatif değerlendirmede; lenf nodu tutulumu ol-
madığı öngörülen komplet rezeksiyon yapılabilecek olgulara cerrahi 
şansı verilmelidir.
Anahtar kelimeler: atrium rezeksiyonu, T4 tümör sağkalım,

Tablo 1.

Hasta sayısı(n:32)

Cinsiyet E/K 28/4
Yaş 63,8(40-83)
Histolojik tip
• Skuamöz hücreli karsinom
• Adeno karsinom
• Büyük hücreli karsinom
• Nöroendokrin tümör

24(%75)
6(%18,5)
1(%3,1)
1(%3,1)

Rezeksiyon tipi
• Sol pnömonektomi
• Sağ pnömonektomi
• Bilobektomi inferior

17(%53,1)
14(%43,8)
1 (%3,1)

Tümör çapı (mm) 44,8(10-140)
Kan ve kan ürünleri
• Eritrosit
• TDP
• Kriyospitat

2,6(0-8)ünite
2,9(0-20)ünite
2,9(0-21)ünite

Hastane yatışı (gün) 5,5(1-9)
Komplikasyon
• Bronkoplevral fistül
• Hemoptizi
• MV

4
1

10

Tablo 2.

Hasta sayısı(n:17)

Sağ kalım (ay) 24,8 (1-52)
30 günlük mortolite
90 günlük mortalite
1 yıllık mortalite

1 (%5,8)
1 (%5,8)

5 (%29,4)
Ölüm Bildiri Sistemi(ÖBS); Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafindan 
01.01.2013 tarihinde devreye girmiştir. Tabloda sağ kalımları verilen hastalar hastane veri tabanından ve ÖBS 
sisteminden bakılmıştır. ÖBS sisteminden önce dış merkezde kaybet-dilen hastalar istatistiğe dahil edilmemiştir.

SS-006

m1a akcİğer kaNserlerİNde radİkal cerraHİ 
Tedavİ uyGulaNaBİlİr mİ
Ahmet Ferudun Işık, Ahmet Uluşan, Mehmet Akif Ekici, Maruf Şanlı
Gaziantep Üniversitesi,Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada, M1a plevral metastazlı akciğer kanseri hasta-
larında cerrahi tedavi uygulamaları ve sonuçları incelenmiştir. Ayrıca 
literatür çalışmaları ve mevcut kılavuzlar ışığında hayatta kalma veri-
lerini analiz etmek hedeflenmektedir.

Gereç-Yöntem: 2007 ile 2019 yılları arasında Gaziantep üniver-
sitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim dalında M1a plevral metastazlı ak-
ciğer kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 25 hasta dosyaları 
üzerinden retrospektif olarak taranmıştır. Hastalara yapılan ameliyat-
lar, hastanede kalış süreleri, kitle yerleşim yerleri ve Pet de tutulum-
ları incelenmiş ve sag kalım analizi yapılmıştır. Nüks olup olmadıgı 
arastırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan 25 hastanın 20 si erkek(%75), 5 i ka-
dın(%25) dı. Yaş ortalamaları 57,7(37-74) idi. Hastaların %84 ü ade-
nokanser,%8 i yassı hücreli, %8 i diğer tür kanserlerdi. En sık yapılan 
ameliyat %56 ile Dekortikasyon+HİPEK idi. 20 hastada(%80) nüks 
izlenmezken, 5 hastada(%20) nüks gözlendi. Hastalarda median sağ-

kalım süresi 753 gün olarak bulunmuştur. Yine kliniğimizde beyin 
metastazlı opere hastalarla karşılaştırıldığında median sağkalımlarda 
anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca yine kliniğimizde opere edilen tüm 
oligometastatik hastalarla karşılaştırıldığında da median sağkalımlar-
da plevral metastaz ve diğer gruplar arasında anlamlı fark yoktur.

Sonuç: Akciğer kanseri, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin 
başlıca nedenidir. Akciğer kanseri hastalarının yaklaşık %80 i küçük 
hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK) dir ve bunların % 70'inde 
hastalık ileri evrede teşhis edilebilir. Oligometastatik hastalığı olan 
hasta alt grubu primer tümör ve metastazın cerrahi rezeksiyonun-
dan faydalanabilir, ancak bugüne kadar çok sınırlı veri mevcuttur. 
Özellikle beyin metastazlı hastalarda radikal cerrahi kullanılan bir 
yöntemdir. Bu çalışmada M1a plevral metastazlı hastalarda da radi-
kal cerrahinin etkin bir yöntem olduğu bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: M1a,Plevral Metastaz, Metastatik Akciğer kanseri

met. yeri beyin plevra karşılaştırmalı grafiği

SS-007

malİGN Plevral effüzyoNlarıN ProGNoz 
TaHmİNİNde “leNT” skorlamasıNıN eTkİNlİğİ ve 
sürvİ HesaPlama modülü
Ahmet Bülent Kargı1, Levent Korkmaz2, Aysun Kosif3, Banu Aktin4, 
Serhat Yalçınkaya5, Hüseyin Ulaş Çınar6, Salih Çokpınar7, Ekber Şahin8

1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, VM Pendik Medicalpark Hastanesi, İstanbul 
2İstinye Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi, İstanbul 
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul 
4Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir 
5Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kütahya 
6Medicana Samsun Hastanesi 
7Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın 
8Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas

Giriş ve Amaçlar: Malign plevral efüzyon (MPE) metastatik ma-
ligniteleri olan hastaların yaklaşık yarısında hastalığın seyri sırasında 
görülen bir durumdur. MPE’lara bağlı nefes darlığı yaşam kalitesini 
bozar ve çoğu zaman konvansiyonel tedavileri de engeller. MPE varlı-
ğı kötü prognozun bir göstergesidir. 2014 yılında Clive ve arkadaşları, 
MPE’li hastalarda prognozu öngörme amacıyla “LENT skoru” olarak 
adlandırılan ve dört değişkenden (Plevral sıvı Laktat dehidrogenaz 
[LDH], ECOG [Eastern Cooperative Oncology Group] performans 
skoru, NLR [serum nötrofil/lenfosit oranı] ve Tümör tipi) oluşan bir 
skorlama önerdiler (Tablo 1). Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Plevra 
Çalışma Grubu olarak MPE’li hastalarda LENT skorlamasının etkin-
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liğinin ortaya koymak, bir yandan da yaygın kullanıma girmesi için 
kolayca hesaplama yapılmasını sağlayacak bir yazılım oluşturduk.

Materyal ve Metod: Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Plevra Çalışma 
Grubu olarak 6 ayrı merkezde Eylül 2008- Eylül 2018 tarihleri ara-
sında çeşitli etyolojilere bağlı MPE tanısı konulan 123 hasta değer-
lendirilmeye alındı. Hastaların yaş, cins, ECOG durumu, tümör tipi, 
plevral efüzyon tarafı, plevral sıvı LDH, kan nötrofil ve lenfosit sayıları 
kaydedildi. 

LENT skorları ile birlikte sağkalım verileri hesaplandı. LENT skoru 
0-2 arası düşük riskli, 3-4 orta riskli, 5-7 yüksek riskli olarak değer-
lendirildi. Hastaların demografik özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Daha sonra elde edilen sonuçlara göre çevrimiçi veya çevrimdışı 
olarak çalışabilecek “ malign plevral effüzyonlarda beklenen sürvi he-
saplama modülü” oluşturuldu. Klinisyenin hastanın yalnızca 5 para-
metresini girerek (plevral sıvı LDH, ECOG, kan nötrofil, kan lenfosit, 
tümör cinsi) kolayca hesaplama yapmasını sağlamak amaçlandı. 

Sonuçlar: LENT skoru MPE hastaların prognozunu gösteren kulla-
nışlı ve etkili bir skorlama sistemidir ve daha yaygın kullanıma girmesi 
önerilmelidir. Bizler de Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Plevra Çalışma 
Grubu ve İstinye Üniversitesi Bilgisayar Mühendislik Fakültesi işbirliği 
ile hastaların 5 parametresini (plevral sıvı LDH, ECOG, kan nötrofil, 
kan lenfosit sayıları, tümör cinsi) girerek tahmini sürvi hesaplayacak 
bir yazılım gerçekleştirdik.
Anahtar kelimeler: plevra, malign plevral effüzyon, LENT, NLR, ECOG

Tablo 1. LENT skorlaması

Parametre Değer Skor

L Plevra sıvısı LDH <1500 0
>1500 1

E ECOG 0 0
1 1
2 2

3-4 3
N Nötrofil/Lenfosit oranı <9 0

>9 1
T Tümör Tipi Düşük risk* 0

Orta risk** 1
Yüksek risk*** 2

*Düşük riskli: mezotelyoma, hematolojik malignensiler **Orta riskli: meme ca, jinekolojik kanserler, renal hücreli 
karsinoma ***Yüksek risk: bronş ca ve diğer kanserler.

Tablo 2. Gruplara göre sürviler.

Parametre n (%) Sürvi (ay) p

Cinsiyet Erkek 75 (61) 8,68 0,026
Kadın 48 (39) 14,02

Taraf Sağ 54 (43,9) 10,83 0,896
Sol 39 (31,7) 9,92

Bilateral 30 (24,4) 11,57
Patoloji MPM 15 (12,2) 5,53 0,001

Bronş ca 61 (49,6) 8,03
Meme ca 21 (17,1) 21

Hematolojik 2 (1,6) 11,5
Diğer 24 (19,5) 11,75

LENT skoru Düşük (0-2) 18 (14,6) 16,61 0,022
Orta (3-4) 60 (48,8) 11,65

Yüksek (5-7) 45 (36,6) 7,13
MPM: Malign Plevral mezotelyoma

SS-008

malİGN Plevral mezoTelyamalı ToPlam 66 
HasTaNıN reTrosPekTİf aNalİzİ
Cemal Özçelik, İsmail Can Karacaoğlu, Alper Avcı
Çukurova Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana

Giriş ve Amaç: Malign Plevral Mezotelyoma (MPM) son yıllarda 
giderek artan sıklıkla rastlanılan ve asbest ile doğrudan ilişkisi olan bir 
tümördür. Ortalama sağkalım süresi oldukça kısa olan bu tümörlerde 
erken tanı oldukça önemlidir. Ülkemizde de, bazı bölgeler, bu kanser 
için predispozan olan asbestten zengin topraklar içermektedir. Bizim 
de çalıştığımız bölge (Adana) çevresinde ak toprak adı verilen tremo-
litden zengin Çermik; amfibol türü mavi asbest denilen krosidolitten 
zengin Diyarbakır, Niğde; nonasbest erionitten zengin toprağa sahip 
Kapadokya’dan MPM tanılı hastalarımız olmaktadır. Hastanemizde 
2011-2018 yılları arasında yatarak tetkik ve tedavi edilen MPM’lı 66 
olguyu, retrospektif olarak değerlendirip, sonuçları paylaşmak istedik. 

Yöntem: Malign Plevral Mezotelyoma tanısı almış olan olgular, 
retrospektif olarak incelenmiştir. Ortalama sağkalım ve istatistiksel 
kıyaslamalar SPSS Version 24 istatistik programı kullanılarak Kaplan 
Meier analizi altında Log-rank testi yapılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların 28’i kadın 38’i erkekti, 58’i ölü 8’i ise sağdı. 
Tanı koyulduğu andan itibaren, ortalama sağkalım süresi 20,5 ay ola-
rak bulundu. Yaş aralığı 37 ile 85 arasında değişmekteydi. Olguların 
30’una VATS ile tanı konularak onkolojiye yönlendirilmiştir, 5’ine 
ekstraplevral pnömonektomi (EPP), 31’ine ise total plörektomi/de-
kortikasyon (P/D) yapılmıştır. P/D yapılan olguların 9’una eş zamanlı 
diafragma rezeksiyonu, 1’ine perikardiektomi, 2’sine duvar rezeksi-
yonu, 3’üne ise hem diafragma rezeksiyonu hem perikardiektomi ya-
pılmıştır. Tüm olgular içerisinde epiteloid tip mezotelyoma %72,7 ile 
en sık gözlenen subgruptu. Bunu bifazik tip izlerken (%21,2), sarko-
matoid tip en az izlenen subgruptu (%6,1). Epiteloid tipteki olguların 
ortalama sağkalımı 24,3 ay, sarkomatoid tiptekilerin 5,3 ay, bifazik 
tiptekilerin ortalama sağkalımı ise 10,3 aydı (p<0,001). P/D yapı-
lanların ortalama sağkalımı 22,3 aydı, biyopsi sonrası tanı konularak 
onkolojiye yönlendirilen olguların ortalama sağkalımı 20,3 aydı, EPP 
yapılan olguların ise ortalama sağkalımı 5,2 aydı (p<0,001).

Tartışma ve Sonuç: Literatüre benzer şekilde, epiteloid tip tümöre 
sahip olanlar diğerlerine göre; cerrahi yapılanlar arasından P/D yapı-
lanlar EPP yapılanlara göre anlamlı olarak daha iyi sağkalım süreleri 
göstermekteydiler.
Anahtar kelimeler: mezotelyoma, plevral hastalık, ektraplevral 
pnömonektomi,dekortikasyon, plörektomi

SS-009

vİdeoTorakoskoPİk Plevral BİyoPsİsİ yaPılaN 
efüzyoNlu HasTalarda, HİsTolojİk BulGular 
İle Plevra sıvısıNdakİ karsİNoemBrİyojeNİk 
aNTİjeN (P-cea) değerlerİNİN malİGNİTe 
açısıNdaN ProsPekTİf olarak 
değerleNdİrİlmesİ
Kadir Burak Özer1, Mesut Buz1, Ekin Ezgi Cesur1, Attila Özdemir1, Fatma 
Tuğba Özlü1, Gonca Gül Geçmen2, Recep Demirhan1

1S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Giriş: Plevral efüzyon, plevral sıvının sekresyonu ile absorbasi-
yonu arasındaki dengenin bozulması sonucu plevral boşlukta sıvı 
birikmesidir. Malign plevral efüzyonlar ise oluşan plevral sıvıda sito-
lojik olarak malign hücreleri içerdikleri ve histopatolojik olarak ma-
lign tutulumun gösterildiği sıvılardır. Plevra sıvısının benign – malign 
ayrımının yapılması tedavi ve prognozun belirlenmesi açısından son 
derece önemlidir. Bu çalışmamızda videotoraksokopik (VATS) plev-



25-28 Nisan 2019, Belek, Antalya

24

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi KongresiSEÇİLMİŞ SÖZEL BİLDİRİLER

ral biyopsisi ile histopatolojileri belirlenen plörezili hastaların plevral 
CEA değerlerinin malignite tanısındaki doğruluğunun ve güvenilirli-
ğinin araştırılmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Videotorakoskopik plevra biyopsisi yapılan 79 
ardışık hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan tüm hastaların 
operasyon öncesi ameliyat masasında 50 cc plevral sıvısı CEA tayini 
amacıyla biyokimya laboratuvarına, VATS ile alınan plevral biyop-
siler ile geri kalan tüm plevral sıvı sitolojik tanısı için patoloji labo-
ratuvarına gönderildi. Plevral sıvıda CEA düzeyleri kemilüminesan 
yöntemi ile çalışıldı.

Bulgular: VATS ile plevral biyopsisi yapılan 80 hastanın 41’i 
malign 38’i benign olarak raporlandı. Malign tanılar arasında akci-
ğer, kolon, meme kanseri metastazları ile mezotelyoma mevcut idi. 
Benign tanılarda ise tüberkülöz ve kronik inflamasyon sıklıkla saptan-
dı. Tanılar ve CEA değerleri karşılaştırılması yapıldığında gruplar ara-
sı demografik özelliklerde anlamlı fark olmadığı görüldü. Ortalama 
CEA değerleri malign plörezide 258,3 ng/ml, benign plörezide 4,08 
ng/ml idi. Plevral sıvıda CEA’nın pozitif cut off değeri >20 ng/ml ola-
rak yapılan istatistiksel çalışmada malign sıvılarda CEA değerlerinin 
yüksekliği benign sıvılara göre anlamlı derecede farklı saptandı. (p < 
0,0001) Malign sıvılarda ölçülen CEA’nın sensitivitesi % 85,3, spesifi-
tesi %94,8 olarak bulundu.

Sonuç: Etyolojisi bilinmeyen plevral efüzyona sahip hastalar-
da, plevral sıvıda CEA ölçümü, kolay bulunabilen hızlı, güvenli ve 
uygun maliyetli bir yöntemdir. Plevral sıvıda yüksek CEA değerleri 
maligniteyi desteklediğinden dolayı, plevral efüzyonlu hastalarda uy-
gun tedavi seçeneği açısından zaman kazandıran bir belirteç olduğu 
kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Plevral Efüzyon, Karsinoembriyojenik Antijen, 
Videotorakoskopik Plevra Biyopsisi, Malign Plörezi

SS-010

Tİmİk ePİTelyal TümÖrlerde ruTİN veya selekTİf 
leNf Nodu dİseksİyoNu
Melike Ülker1, Berk Çimenoğlu1, Tuğba Coşgun2, Erkan Kaba2, Berker 
Özkan1, Alper Toker1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Timik epitelyal tümörlerde (TET) cerrahi sırasında medias-
tinal lenf nodu diseksiyonunun rolü net değildir. Bu çalışmada me-
diastinal lenf nodu diseksiyonu (MLND) uygulanan TET'li hastalar 
değerlendirilmiştir.

Materyal ve Method: Ocak 2014 - Temmuz 2018 arasında TET'li 
37 hastaya açık cerrahi girişim uygulandı. Bu hastalara ipsilateral 
veya radikal MLND ve servikal tutulum olan vakalarda ilave radikal 
servikal LND yapıldı. Lenf nodu tutulumu ile ilişkili olabilecek faktör-
ler retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: Altı (% 16.2) hastada malign lenf nodu tutulumu sap-
tandı. Bu hastaların hepsi Masaoka Koga Evre 3 ve 4A idi (p <0.05). 
Lenf nodu pozitifliği tümörün histopatolojisine göre farklılık göster-
medi (p> 0.05). Beş (% 13.5) hastada preoperatif klinik inceleme-
lerinde servikal lenfadenopati saptanması nedeniyle radikal servikal 
lenf nodu diseksiyonu da uygulandı ve bunlardan ikisi (% 40) pozitif 
tespit edildi. Ameliyat öncesi kanıtlanmış MLND pozitifliği olan üç 
(% 8) hasta ve servikal bölgede klinik olarak şüpheli nodu olan beş 
hasta vardı, ikisi pozitif idi (% 40). Klinik olarak şüpheli mediasti-
nal lenf nodu tutulumu olmayan 29 hastanın sadece 1 tanesinde (% 
3,4) pozitif MLND tespit edildi. Lenf nodu pozitif 6 hastanın 3'ü nüks 
nedenli opere olmuştu. Lenf nodu pozitif olan hastalarda hastalıksız 
sağkalım ve ortalama sağkalım süreleri sırasıyla 23 ay (6-50 ay) ve 44 
ay (36-52 ay) idi. Pozitif lenf nodu saptanan tüm hastalara adjuvan 
kemoterapi uygulandı.

Sonuç: MLND, klinik olarak şüpheli lenf nodu olan hastalarda 
ve ilk operasyonlarında Masaoka Koga Evre 3 ve 4A hastalarda ru-

tin bir yaklaşım olabilir. Lokal nüks cerrahisinde MLND önerilebilir. 
Boyunda lenf nodu metastazı tanımlandığında servikal diseksiyon 
yapılabilir.
Anahtar kelimeler: Timik epiteltal tümör, timoma, lenf nodu diseksiyonu

Resim 1. Boyun ve mediastende lenfadenopati

SS-011

Tİmİk NeoPlazİlerİN malİGNİTe 
PoTaNsİyellerİNİ Belİrlemede PreoPeraTİf 
BİlGİsayarlı TomoGrafİNİN rolü
Ulaş Kumbasar1, Onur Taydaş2, Serkan Uysal1, Erkan Dikmen1, Mustafa 
Yılmaz3, Metin Demircin1, Rıza Doğan1, Macit Arıyürek4

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Radyoloji Kliniği 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Anterior mediastinal kitleler birçok farklı gruptan neop-
lazmlardan oluşur, timik epitelyal tümörler en sık görülen tiptir. Timik 
malignitelerde histolojik alt tip, tümör evresi ve rezeksiyonun tam ol-
ması en önemli prognostik faktörler olarak kabul edilir. Bu çalışmanın 
amacı timik neoplazilerde preoperatif bilgisayarlı tomografi özellikleri 
ile histolojik tipler arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntem: Anterior mediastinal kitle nedeniyle opere edilen 40 has-
tanın ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi özellikleri ve patolojik 
verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar timomalar, timik karsi-
nomlar ve diğerleri olarak gruplandırıldı.

Bulgular: Şekil, kontur, nekroz, lenf nodunda büyüme, çevre 
organizasyonu, patolojik invazyon paterni, iç yoğunluk, kistik kom-
ponent varlığı, plevral / perikardiyal efüzyon ve kalsifikasyon gibi 
bilgisayarlı tomografi özellikleri histolojik alt tiplerle karşılaştırıldı. Bu 
parametreler arasında sadece patolojik invazyon ve çevre organizas-
yonu gruplar arasında istatistiksel olarak farklıydı (sırasıyla p <0.001 
ve p = 0.001). Bilgisayarlı tomografi ile patolojik tümör boyutları ve 
histolojik alt tipler arasındaki korelasyon da analiz edildi ve histolojik 
alt tipler ile patolojik tümör boyutları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark bulunmadı (p> 0,05).

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre bilgisayarlı tomografi ile 
görüntülemenin timik neoplazmalar ve anterior mediastinal kitle-
ler için evre ve malignite potansiyelinin öngörülmesinde sınırlı rolü 
vardır.
Anahtar kelimeler: bilgisayarlı tomografi, timik neoplaziler, cerrahi, malignite, 
preoperatif değerlendirme
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Tablo 1. Bilgisayarlı tomografideki bulgular

Tablo 2. Histolojik Subtipler

Tanı Sayı %

Timik karsinoma 7 17,5
Timik kist 8 20,0
Timik hiperplazi 2 5,0
Foliküler hiperplazi 3 7,5
Timoma tip A 3 7,5
Timoma tip AB 2 5,0
Timoma tip B1 2 5,0
Timoma tip B2 7 17,5
Timoma tip B3 1 2,5
Undiferansiye pleomorfik sarkom 1 2,5
Granülomatöz inflamasyon 1 2,5
Nöroendokrin tümör 1 2,5
Perikardial kist 1 2,5
Vasküler malformasyon 1 2,5
Toplam 40 100,0

SS-012

medİasTİNal kİTlelerde cerraHİ rezeksİyoN 
yÖNTemlerİ
Ersin Sapmaz1, Merve Şengül İnan1, Hakan Işık1, Okan Karataş1, Kuthan 
Kavaklı1, Onur Genç2

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

Mediastenin kitleleri, timik hiperplazilerden timik karsinomalara, 
diğer primer tümörlerden metastatik hastalığa kadar geniş bir hastalık 
çeşitliliğini temsil ederler.Bu çalışmada hastanemizin Göğüs Cerrahisi 
departmanında 2003 - 2018 yılları arasında mediastinal yerleşimli 
kitleler nedeniyle cerrahi olarak tanısal girişim ya da rezeksiyon uygu-
lanan hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak inceledi. 

Çalışmamızda mediastinal kitle veya kist nedeniyle ameliyat edilen 
toplam 169 hastanın 50‘si (%29.6) kadın, 119 ‘u (70.4) erkektir. Yaş 
ortalaması 35.2 yıldır. Kitle veya kistler, olguların 114’ ünde (%67.4) 
ön mediastende, 28’inde (%16.5) orta mediastende, 27’sinde 
(%15.9) ise arka mediastende yerleşmiştir.Hastaların 58’una (%34.9) 
posterolateral torakotomi, 53’üne (%31.3) sternotomi, 36’sına 
(%21.3) robotik cerrahi, 16’sına (%9.4) anterior mediastinotomi, 
6’sına (%3.5) VATS uygulanmıştır. Hastaların ortalama hastanede 
kalış süresi 6.3 gündür. Yapılan cerrahi prosedürlerin yıllara göre da-
ğılımı incelendiğinde 2015-2016 yıllarından itibaren robotik cerrahi-
nin vakaların büyük çoğunluğunu oluşturduğu dikkati çekmektedir. 
Son sekiz yıldan itibaren mediastinal kist ve kitlelere torakotomi ve 
sternotomi ile yaklaşım azalmış, Videotorakoskopik ve Robotik yak-
laşım artmıştır.

Ön mediastende kitle ya da kist nedeniyle ameliyat yapılan toplam 
114 hastanın 78’i erkek 36’ı kadındı.Hastaların 31’inin (%27.1) şika-
yeti yoktu.En sık şikayet göğüs ağrısı (%12.2) idi. Bu grupta hastala-
rın ortalama hastanede yatış süresi 4.97 gündü. Bu hasta grubunda 
preoperatif tanı için 31 hastaya BT eşliğinde transtorasik iğne byop-
sisi uygulanmıştır.Bu grupta en sık şikayet nefes darlığıydı. Ortalama 
hastanede kalış süresi 7.11 gündü. Bu grupta en sık patoloji 14 hasta 
(%50) perikardiyal kisttir. 

Posterior mediasten grubundaki 27 hastanın 23 ‘ü erkek 4’ü ka-
dındı. Hastaların 14 ‘ü asemptomatikti. Bu gruptaki lezyonların 4’üne 
robotik cerrahiyle 2’sine Vats 21’ ine ise torakotomi ile yaklaşılmıştır. 
En sık karşılaşılan patoloji schwannomadır. Toplam 36 hastaya robo-
tik cerrahi uygulamıştır ve bunların 32 si anterior mediasten lezyonla-
rı için yapılmıştı. Çalışmamızda Myastenia gravisi olan 19 hasta mev-
cuttu.Bu hastaların 11’inen robotik cerrahiyle 7 ‘sine sternotomiyle 
yaklaşılmıştı. Myastenia gravisi olan hastaların hastanede ortalama 
yatış süresi 4.9 gündü. Sternotomi yapılan Myastenia gravisli hastala-
rın ortalama yatış süreleri 5.5 gün iken robotik cerrahi uygulananların 
4.5 gündü. 

Sonuç olarak mediasten lezyonları titiz bir preoperatif evaluasyon-
la incelenmelidir. Lezyonun yerleşim yerine göre uygun cerrahi giri-
şim seçilmeli ve komplet rezeksiyon hedeflenmelidir.
Anahtar kelimeler: mediasten kitle, rezeksiyon, robotik

Tablo 1. Operasyon şekillerine göre lezyonların yerleşim yeri

Ön Mediasten Orta Mediasten Arka Mediasten Toplam

Torakotomi 12 25 21 58
Sternotomi 52 1 53
Anterior mediastinotomi 16 16
Vats 2 2 2 6
Robotik 32 4 36
Toplam 114 28 27 169
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Tablo 2. Yıllara göre cerrahi girişim çeşitleri

2003-
2004

2005-
2006

2007-
2008

2009-
2010

2011-
2012

2013-
2014

2015-
2016

2017-
2018

torakotomi 10 10 16 16 5 2
sternotomi 4 10 9 15 12 1 4
anterior 
mediastinotomi

1 1 4 2 5

vats 3 3
robotik cerrahi 1 35
toplam 15 21 29 33 25 2 44

SS-013

TİmekTomİNİN myasTeNİa Gravİslİ HasTalarda 
PosToPeraTİf İlaç kullaNımıNa eTkİsİ
Selçuk Gürz, Mehmet Gökhan Pirzirenli, Yasemin Büyükkarabacak, 
Ayşen Şengül, Burçin Çelik, Buğra Özel, Necmiye Gül Temel, Ahmet 
Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun

Giriş: Myastenia Gravis (MG), asetilkolin reseptörlerine antikor 
gelişmesi ile oluşan kronik otoimmun bir hastalıktır. MG tedavisinde 
asetilkolinesteraz inhibitörleri (AKEİ), kortikosteroidler, diğer immun-
supresif ilaçlar, plazmaferez, intravenöz immunglobulin ve timektomi 
yer alır. Çalışmamızda, MG nedeniyle timektomi uygulanan hastalar-
da, cerrahi tedavinin hastalığın prognozuna etkisini değerlendirmeyi 
amaçladık.

Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Cerrahisi kliniğinde 2009-2019 yılları arasında timektomi uygula-
nan 36 hasta retrospektif olarak incelendi. MG tanısı olan 27 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Hastalar cerrahi sonrası medikal tedavi du-
rumlarına göre gruplandırıldı. Grup 1’e timektomi sonrası medikal 
tedavisinde ilaç dozları azaltılan ve kesilen hastalar, Grup 2’ye timek-
tomi sonrası medikal tedavisinde kullanılan ilaç dozları değişmeyen 
ve artırılan hastalar dahil edildi. Veriler demografi, cerrahi yöntem, 
timektomi türü, patoloji, ilaç türleri açısından gruplar arasında karşı-
laştırılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 41,74±15,6 olan hastaların %55,6 
(n=15)’ sı kadın, %44,4 (n=12)’ ü erkekti. Cerrahi yöntemler; 
%51,9 (n=14)’u sternotomi, %48,1 (n=13)’i torakoskopik timek-
tomi uygulandı ve %88,9 (n=24)’una maksimal timektomi yapıl-
dı. Histopatolojik incelemede %70,4 normal timus, %29,6 timoma 
görüldü. Preoperatif dönemde hastaların %88,9’ u AKEİ, %59,2’si 
kortikosteroid kullanmaktaydı. Hastaların %44,4 (n=12)’ü Grup 1, 
%55,6 (n=15)’ sı Grup 2’ di. Grupların istatistiksel karşılaştırmasın-
da yaşın ilerlemesi ile cerrahinin etkinliği arasında ters orantı olduğu 
tespit edildi. (p=0,022) Erkek cinsiyette timektominin MG tedavisine 
yeterli katkı sağlamadığı görüldü. (p=0,01) Preoperatif kortikosteroid 
kullanan hastalarda kullanmayanlara oranla timektominin daha etkin 
olduğu tespit edildi. (p=0,024)

Sonuç: Timektomi, seçilmiş MG hastalarda medikal tedaviye yar-
dımcı bir yöntem olarak değerlendirilmelidir. Erkek cinsiyet ve ileri 
yaşta sınırlı etkinliği olduğu, preoperatif kortikosteroid kullanımının 
cerrahi tedavi sonuçlarına katkı sağladığı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: asetilkolinesteraz inhibitörü, kortikosteroid, myastenia gravis, 
timektomi

 
Resim 1. Demografik veriler

SS-014

ÖzofaGus kaNserİNde NeoadjuvaN Tedavİ 
soNuçları
Servet Seçkin Tunç Kasap, Süleyman Gökalp Güneş, Gökhan Kocaman, 
Bülent Mustafa Yenigün, Serkan Enön, Ayten Kayı Cangır, Hakan Kutlay, 
Rıfat Murat Akal, Cabir Yüksel
Ankara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Son yıllarda neoadjuvan tedavilerin, özellikle lokal ileri evre 
özofagus kanserli hastalarda komplet rezeksiyon ve sağ kalım oranla-
rını arttırdığı bildirilmektedir. Bu bilgiler ışığında erken evre özofagus 
kanserinde neoadjuvan tedavi verilmesi tartışılmaya başlanmıştır. Bu 
çalışmada özofagus kanseri tanısı ile neoadjuvan tedavi uygulanarak 
sonrasında opere edilen hastalarda sağ kalım oranlarının ve sağ ka-
lıma etki eden prognostik faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde 2010-2018 yılları arasında 
özofagus kanseri tanısı ile opere edilen 150 hasta retrospektif ola-
rak değerlendirilmiştir. Bu hastalardan 34’ü neoadjuvan tedavi almış 
olup evre bilgilerine ulaşılamaması nedeniyle 2 hasta çalışma dışı 
bırakılmıştır. Hastaların yaş ortalaması 59,9±10(36-83) olup genel 
özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Sonuç: Hastaların 14’ünde (% 43,7) neoadjuvan tedavi sonra-
sında patolojik tam yanıt, 9’unda (% 28,1) parsiyel yanıt gözlenir-
ken,7(% 21,8) hastada evre değişikliği gözlenmedi,2(% 6,3) hastada 
ise progresyon saptandı. Hastaların hiçbirinde perop mortalite geliş-
medi. Hastaların 1,2 ve 5 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %90, %77 
ve %59,4 idi (Şekil1). Sağ kalıma etki eden prognostik faktörler araş-
tırıldığında; cinsiyet, histopatolojik tip,girişim yolu,neoadjuvan teda-
vi tipi ve neoadjuvan tedaviye yanıt durumunun sağkalım ile ilişkisi 
tespit edilmedi(p>0,05). 

Neoadjuvan tedavinin mikrometastazları ortadan kaldırdığı, ev-
reyi gerilettiği, komplet rezeksiyon oranlarını artırdığı ve bu sayede 
sağ kalım oranlarını yükselttiği öne sürülmektedr. Çalışmamızda elde 
edilen sağ kalım oranları da literatürdeki neoadjuvan tedavi alma-
dan opere edilen özofagus kanserli hastalara oranla çok daha yüksek 
izlenmektedir. Çalışmamızda neoadjuvan tedavi sonucunda oluşan 
yanıt oranının prognoz üzerine etkisinin saptanmamış olması hasta 
sayısının yeterli olmaması ile açıklanabilir. Sonuç olarak klinik T2-
3,N0-2,M0 özofagus kanserli hastalarda neoadjuvan tedavi güvenli 
ve uzun dönem sağ kalımlar açısından avantajlı görünmektedir.
Anahtar kelimeler: Kanser, Neoadjuvan, Özofagus, Sağkalım
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Resim 1. Sağkalım Eğrisi

Tablo 1. Hastaların Genel Özellikleri

Hasta Özellikleri n (%)

Erkek
Kadın

18 (56,3)
14 (43,7)

Adenokarsinom 
Yassı hücreli karsinom

10 (31,3)
22 (68,7)

Neoadjuvan kemoterapi
kemoradyoterapi

14 (43,7)
18 (56,3)

Lokasyon Üst özofagus
Orta özofagus
Alt özofagus

3 (10)
9 (28)

20 (32)
R0
R1

31 (96,8)
1 (3,2)

Tam yanıt oranı 
Evre gerilemesi
Stabil
Evre yükselmesi

14 (43,8)
9 (28,1)
7 (21,8)
2 (6,3)

Operasyon Tipi Ivor-Lewis
Mckeown
Transhiatal rezeksiyon
Sol torakofrenotomi
Total laringofaringoözofajektomi
Laparotomi+sol torakotomi

22 (68,7)
4 (12,5)
1 (3,2)
3 (9,2)
1 (3,2)
1 (3,2)

Tablo 2. Neoadjuvan Tedavi Öncesi Evreler

Evreler Hasta sayısı (n)

I 1
II 8
III 18

IVA 5

Tablo 3. Patolojik Evreler (yp)

Evreler Hasta sayısı

I 19
II 5

IIIB 7
IVA 1

SS-015

eNdosokoPİk ulTrosoNoGrafİNİN ÖzofaGus 
kaNserİ evrelemesİNde yerİ
Mehmet Bektaş1, Mübin Özercan1, Gökhan Kocaman2, Mesut 
Gümüşsoy1, Cabir Yüksel2, Ayten Kayı Cangır2, Murat Akal2, Hakan 
Kutlay2

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı,Ankara

Giriş: Endoskopik ultrasonografi (EUS), özofagus kanserlerinin lo-
kal evrelemesinde etkin ve güvenilir bir yöntem olup hastalığın proğ-
nozu hakkında bilgi verir ve tedaviye yol gösterir. EUS ile evreleme 
ancak; BT/PET BT’ de uzak metastaz dışlandıktan sonra yapılır. 

AMAÇ: Preoperatif veya neoadjuvan KRT sonrası BT veya PET 
BT ile uzak metastaz saptanmayan özofagus kanseri tanısı alan has-
talarda EUS ile yapılan evrelemeyi altın standart olan cerrahi sonrası 
histopatolojik evrelemeyle karşılaştırarak EUS’un tümör ve lenf nodu 
evrelemesindeki tanısal doğruluk oranını incelemektir.

Materyal ve Metod: Ocak 2010-Kasım 2018 tarihleri arasında 
AÜTF Göğüs cerrahisi kliniğinde özofagus kanseri tanısı alan 139 
hastaya Gastroneteroloji Bilim Dalı EUS laboratuvarında preopera-
tif radyal tip EUS cihazı ile kanser evrelemesi yapıldı. 139 hastadan 
opere edilen 74 hastanın histopatolojik evresi ile EUS evreleri karşı-
laştırıldı. EUS evrelemede TNM sınıflandırması kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 74 hastanın 43’ü(%58,1) erkek, 
31’i (%41,9) kadındı ve yaş ortalamaları 59 (28-86) idi. Tümör 54 
hastada distal özofagus, 8 hastada distal özofagus+ÖGB, 9 hasta-
da orta özofagus yerleşimli idi. Biyopsi incelemesi sonucu 40 hasta 
yassı hücreli karsinom, 23 hastada ise adenokarsinom rapor edildi. 
Ortalama tümör uzunluğu 5 cm idi. EUS ta ortalama tümör kalınlığı 
13,6 mm saptandı. EUS ile preoperatif eveleme yapılan 74 hastanın 
25’i (%33.7) neoadjuvan KRT almıştı. 

Preoperatif KRT almayan 49 hastada EUS’un tanısal doğruluk 
oranı evrelere göre; T1: %66.6, T2: %80, T3:%65, T4: %0, over 
all: %65 iken; N evrelemesindeki oranı: %92 saptandı. Neoadjuvan 
KRT alan 29 hastada ise EUS’un tanısal doğruluk oranı: T1:%33, 
T2:%50, T3:%55.5, T4: %100 iken over all:%40 saptandı. Cerrahi 
sonrası yapılan histopatolojik incelemede tümör saptamayan 7 has-
tanın tamamında EUS evresi minimal T1 ve üzeriydi. 

Sonuç: Özofagus kanserlerinin preoperatif evrelemesinde EUS et-
kili ve güvenilir bir yöntemdir. N evrelemesindeki başarı oaranı %92 
dir. KRT sonrası yeniden evrelemede US’un tanısal doğrulk oranı dü-
şük olup, cerrahi sonrası tümör saptanmayan hastaların tamamında 
EUS evresi minimal T 1 ve üzeri bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Özofagus,Kanser, EUS

SS-016

ÖzofaGus leİomyomuNda cerraHİ uyGulaNaN 
oNİkİ vakada soNuçlar
İrfan Yalçınkaya1, Sevinç Çıtak1, İlyas Tuncer2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM, 
Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji AD, İstanbul

Giriş: Özofagus leiomyomunda tedavi cerrahi olup enükleasyon-
dur. Bu işlem torakotomi ya da torakoskopik yolla gerçekleştirilmek-
tedir. Cerrahi uygulanan oniki özofagus leiomyomlu vakadaki sonuç-
ları değerlendirdik.

Gereç-Yöntem: Kliniğimizde son oniki yılda, oniki özofageal le-
iomyom vakası opere edildi. Bu vakalardan dördüne çeşitli neden-
lerle doğrudan torakotomi ile yaklaşıldı. Yedisine VATS ile başlandı, 
beşinde işlem başarıyla gerçekleştirilirken, üçünde çeşitli nedenlerle 
açığa geçildi.

Bulgular: Resim 1
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Sonuç: VATS / RATS uygulanmasına engel olan bir durum yoksa 
işleme bu şekilde başlanmalı, bu yolla işlem gerçekleştirilemiyor ya 
da komplikasyon gelişmesi durumunda açığa dönülmesi uygundur. 
İşlemin VATS / RATS konusunda deneyimli merkezlerde ve deneyim-
li kişilerce, etkin ve güvenli bir biçimde yapılabileceği de altı çizilmesi 
gerekli önemli bir husustur.
Anahtar kelimeler: Özofagus, Leiomyom, Cerrahi, Torakotomi, VATS

Tablo 1. Özofageal Leimyom Vakalarımız

SS-017

malİGN GÖğüs duvarı rezeksİyoNları soNrası 
rİGİT rekoNsTrüksİyoN deNeyİmlerİmİz
Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Mesut Buz, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
TC SB SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH Göğüs Cerrahisi Kliniği

AMAÇ: Onkolojik cerrahi prensipler dahilinde yapılan geniş göğüs 
duvarı rezeksiyonları sonrasında oluşan defektlerin rekonstrüksiyonu 
halen ciddi bir problem oluşturmaktadır. Defektin yeri, büyüklüğü, 
seçilecek rekonstrüksiyon tekniği ve bu amaçla kullanılacak mater-
yal, tam kat göğüs duvarı rezeksiyonları sonrası kabul edilebilir düşük 
morbidite oranları ve kozmetik sonuçlar için temel unsurlardır. Tam 
kat göğüs duvarı rezeksiyon sonrası rigit rekonstrüksiyon uyguladığı-
mız 72 olguluk deneyimimizi paylaşmak istedik.

Materyal ve Metod: Hastanemiz göğüs cerrahisi kliniğinde 1997-
2019 yılları arasında maligniteye sekonder göğüs duvarı rezeksiyo-
nu ve rekonstrüksiyonu yapılan 72 olgu geriye yönelik incelendi. 
Hastalar yaş, cinsiyet, lezyonlarının lokalizasyonu ve kullanıan rigit 
rekonstrüksiyon materyalin özelliklerine göre sınıflandırıldı. Göğüs 
posterior duvarı skapula altında kalan bölge harcinde 5 cm’den bü-
yük tam kat defektler rigit protez yardımı ile kapatılmıştır.

Bulgular: Olguların 38’i bayan 34’ü erkek (72 olgu), yaş ortala-
ması 54 (16-84) idi. Tümörlerin en geniş yerinde ortalama çapı 12 
cm (5-25) rezeksiyon sonrası ortalama defekt 128 cm2 (36-325). On 
olguya parsiyel sternum, 2 olguya parsiyel sternum + bilateral par-
siyel klavikula, 2 olguya total klavikula rezeksiyonu ve göğüs duvarı 
rezeksiyonu, 3 olguya subtotal sternum + göğüs duvarı rezeksiyonu, 
55 olguda en az 3 en fazla 7 kot rezeksiyonu içeren tam kat göğüs 
duvarı rezeksiyonu yapıldı. Bunlardan 12 olgu posterior yerleşimli 
olup 2 tanesine prolen mesh ve 10 tanesinde compozit mesh ile rigit 
rekonstürksiyon. Göğüs ön duvarı rezeksiyonu yapılan 18 olgu, bun-
lardan 4 olgu 3/D titanyum protez, 3 olgu titanyum bar + titanyum 
mesh, 3 olgu titanyum bar, 6 olgu sadece titanyum mesh 1 olgu ise 
metil metakrilattan hazırlanan sandvich mesh ile rigit rekonstürksiyon 
yapılmıştır. Kırk iki olguya göğüs yan duvarı rezeksiyonu yapılmış, 
bunlardan 7 tanesinde sandvich mesh, 2 tanesinde prolen mesh, 19 

tanesinde titanyum mesh ve 7 tanesinde titanyum mesh + titanyum 
bar, 6 tanesinde compozit mesh ve 1 olguda 3/D titanyum protez 
ile rigit rekonstrüksiyon uygulanmıştır. Altı olguda titanyum meshte 
parçalı kırılma oluşmuş ve bunlardan 2 tanesinde solunum sıkıntısı 
oluşturmayan flail chest izlendi. Beş olguda seroma gelişti. Bir olguda 
klavikula hareketlerine bağlı titanyum bar dislokasyonu sonucu insiz-
yon yerinde açılma, 2 olguda flep dolaşım bozukluğu olması nedeni 
ile revizyon yapıldı. Dört olguda drenaj gerektirmeyen sinüs küntlüğü 
izlendi.

Sonuç: Göğüs duvarı rezeksiyonları ve rekonstrüksiyonu, hem 
hasta hem de cerrah açısından zorlu bir mücadeledir. Rigit rekons-
trüksiyon materyalleri alanındaki gelişmeler zaman içerisinde daha 
büyük defektlerin daha başarılı kapatılmasını sağlamıştır. Özellikle 
gelişime ve geliştirilmeye açık olan kişiye özgü tasarımların ilerleyen 
dönemlerde birçok klinikte rekonstrüksiyon materyali olarak başarılı 
bir şekilde kullanılacağına inanmaktayız.
Anahtar kelimeler: Tam kat göğüs duvarı rezeksiyonu, Rigit rekonstrüksiyon, 3/D 
printing kişiye özel protez.

SS-018

PekTus ekskavaTum olGularıNıN mİNİmal 
İNvazİv TekNİkle düzelTİlmesİNİN Torakal 
verTeBralarıN koroNal düzlemdekİ 
roTasyoNuNa eTkİsİ
Mehlika İşcan1, Burcu Kılıç1, Mahmut Kürşat Özşahin2, Hüseyin 
Botanlıoğlu2, Akif Turna1, Önder Aydıngöz2, Mehmet Kamil Kaynak1

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı, İstanbul 
2İİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Pektus ekskavatum, sternumun depresyonu ile karakteri-
ze olup oluşturduğu dinamikler nedeniyle tüm toraksı ve omurgayı 
etkileyen göğüs duvarının en sık gözlenen konjenital deformitesidir. 
Pektus ekskavatum ile en sık birliktelik gösteren kas-iskelet sistemi 
anomalisi ise skolyozdur. Çalışmamızdaki amaç, pektus ekskavatu-
mun düzeltilmesinde minimal invazif bir teknik olarak yaygın kullanı-
lan Nuss ameliyatının, göğüs ön duvarındaki çöküklüğün düzeltmesi-
nin yanı sıra omurga üzerine olan etkileri araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Pektus ekskavatum deformitesi nedeniy-
le İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs 
Cerrahisi Ana Bilim Dalı’na 2011 ila 2015 yılları arasında müracaat 
eden ve MIRPE (minimal invaziv pektus ekskavatum düzeltilmesi) 
yapılan 100 hasta çalışmaya dahil edilerek retrospektif olarak ince-
lendi. Pektus ekskavatum deformitesini inceleyebilmek için operas-
yon öncesi çekilen toraks bilgisayarlı tomografilerinde Haller indeksi, 
simetri indeksi, sternal torsiyon açısı hesaplandı. Operasyon öncesi 
torasik omurgada skolyozu değerlendirmek içinse düz akciğer gra-
fileri üzerinde Cobb açıları hesaplandı ve kaydedildi. Her hasta için 
pektus ekskavatum deformitesinin düzelme zamanı tamamlanıp bar 
çıkarıldıktan sonra çekilen düz akciğer grafileri üzerinde torasik omur-
gada skolyozu değerlendirmek için Cobb açıları hesaplandı. Pektus 
ekskavatum dereceleri ve simetrileri de göz önüne alınarak Nuss ope-
rasyonu öncesi ve bar çıkarma operasyonu sonrası Cobb açıları kar-
şılaştırılarak hastalar, skolyozlu, skolyotik postürlü ve normal postürlü 
olarak sınıflandırıldı. 

Bulgular: Pektus ekskavatum hastalarının deformitelerinin mini-
mal invaziv teknik olan Nuss prosedürü ile düzeltilmesi öncesi ve bar 
çıkarma operasyonu sonrası arasında torakal vertebralarının Cobb 
açısı değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmamıştır.

Sonuç: Pektus ekskavatum deformitelerinin minimal invaziv tek-
nik olan Nuss prosedürü ile düzeltilmesinin torakal vertebraların ko-
ronal düzlemdeki rotasyonuna etkisi olmadığı izlendi. Skolyozun in-
sidansı ve şiddeti Haller indeksi, asimetrik indeks ve sternal torsiyon 
açısı ile korelasyon göstermediği, bunun da pektus ekskavatumun 
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şiddeti ve pektus ekskavatumun yatay ve dikey pozisyonlarının skol-
yoz üzerinde etkisi olmadığı izlenimi edinildi.
Anahtar kelimeler: Cobb açısı, minimal invaziv ameliyat, Nuss operasyonu, 
pektus ekskavatum, skolyoz

SS-019

mİNİmal İNvazİf PekTus ekskavaTum 
cerraHİsİNde komPlİkasyoN yÖNeTİmİ
Muharrem Özkaya, Nilay Yalçın, Mehmet Bilgin
University Of Health Sciences Antalya Training And Research Hospital

Pektus ekskavatum (PE) onarımında minimal invaziv yöntem dün-
ya genelinde cerrahlar tarafından PE tedavisinde tercih edilen yön-
tem haline gelmiştir. Ancak diğer tüm cerrahilerde olduğu gibi işleme 
bağlı minör ve majör (hayatı tehdit edici) komplikasyonlar gelişebil-
mektedir. Bu çalışmada minimal invaziv yöntemle PE onarımı yapı-
lan hastalarımızda gelişen komplikasyonlar ve bu komplikasyonların 
yönetimi ile ilgili sonuçlarımız değerlendirildi.

Haziran 2006 - Şubat 2019 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde minimal 
invaziv pektus ekskavatum tamiri yöntemi ile hepsi tek cerrah tarafın-
dan(M.B.) opere edilen toplam 292 hasta (233 erkek, 59 kadın; ort. 
yaş 14.9 yıl; dağılım 1-37yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar-
da gelişen komplikasyonlar tablo 1’de verilmiştir. Bir hastada birden 
fazla komplikasyon görülebilmekle birlikte 292 hastada toplam 29 
komplikasyon tespit edilmiş ve komplikasyon oranımız %9.9 olarak 
hesaplanmıştır. İşleme bağlı mortalite gelişmemiştir.

PE tamiri gibi elektif bir cerrahiye bağlı komplikasyon gelişmesi 
sadece hastalar ve yakınları için değil cerrah içinde yıkıcı olabilmek-
tedir. Komplikasyonların gelişmesini önlemede en önemli kural riskin 
net bir şekilde farkında olmaktır. Hastanın yaşı, deformitenin ağırlı-
ğı asimetrik olması, geçirilmiş cerrahi anemnezi ve cerrah deneyimi 
komplikasyon gelişimini belirleyen önemli faktörlerdendir. Deneyimli 
bir rehber eşliğinde uygun eğitim ve dikkatli hasta seçimi ile kompli-
kasyonların önlenebilir olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Pektus ekskavatum, Komplikasyon, minimal invaziv

Tablo 1. Komplikasyonlar

Komplikasyon tipi Hasta sayısı n

Emilebilir stabilizatör kırılması 1
Tüp torakostomi ile drenaj gerektiren pnömotoraks 2
Spontan rezorbe olan pnömotoraks 6
Dayanılmaz ağrı 2
Yara yeri enfeksiyonu 3
Seroma 1
İnterkostal arter kanaması 1
İnternal mammaryen arter kanaması 1
Perikardial yaralanma 1
Bar eğilmesi 1
Bar malpozisyonu 3
Barın toraks içine penetrasyonu 1
Cilt erozyonu 2
Ciltte retraksiyon 3
Pelerin tarzı kızarıklık 1

SS-020

Torasİk ouTleT seNdromuNda modİfİye 
PosTerİor kas koruyucu yÖNTemİNİN cerraHİ 
TekNİğİ ve soNuçları
İlhan Akaslan1, Ahmet Ertaş2, Kamran Aghayev3

1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı 
3Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Amaç: Torasik outlet sendromu hastalarında posterior yaklaşım 
morbiditesinden dolayı az tercih edilmektedir. Grubumuz tarafından 
geliştirilen modifiye posterior kas koruyucu yaklaşım birinci/servikal 
kaburga rezeksiyonu ve total brakial pleksus nörolizisi için tasarlan-
mış bir yöntemdir. Bu bildiride cerrahi teknik ve hasta sonuçlarını 
sunmayı amaçladık.

 Yöntem: 2015-2018 tarihleri arasında 25 hastaya 28 taraf cer-
rahisi uygulandı. Bu yaklaşım ile birinci/servikal kaburga total rezek-
siyonu, tüm brakial pleksus sinir kökleri ve trunkuslarına nörolizis, 
middle ve anterior skalenektomi, subklavyen arter ve ven dekom-
presyonu yapıldı. Bulgular: 25 hastanın 24’ü nTOS, 1 hastada n+-
vasTOS bulguları mevcuttu. 18 kadın, 7 erkek; yaş aralığı 18-55 
arasındaydı. Bütün hastalarda bildirilen teknikle cerrahi rezeksiyon 
ve dekompresyon sağlandı. Son takiplerinde bütün hastalarda klinik 
iyileşme kaydedildi: ağrılarda azalma, motor ve sensör defisit olma-
dığı tespit edildi. Takip süremiz 3-40 ay oldu; rekürrens gözlenmedi.

Sonuç: Modifiye posterior kas koruyucu yaklaşım birinci/servikal 
kabuğa rezeksiyonu ve gerek nöral gerekse vasküler yapıların dekom-
presyonu için alternatif bir tekniktir.
Anahtar kelimeler: torasik outlet sendromu, brakial pleksus, birinci kosta, TOS, 
posterior yaklaşım

Resim 1. İntraoperatif brakial pleksus resmi
Posterior modifiye kas koruyucu yaklaşım ile brakial pleksus. S: Superior, I: İnferior, M: Medial,  
L: Lateral, C5-T1: Brakial pleksus sinir kökleri, ST: Superior trunkus, MT: Middle trunkus, 
 IT: İnferior trunkus
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SS-021

koT frakTürlerİNİN cerraHİ TedavİsİNde Plak-
vİda yÖNTemİ İle mİNİmal İN-vazİv yÖNTemler 
eşlİğİNde NİTİNol Plak uyGulamasıNıN 
karşılaşTırılması; 98 olGu İle
Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Mesut Buz, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Toraks travmalı hastalarda en sık görülen patoloji pulmoner 
kontüzyon varlığı ile beraber kot fraktürüdür. Özellikle yelken göğüslü 
ya da 3’den fazla deplase fraktürü olup beraberinde hemopnömoto-
raksı mevcut veya mekanik ventilatatörden ayrılamayan multiple kot 
fraktürlü hastalarda kot fraktürlerinin cerrahi stabilizasyonu önemli 
bir tedavi seçeneğidir. Bu çalışmamızın amacı, kot fraktürlerinin sta-
bilizasyonunda kullanılan plak – vida yöntemi ile görüntüleme yön-
temleri kullanılarak veya VATS (video yardımlı torakoskopi) eşliğinde 
nitinol plak ile yapılan stabilizasyonu; ameliyat süreleri, kesi uzunluğu 
ve görsel analog ağrı skalasına göre karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Nisan 2012- Ocak 2019 tarihleri arasında toraks 
travması sonrası multiple kot fraktürü olan 98 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar kullanılan sta-
bilizasyon yöntemlerine göre iki gruba ayrıldı. Kırk yedi hastaya ge-
leneksel plak – vida yöntemi, 51 hastaya ise görüntüleme yöntemleri 
eşliğinde nitinol plak ile stabillizasyon uygulandı.

Bulgular: Toraks travmalı 98 hastanın yaş ortalaması 48,6 idi. 
Çalışmaya 43’ü trafik kazası, 39’u yüksekten düşme ve 16’sı ise 
olduğu yerden düşme sonrası en az 3 deplase kot fraktürü olan 
hastalar dahil edildi. Hastaların 64’ünde eşlik eden pulmoner kon-
tüzyonu, 32’sinde pnömotoraks, 28’inde hemotoraks, 13’ün de ise 
hemo-pnömotoraks saptandı. Görüntüleme eşliğinde nitinol plak ile 
stabilizasyon yapılan 51 hastanın 24’üne USG, 15’ine bilgisayarlı to-
mografi ve 36’sına ise VATS ile işaretleme yapıldı. İki grup karşılaştı-
rıldığında nitinol kullanılan grupta her kot stabilizasyonundaki süre, 
toplam ameliyat sürelerinde ve kesi uzunluğunda istatistiksel olarak 
anlamlı sonuç saptandı. Görsel analog ağrı skalasında ise iki grup 
arasında anlamlı fark saptanmadı.

Sonuçlar: Toraks travması sonrası multiple kot fraktürü olan has-
talarda uygun endikasyonlarda kot stabilizasyonu düşük morbidite 
ve mortalite oranları ve hızlı iyileşme süreleri ile kanıtlanmış bir te-
davi yöntemidir. Görüntüleme yöntemleri eşliğinde ve vidasız nitinol 
plaklar ile yapılan stabilizasyon tekniğinin gerek ameliyat süresinin 
kısaltılmasında gerekse cerrahi kesinin boyutunun küçültülmesinde 
anlamlı sonuçlar elde etmemizden dolayı, kot fraktürlerinin cerrahi 
stabilizasyonunda sıklıkla kullanılması gereken bir teknik olması ge-
rektiği kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Toraks travması, Kot fraktürü, Cerrahi stabilizasyon, Nitinol 
Plak

SS-022

GÖğüs TravmasıNıN eşlİk eTTİğİ PolİTravma 
olGularıNda İkİ HasTaNe kayıTlarıNıN 
karşılaşTırmalı aNalİzİ
Mehmet Sadık Yaldız1, Cumhur Murat Tulay1, Demet Yaldız1, Cenk Balta2

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Manisa 
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Şanlıurfa

Amaç: Travma hastalarının takip ve tedavisi ile ilgili yayınlar ge-
nellikle tek bir hastane kayıtlarını içerir. Halbuki çok merkezli olarak 
travma kayıtlarını incelemek ve kıyaslamak, travmalı hastaların ta-
kip ve tedavisinde daha yol gösterici olabilir. Bu çalışmanın amacı 
ülkemizdeki iki ayrı hastanenin göğüs travması geçiren politravma 
olgularının takip ve tedavilerinin karşılaştırmalı analizini yapmaktır.

Metod: Ocak 2014-Ocak 2018 yılları arasında Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi (CB) ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
(ŞU) göğüs travmalı politravma geçiren olgular yaş, cinsiyet, yaralan-
ma nedeni, eşlik eden yaralanmalar, kısaltılmış yaralanma dereceleri 
(Abbreviated injury scale - AIS), yaralanma şiddeti skoru (Injury se-
verity score – ISS), tedavi yaklaşımları ve mortalite açısından karşılaş-
tırıldı. 18 yaş üstü, AISgöğüs≥3 ve ISS≥16 olgular çalışmaya alındı. 
İstatistik değerlendirmeler Chi-square ve t- testi ile yapıldı. P < 0,05 
anlamlı kabul edildi.

Bulgular: CB hastanesi’nden 348 olgu ve ŞU hastanesinden 917 
hastanın kayıtları karşılaştırıldı. CB olgularının 230’u (%66) ve ŞU 
olgularının 697’si (%76) erkekdi. Ortalama yaş CB de 45.6 ± 18.3 
ve ŞU da 26.4 ± 22.4 bulundu. ŞU olgularında ateşli silah yara-
lanması oranı %18 iken CB de %5, kesici delici alet yaralanması 
ŞU da %17 iken CB de %9 bulundu. ŞU kayıtlarında AISbatın en 
belirgin komponent olarak saptandı (AISbatın=4.8±0.7). CB ka-
yıtlarında iseAISekstremiteen belirgin komponent olarak bulundu 
(AISekstremite=3.6±0.2).AISgöğüsdağılımına bakıldığında CB ka-
yıtlarında AISgöğüs3 (%53.6) en sık iken ŞU olgularının çoğunlukla 
AISgöğüs4 (%42.6) olduğu görüldü. Ortalama ISS; CB olgularında 
30.2±8.4, ŞU olgularında ise anlamlı derecede yüksek olarak 42.8 
± 10.2saptandı. CB olgularında mortalite2.6% (n:9), ŞU olgularında 
ise 11.1% (n:102) bulundu (P<0.05).

Sonuç: ŞU kayıtlarındaki mortalite yüksekliği; kesici delici alet ve 
ateşli silah yaralanması oranlarının yüksek olması ve dolayısıyla ol-
guların ISS ve AIS skorlarının yüksek olmasına bağlandı. İç savaşın 
sürdüğü komşu bir ülkeye olan sınır yakınlığı dolayısıyla yoğun yaralı 
naklinin bu sonuçta etkili olduğu düşünüldü.
Anahtar kelimeler: Toraks travması, politravma, travma skalası

SS-023

cerraHİ eNdİkasyoNu olaN küNT Toraks 
Travmalı dokuz olGuNuN değerleNdİrİlmesİ
Funda Öz Begtaş, İlyas Konuş, Metin Çelik, Menduh Oruç, Fatih 
Meteroğlu, Serdar Onat, Refik Ülkü
Dicle Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı,Diyarbakır

Amaç: Toraks travmalarının %70’ini künt, %30’unu penetran ya-
ralanmalar oluşturmaktadır. Künt ve penetran yaralanmalar sonucu 
gelişen göğüs travmalarına sıklıkla diğer sistemlere ait organ yara-
lanmaları da eşlik eder (%75). Bu durum morbidite ve mortaliteyi 
önemli ölçüde artırır. Çalışmamızda kliniğimizde künt toraks travması 
nedeni ile opere edilen 9 olgu değerlendirildi. Cerrahi tedavi endikas-
yonları ve ek patolojileri incelendi.

Gereç-Yöntem: Künt toraks travması nedeniyle cerrahi tedavi uy-
gulanan hastaların 2’si kadın, 7’si erkek, yaş dağılımı 5-55 yıl arasın-
da değişmekteydi. Hastalar yaş, cinsiyet, travma şekli,cerrahi endi-
kasyonları ve ek organ patolojileri açısından değerlendirildi.

Bulgular: Kliniğimizde opere edilen 9 olgudan 4’ü bronş rüptü-
rü, 2’si yelken göğüs, birer hasta da diyafram rüptürü, açık klavikula 
fraktürü ve travma sonrası şilotoraks nedeni ile opere edildi. Bronş 
rüptürü nedeni ile opere edilen 2 hastada sağ üst lob bronş rüptürü, 
1 hastada sağ ana bronş rüptürü, 1 hastada sol ana bronş rüptürü iz-
lendi. Ayrıca 2 hastada parsiyel trakea rüptürü izlendi. Yelken göğüsü 
olan 2 hastaya kot stabilizasyonu ve klavikula stabilizasyonu yapıldı. 
Bir hastaya seri kot fraktürü sonrası gelişen şilotoraks nedeniyle duk-
tus ligasyonu yapıldı. Travmanın altıncı ayında bir hastaya diyafram 
rüptürü nedeniyle dual mash kullanılarak diyafram onarımı yapıldı.
Göğüs travmalı olguların %77.7 ’sinde göğüs dışı yaralanmalar rapor 
edilmiştir ve sıklık sırasına göre ekstremite kırıkları %33, abdominal 
travma %22, pelvis kırığı %11 ve spinal kırıklar %22 rapor edilmiştir. 

Sonuç: Toraks travmaları hayati önem taşıması dolayısıyla erken 
tanı ve tedavisi yapılmalı ve bozulmuş olan kardiyopulmoner siste-
min hemodinamiği düzeltilmelidir. Toraks travmalarına özellikle kafa 
ve karın travmaları gibi yandaş yaralanmalar eşlik ettiğinde morta-
liteyi artıracağı için mutlaka ilgili kliniklerce de değerlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Künt, toraks, travma
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SS-024

Torakal omurGa yaralaNmalarıNa Bağlı 
GelİşeN Toraks PaTolojİlerİNe mulTİdİsİPlİNer 
yaklaşım
Hasan Oğuz Kapicibaşi1, Ümit Ali Malçok2

1Göğüs Cerrahisi Kliniği, Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, Çanakkale, Türkiye 
2Beyin Cerrahisi Kliniği, Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, Çanakkale, Türkiye

Giriş-Amaç: Omurga kırıkları tüm vertebra kırıklarının yaklaşık 
%6'sını oluşturur. Bu kırıkların %50’si servikal bölgede, %50’si to-
rakal ve lomber bölgede görülür. Bu çalışmamızda torakal omurga-
nın da dahil olduğu travmalarda gelişen toraks komplikasyonlarını 
değerlendirdik.

Yöntem: Bu çalışmada ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs cer-
rahisi ve Nöroşirurji kliniklerinde 2018 yılında takip edilmiş ve torakal 
omurga patolojisi bulunan 24 olgu retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların 14’ü kadın (%62,5), 10’u erkek (%37,5) ve 
yaş ortalaması 50,6 (19-87) idi. Onyedi hastada torakal vertebrada 
tek seviyede fraktür, yedi hastada birden fazla seviyede fraktür iz-
lendi. 17 (%70) olguda ek olarak toraks patolojisi mevcuttu. En sık 
birliktelik gösteren patoloji 9 olgu ile (37,5%) akciğer kontüzyonu idi 
(Tablo 1). Hastanede kalış süresi ortalama 7,6 (4-12) gündü.

Tartışma ve Sonuç: Travma sonrası vertebra kırıkları 230/1.000.000 
oranında izlenmekte. Bu olguların %10-15’inde parapleji ve quadripleji 
geliştiği bildirilmiştir. Bu travmalar genellikle trafik kazası ve yüksekten 
düşme gibi yüksek enerjili travmalardır ve nörolojik komplikasyonlara 
da yol açabilmektedir. Spinal kolonun deselerasyon tipi yaralanma-
larında vasküler yapıların gerilmesi nedeni ile yaralama riski artar. 
Torakal omurga yaralanmalarına pulmoner kontüzyon, pnömotoraks, 
hemotoraks, hemopnömotoraks ve pnömomediastinum görülmesinin 
yanında kardivasküler ve özefageal yarlanmalarla da eşlik edebilir. 
Üst torakal vertebra yaralanmalarında uygulanan cerrahi işlemlerin 
%14’ünde pulmoner komplikasyon görülmektedir. Torakal veya tora-
kolomber omurgadaki kırık anstabil ise ek olarak iki veya daha fazla 
organ yaralanma ihtimalinin %63 olduğu bilinmelidir. İleri yaşlarda 
beklenen ek organ yaralanma riski ise %5-37 arasındadır (Tablo 2). 
Torakal vertebra fraktürlerine eşlik eden toraks yaralanmalarında ve/
veya torakal vertebra cerrahisi uygulanan olguların göğüs cerrahisi ve 
nöroşirurji kliniklerince değerlendirilmeli ve takip edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Torakal vertebra fraktürü, Akciğer kontüzyonu, Torasik 
komplikasyonlar.

 
Resim 1. Operasyon öncesi ve sonrasına ait görüntülemeler

Tablo 1.

Eşlik Eden Patolojiler Olgu Sayısı %

Akciğer kontuzyonu 9 37,5
Multipl kot fraktürü 7 29
Hemotoraks 5 20
Pnömotoraks 4 16
Pnömomediastinum 2 8
Hemopnömotoraks 2 8

Tablo 2

Klinik Seyir Olgu sayısı %

Nörolojik defisit 5 20
Spinal cerrahi 12 50
Tüp torakostomi 5 20
Konservatif tedavi 8 33

SS-025

Trakeal rezeksİyoN ve rekoNsTrüksİyoN 
uyGulamalarıNda Trakeal reTaNsİyoN 
süTürlerİ
Celal Tekinbaş, Sami Karapolat, Atila Türkyılmaz, Alaaddin Buran
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Trabzon

Giriş: Trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon sonrası anastomoz 
gerginliğini azaltmak için başlıca eksternal yöntemler çene-göğüs ön 
duvarı sütürü ve çeşitli ortezlerin kullanılmasıdır. Bu yöntemler ol-
guların postoperatif konforlarını bozmakta ve aspirasyon gibi önemli 
komplikasyonlara yol açabilmektedir. 

Metod: Bu çalışmada Haziran 2016-Şubat 2019 tarihleri arasında 
kliniğimizde trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon yapılan ve anas-
tomoz gerginliğini azaltmak için retansiyon sütürü kullanılan 20 olgu 
retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların 12’si (%60) erkek 8’i 
(%40) kadındı ve yaşları 22-65 arasında değişmekteydi. Olgulardan 
17’sinde (%85) post entübasyon trakeal stenoz, 2’sinde (%10) trake-
oözofagial fistül ve 1’inde (%5) intratrakeal paratiroid adenom tespit 
edildi. Olguların 17’sine (%85) servikal collar insizyon 3’üne (%15) 
ise buna ek olarak parsiyel sternotomi yapıldı. Rezeke edilen trakeal 
segment uzunlukları 1-5 cm. arasında idi. Rezeksiyon ve uç uca anas-
tomoz sonrası gerginliği azaltmak için trakeanın lateral kenarlarından 
kıkırdağı içine alan retansiyon sütürleri atıldı (Resim 1). Hiçbir ol-
guda pretrakeal mobilizasyon dışında serbestleştirme manevraları ve 
Gardiyan çene sütürü kullanılmadı. Tüm olgular 5-7 gün içerisinde 
şifa ile taburcu edildi. 1-28 ay arasında takip edilen olgulardan 1’inde 
(%5) sütür hattında dispne oluşturan ve dilatasyonla düzelen darlık 
dışında bir patoloji tespit edilmedi. 

Sonuç: Trakea rezeksiyon ve rekonstrüksiyon cerrahisi sonrası 
hem anastomoz gerginliğini azaltmak hem de granülasyon dokusu 
oluşumunu minimuma indirmekte retansiyon sütürlerinin tek başına 
yeterli ve güvenilir bir yöntem olduğuna inanmaktayız.
Anahtar kelimeler: Trakea, cerrahi, retansiyon sütürleri

Resim 1. Trakea rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu bitiminde lateral kenarlara konulan retansiyon sü-
türleri
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SS-026

Prİmer Trakeal TümÖrlerİN klİNİk 
karakTerİsTİklerİ ve cerraHİ Tedavİ soNuçları
Kenan Can Ceylan1, Nevzat Sertbaş1, Erkan Kulduk2, Şeyda Örs Kaya1, 
Soner Gürsoy1

1SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, İzmir 
2Kızıltepe Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Mardin

Giriş: Trakeanın primer tümörleri oldukça nadir görülür ve benign 
tümörleri malign tümörlere göre daha da seyrektir. Malign tümörlerin 
de büyük çoğunluğunu adenoid kistik karsinom ile skuamöz hücreli 
karsinom oluşturmaktadır. Trakeal neoplaziler stridor, hemoptizi, dis-
faji gibi değişik semptomlarla karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada 
kliniğimizde Ocak 2004 ile Aralık 2018 yılları arasında opere edilen 
primer trakeal tümörlü 18 hastayı sunduk.

Gereçler ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2004 ile Ocak 2019 ta-
rihleri arasında opere edilen primer trakeal tümörlü 18 hastanın kli-
nik verileri, tanı, tedavi, mortalite, morbidite ve postoperatif takibini 
retrospektif inceledik.

Bulgular: Kliniğimizde Ocak 2004 ile Aralık 2018 tarihleri arasın-
da opere edilen 18 hasta retrospektif incelendi. Hastaların 12’si (%67) 
erkek olup 6’sı (%34) kadın, ortalama yaş 54.44 idi. Neoplazilerin en 
sık yerleşim yeri trakeanın üst 1/3 kısmı (%61) olup en sık uygulanan 
cerrahi yöntem ise” servikal collar insizyon (%78) ile trakea sleeve 
rezeksiyonu ve anastomozu” olmuştur. Hastaların takibinde bir has-
tada ses kısıklığı, bir hastada pnömotoraks, bir hastada trakeal fistül 
ile morbidite %16 oranında gelişti. Bir hastada multiorgan yetmezliği 
nedeniyle postoperatif birinci ayında kaybedildi. Histopatoloji en sık 
skuamöz hücreli karsinom (%33) ile adenoid kistik karsinom (%22) 
izlenmekle birlikte glomus, leimyom, tracheopathia osteoplastica gibi 
nadir trakea tümörleri de görülmüştür. İzlemde diğer hastalar sağ ve 
sağlıklıdır.

Sonuç: Primer trakeal tümörler nadir olmakla beraber en sık izle-
nen malign tümörler skuamöz hücreli karsinom ile adenoid kistik kar-
sinomdur. Benign trakeal tümörler malign trakeal tümörlerden çok 
daha nadir görülmektedir. Uygun hastalarda kitlenin cerrahi olarak 
çıkarılması en iyi tedavi seçeneğidir.
Anahtar kelimeler: Collar insizyon, trakea neoplazileri, cerrahi, sleeve rezeksiyon

SS-027

PosTeNTüBasyoN Trakeal sTeNoz soNrası 
Trakeal rezeksİyoN ve aNasTomoz
Tunç Laçin, Esra Yamansavcı Şirzai, Taner Ege, Bihter Sayan, Sezer Aslan, 
Gamze Tiryaki, Hasan Fevzi Batırel, Bedrettin Yıldızeli
Marmara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Uzamış entübasyon sonrası gelişen trakeal ve subglottik ste-
nozun tedavisi trakeal rezeksiyon ve uçuca rekonstrüksiyondur. Yoğun 
bakım ünitelerinde yatan kritik hasta bakımının gelişmesi sayesinde 
her yıl trakeal stenoz vakalarında artış görülmektedir. Bronkoskopi 
ile yapılan trakeal dilatasyon geçici bir çözüm olup, rekürrens görül-
mektedir. Çalışmamızda Şubat 2003 ile Şubat 2019 yılları arasında 
postentübasyon trakeal stenoz gelişen hastalar retrospektif olarak 
değerlendirilerek uygulanan cerrahi rezeksiyon ve rekonstrüksiyon 
sonuçları sunulmaktadır. 

Metod: Preoperatif değerlendirmede boyun ve toraks bilgisayarlı 
tomografisi çekildikten sonra stenozun değerlendirilmesi için flek-
sibl/rijid bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopi ile stenozun yeri, steno-
zun derecesi ve vokal kordların sağlamlığı kontrol edildi. Preoperatif 
değerlendirme sırasında solunum sıkıntısının rahatlatılması için rijid 
bronkoskop ile stenotik segmentin dilatasyonu yapıldı. Bütün has-
talara (n=72, 47 Erkek, ortalama yaş 46, yaş aralığı 18-68) servi-
kal insizyon ile trakeal rezeksiyon ve primer anastomoz uygulandı. 

Hasta kohortumuzda trakeostomili (n=12) ve trakeoözofajiyal fistül-
lü (n=3) stenoz hastaları da bulunmaktaydı. Trakeal stenoza neden 
olan entübasyonun medyan süresi 26.7 gün idi (aralık: 3 – 52 gün). 
Bir hasta dışında bütün hastaların stenotik segmenti 1 cm’den uzun-
du. 28 hastaya cerrahi öncesi trakeal dilatasyon yapılmıştı, 3 hastaya 
ise trakeal stent yerleştirilmişti. 

Sonuçlar: Hastalarda ortalama 3 trakeal halka rezeke edildi. Dört 
hastada krikoid rezeksiyon yapıldı ve distal trakeanın arka membra-
nöz duvarı flap olarak kullanıldı. Trakeoözofajiyal fistüllü 3 hastada 
özofajiyal tamir ile beraber trakeal rekonstrüksiyon yapıldı. Trakea 
anastomoz tekniği olarak 11 hastada 4/0 polidioksanon (PDS) sütür 
kontinü, 4 hastada 4/0 poliglaktin (Vicryl) sepere olarak ve geri kalan 
57 hastada ise arka membranöz duvar için 4/0 polidioksanon (PDS) 
kontinü, ön kartilajinöz duvar için 3/0 poliglaktin (Vicryl) sepere dikiş 
tekniği uygulandı. Ortalama yatış süresi 10 gündü (aralık: 7 – 28 gün). 
Anastomozun başarı oranı %94,4 (68/72) idi. Başarısız olan hastalar: 
trakeoözofajiyal fistülü olan bir hastada cerrahi sonrası Montgomery 
T tüpü yerleştirilme ihtiyacı oldu, diğer trakeoözofajiyal fistüllü hasta-
da ise her iki anastomozda ayrıldı. İki hastada ise postoperatif stenoz 
gelişmesi sonrası silikon stent yerleştirildi. Hiçbir hastanın postopera-
tif trakeostomi ihtiyacı olmadı. Mortalite %2.7 (n=2) idi. 

Tartışma: Postentübasyon stenoz ciddi klinik bir durumdur. 
Ameliyat öncesi planlama yapılması için trakeal stenozun yerinin 
ve derecesinin değerlendirilmesi rijid bronkoskopi ile yapılmalıdır. 
Trakeoözofajiyal fistül ile beraber görülen stenozlu hastaların tedavisi 
kontrolsüz inflamasyon nedeniyle daha zordur. Definitif cerrahi önce-
si tekrarlayan dilatasyonlar gereksizdir. Trakeal rezeksiyon ve primer 
anastomoz postentübasyon trakeal stenozun tedavisinde en efektif 
metoddur.
Anahtar kelimeler: trakea, postentübasyon stenoz, rezeksiyon

Resim 1. Stenotik segment

SS-028

Trakea cerraHİsİ uyGulaNaN 42 olGuNuN 
aNalİzİ
Aynur Baş, Merve Şatır Türk, Muhammet Sayan, Ali Çelik, Abdullah İrfan 
Taştepe
Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Multidisipliner yaklaşım gerektiren trakea cerrahisi, trake-
anın anatomik yapısı ve komşulukları, komorbit hastalıklar cerrahi 
de zorluklara neden olmasına karşın düşük morbidite ve mortaliteye 
sahiptir. Uzun dönem sonuçlara bakıldığında trakea cerrahisi malign 
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ve bening hastalıklarda kesin yöntem olarak görülmektedir. Bu çalış-
mada trakea cerrahisi ile ilgili tecrübelerimiz sunulmuştur.

Metodlar: Kliniğimizde 2010 ve 2019 yılları arasında trakea cerra-
hisi yapılan 42 olgu retrospektif olarak incelendi. Hastalar, yaş,cinsi-
yet, rezeksiyon nedeni, kesi durumu, rezeksiyon uzunluğu, komorbit 
hastalıklar, erken dönem postoperatif komplikasyonlar,hospitalizas-
yon süresi ve restenoz gelişimi açısından analiz edildi.

Bulgular: Trakea cerrahisi yapılan hastaların büyük çoğunluğu 
postentübasyon trakeal stenoz idi. 6 hastaya malign, 36 hastaya ise 
benign sebeplerden dolayı trakea cerrahisi uygulandı.Yaş ortalaması 
42.3 (26 erkek, 16 kadın) idi. Olguların 29'una collar insizyon, 8’ine 
collar ve sternotomi kombinasyonu, 3’üne sternotomi, 1 olguya sağ 
posterolateral torakotomi, 1 olguya ise transsternal transperikardiyal 
yaklaşım ile yaklaşıldı. 18 hastada postoperatif komplikasyon izlendi.

Tartışma: Trakea cerrahisi uygulanan hastalarda en sık endi-
kasyon, postentübasyon trakeal stenoz olarak görülmektedir, ikinci 
neden olarak malignitelerle karşılaşılmaktadır.Çalışmamızda sekon-
der trakeal malignitelere daha sık rastlanmıştır. Komorbit hastalıklar 
(Hipertansiyon, Koroner Arter Hastalığı, Serebrovasküler Hastalık, 
Hipotiroidi, Diyabetes Mellitus, nöromuskuler hastalık ve Miyastenia 
Gravis gibi), postentübasyon trakeal stenoz olasılığını artırmakla be-
raber, postoperatif dönemde anlamlı derecede komplikasyon sıklığı-
nı ve hospitalizasyon süresini artırmaktadır. Komorbiditesi bulunan 
hastalarda mortalite anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. Olguların 
çoğunun stenoz bölgesi 1/3 üst trakeada olması nedeniyle,cerrahi 
yaklaşımda collar kesisi tercih edilen yöntem olmuştur.

Sonuç: Son yıllarda alternatif tedavi yöntemleri gelişmiş olsa da 
trakea cerrahisi, bening veya malign durumlarda - eğer unresektable 
değilse- uzun dönem sonuçlar açısından en güvenilir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Trakea cerrahisi, Trakeal stenoz, Postentübasyon trakeal 
stenoz, Trakea malligniteleri

SS-029

GÖğüs cerraHİsİ olGularıNda kaNamaya 
Bağlı erkeN PosToPeraTİf re-oPerasyoN; 
eNdİkasyoNlar ve soNuçlarımız
Seray Hazer, Erkmen Gülhan, Mehmet Çetin, Pınar Bıçakçıoğlu, Koray 
Aydoğdu, Göktürk Fındık
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş: Erken reoperasyon sıklıklığı %1,2-4,6 arasında değişmekte-
dir. En sık erken dönem reoperasyon nedenleri farklı yayınlarda he-
motoraks (%52-75), bronkoplevral fistüller (%17,8-25,5), şilotoraks 
(%23-38,5), uzamış/masif hava kaçağı (%18,2) olarak bildirilmiştir. 
Reoperasyona bağlı mortalite oranlarının %6,1-37,7 arasında değiş-
tiği yayınlarda bildirilmektedir.

Materyal- Metod: Revizyona alınan hastaların yaş cinsiyet verileri, 
yapılan ameliyatlar, ikinci ameliyatlar. Tespit edilen kanama odakları. 
Bu hastaların preoperatif ve postoperatif antikoagülan kullanımla-
rı, ek hastalıkları, trombosit, aPTT, INR değerleri, patolojik tanıları, 
hastanede kalış süreleri, drenli takip süreleri ek komplikasyonları 
değerlendirildi.

Sonuçlar: Ocak 2015-Şubat 2019 tarihleri arasında kliniğimiz-
de opere edilen 4587 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 23 
olgu (%0,5) postoperatif erken dönemde kanama nedeniyle reviz-
yona alındı. Revizyona alınan hastaların yaş ortalaması 53,3 (16-
73 yıl), Erkek/Kadın oranları 4,75/1’di. Olguların ilk operasyonları; 
17’sinde anatomik rezeksiyon (6 pnömonektomi, 12 lobektomi), 2 
mediasten kitle eksizyonu, 3 dekortikasyondu. İlk uygulanan cerra-
hide insizyon 19 olguda torakotomi iken 4 vakada VATS ile opere 
edilmişlerdir. Hastaların revizyona alınma süreleri 3,7 gündü (1-24). 
Reoperasyonlar; 13 olguda retorakotomi, 6 olguda torakotomi son-
rası VATS, 3 olguda re-VATS, 1 olguda da VATS sonrası torakotomi 
ile eksplorasyon yapılmıştır. Perioperatif kanama odakları 2 olguda 

bronşiyal arter, 2 olguda parankimal, 2 olguda interkostal vaskuler 
yapılardan, 1 olguda bazal dren yeri, 1 olguda hiler odaktan, 1 ol-
guda inferior pulmoner ven, 1 olguda diyafragmatik yüzden kanama 
odağı izlenirken; 13 olguda belirgin bir kanama odağı olmayıp sızıntı 
şeklinde yaygın kanamalar izlenmiştir.

Tartışma: Göğüs Cerrahisi ameliyatlarından sonra gelişen bir 
çok komplikasyon cerrahi dışı yöntemlerle kontrol altına alınabil-
mektedir fakat kimi zaman ikinci bir cerrahi işlem gerektirmektedir. 
Revizyonların en sık ve en mortal sebebi kanamalardır. Postoperatif 
kanama riski %1,7 - 2,9 arasında değiştiği bildirilmiştir. En sık kana-
ma sebepleri toraks duvarında ya da plevrada gelişen sızıntı şeklinde 
kanamalardır. Nadiren büyük damar yaralanmaları da görülebilir. 
Erken postoperatif dönemde gelişen komplikasyonlara yapılan za-
manında ve doğru müdahele ile morbidite ve mortaliteler azaltılabilir. 
Uygun vakalarda eksplorasyonda VATS kullanılabilir ve güvenilir bir 
yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Göğüs cerrahisi, kanama, reoperasyon, eksplorasyon

SS-030

eNdoskoPİk Torakal semPaTekTomİ (eTs) de T2 
GaNGlİoN HasarlaNdırılması yüksek şİddeTTe 
refleks Terlemeye NedeN olur
H Volkan Kara, Ezel Erşen, Merve Ekinci, Akif Turna
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul

Giriş: Primer hiperhidrozun cerrahi tedavisinde Endoskopik 
Torakal Sempatektomi (ETS) sıklıkla kullanılmaktadır. Hiperhidrozun 
bölgesine göre klinik tercihlere göre farklı sempatik zincir alanları ça-
lışamaz hale getirilmektedir. Refleks terleme (RT) ETS nin en sık gö-
rülen komplikasyonudur. Literatürde farklı oran ve şiddetlerde bildi-
rimler mevcutttur. Bu hastaların büyük kısmı bu durumu tolere eder. 
Ancak bir kısmı için bu tahammül edilmez seviyededir ve çözüm ara-
yısı vardır. Bu konuda kanıtlanmış net bir öneri henüz mevcut değil-
dir. Kliniğimizde ETS yapılmış ve takip eden dönemde refleks terleme 
şikayeti bulunan hastalara 2016 yılından beri interkostal nöroplasti 
uygulanmaktadır. Bu toplumda RT şikayeti yüksek oranda olan ETS 
olmuş hastaların başvurularının artmasına imkan sağlamıştır. Tekrar 
cerrahi müdahaleyi düşünecek (değerlendirecek) hastalar şiddetli RT 
olarak Kabul edilmiş ve önceki cerrahi bilgileri ve özellikleri risk ana-
lizi için incelenmiştir.

Sonuçlar: Başvuruları kayıt altına alınan hasta sayısı 26. Hastaların 
yaş ortalaması 22,3 yıl (22-43) ve tamamı erkek idi. Refleks terleme 
ortaya çıkış süresi ortalaması 21,3 gün (3-60). ETS uygulama seviye-
si 12(%46,1) hasta T2-T3, 10 (%38,4)hasta, T2-T4, 1 hasta (%3,8) 
T3-T4 idi. 3 (%11,5) haastanın işlem detayları bilinmiyordu. 

Tartışma: T2 ganglion sevitesine uygulanan ETS cerrahisinin ref-
leks terleme riski ve şiddeti yüksektir. Buna ek olarak hasralandırolan 
ganglion sayısını artmasıda şiddetli RT yi arttırmaktadır. Göğüs cer-
rahlarının bu bilgiyi seviye tercihlerinde dikkate almaları önemlidir.
Anahtar kelimeler: Endoskopik Torakal Sempatektomi, ETS,T2 ganglion,refleks 
terleme, kompansatuar hiper hidroz
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SS-031

Palmar HİPerHİdrozİs NedeNİ İle oPerasyoN 
uyGulaNaN 80 HasTada semPaTekTomİ İle 
klİPslİ semPaTekTomİ (semPaTİkoTomİ) 
soNuçlarımızıN karşılaşTırılması
Erhan Ayan, Hadra Şafak Üstük, Sungur Selim Sinan, Damla Hasgül, 
Mehmet Oğuz Köksel
Mersin Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin

Giriş: Hiperhidrozis, vücudun termoregülasyon için ihtiyaç duy-
duğu terleme miktarının normalden fazla olmasıdır. Genellikle kronik 
ve idiyopatiktir. Fokal hiperhidrozis olarak da adlandırılan bu durum 
genellikle koltukaltı, avuç içi ve ayak tabanlarını etkiler. Primer hi-
perhidrozisin tedavisinde topikal tedaviler, sistemik ilaç tedavileri, 
iyontoferez, Botilinum toksini kullanılabilmektedir. Pek çok çalışma 
torakoskopik sempatektominin etkili ve güvenilir bir yöntem olduğu-
nu göstermiştir.

Komplikasyonları azaltmak ve hasta memnuniyetini artırmak için 
uygulanmaya başlayan klipsli sempatektomi (KS) (Sempatikotomi), 
günümüzde sıklıkla tercih edilen cerrahi yaklaşım şeklidir. Bu çalış-
mada uniportal KS uyguladığımız 36 hasta ve üç port standart sem-
patektomi uyguladığımız 42 hastanın sonuçlarının karşılaştırıl masını 
sunmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: 2015-2018 yılları arasında opere ettiğimiz top-
lam 78 hastanın 42’sine standart bilateral (Sağ ve Sol lateral dekubit 
pozisyonu verilerek) sempatektomi (SS) 38 tanesine uniportal yarı 
oturur pozisyonda KS olmak üzere toplam 156 ameliyat uygulandı. 
Hastaların operasyon süreleri, şikayetlerinin düzelip düzelmediği ve 
post operatif komplikasyonları değerlendirildi.

Bulgular: Erken veya geç dönemde mortalite gözlenmedi. 
Hastalar ortalama 10 ay (3- 18 ay) takip edildi. İki yöntem arasındaki 
ameliyat süreleri karşılaştırıldığında SS de ortalama 90 dk iken KS’de 
25 dk idi. Ameliyat sonrası kompansatuar terleme (KT) her iki hasta 
grubunda da eşit idi (%7). SS grubunda 1 hastada operasyon son-
rası ellerde tekrar terleme gelişirken KS grubunda 2 hastada geliştiği 
görüldü. İki grup arasında k0omplikasyon görülme sıklığı açısından 
anlamlı farklılık olmadığı tespit edildi. Her iki grupta da post operatif 
ağrı amacı ile uygulanan spinal anestezi nedeni ile ortaya çıkan bu-
lantı ve kusma şikayetleri post operatif iki gün içinde karşımıza çıkan 
en sık anestezi yan etkisi olarak görüldü.

Sonuç: Operasyon süresinin SS’e göre 3 te bir oranından az ol-
ması, ameliyat sonrası komplikasyonlarının eşit olması, etkinlik far-
kının olmaması ve kozmetik sonuçlarının daha iyi olması sebepleri 
ile tercih edilmesini önerdiğimiz cerrahi uygulama yöntemi klipsli 
sempatektomidir.
Anahtar kelimeler: VATS, Tek port, Sempatektomi

SS-032

akcİğer ve Trakea cerraHİsİ soNrası felakeT: 
fİsTüller ve Tedavİlerİ
Erkan Kaba1, Tuğba Coşgun1, Zafer Gökkaya2, Kemal Ayalp3, Alper 
Toker3

1T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi, Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul 
3Grup Florence Nightingale Hastaneleri, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş ve Amaç: Torasik cerrahi sonrası fistüller yüksek mortalite 
oranlarıyla korkunç bir komplikasyon olmaya devam etmektedir. Bu 
nedenle akciğer ve trakea cerrahisi sonrası ortaya çıkan fistüllerde 
uyguladığımız cerrahi tekniklerin etkinliğini değerlendirmek istedik.

Yöntem: Ocak 2013 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Florence 
Nightingale hastaneleri göğüs cerrahisi kliniğinde akciğer kanseri se-
bebiyle anatomik akciğer rezeksiyonu yapılan 626 ve trakea patoloji-

leri sebebiyle opere edilen 15 hastanın dataları tarandı ve fistül tespit 
edilen 7 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Olguların yaşları 20 ile 76 yıl arasında değişmekte olup 
ortalama 56,7 yıldır ve %14’ü (n:1) kadın, %86’sı (n:6) erkektir. Altı 
hastaya akciğer kanseri sebebiyle anatomik akciğer rezeksiyonu, 1 
hastaya postentübasyon trakea stenozu sebebiyle trakea rezeksiyo-
nu ve uç uca anastomoz ameliyatı yapıldı. Akciğer kanseri sebebiyle 
opere edilen hastaların 3’üne sağ üst bilobektomi, 2’sine sağ pnömo-
nektomi, 1’ine sağ alt lobektomi yapıldı. Hastaların 1’inde trakeoa-
orta, 2’sinde trakeoösefageal, 1’inde bronkomediastinal ve 3’ünde 
bronkoplevral fistül tespit edildi. Fistül tedavisi için 3 hastada omen-
tum ve pectoralis major kas flebi, 1 hastada omentum ve latissimus 
dorsi kas flebi, 1 hastada interkostal kas flebi, 1 hastada ampleitzer 
aleti, 1 hastada sadece pectoralis major kas flebi kullanıldı. Bu hasta-
ların 2’sinde perop extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) 
kullanıldı. İki hastada ise adele flebi ile fistül onarımı sonrası ameli-
yattan packing yapılarak çıkıldı ve bu hastalardan birine stoma açıldı. 
Ortalama hastanede kalış süreleri 42,8 (18-68)gündü. Hiçbir hastada 
mortalite görülmedi. 

Tartışma ve Sonuç: Ampiyem ile birlikte fistül varlığında bronşiyal 
fistüllerin tedavisi hala oldukça güçtür. Bu nedenle fistül onarımı ve 
ampiyemin tedavisi için spesifik özelliklere sahip farklı cerrahi pro-
sedürler içeren çok adımlı tedaviler planladık. Canlı doku fleplerinin 
kullanıldığı hızlı radikal cerrahilerin ve geniş spektrumlu antibiyotik 
uygulamalarının akciğer ve trakea fistüllerinin tedavisinde etkin oldu-
ğunu düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, Fistül, Trakea

SS-033

ÖzofaGus fİsTül ve PerforasyoNlarıNda sTeNT 
İle Tedavİ 
Atilla Eroğlu1, Yener Aydın1, Ali Bilal Ulaş1, Ömer Yılmaz2, Ahmet 
Aktoğan1 
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum  
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Erzurum

Amaç: Özofagus perforasyonu yüksek morbidite ve mortalite ile 
karakterize acil bir durumdur. Çıkarılabilir özofagial stent, özofagus 
perforasyonu olan hastalarda erken oral beslenmeye imkan veren 
minimal invaziv etkili bir tedavi metodudur. Bu çalışmamızda özofa-
gial stentin fistül ve perforasyon tedavisindeki yerini inceledik. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 – Eylül 2018 tarihleri arasında kli-
niğimizde özofagial fistül ve perforasyon nedeniyle stent tatbik edilen 
22 hastayı retrospektif inceledik. Tüm olgulara kendinden genişleye-
bilen kaplı metalik stentler kullanıldı ve fleksibl endoskopi kullanılarak 
yerleştirildi. 

Bulgular: Yirmi iki olgunun 12’si erkek, 10’u kadın idi. İşlem 
sonrası ortalama 19.5 gün sonra stentler endoskopik olarak çıkarıldı. 
Bir olguda stent ile perforasyonun kapanmadığı görüldü. Bir olgu 
ise stent çıkarılamadan exitus oldu. Diğer 20 olguda perforasyon ve 
fistüllerde iyileşme gözlendi. 

Sonuç: Perforasyon sahasını kapatmak için kullanılan çıkarılabi-
len “Polyflex” stent yerleştirilmesi oral alıma izin verir, mediastinum 
ve toraksa özofagial muhtevanın yayılımını önler. Aynı zamanda bu 
stentler inatçı özofagial kaçaklı hastalarda özofagial diversiyon ve 
sonradan rekonstrüksiyon için bir alternatif oluşturur. Endoskopik 
işlemler ağrının az olması, hastane yatış süresinin ve maliyetin azal-
ması gibi ek faydalara sahiptir. Endoskopik tekniklerdeki ilerleme ile 
özofagial perforasyonun morbidite ve mortalitesinde önemli derece-
de azalma gözlenmiştir. Özofagial stentin özofagial perforasyon ve 
fistüllerde etkili bir tedavi metodu olduğunu düşünüyoruz. 
Anahtar kelimeler: özofagus, fistül, perforasyon, stent, tedavi
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S-001

küçük Hücrelİ dışı akcİğer kaNserİNde 
PNÖmoNekTomİ ve BroNşİal sleeve loBekTomİ 
olGularıNıN karşılaşTırılması ve sağkalım 
aNalİzİ
Merve Hatipoglu, Levent Cansever, Yunus Seyrek, Deniz Sansar, 
Mehmet Ali Bedirhan
S.B.Ü. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

Amaç: Bu çalışmanın amacı sleeve lobektomi (SL) ve pnömo-
nektomi (PN) sonuçlarını karşılaştırmak ve küçük hücre dışı akciğer 
kanserinde hangisinin alternatif prosedür olduğunu belirlemektir. 
Çalışmamızda küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeni ile kliniği-
mizde pnömonektomi (PN) veya bronşiyal sleeve lobektomi (BSL) 
uygulanmış hastalarımızın; genel özellikleri, postoperatif sonuçları, 
sağkalımları ve tümör nüksü açısından karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: kliniğimizde Ocak 2009-Aralık 2017 yılla-
rı arasında malign nedenli akciğer rezeksiyonu yapılan 1064 hasta 
geriye dönük analiz edildi. Komplet cerrahi rezeksiyon yapılan 260 
hasta (SL (n= 117) ve PN (n= 143)) incelendi. Tamamlayıcı pnö-
monektomi yapılan hastalar, eş zamanlı göğüs duvarı rezeksiyonu 
yapılan hastalar, postoperatif N2 tespit edilen hastalar, neoadjuvan 
tedavi almış olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya dahil 
edilen toplamda 169 hasta (SL 83 hasta, PN 86 hasta) demografik 
özellikler, morbidite, mortalite, sağkalım ve tümör nüksü açısından 
karşılaştırmalı olarak analiz edildi.

Bulgular: PN grubunda komplikasyon görülme oranı %41,8 iken, 
BSL grubunda ise %30,1 idi(p=0,82). Hastaların 30 günlük mortali-
te oranı PN'de %5,8 ve BSL grubunda ise %2,4 idi (p=0,679). PN'de 
lokal nüks oranı %6,9, BSL’de ise %8,4 idi (p=0,72). Rezeksiyon 
sonrası takiplerde uzak metastaz gelişme oranı PN'de %12,7 iken 
BSL’de %13,2 idi (p=0,72). Tüm hastaların ortalama sağkalımı 76,6 
ay ve 5 yıllık sağkalım oranı %60,8 idi. PN grubunda ortalama sağ-
kalım ve 5 yıllık sağkalım oranı 75 ay ve %64,9 idi. BSL grubunda 
ise ortalama sağkalım ve 5 yıllık sağkalım oranı 74 ay ve %57,4 idi 
(p=0,746). 65 yaş ve üstü hastalarda BSL lehine anlamlı sağkalım 
avantajı saptandı (p=0,032).

Tartışma: Bizim bulgularımız SL'nin düşük cerrahi risk ile uygula-
nabileceğini göstermiş ve PN'ye göre seçilmiş hastalarda SL'nin daha 
uzun sağkalım sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Eğer anatomik 
açıdan mümkünse, küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında SL, 
PN'ye uygun bir alternatif olarak düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler: pnömonektomi,sleeve lobektomi,sağkalım

Tablo 1. Sağkalım Tablosu

Değişken
5 yıllık sağkalım 

oranı (%)
‘ p ’ 

değeri
Ortalama 

Sağkalım (ay±SD)

Tüm Hastalar
Genel Pnömonektomi(n=86) %64,9 0,746 75.77±5.3

Sleeve (n =83) %57,4 74.59±5.8
N0 durumu Pnömonektomi(n=16) %73, 0,764 89.93±10

Sleeve (n =33) %68,3 78.3±7.1
N1 durumu Pnömonektomi(n=70) %64,7 0,459 71.91±5.9

Sleeve (n =50) %53,1 66.63±7.36
Sağ taraflı cerrahi Pnömonektomi(n=34) %60,2 0,886 73.18±7.78

Sleeve (n =48) %61,1 79.92±7.57
Sol taraflı cerrahi Pnömonektomi(n=52) %67,8 0,483 75.64±6.78

Sleeve (n =35) %58,2 62.83±7.34
Evre 2B Pnömonektomi(n=47) %72,6 0,016 86.61±6.48

Sleeve (n =43) %49,8 63.6±7.6
Evre 3A Pnömonektomi(n=34) %54,8 0,467 59.4 ± 8.51

Sleeve (n =13) %44,6 67.2 ± 16.5
Yaş < 65 Pnömonektomi(n=34) %76,6 0,090 86.59±5.46

Sleeve (n =13) %62,8 74±6.93
Yaş ≥ 65 Pnömonektomi(n=34) %34,8 0,032 43.1±9.6

Sleeve (n =13) %58,9 68.98±8.69

S-002

PosTPNÖmoNekTomİ BroNkoPlevral 
fİsTüllerİN ÖNleNmesİNde eTkİN Bİr yÖNTem: 
Perİkardİyal yağ yasTıkçığı İle BroNş Güdüğü 
desTekleNmesİ 
Kenan Can Ceylan, Güntuğ Batıhan, Şeyda Örs Kaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve 
Cerrahisi EAH, İzmir

Giriş: Akciğer rezeksiyonları sonrası bronkoplevral fistül gelişimi 
en istenmeyen ve tedavisi güç komplikasyonlardan biridir. Tedavi sü-
reci hem hasta hem de cerrah için yorucudur ve çoğu zaman komp-
like cerrahi yaklaşımları gerektirir. Bu nedenle bronkoplevral fistül 
yönetiminde en önemli basamak fistül gelişiminin önlenmesidir. 

Amaç: Bu çalışma ile bronş güdüğünün perikardiyal yağlı yastık 
ile desteklenmesinin post-pnömonektomi bronkoplevral fistül gelişi-
mini önlemedeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Kliniğimizde 01.01.2017-31.12.2018 tarihleri 
arasında akciğer kanseri tanısıyla pnömonektomi operasyonu uy-
gulanmış 58 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, 
cinsiyet, neoadjuvan tedavi durumları, albümin-protein değerleri ve 
operasyon süreleri kaydedildi. Bu hastalardan 19’unda(%32,8) peri-
kardiyal yağlı yastık flab haline getirilerek bronş güdüğü desteklendi. 
Diğer 39(%67,2) hastada bronş güdüğünü desteklemek için herhangi 
bir ek işlem yapılmadı. Bu iki grup perop/postop komplikasyon, ope-
rasyon süresi, direnaj süresi ve bronkoplevral fistül gelişimi açısından 
karşılaştırıldı. 

Sonuç: Çalışmaya dahil edilen 58 hastanın yaş ortalaması 55,2(43-
74) idi. Olguların 3’ü kadın 55’i erkek idi. 43(%74,1) olguya sol, 
15(%25,9) olguya sağ pnömonektomi uygulandı. Olguların ortalama 
takip süresi 6,9 ay olarak hesaplandı. 3(%5,2) olguda perop komp-
likasyon(kanama) gerçekleşti. Postop komplikasyon ise 9(%15,5) 
hastada gözlendi. Bunlar 4(%6,9) olguda hemoraji, 3(%5,2) olguda 
pnömoni, 1(%1,7) olguda pulmoner emboli ve 1(%1,7) olguda er-
ken dönem bronkoplevral fistül şeklindeydi. Hemoraji nedeniyle 3, 
BPF nedeniyle de 1 olmak üzere toplamda 4 hastaya (%6,9) hastaya 
retorakotomi uygulandı. 
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Perop mortalite izlenmezken postop mortalite 3(%5,1) hastada 
gözlendi. En sık mortalite sebebi pnömoni ve solunum yetmezliği 
olarak bulundu.

Takiplerde bronş güdüğünü desteklemek için ek işlem uygulan-
mayan 39 olgunun 6(%15,4)’sında bronkoplevral fistül gelişimi iz-
lenirken, perikardiyal yağ yastığı kullanılan 19 olguda ise BPF göz-
lenmedi. Fakat iki grup arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı.(p=0,16)

Tartışma: Erken dönem bronkoplevral fistüllerde teknik yetersizlik 
ön planda iken, genel olarak ileri yaş, malnutrisyon, diabet, postope-
ratif mekanik ventilasyon ihtiyacı ve pnömoniler riski arttıran temel 
faktörlerdir. Akciğer rezeksiyonlarında özellikle pnömonektomilerde 
bronş güdüğünü desteklemek amacıyla omentum, kas flebi, plevra 
ve perikardiyal yağlı yastık gibi canlı doku fleblerinin kullanımı lite-
ratürde tariflenmiştir. Yaptığımız bu çalışmada da literatür verilerini 
destekleyecek şekilde, perikardiyal yağlı yastık ile bronş güdüğünün 
desteklendiği vakalarda bronkoplevral fistül gelişimi izlenmemiştir. 
Kolay ve uygulanabilir olan bu yöntemin pnömonektomi operas-
yonu gerçekleştirilen tüm vakalarda standart olarak uygulanmasını 
önermekteyiz.
Anahtar kelimeler: Bronkoplevral Fistül, Perikardiyal yağ yastıkçığı, 
Pnömonektomi

S-003

küçük Hücrelİ dışı akcİğer kaNserİ (kHdak) 
olGularıNda TromBosİT sayısı HasTa sağkalımı 
HakkıNda Ne sÖyler?
Elif Duman1, Kenan Can Ceylan2, Şeyda Örs Kaya2

1SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir 
2SBÜ İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Giriş: Akciğer kanserinde hem tan hem de takip aşamasında he-
mogram parametreleri rutinde sıklıkla kullanılmaktadır. Kolay uygu-
lanabilir, tekrarlanabilir, maliyeti ucuz bu yöntemlerin tedavi cevabı 
ve prognoz üzerinde etkisi olabileceği düşünülerek birçok çalışma 
yapılmıştır. Fakat bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar tartışmalıdır. 
Kanserin inflamatuvar etkisi olduğu, lökosit ve trombosit sayısındaki 
artışın inflamatuvar süreçle ilişkisi iyi bilinmektedir. Ayrıca trombosit 
sayısındaki artışın metastaz sıklığı ile de ilişkisi saptanmıştır. Buradan 
hareketle rutin pratikte sıkça kullanılan hemogram tetkikine farklı bir 
gözle bakmak, hastaın prognozu hakkında fikir sahibi olmak hasta 
takibi açısından önemli olabilir.

Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) 
tanılı hastalarda preoperatif trombosit ve lökosit sayısının hasta 
sağ-kalımı üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2005 ve Aralık 2010 tarihleri arasın-
da kliniğimizde KHDAK tanısıyla opere edilen 610 hastanın verileri 
geriye dönük olarak incelendi. Olgulara ait preoperatif demografik ve 
laboratuvar verileri kaydedildi. Postoperatif takipleri poliklinik üzerin-
den yapılan hastaların sağ-ölüm durumları MERNİS üzerinden kont-
rol edildi. Bilgileri tam olan 255 olgu çalışmaya alındı. 

İstatistiksel değerlendirmeler için SPSS 25.0 programı kullanıldı. 
Veriler ortalama±SD ve % olarak verildi. Grup karşılaştırmalarında 
nümerik veriler için nonparametrik testler, kategorik verilerin karşı-
laştırılmasında Ki kare, Mortalite ve yaşam süresi üzerinde prog-
nostik değişkenlerin etkilerini ölçebilmek için Kaplan Meier ve Cox 
Regresyon analiz uygulandı. Trombosit ve lökosit parametrelerinde 
mortalite öngörücü kestirim değeri ROC analizi ile saptandı. p< 0.05 
anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Olguların 226'sı (%87) erkek, yaş ortalaması 56±12 
yıl ve ortalama izlem süresi 14±12 ay idi. İzlem süresince 22 has-
ta (%8.6) kaybedildi. Olgulara ait demografik ve laboratuvar veriler 
(ortalama±standart sapma)Tablo da verilmiştir. Ölenlerle yaşayanlar 

iki grup olarak değerlendirildiğinde ölen grupta trombosit ve lökosit 
sayısı yaşayanlara göre yüksek saptandı (p< 0.005).

ROC analizi ile bulunan kestirim değerlerine göre olgular gruplan-
dırıldığında; trombosit sayısı >300.000 ve lökosit sayısı > 8500 olan 
olguların olmayanlara göre daha kötü sağ-kalım oranına sahip oldu-
ğu saptandı (p<0.00). (Bakınız Figür).

Tartışma: Trombositoz ve lökositoz akciğer kanserli hastalarda 
sıkça görülen iki durumdur. Bu durum, kanser tarafından ortaya çı-
karılan doku hasarına karşı inflamatuvar bir yanıt olabileceği gibi, ke-
mik iliğinin direkt tutulumuna bağlı bir reaksiyon olarak da gelişebilir. 
Basit bir klinik değerlendirmenin yanı sıra, rutin olarak yapılan ve 
maliyeti düşük olan hemogram testinin KHDAK olgularda prognozu 
belirlemede yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Hemogram, akciğer kanseri, sağ-kalım, trombosit, lökosit.

 
Resim 1. Trombosit ve Lökosit sayıları ile hasta sağ-kalımı ilişkisi

Tablo 1. Hastalara ait demografik ve hemogram verileri

Ölenler
N=22

Yaşayanlar
N=233 p değeri

Cinsiyet, (Erkek %) 100 87 0.000
Yaş, (yıl) 59±12 56±12 0.266
Sigara kullanımı (%) 100 95 0.000
Sigara (paket/yıl) 35±11 43±20 0.068
Takip süresi, ay 10±12 14±12 0.145

Hb (g/dL) 12.8±1.5 12.8±1.6 0.993
Htc (%) 38.4±4.3 38.6±4.8 0.825
Eritrosit, 10^6/µL 4.5±0.5 4.4±0.5 0.525
Lökosit, 10^3/µL 10.2±2.8 8.6±3.4 0.019
Trombosit, 10^3/µL 352±96 294±104 0.014

S-004

BroNkoPlevral fİsTül yÖNeTİmİ: 
eNdoBroNşİyal sTeNTlerİN yerİ ve 
zamaNlaması
Kenan Can Ceylan, Güntuğ Batıhan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve 
Cerrahisi EAH, İzmir

Giriş: Bronkoplevral fistül (BPF) trakeobronşiyal ağaçla plevral 
boşluk arasında bir bağlantı olmasıdır. Pnömonektomi sonrası gelişen 
BPF ciddi bir komplikasyon olup görülme sıklığı %1,5-%28, morta-
lite oranı %20-70 olarak bildirilmiştir. Postoperatif erken dönemde 
gelişen BPF için cerrahi tedavi öncelikli olmasına karşın cerrahi uy-
gulanamayacak olgularda daha az invaziv girişimler ve endoskopik 
yöntemler düşünülmelidir.

Bu çalışma ile BPF tanılı hastalarda uygulanan endobronşiyal te-
davi yöntemlerinin uygulanabilirliği, etkinliği ve güvenilirliğinin orta-
ya konması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 2010-2018 yılları arasında BPF tanısı konul-
muş ve endobronşiyal tedavi uygulanmış 10 hasta retrospektif ola-
rak incelendi. BPF 9 hastada pnömonektomi (7 sağ, 2 sol) sonrası 
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gelişmiş iken bir hastada santral yerleşimli tümöral lezyonun bronş 
duvarını erode etmesi sonucu oluşmuştur. Rigid bronkoskopi ile 6 
hastaya nitinol kaplı konik stent, 4 hastaya silikon Y stent fistül kapa-
ma amacıyla kullanılmıştır. 

Sonuç: Hiçbir hastada endobronşiyal girişime bağlı mortalite ve 
morbidite izlenmemiştir. Stent konularak tedavi edilen hastalarda 
akut dönemde hava direnajı sonlanmış, klinik olarak düzelme ve so-
lunumsal kalkınma oluşmuştur. Kronik dönemde ise ampiyeme bağlı 
pürülan drenaj nedeniyle toraks direni sonlandırılamaması ayrı bir 
sorun sorun teşkil etmiştir. On hastanın 5’i işlem sonrasındaki 1 yıl 
içerisinde pnömoni, sepsis ve uzak metastazlara bağlı çoklu organ 
yetmezliği nedeni ile kaybedilmiştir.

Tartışma: Literatürde fistül kapatmaya yönelik pek çok endos-
kopik yöntem tariflenmiş fakat 0,5 cm’den geniş fistüllerde yüksek 
başarı oranına sahip, altın standart bir endobronşiyal tedavi yöntemi 
henüz tanımlanmamıştır. Fistül 0,5 cm’den geniş ise bronş mukozası-
na daha iyi oturması ve migrasyon ve sekresyon retansiyonu riskinin 
daha az olmasından dolayı nitinol kaplı metal stentler silikon stentlere 
göre daha üstün olup tercih edilmelidir. 

Cerrahi düşünülmeyen BPF’li hastalarda mutlak başarı sağla-
mamakla birlikte, hava kaçağını azaltmak ve karşı akciğere enfekte 
plevral mayinin aspirasyonunu önlemek amacıyla uygulanan en-
dobronşiyal stentler tedavi modalitesinin önemli bir parçasıdır. Daha 
az invaziv olması, hava kaçağını mükemmel şekilde kesmesi, akut 
dönemde klinik iyileşmeye katkısı, mortalitesi olmaması en büyük 
avantajı olup palyasyon amaçlı yöntem olarak çok iyi bir alternatiftir.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, Bronkoplevral fistül, Pnömonektomi, Rijit 
bronkoskopi, Trakea-bronşiyal stent

Resim 1. Sağ pnömonektomi operasyonlusu hastanın sağ ana bronş güdüğünde fistül alanı izlen-
mekte(a). Nitinol kaplı metal stent fistül alanını kapatacak şekilde uygulandı(b). Preop akciğer grafi-
sinde(c) sağ hemitorakstaki havalanma artışı postop akciğer grafisinde(d) izlenmemektedir.

S-005

PulmoNer rezeksİyoNda koaH derecesİNİN 
PosToPeraTİf komPlİkasyoN üzerİNe eTkİlerİ
Selçuk Gürz, Mehmet Gökhan Pirzirenli, Burçin Çelik, Ayşen Şengül, 
Yasemin Büyükkarabacak, Halil Kolcu, Necmiye Gül Temel, Ahmet 
Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun

Amaç: KOAH' lı akciğer kanseri hastalarındaki kısıtlı solunum re-
zervi çoğu zaman cerrahi tedaviye engel olmakta ya da postoperatif 

komplikasyonların artışına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı 
bu hastalarda KOAH derecelerinin postoperatif morbidite etkisini 
değerlendirmektir.

Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Cerrahisi Kliniği’nde 2010-2018 tarihleri arasında KOAH’ ı olan 
ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeni ile anatomik rezeksi-
yon yapılan 44 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar KOAH de-
recelerine göre gruplandırıldı. (Grup 1: FEV1%≥%80, Grup 2: 
%60≤FEV1%<%80, Grup 3: FEV1%<%60) Postoperatif atrial 
fibrilasyon, uzamış hava kaçağı, atelektazi, pnömoni gelişimi gruplar 
arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 64,25±8,944 hastanın %86,4 (n=38)’ 
ü erkek, %13,6 (n=6)’ sı kadındı. Hastaların %54,5 (n=24)’ i Grup 
1, %36,4 (n=16)’ ü Grup 2 ve %9,1 (n=4)’ i Grup 3’ tü. Hastaların 
ortalama sigara tüketimi 40±26,19 paket/yıldı. En sık karşılaşılan 
komplikasyon uzamış hava kaçağı (%25, n=11) 2. sıklıkta pnömoni 
(%22,7, n=10) görüldü. Gruplara göre komplikasyonların değerlen-
dirmesinde, KOAH derecesinin artmasıyla uzamış hava kaçağının 
görülme sıklığının arttığı tespit edildi. (p=0,053) KOAH derecesinin 
ilerlemesiyle pnömoni görülme sıklığı artsa da istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmadı.

Sonuç: Akciğer kanseri maligniteye bağlı ölümlerde ilk sırada ve 
KOAH ise ölüme neden olan hastalıklar arasında 4. sırada gelmekte-
dir. Her iki hastalığın birlikte görülmesi halinde morbidite ve mortali-
te oranları yükselir. KOAH varlığında postoperatif komplikasyonların 
önlenmesi için preoperatif değerlendirmenin ve intraoperatif manup-
lasyonların daha özenli yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, KOAH, komplikasyon, rezeksiyon

 
Resim 1. postoperatif komplikasyon oranları

S-006

akcİğer kaNserİ İçİN mİNİmal İNvazİf cerraHİ 
İle loBekTomİ ve GÖğüs duvarı rezeksİyoNu
Hüseyin Melek1, Berker Özkan2, Hasan Volkan Kara3, Erkan Kaba4, 
Ahmet Sami Bayram1, Melike Ülker2, Ezel Erşen3, Akif Turna3, Alper 
Toker2, Cengiz Gebitekin1

1Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
4Grup Florence Nightingale Hastaneleri

Giriş: Göğüs duvarı invazyonu yapan akciğer kanserli hastalarda 
klasik cerrahi yaklaşım torakotomi ile yapılan lobektomi ve göğüs du-
varı rezeksiyonudur. Ancak günümüzde bu ameliyat artan tecrübe ve 
teknolojik gelişmeler sonucunda video yardımlı torakoskopik cerrahi 
(VATS) veya robotik cerrahi (RATS) ile yapılabilmektedir. Bu çalış-
manın amacı minimal invazif cerrahi ile akciğer rezeksiyonu ve göğüs 
duvarı rezeksiyonu uygulanmış vakalarımızı inceleyerek cerrahi tek-
nik ve sonuçlarını paylaşmaktır. 
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Yöntem: Üç ayrı üniversite hastanesinde 2013-2018 yılları ara-
sında küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nedeniyle VATS 
ya da RATS ile anatomik akciğer rezeksiyonu uygulanan hastaların 
verileri prospektif kayıt edildi ve retrospektif incelendi. Akciğer rezek-
siyonuna ek olarak göğüs duvarı rezeksiyonu uygulanan 14 hasta (11 
erkek, 3 kadın, ortalama yaş 62 ±6,0) çalışmaya dahil edildi. Cerrahi 
sonuçlar irdelendi.

Bulgular: Cerrahi öncesi 3 hastaya neoadjuvan kemo-radyotera-
pi, 2 hastaya kemoterapi verilmiş idi. Cerrahi teknik olarak 2 hastada 
RATS, 10 hastada multiportal ve 2 hastada uniportal VATS yaklaşımı 
tercih edildi. On bir hastaya üst lobektomi, 2 hastaya alt lobektomi 
ve 1 hastaya üst lob posterior segmentektomi yapıldı. Göğüs duvarı 
rezeksiyonu 4 hastada standart insizyonlardan yapılır iken, 10 hasta-
da hibrit yaklaşım kullanıldı. Beş hastada 1, 6 hastada 2, 2 hastada 
3 ve 1 hastada 4 kosta çıkarıldı. Hastaların hiçbirinde göğüs duvarı 
rekonstrüksiyonu yapılmadı. Ortalama operasyon süresi 96,4±21,8 
dakika idi. Hastaların 5’inde (%35,7) komplikasyon saptandı. En sık 
karşılaşılan komplikasyon 4 hastada (%28.6) uzamış hava kaçağı 
idi. Ameliyat sonrası 30 gün içinde mortalite saptanmadı. Patolojik 
inceleme sonucunda 10 hasta(%71.4) T3N0, 1 hasta(%7.1) T4N0, 
1 hasta(%7.1) T4N1 ve 2 hasta(%14.1) T3N0M1 olarak evrelen-
di. Tüm hastalarda cerrahi sınırlar tümörsüz (R0)olarak bildirildi. 
Ameliyat sonrasında 8 hastaya (%57.1) adjuvan kemoterapi verildi. 
Hastalarda iki yıllık sağkalım %66,8 olarak saptandı ve kronik ağrı 
gelişimi izlenmedi.

Sonuçlar: Minimal invazif cerrahi ile lobektomi ve göğüs duvarı 
rezeksiyonu; göğüs duvarını invaze akciğer kanserinin cerrahi teda-
visinde seçilmiş hastalarda uygulanabilir ve güvenli bir yöntemdir. 
Torakotomi ile karşılaştırıldığında eşdeğer onkolojik sonuçlar yanında 
daha az postoperatif ağrı, daha küçük insizyon ve daha hızlı iyileşme 
imkanı sunar.
Anahtar kelimeler: Minimal İnvazif Cerrahi, VATS, RATS, Robotik cerrahi, Göğüs 
Duvarı Rezeksiyonu

S-007

rezeke edİlmİş küçük Hücrelİ dışı akcİğer 
kaNserİNde PozİTİf leNf Nodu sayısıNıN ve N 
durumuNuN ÖNemİ
Celal Bugra Sezen, Muzaffer Metin
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) te-
davisinde cerrahi öneme sahiptir. Akciğer kanserinde sağkalım ile iliş-
kili ana prognostik faktörler evre ve lenf nodu durumlarıdır. Patolojik 
N2 (pN2) tutulumunun varlığı, KHDAK'de negatif prognostik bir 
faktördür. KHDAK'lerin yarısından fazlası tanı anında N2-3 veya M1 
aşamasındadır. N2 hastalığının heterojenliği ve alt tiplerinin prognoz 
üzerindeki etkisi ise hala belirsizdir. Bu nedenle, KHDAK'de pN2 has-
talığının cerrahi tedavisi ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. N2 
hastalığı için bildirilen 5 yıllık sağkalım oranları% 20 ile% 35 arasında 
değişmektedir. N2 hastalığının heterojenitesi nedeniyle, N1 lenf nodu 
yokluğuna veya varlığına bağlı olarak sırasıyla N2 skip veya N2 skip 
olmayan olarak tanımlanmaktadır. Kompleks yapıları nedeniyle, pN2 
kanserleri alt gruplar içinde değerlendirilir. IASLC, N2 hastalığının, 
2018 tavsiyesinde N1 lenf nodları ile birlikte değerlendirilmesini sa-
vunmaktadır. i) Tek istasyonlu N2 (pN0N2); ii) N1 ile tek istasyonlu 
pN2 (pN1N2); ve iii) Multiple pN2

Bu çalışmada patolojik N2 küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KH-
DAK) insidansı ve bu hastalarda sağkalımı etkileyen prognostik fak-
törler incelemektir.

Yöntem: Ocak 2008 - Aralık 2016 tarihleri arasında KHDAK ne-
deniyle opere edilen toplam 119 hasta (lobektomi, pnömonektomi) 
retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen pN2 hasta-
ları 2 grupta değerlendirildi 

i. Tek pN2 ii. Multiple pN2.
Hastaların takipleri ilk 2 yıl 3 ayda bir, 2-5 yıl arasında 6 ayda bir, 

5 yıldan sonrada yılda 1 olmak üzere onkologlar ile birlikte toraks BT 
ve fizik muayene ile birlikte yapıldı. 

Bulgular: En sık görülen rezeksiyon tipi lobektomi idi (% 56.3). 
Doksan dört hastaya (% 79) adjuvan tedavi uygulandı. Seksen altı 
hastada (% 72,3) tek istasyonlu pN2, 33 hastada (% 27,7) multiple 
pN2 vardı. 5 yıllık sağkalım oranları genel olarak% 29.3, tek istas-
yonlu pN2'de% 38.6 ve multiple istasyonlu pN2'de% 11 idi ([HR]: 
0.581, p = 0.037). pN1N2 hastaları ile pN0N2 hastaları arasında 5 
yıllık sağkalım oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
yoktu (% 39,1 -% 37,1) (p = 0,625). Adjuvan tedavi almamak kötü 
sağkalım prognozu ile ilişkiliydi (HR: 10.9 p = 0.001). Beş yıllık sağ-
kalım oranı, 2 veya daha fazla pozitif lenf nodu sayısı olan pN2 hasta-
larında% 36,2 iken 2'den az pozitif lenf nodu sayısı olanlarda % 19,5 
idi (HR: 0,83, p = 0,463).

Sonuç: Hayatta kalma ile ilişkili en önemli prognostik faktörler 
pN2 durumu idi. pN1N2 ve pozitif lenf nodu sayısı prognoz ile ilişkisi 
bu çalışmada saptanmamıştır.
Anahtar kelimeler: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri, N2 Hastalıkları, 
Mediastinal Lenf Nodları, Prognostik Faktörler

Tablo 1. Sağkalım ile ilişkili prognostik faktörler

S-008

sağ PosTPNÖmoNekTomİk BroNkoPlevral 
fİsTül TedavİsİNde karİNal sleeve rezeksİyoN
Celal Tekinbaş, Sami Karapolat, Atila Türkyılmaz, Alaaddin Buran
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Trabzon

Giriş: Sağ postpnömonektomik bronkoplevral fistül (BPF) tedavisi 
oldukça zor bir komplikasyondur. 

Materyal ve Metod: Bu çalışmada Ocak 2017-Ocak 2019 ta-
rihleri arasında kliniğimizde sağ postpnömonektomik BPF tanısı 
ile karinal sleeve rezeksiyon uyguladığımız 12 olgu değerlendirildi. 
Olguların 10’u (%83.3) erkek 2’si (%16.7) kadındı ve yaşları 32-66 
arasında değişmekteydi. 10 (%83.3) olguya malign 2 (%16.7) olguya 
ise benign nedenlerle pnömonektomi yapılmıştı. Malign olgulardan 4 
(%33.3) olgu neoadjuvan tedavi almış ve 2 (%16.7) olguya tamam-
layıcı pnömonektomi uygulanmıştı. Tüm olgulara tüp torakostomi 



25-28 Nisan 2019, Belek, Antalya

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

41

SÖZEL BİLDİRİLER

uygulandı ve geniş spektrumlu antibiyoterapi başlandı. Toraks dre-
ninden serum fizyolojikle günlük yıkama yapılan olgular, drenajları 
steril hale gelince operasyona alındı ve retorakotomi yapıldı. Debri 
materyalleri temizlendikten sonra mediastinal diseksiyonla fistül 
eksplore edildi ve trakea distali ile sol ana bronş proksimali serbest-
leştirilip asıldı. Karinal bölge ve fistül olan bronş güdüğü rezeke edil-
di. Bu esnada ventilasyon steril sahadan sol ana bronş entübasyonu 
yapılarak sağlandı. Sonrasında trakea distali ve sol ana bronş uç-uca 
anastomoz edildi (Resim 1). Loja bir adet dren konulup tabakalar 
usulünce kapatıldı. Postoperatif hiçbir önemli komplikasyon gelişme-
yen olgular 4-9 gün içerisinde taburcu edildi. 2-20 ay arasında takip 
edilen olgular klinik ve bronkoskopik olarak normaldi. 

Sonuç: Sağ postpnömonektomik BPF tedavisinde karinal sleeve 
rezeksiyonun hem olgulara ek cerrahi yük oluşturmaması hem de 
düşük komplikasyon oranı nedeniyle oldukça güvenilir bir yöntem 
olduğuna inanıyoruz.
Anahtar kelimeler: Pnömonektomi, bronkoplevral fistül, karinal sleeve rezeksiyon

Resim 1. Sağ pnömonektomi bronş güdüğünde fistül alanı (a) ve rezeke edilen karina ve fistülün 
görünümü (b)

S-009

vİdeoTorakoskoPİk loBekTomİler: çok 
merkezlİ 1163 HasTaNıN aNalİzİ
Kenan Can Ceylan1, Serda Kanbur Metin2, Göktürk Fındık3, Celalettin 
Kocatürk4, Özgür Samancılar1, Çağatay Tezel2, Koray Aydoğdu3, Levent 
Cansever4, Soner Gürsoy1, Volkan Baysungur2, Funda İncekara3, Celal 
Buğra Sezen4

1SBÜ İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
İzmir 
2SBÜ İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastaliklari ve Göğüs Cerrrahisi SUAM, Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
3SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, Ankara 
4SBÜ İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Giriş: Lobektomi, anatomik akciğer rezeksiyonları arasında en sık 
yapılan rezeksiyon türüdür. Büyük merkezlerde son yıllarda benign 
ve malign hastalıkların, özellikle evre 1 ve 2 akciğer kanserli olguların 
tedavisinde videotorakoskopik lobektomiler standart hale gelmeye 
başlamıştır. Ülkemizdeki dört eğitim araştırma hastanesinde yapılan 
videotorakoskopik lobektomi olguları değerlendirildi.

Materyal ve Metod: Toplam 4 göğüs cerrahisi merkezinde Mayıs 
2010 ile Ocak 2019 arasında yapılmış toplam 1163olgu retrospektif 
olarak incelendi. Olguların demografik, operatif, postoperatif özellik-
leri ve histopatoloji verileri analiz edildi.

Bulgular: Toplamda 1163 olgunun 837’si erkek (%72) ve 326’sı 
kadın (%28) idi. Yaş ortalaması 58,81 ± 12,7 yıl (8-86) olarak bulun-
du. Hastalara yapılan operasyonlar incelendiğinde 280 hastaya sağ 
üst lobekomi (%24,07), 82 hastaya sağ orta lobektomi (%7,05), 235 
hastaya sağ alt lobektomi (%20,2), 18 hastaya bilobektomi superior 
(%1,54), 24 hastaya bilobektomi inferior (%2,06), 251 hastaya sol 
üst lobektomi (%21,59) ve 273 hastaya sol alt lobektomi (%23,58) 

yapıldı. 11 hastaya (%0,9) uniportal yaklaşım uygulanmışken 762 
hastada (%65,6) iki port girişi, 350 hastada (%30,1) üç port girişi 
ve 40 hastada (%3,4) dört port girişi kullanıldı. Ortalama operasyon 
süresi 163,6 ± 77,5 dakika (40-465) olarak saptandı. Postoperatif 
drenaj süreleri ortalama 5,4 ± 3,98 (1-31) gün idi. Hastanede kalış 
süresi ise ortalama 6,15 ± 4,3 (1-35) gün olarak bulundu. Hastaların 
patolojik verileri incelendiğinde 134 hastanın (%11,52) tanısı benign 
nedenler olarak saptanmışken malign olarak saptanan hastaların 
607 tanesinde tanı adenokarsinom (%59), 295’inde skuamöz hücreli 
karsinom (%28,6) ve kalan 127 hastada tanı diğer malign nedenler 
idi. Patolojik spesimenlerinde tümör saptanan hastaların tümör çapı 
ortalaması 2,7±1,3 (0,1-7) cm olarak değerlendirildi. Tüm bu hasta-
lar için postoperatif komplikasyon oranı %24,4 (en sık uzamış hava 
kaçağı) ve 30 günlük mortalite oranı %0,85 olarak hesaplandı.

Sonuç: Videotorakoskopik lobektomiler artık günümüzde tecrü-
beli merkezlerde rutin olarak uygulanmaktadır. Benign veya malign 
nedenler ile yapılan VATS lobektomiler ile hastalar daha az kompli-
kasyon, daha düşük mortalite, daha kısa hastanede kalış süresi ile bir-
likte daha konforlu ve morbiditesi düşük operasyonlar geçirmektedir.
Anahtar kelimeler: Videotorakoskopi, Lobektomi, Akciğer Kanseri, Benign 
Hastalıklar

S-010

ProGNosTİk fakTÖr olarak akcİğer 
meTasTazlarıNda leNf Nodu ÖrNekleNmesİNİN 
ÖNemİ
Burçin Çelik, Volkan Yılmaz, Selçuk Gürz, Ayşen Taslak Şengül, Yasemin 
Bilgin Büyükkarabacak, Halil Kolcu, Caner İşevi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun

Giriş: Akciğer, tümör metastazlarında metastaz görülme sıklığı 
yüksek olan bir organdır. Pek çok çalışmada metastazektominin sağ 
kalımı arttırdığı gösterilmiştir, son dönemlerde metastazektomiye ek 
olarak lenf nodu örneklemesi veya diseksiyonu yapılması önerilmek-
tedir. Çalışmamızın amacı; akciğer metastazlarında metastazektomiye 
ek olarak lenf nodu örneklenmesinin prognostik faktör olarak önemi-
ni tespit etmektir. 

Materyal ve Metod: Kliniğimizde 2005–2018 yılları arasında se-
konder akciğer tümörü nedeniyle ameliyat edilen 90 hasta çalışmaya 
dahil edildi. Hastaların demografik verileri ile birlikte sağ kalım süre-
leri değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 90 hastaya toplam 113 ameliyat 
uygulandı, bu hastaların 49’una (%54) sadece metastazektomi (Grup 
1) yapılırken 41’ine (%46) metastazektomi ile birlikte bölgesel lenf 
nodu örneklemesi (Grup 2) uygulandı. Hastalanın 37’si (% 41) eks 
oldu ve sağ kalım süresi ortalama 31,5 (4-96) ay olarak tespit edildi. 
Grup 1'deki hastalardan 19'u eks oldu ve sağkalım süresi ortalama 
21,2(6-60) ay bulundu. Grup 2'deki hastalardan 18'i eks oldu ve sağ-
kalım süresi ortalama 42,5 (4-96) ay bulundu. Lenf nodu örnekleme-
si yapılan grup 2'deki hastalarda toplam 91 lenf nodu istasyonundan 
(ort. 2,2) örnekleme yapıldı.Bu hastaların 9’unda (%21,9) lenf nodu 
metastazı tespit edildi ve takiplerinde 6 hasta eks oldu. 

Tartışma: Çalışmamızda metastazektomi ile birlikte lenf nodu 
örneklemesi yapılan hastalar ile yapılmayan hastalar arasında an-
lamlı sağ kalım farkı olduğu görüldü. Sonuç olarak pulmoner me-
tastazektomiye lenf nodu örneklemesinin de eklenmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: akciğer, metastazektomi,prognostik, sağkalım
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Tablo 1. Demografik veriler

S-011

akcİğerİN çok Nadİr TümÖrü feTal 
adeNokarsİNom: Bİr olGu suNumu
Onur Derdiyok, Serkan Bayram, Hilal Köşük, Serda Kanbur, Serdar 
Evman, Çağatay Tezel, Volkan Baysungur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sureyyapasa Gogus Hastaliklari ve Gogus Cerrahisi Egitim ve 
Arastirma Hastanesi Gögüs Cerrahisi Klinigi

Akciğerin fetal adenokarsinomu çok nadir görülen bir tümördür. 
Tüm pulmoner neoplazmaların %0.1 -%0.5'ini oluşturur. Nadiren 
fetaladenokarsinom ile ilgili dünya literatürünün çoğu, vaka rapor-
larından gelmektedir.Bu konuda çok az vaka serileri bulunmaktadır.
Bu çalışmamızda fetal adenokarsinom nedeniyle sol üst lobektomi 
yapılan olguyu sunduk.

Olgu: 46 yaşında erkek hasta, sol omuz ağrısı şikâyeti nedeniy-
le kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde vital bulgular stabil idi. 
Fizik muayenesinde ve özgeçmişinde belirgin bir özellikle yoktu. 
Laboratuvar parametreleri anormallik saptanmadı. Toraks bilgisayar 
tomografisinde (BT) nodul saptandı. Pozitron emisyon tomografisi 
(PET/CT) çekildi. Sol akciğer üst lobda subplevral 12x7,5 mm boyut-
larında içermeyen nodul saptandı (Şekil 1). Fiberoptik bronkoskopik 
(FOB) incelemesinde endobronşiyal lezyon görülmedi ve olağan de-
ğerlendirildi.Bronş lavaj materyalinde patolojiye rastlanmadı. Alınan 
aspirasyon ve fırça örneklerinde malignite bulgusu saptanmadı. 
Asidorezistan basil (ARB) görülmedi. Transtorasik ince iğne aspiras-
yonu yapıldı, fakat tanı elde edilemedi. Torakotomide sol üst lobda 
yaklaşık 1 cm çapında pulmoner nodül palpe edildi. Frozen mater-
yalinin patolojik incelemesinin malıgn lezyon olarak rapor edilmesi 
üzerine, sol üst lobektomi yapıldı.Patolojik akciğerin fetal adenokar-
sinom u olarak rapor edildi (Resim 2). Hastanın 6 aydır devam eden 
takiplerinde herhangi bir patoloji saptanmadı.

Tartışma: Fetal adenokarsinom nadir görülen bir akciğer neopla-
zilerinden biridir. Bu tümör ilk dolayısıyla adlandırma fetal akciğer 
andıran mezenkimal stroma ile bir epitel bileşen içeren akciğer iki 
fazlı bir tümör, 1945 ve 1952 WG Barnard'a tarafından “pulmoner 
embryoma '' olarak adlandırıldı. 961'de Spencer, ek vakaları ince-
ledikten sonra pulmoner blastom (PB) terimini kullandı. Daha son-
ra, çeşitli yazarlar PB mevcut epitel bileşeninin histolojik özelliklerini 
paylaştı diğer epitel akciğer tümörleri bildirilmiştir ancak mezenkimal 
bileşenini yoktu. 1984 yılında, Kodama ve arkadaşları, bu tümörleri 
sınıflandırmak için “akciğerin iyi ayırt edilmiş fetal adenokarsinoma-
sı” (FLAC) ifadesini kullandılar. Son olarak, 1999'da Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) bu tümörü bir akciğer adenokarsinom varyantı ola-
rak sınıflandırdı ve şu anda FLAC olarak bilinmektedir. Bifazik tümör 
şimdi sarkomatoid karsinom kategorisinin bir parçasıdır ve PB olarak 
adlandırılır. Günümüzde FLAC, PB'den farklı patogenezi, klinik be-

lirtileri, histopatolojisi ve prognozu olan çok nadir görülen bir akciğer 
adenokarsinomu olarak bilinmektedir.

Sonuç olarak fetal adenokarsinom akciğer tümörlerinin ayrıcı tanı-
larında akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: fetal adenokarsinom, nadir tümör, göğüs cerrahisi

Resim 1. BT

S-012

PulmoNer HamarTom; oN yıllık BulGularımız
Merve Hatipoglu, Yunus Seyrek, Levent Cansever, Ali Murat Akçıl, Deniz 
Sansar, Mehmet Ali Bedirhan
SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Giriş-Amaç: Pulmoner hamartom akciğerin en sık görülen benign 
tümörüdür. Kondrositlerden kaynaklanarak gelişen, genellikle perife-
rik yerleşimli olduklarından semptom vermeyen ve erkeklerde daha 
sık görülen benign akciğer tümörleridir. En sık görülen semptom he-
moptizi olarak belirtilse de hastaların lezyonları genellikle rastlantısal 
olarak ortaya çıkar. Hamartomlara olan yaklaşımımızı 10 yıllık cerra-
hi deneyimimizi paylaşarak belirtmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Merkezimiz 3.Göğüs Cerrahisi kliniğinde, 
0cak 2009 – Aralık 2018 tarihleri arasında 1623 akciğer rezeksiyo-
nu yapılan hastadan, 55’i (%3.3) pulmoner hamartom nedeniyle 
opere oldu. Hastaların 20’si kadın, 35’i erkek idi; ortalama yaşları 
49.3±1.3 idi (yaş aralığı: 18-71). Ellibeş hastanın 5’i öksürük, 3’ü 
nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Geri kalan hastalar baş-
ka bir sebeple çekilen bilgisayarlı toraks tomografisi (BT) sonrasında 
rastlantısal olarak lezyon saptanan hastalardı.

Sonuç: Ellibeş hastanın 4’üne lobektomi, 51’ine wedge rezeksi-
yon yapıldı. Ellibir wedge rezeksiyonun; 14’ü torakotomi, 37’si video 
torakoskopik cerrahi (VATS) ile yapıldı. Bütün hastalarda peroperatif 
frozen/section (F/S) patoloji çalışıldı ve 'pulmoner hamartom' cevabı 
alındı. Kitlenin ortalama boyutu 3.7±1.6 cm idi. Tüm hastalarda lez-
yon radyolojik olarak kalsifikasyon içermekte idi.

Tartışma: Pulmoner hamartom benign akciğer tümörü olarak sı-
nıflansa da etiyolojisi halen net olarak bilinmemektedir. Hamartomlar 
yavaş büyürler ve hastalarda nadiren semptomlara neden olurlar; bu 
nedenle rutin medikal değerlendirmelerde rastlantısal olarak fark 
edilmeleri çok sıktır. Radyolojik olarak içinde BT’de kalsifikasyon 
odakları içeren soliter pulmoner nodul görüntüsü verirler. 

Sonuç olarak, hamartomların malign transformasyon riski taşıma-
ları dolayısıyla, cerrahi olarak tamamının çıkarılması en iyi tedavi 
yaklaşımıdır.

Bulgularımız; hasta sayısı ve yapılan cerrahi işlemlere bakıldığında 
literatürle uyumlu olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: pulmoner hamartom, akciğer rezeksiyonu,
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S-013

PosTPNÖmoNekTomİ BroNkoPlevral 
fİsTüllerİN ÖNleNmesİNde eTkİN Bİr yÖNTem: 
TİmoPerİkardİyal yağ yasTıkçığı İle BroNş 
Güdüğü desTekleNmesİ
Kenan Can Ceylan, Güntuğ Batıhan, Şeyda Örs Kaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr Suat Seren EAH, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Giriş: Akciğer rezeksiyonları sonrası bronkoplevral fistül gelişimi 
en istenmeyen ve tedavisi güç komplikasyonlardan biridir. Tedavi sü-
reci hem hasta hem de cerrah için yorucudur ve çoğu zaman komp-
like cerrahi yaklaşımları gerektirir. Bu nedenle bronkoplevral fistül 
yönetiminde en önemli basamak fistül gelişiminin önlenmesidir. 

Amaç: Bu çalışma ile bronş güdüğünün timoperikardiyal yağlı 
yastık ile desteklenmesinin post-pnömonektomi bronkoplevral fistül 
gelişimini önlemedeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 01.01.2017-31.12.2018 tarihleri 
arasında akciğer kanseri tanısıyla pnömonektomi operasyonu uygu-
lanmış 58 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, 
cinsiyet, neoadjuvan tedavi durumları, albümin-protein değerleri 
ve operasyon süreleri kaydedildi. Bu hastalardan 19’unda(%32,8) 
timoperikardiyal yağlı yastık flab haline getirilerek bronş güdüğü des-
teklendi. Diğer 39(%67,2) hastada bronş güdüğünü desteklemek için 
herhangi bir ek işlem yapılmadı. Bu iki grup perop/postop komplikas-
yon, operasyon süresi, direnaj süresi ve bronkoplevral fistül gelişimi 
açısından karşılaştırıldı. 

Sonuç: Çalışmaya dahil edilen 58 hastanın yaş ortalaması 55,2(43-
74) idi. Olguların 3’ü kadın 55’i erkek idi. 43(%74,1) olguya sol, 
15(%25,9) olguya sağ pnömonektomi uygulandı. Olguların ortalama 
takip süresi 6,9 ay olarak hesaplandı. 3(%5,2) olguda perop komp-
likasyon(kanama) gerçekleşti. Postop komplikasyon ise 9(%15,5) 
hastada gözlendi. Bunlar 4(%6,9) olguda hemoraji, 3(%5,2) olguda 
pnömoni, 1(%1,7) olguda pulmoner emboli ve 1(%1,7) olguda er-
ken dönem bronkoplevral fistül şeklindeydi. 

Perop mortalite izlenmezken postop mortalite 3(%5,1) hastada 
gözlendi. En sık mortalite sebebi pnömoni ve solunum yetmezliği 
olarak bulundu.

Takiplerde bronş güdüğünü desteklemek için ek işlem uygulanma-
yan 39 olgunun 6(%15,4)’sında bronkoplevral fistül gelişimi izlenir-
ken, timoperikardiyal yağ yastığı kullanılan 19 olguda ise BPF göz-
lenmedi. Fakat iki grup arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı.(p=0,16)

tartışma: Erken dönem bronkoplevral fistüllerde teknik yetersizlik 
ön planda iken, genel olarak ileri yaş, malnutrisyon, diabet, postope-
ratif mekanik ventilasyon ihtiyacı ve pnömoniler riski arttıran temel 
faktörlerdir. Akciğer rezeksiyonlarında özellikle pnömonektomilerde 
bronş güdüğünü desteklemek amacıyla omentum, kas flebi, plevra ve 
perikardiyal yağlı yastık gibi canlı doku fleblerinin kullanımı literatür-
de tariflenmiştir. Fakat perikardiyal yağlı doku ile birlikte, operasyon 
tarafına göre sağ yada sol timüs lobunun anblok olarak diseke edi-
lip flap haline getirilerek bronş güdüğünün desteklenmesi literatürde 
son derece nadirdir. Yaptığımız bu çalışmada timoperikardiyal yağ 
yastıkçığı ile bronş güdüğü desteklenen vakalarda BPF izlenmemiştir. 
Kolay ve uygulanabilir olan bu yöntemin pnömonektomi operasyonu 
gerçekleştirilen vakalarda uygulanmasını önermekteyiz.
Anahtar kelimeler: Bronkoplevral fistül, Pnömonektomi, Timoperikardiyal yağ 
yastıkçığı

S-014

akcİğer kaNserİ NedeNİyle oPere olaN 
HasTalarda PreoPeraTİf açlık süresİNİN 
PosToPeraTİf morBİdİTe üzerİNe eTkİsİ
Hatice Aslanoğlu1, Şenay Öztürk2, Cansel Atinkaya1

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 
2Maltepe Üniversitesi

Giriş: Genel anesteziden önce gece yarısından sonra cerrahi has-
tası için gıda ve sıvı alımının sınırlandırılması, hastanın güvenliği açı-
sından yıllardır uygulanan geleneksel bir yaklaşımdır. Cerrahi müda-
hale iyileşme sürecini yavaşlatan endokrin ve metabolik strese yol 
açan bir uygulamadır. Bu stres yanıtlarının hafifletilmesi hasta konfor 
ve güvenirliğini artırmaktadır. Hastaları tüm gece aç bırakmak ise cer-
rahinin şimdiye kadar bilinen en iyi kuralı ve en önemli stres faktörle-
rinden biridir. Çalışmamızın amacı stres faktörlerinden biri olan açlık 
süresinin akciğer kanseri nedeniyle opere olan hastalarda morbidite 
üzerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız 2017-2018 tarihleri arasın-
da kliniğimizde opere olan 94 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hasta 
grupları rasgele seçildi. Bu hastaların 47’si kontrol grubuna (bütün 
gece aç bırakılarak ameliyat edilen grup 1), 47’si ise çalışma grubuna 
(ERAS protokolü uygulanan grup 2) ayrıldı. Çalışma grubu hastala-
rına ameliyattan iki saat öncesinde sıvı olarak 100 ml karbonhidratlı 
sporcu içeceği ve ameliyattan sekiz saat öncesine kadar da katı besin 
tüketti. Gruplar hastanede kalış süreleri, postoperatif ağrı durumları, 
mobilizasyona geçiş süreleri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışma 64 erkek, 30 kadın bireylerden oluşmuştur. 
Çalışma grubunun ameliyat öncesi katı gıda için açlık süresi ortalama 
süresi 7,61±1,99 iken kontrol grubunun ise 11,46±1,48 olarak belir-
lenmiştir. Çalışma ve kontrol gruplarının açlık kan şekeri bakımından 
incelendiğinde 90,82±12,71 kontrol grubunun 85,55±9,36 olduğu 
görülmektedir. Ancak istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. Kalış süre-
leri, postoperatif ağrı durumları, mobilizasyona geçiş süreleri açısın-
dan da gruplar arasında fark gözlenmedi (p>0.05). 

Sonuç: Gruplar arasında morbidite parametreleri açısından fark 
olmaması hastaların uzun süre aç kalmasına gerek olmadığını göster-
mektedir. Bir çok branşta hastaların uzun süre aç kalmaması gerektiği 
gösterilmiştir. Bu çalışma göğüs cerrahisi dalında açlık süresiyle yapı-
lan ilk çalışma olması açısından da önemlidir.
Anahtar kelimeler: Preoperatif Açlık süresi, Göğüs Cerrahisi, Akciğer kanseri

S-015

Prİmer akcİğer karsİNomu NedeNİyle aNaTomİk 
rezeksİyoN uyGulaNaN 80 yaş üsTü olGularda 
cHarlsoN komorBİdİTe İNdeksİ ve sağkalım 
İlİşkİsİ
Melike Ülker1, Berk Çimenoğlu1, Tuğba Coşgun2, Erkan Kaba2, Berker 
Özkan1, Alper Toker1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Seksen yaş üzerinde primer akciğer karsinomu nedeniyle 
operasyon planlanan hastalarda komorbiditelerin postoperatif sürece 
etkisi ve sağ kalım beklentileri net değildir. Bu çalışmada Charlson 
Komorbidite İndeksi (CKİ) ile komplikasyonlar ve sağ kalım ilişkileri 
incelenmiştir.

Materyal ve method: Ekim 2013- Ekim 2018 tarihleri arasında 
primer akciğer karsinomu nedeniyle anatomik rezeksiyon uygulanan 
seksen yaş ve üstü 21 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelen-
di. Hastaların dermografik bilgileri, rezeksiyon tipleri, komplikasyon, 
komorbiditeleri, CKİ ve sağkalım yüzdeleri, hastane yatış süreleri, 
mortalite ve sağ kalımları değerlendirildi. 
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Bulgular: CKİ puanı 6 olan 14 (%66.7), 7 olan 6 (%28.6) ve 10 
olan 1 (%4.8) hastanın beklenen on yıllık sağ kalım yüzdeleri altı 
puan olan grupta % 2 ve altı üstü puanlaması olan grupta %0 hesap-
landı. Median sağ kalım süreleri, %0 beklenen grupta 29.8 ± 8.2 ay, 
%2 beklenen grupta 78.9 ± 14.8 aydı ve istatistiksel olarak anlamlı 
saptandı (p = 0.025).

Sonuç:  Günümüzde sağlık hizmetlerine erişimde kolaylaşma, 
koroner arter hastalığından ölüm riskinde azalma ve sigara bırakma 
politikaları nedeni ile akciğer kanserine yakalanan hastaların yaş or-
talaması da artmıştır. Akciğer rezeksiyonu yapılacak ileri yaşlı olgular-
da postoperatif süreçte gelişebilecek komplikasyonların ve beklenen 
sağ kalımın preoperatif değerlendirme sürecinde öngörülebilmesi çok 
önemlidir. Çalışmamızda CKİ ile beklenen sağ kalım arasında istatis-
tiksel anlamlı fark saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: İleri yaşlı hasta, akciğer kanseri, cerrahi, sağkalım, mortalite

Resim 1. CCI: Charlson komorbidite indeksi 0 ve 2: On yıllık sağ kalım beklenti yüzdesi

S-016

evre ıııa (N2) küçük Hücrelİ dışı 
akcİğer kaNserlİ HasTalarda defİNİTİf 
kemoradyoTeraPİ soNrasıNda uyGulaNaN 
kurTarıcı cerraHİ Gereklİ mİ? İkİ merkezlİ 
çalışma
Akif Turna1, Hüseyin Melek2, Cengiz Gebitekin2, Zeynep Hande Turna3, 
Fazilet Dinçbaş4, Serdar Erturan5, Erdoğan Çetinkaya6, Günay Aydın5, 
Ahmet Sami Bayram3, Kamil Kaynak1

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı, İstanbul 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa 
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi 
Anabilim Dalı, İstanbul 
5İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim 
Dalı, İstanbul 
6Sağlık Bilimler Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul

Giriş-Amaç: Lenf Nodu tutulumu olan küçük hücreli dışı akci-
ğer kanserli hastalarda önerilen standart tedavi kemoradyoterapi-
dir. Ancak, tam olarak uygulanan kemoradyoterapi ile yanıt izlenen 
olgularda cerrahi uygulamanın yararı tam olarak gösterilememiştir. 
Amacımız, definitif kemoradyoterapi uygulanmış mediastinal lenf 
nodu tutulumu olan akciğer kanserli cerrahi rezeksiyon uygulanmış 
olgular ile uygulanmamış hastaların sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2011 ila Aralık 2018 arasından, 
patolojik olarak N2 olduğu saptanmış olguların bir kısmına definitif 
kemoradyoterapi (karboplatin ve dosetaksel ile 34 fraksiyon halin-
de 61.2-64.0 Gy radyoterapi) ardından cerrahi rezeksiyon uygulanır 
iken, bir kısmı ise, aynı tedavi sonrasından takip edildi. Her iki grup 
yan etkiler, cerrahi tedavinin komplikasyonları ve sağkalımlar açısın-
dan takip edilerek karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam olarak 103 olguya kemoradyoterapi uygulandı. 
Bu hastalarda 75’ine kemoradyoterapi ardından cerrahi rezeksiyon 
uygulanırken, 28 hasta kemoradyoterapi ardından takip edildi. Tüm 
olgularda 5-yıllık sağkalım %50.6, medyan sağkalım 38 ay (%95’lik 
güvenilirlik aralığı 15.3-60,7 ay) idi. Sağkalım cerrahi uygulanan 
hastalarda 49 ay iken (%95 güvenilirlik aralığı: 8.0–58.0 ay), sade-
ce kemoradyoterapi uygulanan hastalarda 33.0 ay idi (%95 güve-
nilirlik aralığı: 7.5–90.4 ay)(p=0.423). Kemoradyoterapi ardından 
cerrahi uygulanan hastaların kaybedildi(%3.5) ve 26 olguda klinik 
açıdan önemli bir komplikasyon gelişti(%34.7). Bu oran, kemorad-
yoterapi uygulanmadan rezeksiyon yapılan olgulardan farklı değil 
idi(p=0.89).

Sonuç: İpsilateral mediastinal lenf nodu tutulumu saptanan küçük 
hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda tedavi amacı ile uygulanan 
kemoradyoterapi sonrasında, ‘kurtarıcı’ cerrahi uygulamak sağkalı-
mı arttırmıyor gibi gözükmektedir. Ancak, seçilmiş olgularda cerrahi 
önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, definitif kemoradyoterapi, rezeksiyon, sakalım

Definitif kemoradyoterapi Sonrası Opere Olan ve Olmayan Hastalarda Sağkalım

S-017

akcİğer malİGNİTelerİNde sleeve rezeksİyoN 
olGularımız
Celal Tekinbaş, Sami Karapolat, Atila Türkyılmaz, Alaaddin Buran, Ömer 
Topaloğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Trabzon

Giriş: Akciğer malignitelerinde sleeve rezeksiyonlar tümörün yer-
leşim yeri veya metastatik lenf nodunun invazyonu nedeniyle daha 
üst bir rezeksiyondan kaçınmak için uygulanan rezeksiyonlardır. 

Materyal ve Metod: Kliniğimizde Ocak 2015-Aralık 2018 tarih-
leri arasında akciğer malignitesi nedeniyle opere edilen 612 olgu-
dan sleeve rezeksiyon uygulanan 32 (%5,2) olgu retrospektif olarak 
değerlendirildi. 

Bulgular: Olguların 21’ini sleeve lobektomi, 7’sini sleeve bilo-
bektomi ve 4’ünü karinal sleeve pnömonektomiler oluşturmaktaydı. 
Postoperatif 10. gün multiorgan yetmezliği nedeniyle kaybedilen bir 
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olgu dışında tüm olgular önemli bir komplikasyon gelişmeden 5-12 
gün (ortalama 6 gün) arasında şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: Onkolojik prensiplere uymak kaydıyla yapılan sleeve re-
zeksiyonlar hem düşük morbidite ve mortalite, hem bir üst rezeksi-
yona göre daha yüksek sağkalım, hem de klinik konfor nedeniyle 
öncelikle tercih edilmesi gereken rezeksiyonlardır.
Anahtar kelimeler: Akciğer, malign, cerrahi, sleeve

S-018

vİdeoTorakoskoPİk loBekTomİlerde 
İNTraoPeraTİf komPlİkasyoNlar ve 
TorakoTomİye dÖNme NedeNlerİ: Tek merkez 
deNeyİmİ (608 olGuNuN aNalİzİ)
Kenan Can Ceylan, Özgür Samancılar, Arkın Acar, Şeyda Örs Kaya, Soner 
Gürsoy
SBÜ Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir, 
Türkiye

Giriş: Bazı intraoperatif komplikasyonlar sonucu videotorakos-
kopik (VATS) olarak başlanan ameliyatlar torakotomiye dönebil-
mektedir. Artan tecrübe ve deneyimler, aynı cerrahi ekibin yaptığı 
operasyonlar, uygun hasta seçimi gibi birçok etken intraoperatif 
komplikasyon oranını ve torakotomiye dönme riskini azaltmaktadır. 
Kliniğimizde VATS olarak planlanan ve peroperatif torakotomiye dö-
nülmek zorunda kalınan olgular incelendi.

Materyal ve Metod: Mayıs 2010-Ocak 2019 tarihleri arasında 
kliniğimizde videotorakoskopik rezeksiyon uygulanan 608 hasta ret-
rospektif olarak incelendiğinde VATS ile başlanıp intraoperatif komp-
likasyon sonucu torakotomiye dönen 61 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Bu hastaların demografik, operatif özellikleri ve torakotomiye dönme 
nedenleri analiz edildi.

Bulgular: VATS ile başlayıp torakotomiye dönen hastaların yaş 
ortalaması 63,83 ± 8,32 (36-78) yıl olarak saptandı. Bu hastaların 
56’sı erkek (%91,8) ve 5’i kadın (%8,2) iken 36 hastada (%59) ko-
morbid hastalık bulunmaktaydı. 3 hastanın (%4,9) ise neoadjuvan 
tedavi öyküsü bulunmaktaydı. Açığa dönme nedeni 35 hastada vas-
küler hemoraji (%57,4), 21 hastada sıkı yapışıklık (%34,5), 3 hasta-
da bronşiyal yaralanma (%4,9), 1 hastada hiler kalsifik lenf nodları 
varlığı (%1,6), 1 hastada bronş cerrahi sınırında karsinoma in situ 
bulunması (%1,6) idi. 24 hastaya sağ üst lobektomi (%39,3), 1 has-
taya sağ orta lobektomi (%1,6), 2 hastaya sağ alt lobektomi (%3,3), 5 
hastaya bilobektomi superior (%8,2), 4 hastaya bilobektomi inferior 
(%6,5), 12 hastaya sol üst lobektomi (%19,7), 8 hastaya sol alt lobek-
tomi (%13,1), 2 hastaya sağ pnomonektomi (%3,3), 2 hastaya sol 
pnomonektomi (%3,3) ve 1 hastaya sağ sleeve üst lobektomi (%1,6) 
operasyonu uygulandı. Videotorakoskopik lobektomi uygulamasına 
başlanılan 2010 yılında torakotomiye dönme oranı %25 iken 2018 
yılında %2.14 kadar düşmüş olup tüm hasta popülasyonunda tora-
kotomiye dönme oranı %10,03 olarak saptandı. Hastaların hiçbirin-
de postoperatif mortalite izlenmedi.

Sonuç: Videotorakoskopik başlanan operasyonlar birçok nedenle 
torakotomi veya sternotomiye dönebilmektedir. Artan tecrübe ile bu 
nedenler ortaya çıksa dahi açığa dönülmeden de komplikasyonlar 
sorunsuz yönetilebilir. Yine de her videotorakoskopik operasyonun, 
açığa dönebileceği unutulmamalı ve buna yönelik hazırlıklar hemen 
her zaman yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Videotorakoskopi, Lobektomi, İntraoperatif Komplikasyon

S-019

İlerİ yaş akcİğer kaNserlİ HasTalarda 
WedGe rezeksİyoN ve aNaTomİk rezeksİyoN 
karşılaşTırması
Oya Yıldız, Alper Fındıkçıoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, Adana

Giriş: Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) te-
davisinde cerrahi tedavi birinci seçenektir. Nüfus yaşlandıkça, yaşlı 
hastalarda cerrahi girişim gerektiren benign ve malign karakterli ak-
ciğer lezyonları tanımlanmaktadır. Yaşlanma sonucu kardiyovasküler 
sistem ve respiratuvar sistemde fizyolojik değişiklikler meydana gelir. 
Bu nedenle yaşlı hastalarda KHDAK için yapılan cerrahi rezeksiyon 
sonrası yaşamı tehdit eden komplikasyon görülme olasılığı artabilir 
denilmektedir. Bu çalışmada, 70 yaş üstü yaşlı hastalarda KHDAK’nin 
cerrahi uygulanan wedge rezeksiyon ve anatomik rezeksiyon sonuç-
larımızın karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya 2012-2019 tarihleri arasında opere edilen 
küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanılı 70 yaş ve üzeri 78 hasta dahil 
edildi. Hasta kayıtları ve hastane verileri geriye dönük olarak incelen-
di. Hastalar iki gruba ayrıldı. Pnömonektomi, lobektomi, segmentek-
tomi ve toraks duvarı ile beraber lobektomi yapılan olgular anatomik 
rezeksiyon grubu, wedge rezeksiyon yapılan olgular ise diğer grubu 
oluşturdu. 

Bulgular: Olguların 62’si erkek (% 79,5), 16’sı ise kadın (%20
,5), ortalama yaş 78(70-83) idi. 57 hastaya anatomik rezeksiyon, 21 
hastaya wedge rezeksiyon/lenf nodu örneklemesi yapıldı. Patolojik 
incelemede adenokanser en sık (%60,3) hücre tipi, yassı hücreli ca 
(%30,8) ise ikinci en sık saptanan hücre tipi idi. Hasta takiplerinde 
nüks (p:0,579), 3 ve 5 yıllık sağ kalım (p: 0,892), postoperatif morta-
lite oranları (p:1), tahmini yaşam sürelerinde (p:0,892) anatomik ve 
wedge rezeksiyon arasında anlamlı fark bulunmadı. Komplikasyon 
gelişmesi (p: 0,013) ve ortalama hastane yatış süreleri (p: 0,0001) 
arasında anlamlı fark saptandı. 

Sonuç: İleri yaş akciğer kanserli hastalarda wedge rezeksiyon ile 
anatomik rezeksiyon arasında anlamlı sağ kalım farkı saptanmadı. 
Bu yaş grubunda seçilen uygun hastalarda her iki yöntem de tercih 
edilen tedavi olabilir.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, anatomik rezeksiyon, ileri yaş, wedge 
rezeksiyon

Sonuçlar

Wedge rezeksiyon Anatomik rezeksiyon p

Postoperatif mortalite p:1
nüks p: 0,579
3 yıllık sağ kalım %90,2 %78,4 p: 0,892
5 yıllık sağ kalım %82,7 %73,1 p: 0,892
tahmini yaşam süresi 123,4+-12,7 (ay) 142+-13,9(ay) p: 0,892
Komplikasyon %9,5 %40,4 P: 0,013
Yatış süresi 2-8 gün (ort 3) 2-29 gün (ort 7) p: 0,0001
p<00,5 anlamlı
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Tablo 1. Hastaların genel özellikleri

Özellik Sayı

Cinsiyet 
Erkek 
Kadın

62 (%79,5) 
16 (%20,5)

Sigara 
Var 
Yok

67 (% 85,9) 
11 (%14,1)

Lokalizasyon 
Üst lob 
Alt lob 
Orta lob 
Hiler

48 (%61,5) 
21 (%26,9) 

4 (%5,1) 
5 (%6,4)

Rezeksiyon 
Anatomik rezeksiyon 
Wedge rezeksiyon

57 (%73) 
21 (%27)

Cerrahi 
Lobektomi 
Pnömonektomi 
Akciğer-toraks duvarı rezeksiyonu 
Segmentektomi 
VATS-wedge rezeksiyon

46 (%59) 
4 (%5,1) 
4 (%5,1) 
3 (%3,8) 
21 (26,9)

Hücre tipi 
Yassı hücre 
Adenokanser 
Diğerleri

24 (%30,8) 
47 (%60,3) 

6 (%8,9)
Evre 
1A 
1B 
2A 
2B 
3A 
4

31 (%39.7) 
18 (%23,1) 

6 (%7,7) 
12 (%15,4) 
10 (%12,8) 

1 (%1,3)

S-020

küçük Hücrelİ akcİğer kaNserlerİNde 
rezeksİyoN soNrası sağkalım sürelerİNİN 
aNalİzİ
Ahmet Uluşan, İbrahim Emre Tunca, Maruf Şanlı, Ahmet Feridun Işık
Gaziantep Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Amaç: Küçük hücreli akciğer kanseri, tüm akciğer kanserlerinin 
%15’ini oluşturur. Hastalar tipik olarak kısa süreli semptomlar göste-
rir ve sıklıkla (%60-65) metastatiktir(1, 2). Çalışmamızın amacı küçük 
hücreli akciğer kanserinde cerrahi yapılan vakaların 1, 2 ve 3 yıllık 
sağkalım sürelerini ortaya koymaktır. 

Yöntem: Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
2002-2019 yılları arasındaki, küçük hücreli akciğer kanseri tanısı al-
mış 623 vaka retrospektif olarak tarandı. Göğüs cerrahisi kliniğine 
yönlendirilmiş az sayıdaki vakanın içinden cerrahi rezeksiyon yapı-
lan 13 vakanın, cerrahi sonrası sağkalım süreleri incelendi. Göğüs 
cerrahisi kliniğine yönlendirmemiş kalan tüm vakaların rezektabilite/
sağkalım süreleri açısından retrospektif olarak değerlendirilmesi ile 
ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Vakaların evrelemesi Akciğer 
Kanseri 8. TNM Evreleme Sistemine göre yapıldı. Sonuçlar, SPSS 22 
paket programı kullanılarak, Kaplan-Meier yöntemi ile analiz edildi. 

Bulgular: Vakaların 2’si (%15) kadın, 11’i (%85) erkekti. Ortalama 
yaşları 65,3 yıl olarak hesaplandı (en büyüğü 85 en küçüğü 52 yıl). 
Vakaların 6’sına lobektomi, 5’ine pnömonektomi, 2’sine wedge re-
zeksiyon yapıldı. Cerrahi rezeksiyon yapılan toplam 13 vakadan 9’u 
ex, 4’ü sansürlü (yaşıyor); 1 yıllık sağkalım oranı %75,5, 2 yıllık sağ-
kalım oranı %33,6, 3 yıllık sağkalım oranı %25,2, Medyan sağkalım 
32,55±8,84 ay olarak bulundu (Resim 1). 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, küçük hücreli akciğer kan-
seri tanılı cerrahi rezeksiyon yapılan hastaların 1, 2, ve 3 yıllık sağka-
lım sürelerinin oranları, literatürle karşılaştırıldığında, cerrahi rezeksi-
yon yapılamayan vakalara göre arttığını gözlemledik(3). Bu sonuca 
göre küçük hücreli akciğer kanserlerinde cerrahi, rezektabl vakalarda 
düşülünülebilir(4).
Anahtar kelimeler: Cerrahi, Küçük hücreli akciğer kanseri, Sağkalım

Resim 1. 

S-021

alTı yaşıNda çocukTa malİGN TümÖrü TaklİT 
edeN ve sağ PNÖmoNekTomİ uyGulaNmış Bİr 
akcİğer İNflamaTuvar PsÖdoTümÖr olGusu
Abdulaziz Kök, Süleyman Ceyhan, Osman Cemil Akdemir, Sedat Ziyade, 
Ömer Soysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Farklı histolojik görünümlere sahiptir. En sık kullanılan ismi 
inflamatuar psödotümördür. Diğer isimleri, plazma hücreli granü-
lom, fibröz histiyositoma, fibroksantoma, histiyositoma, ksantoma, 
ksantofibroma, ksantogranüloma, mast hücreli granüloma. Son 
ismi ise inflamatuar miyofibroblastik tümördür. Benign kabul edilir. 
İntravasküler bir pnömoni olarak başlar ve histolojilerine göre farklı 
gruplara ayrılır. En sık batın ve pelviste bulunur. İkinci sıklıkta ise akci-
ğerdedir. Cerrahi rezeksiyon seçkin tedavidir. Lokal nüks, hematojen 
metastaz ve tümöre bağlı ölüm bildirilmiştir. Mümkünse, tam rezek-
siyonu, uzun dönem iyi bir sağkalım sağlar. Tekrarlarsa yine rezeke 
edilmelidir. Akciğerde inflamatuar pseudotümörlü olgumuzu sunduk. 

OLGU: Altı yaşında kız hasta göğüs ağrısı, öksürük ve aralıklı ateş 
ile geldi. Fizik muayenede sağda üst ve ortada solunum sesleri alı-
namıyordu. Azerbaycan’da torakotomi ve biyopsi yapılmış ve tanı 
konulamamıştı. Bilgisayarlı toraks tomografisin(BT)’de sağ akciğerde 
üst paramediastinal alanda yerleşim gösteren 5x4 cm çaplı heterojen 
dansiteli kitlesel lezyon mevcuttu (Resim 1). Anterior mediastinoto-
mi yapıldı. Tanı konulamadı.. Kesin tanı ve tedavi amaçlı eksploratif 
torakotomi uygulandı. Kitleden, intraoperatif punch biyopsi gön-
derildi. Benign-malign ayrımının total rezeksiyonu ile verilebileceği 
bildirildi. İntraoperatif eksplorasyonda kitlenin, akciğerin üst ve orta 
loblarını tamamen doldurması ve inferior pulmoner veni invaze et-
miş olduğu görülmesi ve yüksek olasılıkla malign karakterde tümöral 
lezyon olduğu düşünülmesi gerekçeleriyle tümör sağ intraperikardi-
yal pnömonektomi ile komplet çıkarıldı. Patoloji sonucu İnflamatuvar 
Myofibrobastik Tümör bildirildi. Postoperatif kardiyak torsiyon gelişti 



25-28 Nisan 2019, Belek, Antalya

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

47

SÖZEL BİLDİRİLER

(Resim 2), retorakotomi ile kardiyak repozisyon ve perikardiyal yama 
uygulandı. Karşı, sol tarafta şilotoraks gelişti, konservatif tedavi ile 
düzeldi. Salah ile taburcu edildi.

Sonuç: Akciğerin İnflamatuar miyofibroblastik tümöründe histo-
patoljik tanı zordur. Komplet rezeksiyon yapılabilecek olgularda tanı 
ve tedavi amaçlı geniş rezeksiyon yapılabilir
Anahtar kelimeler: İnflamatuvar psödotümör, pnömonektomi, akciğer torasiyonu

 
Resim 1.

S-022

lareNks karsİNomu NedeNİyle lareNjekTomİ 
soNrası kalıcı TreakeosTomİlİ HasTalara 
TraNservİkal medİasTİNoskoPİ uyGulaNaBİlİr 
mİ?
Levent Cansever1, Yunus Seyrek1, Ali Cevat Kutluk1, Hasan Akın1, 
Celalettin İbrahim Kocatürk2, Mehmet Ali Bedirhan1

1SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Suam 
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi LİV Hospital Göğüs Cerrahisi

Giriş: Larenks karsinomu nedeniyle larenjektomi operasyonu 
uygulanıp kalıcı trakeostomi sonrası mediastinoskopi tartışmalı bir 
konudur ve bazı ders kitaplarında kontraendike olarak kabul edil-
mektedirler. Kalıcı trakeostomisi olan 18 olguya yapılan servikal me-
diastinoskopinin uygulanabilir olduğunu gösteren yazımızı sunmayı 
amaçladık. 

Materyal ve Method: Ocak 2010 ile Aralık 2017 arasında, 1985 
hastaya servikal mediastinoskopi uygulandı. Bu hastalardan 18’i ka-
lıcı trakeostomisi olan hastalar idi. 

Sonuçlar: Servikal mediastinoskopi yapılan 18 hastanın 
4’nde(%22,2) karsinom metastazı saptandı. Onsekiz hastanın 7’e 
EBUS yapıldı ve patoloji sonuçları negatif geldi. Bu hastalardan 
3’ünde servikal mediastinoskopide karsinom metastazı saptanırken 
EBUS’un negatif prediktif değeri %57.14 idi. 

Ondört hastada PET pozitif mediastinal lenf nodu tutulumu sap-
tandı. PET’in pozitif prediktif değeri %30,7 ve negatif prediktif değeri 
%100 olarak hesaplandı. Mediastinoskopi sonucunun negatif geldiği 
bir hastada anatomik akciğer kanseri rezeksiyonu sonrası patolojik in-
celemesinde 7 nolu istasyonun karsinom metastazı olduğu saptandı. 
Mediastinoskopinin negatif prediktif değeri %92.8 idi.

Tartışma: Total larenjektomi sonrası mediastinal lenfadenopati ge-
lişen hastalarda bu lezyonları tanımlamak için noninvazif yöntemler 
yetersiz kalabilmektedirler. Bu lenf nodları nüks ya da trakeaobron-
şial ağaçta gelişen ikinci primer karsinom olabileceğinden medias-
tinal lenf nodlarının histopatolojik tanısı gereklidir. Kalıcı trakeosto-
mi bulunan hastalarda servikal mediastinoskopi yapılacak insizyon 
sahasında trakeostomi stoması bulunmaktadır. İnsizyon trakeostomi 
stomasının 5mm-1 cm altından yapılmalıdır. Çalışmamızda servikal 
mediastinoskopinin negatif prediktif değeri %92,8 idi. Daha önce 

hastanemizin 3. Göğüs Cerrahi kliniğinde yapılan bir çalışmasın-
da servikal mediastinoskopinin negatif prediktif değeri %93,7 idi. 
Standart servikal mediastinoskopi ile total larenjektomi sonrası yapı-
lan servikal mediastinoskopi ile arasında negatif prediktif değer açı-
sından benzerdir. Ders kitaplarında belirtilenin aksine, larenjektomi 
sonrası trakeostomili hastalarda servikal mediastinoskopi yapılması 
uygulanabilir bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Servikal mediastinoskopi, Larynx karsinomu, Trakeostomi, 
Radyoterapi

S-023

HİPerTermİk PerfüzyoN kemoTeraPİsİ (HİPek) 
meTodu İle kemoTeraPÖTİk ajaNlarİN 
sİToToksİk eTkİsİNİN arTTİrİlmasİ ve yeNİ 
moleküllerİN GelİşTİrİlmesİ
Mehmet Akif Ekici1, Demet Kahraman2, Sedat İlhan2, Ayşegül İyidoğan4, 
Emine Elçin Oruç4, Seval Kul3, Ahmet Ferudun Işık1

1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, Gaziantep, Türkiye 
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hücre Kültür Laboratuvarı, Gaziantep, Türkiye 
3Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik, Gaziantep, Türkiye 
4Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Plevranın malign hastalıklaının tedavisinde genellikle 
Cisplatin veya türevleri kullanılsa da kanser hücrelerinin hızlı bir şe-
kilde bu ilaçlara karşı direnç geliştirebilmeleri tedaviyi sınırlamaktadır. 
Cisplatinin dozlama sorunları, özellikle böbrek patolojileri açısından 
başarıyı kısıtlamıştır. Hipertermik perfüzyon kemoterapisi (HİPEK) 
torasik onkoloji açısından öncelikle malign mezotelyomada uygu-
lanmaktadır; ancak etkisinin nasıl olduğu ve nasıl arttırılabileceği ile 
ilişkili in-vitro ve buna bağlı in-vivo çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle, 
çalışmamızda plevral kanserlerin tedavisi için hipertermik perfüzyon 
kemoterapisinin in vitro koşullardaki sitotoksik etkisini incelemek 
ve cisplatine akternatif olabilecek yeni moleküllerin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Yöntem: 96 kuyucuklu hücre kaplarına %10 FBS (Fetal Bovine 
Serum) içeren RPMI hücre vasatı içerisinde 2500/ml A549 (bronloal-
veoler akciğer kanseri) hücre dizisi ekildi. Hücreler yeterli konfulansa 
ulaştıktan sonra kliniğe benzer şekilde 37 °C ve 43 °C’ de; 25, 50, 
100 ve 200 µM dozlarda yeni sentezlenen 13a bileşiği ve kontrol ilaç 
olan cisplatin’e 1 saat süreyle maruz bırakıldı. 1 saatlik maruziyet son-
rası hücreler stresten uzaklaşıp normal fizyolojilerini yakalabilmeleri 
için tekrar 37°C de 24 saat inkübe edildi. Hücrelerin canlılığı MTT 
(3-[4,5-dimetiltiyazol-2-il]-2,5-difenil-tetrazolyum bromür) yöntemi 
ile değerlendirildi.

Bulgular: 13a bileşiğinin, A549 hücre dizileri üzerinde 43 C de 
sıcaklık artışı ile birlikte cisplatine kıyasla 25 (*p<005), 50(*p<005), 
100(*p<005), ve 200 (*p<005) uM da sitotoksik etkisi artarken aynı 
konsantrasyonlarda 37 C de herhangi bir etki gözlemlenmemiştir. 
(Şekil 1)

Sonuçlar: Sıcaklık artışının yeni sentezlenen 13a bileşiğin kim-
yasal kararlılığının bozmadığını aksine bileşiğin hücre içine geçişinin 
kolaylaştırdığını düşündürmektedir. Bu da bize HİPEK metodunun 
sitotoksik etkiyi arttırdığını göstermektedir.
Anahtar kelimeler: HİPEK, Akciğer Kanseri, Kemoterapötik Ajanlar
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A549 hücre dizileri üzerinde 13a ve cisplatinin sitotoksik etkisi

S-024

sağ üsT loB kHdak cerraHİ TedavİsİNde 4r ve 
10. İsTasyoN meTasTazı
Ahmet Üçvet, Özgür Samancılar, Serkan Yazgan, Soner Gürsoy
SBÜ İzmir Dr. Suat Seran Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi, İzmir

Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (KHDAK) nedeniyle 
sağ üst lobektomi yapılan hastalarda sadece 10R veya 4R lenf bez-
lerine invazyonun sağkalıma etkisinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Metod: Kasım 2007 ile Mart 2018 arasında sağ üst lobektomi ya-
pılan KHDAK hastaları arasında sadece 10R veya 4R istasyonuna 
metastaz yapanlar çalışmaya dahil edildi. Karsinoid tümör, inkomp-
let rezeksiyon ve operatif mortalite olan hastalar çalışma dışı bırakıl-
dı. Hastaların son sağkalım bilgileri ulusal nüfus kayıt sisteminden 
Aralık 2018’de güncellenerek, N1 ve N2 hastalığın sağkalıma etkisi 
değerlendirildi. 

Bulgular: Yaş ortalaması 60,5±8,9 (47 ile 77 arası) olan, 25’i 
erkek toplam 30 hasta dahil edildi. Preoperatif dönemde hastaların 
10’una kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanmıştı. Hastaların 
13’ünde sadece 10R, 17’sinde sadece 4R lenf bezi metastazı saptan-
dı. Beş yıllık sağkalım oranları çalışmaya alınan N1ve N2 hastalıkta 
sırası ile %53,8 ve %39,8 idi (p=0,33) 

Sonuç: Sağ üst lobektomi sonrası sadece 10R metastazı sapta-
nan N1 hastalar, sadece 4R metastazı saptanan N2 hastalara göre bir 
miktar daha iyi bir sağkalım oranına sahip olsa da aradaki fark ista-
tistiksel olarak anlamlı değildi. Bu iki istasyonun isimlendirilmesinde 
zaman zaman karışıklık olabileceği de unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, Cerrahi tedavi, Sağ üst lobektomi

S-025

seNkroN eksTraPulmoNer olİGomeTasTaTİk 
küçük Hücrelİ dışı akcİğer kaNserlİ 
HasTalarda cerraHİ Tedavİ soNuçları
İlker Kolbaş1, Serdar Evman2, Hakan Kıral2, Elçin Ersöz1, Gökay Reyhan1, 
Çağatay Tezel2, Volkan Baysungur2

1İstanbul Sultan Abdulhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
İstanbul 
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) ol-
guların 5 yıllık sağkalımları %1’in altında ve median surveyi 8-11 
aydır. Bu grup içinde yer alan özel bir alt grup olan oligometastatik 
hastalıkta ise radikal girişimler sağkalım üzerinde olumlu sonuçlar 

vermektedir. Bu çalışmanın amacı opere oligometastatik KHDAK’li 
olgularda sağkalımı etkileyen faktörleri incelemektir.

Gereç Ve Yöntem: Ocak 2012 - Aralık 2017 tarihleri arasında 
kliniğimizde opere edilen oligometastatik küçük hücreli dışı akciğer 
kanserli olgular retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dâhil edilen 
35 hastanın demografik özellikleri, metastaz yerleri, metastaz teda-
vileri, pT (patolojik T) evresi, pN (patolojik N) evresi, metastaz tipi, 
primer tümörün yerleşim yeri, tümörün histolojik tipine göre sağkalım 
analizleri yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya 4 kadın ve 31 erkek toplam 35 hasta alın-
dı, ortalama yaş 60.0±8.3 idi. Hastaların 26’sında beyin, 6’sında 
adrenal, 2’sinde dalak ve 1’inde oküler metastaz mevcuttu. Beyin 
metastazlı 26 hastanın 7’sine SBRT (stereotactic body radiation the-
rapy) ve 19’una da kraniyal cerrahi sonrası akciğer rezeksiyonu uy-
gulandı. Sürrenal metastazlı 6, dalak metastazlı 2 ve göz metastazlı 1, 
toplam 9 olguya akciğer rezeksiyonu sonrası cerrahi metastazektomi 
uygulandı. Yirmibeş hastanın patolojisi adenokarsinom, 9 hastanın 
skuamöz hücreli karsinom ve 1 hastanın büyük hücreli karsinomdu. 
Hastaların ortalama takip süresi 20.1±18.4 aydı. Medyan sağkalım 
40.4±6.8 ay, beş yılık sağkalım %36.8 bulundu. Çalışmada hücre 
tipi, primer tümöre uygulana rezeksiyon tipi, metastaza uygulanan 
tedavi yöntemi, patolojik lenf nodu tutulumu, patolojik T evresi (pT) 
sağkalımla ilişkili bulunmadı (p>0.05). Sürrenal metastazlı olgularda 
diğer metastatik olgulara göre sağkalım anlamlı olarak fazla bulundu 
(p=0.016). 

Sonuç: Oligometastatik KHDAK’li olgularda metaztazın küratif te-
davisinin sağkalım üzerine olumlu etkisi litetürle uyumlu olarak bu-
lunmuştur. Seçilmiş oligometastatik hastalıklarda metastazektominin 
yapılması gerekliliğini düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: küçük hücre dışı akciğer kanseri, oligometastaz, senkron 
metastaz, soliter ekstratorasik metastaz

S-026

yüksek İrTİfaNıN soluNum foNksİyoN TesTİ 
üzerİNe eTkİsİ
Osman Yakşi, Mehmet Ünal
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Bolu

Giriş: Yükseklere çıkılırken gaz basıncı azalmakta ve hipoksi ile 
karşılaşılmaktadır. İnsan vücudunun farklı yüksekliklere vereceği fiz-
yolojik ve patolojik cevaplar farklıdır. Bu nedenle yükseklikle beraber 
oluşabilecek fizyolojik ve patolojik değişikliklerin ve klinik sonuçları-
nın bilinmesi önemlidir. Bu çalışmamızda yüksek irtifanın solunum 
fonksiyonu ve kardiak frekans üzerindeki etkisini araştırdık. 

Materyal Metod: Çalışmamız Türkiye izcilik federasyonu Tevfik 
R. Günay kamp eğitim merkezinde yapıldı, çalışmaya genel olarak 
14-20 yaş arası gönüllü bireyler alındı. Çalışma için izcilik federas-
yonundan ve bireylerden onam alındı. Katılımcılar deniz seviyesinde 
yaşayan ve bir haftalık kamp eğitimi için Aladağlar kamp alanına (ra-
kım 1330 metre) gelen bireylerdir. Çalışmaya ya 59 u erkek ve 40 ı 
bayan olmak üzere toplam 99 kişi alındı. 

Solunum fonksiyon testleri (SFT) kampın ilk günü ve son günü (1 
hafta sonra), 1 saatlik dinlenme sonrası gönüllü olan bireylere por-
table solunum fonksiyon testi cihazı ile yapıldı. Bireylerin boy ve ağır-
lıkları SFT cihazına kaydedildikten sonra test uygulandı. Her bireye 
en az 3 kez test yapıldı ve en yüksek değerler çalışmaya dahil edildi. 
Bireylerin Zorlu Ekspiryumun 1. Saniyesinde Çıkarılan Hava Hacmi 
(FEV1 ve FEV1 %), Zorlu Vital kapasite (FVC ve FVC %) değerleri 
ölçüldü, bununla birlikte puls oksimetre ile kalp atım hızları ve kan-
daki oksijen satürasyonları (SPO2) ölçüldü. Bireylerin yaşı, cinsiyeti, 
sigara kullanımları, ek hastalıkları kaydedildi. Kampın son günü aynı 
gruba aynı testler tekrar edildi.

Sonuç: Çalışmaya alınan bireylerin ortalama yaşları 16,3, orta-
lama boyları 169,5 cm, ortalama kiloları 63.5 kg olarak hesaplandı. 
Çalışmaya alınanların 11 i (%11.1) aktif sigara kullanıcısıydı. Astım 
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tanısı olan 3 kişi ve SFT uyumsuzluğu olan 7 kişi çalışma dışı bırakıl-
dı. SFT ni doğru şekilde yapan 89 hastanın istatistiksel analizi yapıldı. 

Çalışmaya alınan 89 kişinin kamp öncesi ve sonrası FVC değerle-
rinde istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p >0.05). 

Çalışmaya alınan 89 kişinin kamp öncesi ve sonrası FEV1 değer-
lerinde istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi (p <0.05). Bireylerin 
spo2 değerlerinde anlamlı değişiklik izlenmedi. Bunun yanında kalp 
atım hızlarında anlamlı düşüş izlendi. 

Tartışma: Yüksek irtifadaki hipobarik-hipoksemiye erken yanıt 
solunum frekansı artırılarak verilir iken, geç yanıt eritropoezin uyarıl-
ması ile verilmektedir. Yüksek irtifaya çıkan insanlardaki bu adaptas-
yon sürecine “aklimatizasyon” denmektedir(2). Bizim çalışmamızda 
ilk gün gelişen kardiak atım frekansındaki atımda bir haftalık süreç 
sonrasında belirgin düşüş izlendi. FVC değerlerinde anlamlı değişiklik 
izlenmeyen bireylerin FEV1 değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 
fark izlendi. Çalışmamızdaki takip süresi kısa olmasına rağmen fizyo-
lojik adaptasyon sürecine bağlı solunum kapasitelerinde artış izlendi.
Anahtar kelimeler: sft, yüksek irtifa, spo2

S-027

İkİ yaş alTı koNjeNİTal PulmoNer 
malformasyoNu olaN İNfaNTlarda Tek 
İNsİzyoN vaTs loBekTomİ deNeyİmlerİmİz
Hasan Semih Halezeroğlu1, Gökhan Ergene2, Erdal Okur1

1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
İstanbul. 
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Ameliyathene Hizmetleri, İstanbul.

Amaç: Konjeenital pulmoner malformasyonlar konjenital kis-
tik adenomatoid malformasyon (CCAM), pulmoner sekestrasyon 
(PS), ve konjenital lober amfizem (CLA) den oluşturmaktadır ve bu 
hastalıklar hayatın erken döneminde anatomik akciğer rezeksiyonu 
gerekliliğine sebep olabilmektedirler. Tek insizyon VATS (SI-VATS) 
lobektomi infantlarda simdiye kadar sadece vaka sunumları şeklinde 
yayınlanmıştır. Biz burada iki yaş altı CPM tanılı 14 infantta gerçek-
leştirdiğimiz tek insizyon VATS lobektomi operasyonları ve sonuçları-
nı sunmayı amaçladık. 

Metod: Kliniğimizde 2016 ve 2018 yıllarında iki yaş altı 14 CPM 
tanılı hastaya tek insizyon VAT ile anatomik akciğer rezeksiyonu plan-
landı. İnsizyon 6. veya 7. intercostal aralıktan 2-3 cm uzunluğunda 
açıldı. Bir hasta dışında tüm rezeksiyonlar tek insizyon olarak tamam-
landı. Olguların operatif ve demografik verileri retrospektif olarak 
kaydedildi ve değerlendirildi 

Bulgular: İki yaş altı CCAM (n: 10), intralobar PS (n: 2), ekstralo-
bar PS (n: 1) ve CLA (n: 1) tanısı almış 7 erkek, 7 kız bebek ve çocuk 
vardı. Hastalardan intralobar PS tanılı sadece 5 aylık bir bebekte to-
rakotomiye dönüldü. Altı sol alt, 4 sağ alt, 1 orta, 1 sağ üst ve 1 sol 
üst lobektomi SI-VATS ile tamamlandı. SI-VATS lobektomi yapılan 
13 hastadan sekizi 11 ile 12 ay arasında, 4'ü 13 ile 23 ay arasında, 
bir tanesi 5 aylıktı. Postoperatif ikinci gün total atalektazi bir hastamız 
bronkoskopik aspirasyonla tedavi edildi. Hastane içi veya 30 günlük 
mortalite görülmedi. Ortalama hastanede kalış süresi 3.7 gündü (2-5 
gün).

Sonuç: Bu vaka serisi, CPM tanılı 11 aydan büyük bebeklerde ve 
2 yaşından küçük çocuklarda SI-VATS lobektomi güvenli ve teknik 
olarak gerçekleştirilebilir bir yaklaşım olduğunu doğrulamaktadır.
Anahtar kelimeler: Konjenital pulmoner malformasyon, Tek insizyon VATS, 
İnfantlar

S-028

PosT TorakoTomİ ağrısıNda ePİdural kaTeTer 
ve ParaverTeBral kaTeTer uyGuladığımız 
HasTalarıN reTrosPekTİf karşılaşTırmalı 
aNalİzİ
Abdulkerim Bayülgen1, Mustafa Azizoğlu2, Sungur Selim Sinan1, Erhan 
Ayan1, Davud Yapıcı2, Mehmet Oğuz Köksel1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Mersin

Giriş: Post operatif ağrı özellikle torakal ve abdominal operasyon-
lar gibi büyük cerrahi girişim uygulanan hastalarda operasyon sonra-
sı ciddi sorunlara yol açmakta olup, önemli komplikasyonlara neden 
olmaktadır. Torakotomi sonrası ağrının kontrolü hastanın yeterli ven-
tilasyon yapabilmesinde, öksürebilmesinde, mukus tıkacı, atelektazi 
ve pulmoner enfeksiyonlar gibi komplikasyonların önlenmesinde ve 
iyileşmenin hızlanmasında önem taşımaktadır. Torakotomi ağrısının 
kesilmesi amacı ile farklı yöntemler denenmiştir. Biz bu çalışmada 
torakotomi hastalarımızda paravertebral kateter ile epidural kate-
ter uygulamaları arasında hasta ağrı düzeylerinin karşılaştırmasını 
değerlendirdik. 

Materyal ve Metod: Kliniğimizde 2013-2014 yılları arasında to-
rakotomi uygulanan 66 hastanın dosyaları retrospektif olarak de-
ğerlendirildi. Bu hastalardan 34 tanesine epidural kateter (EP) uy-
gulanmışken, 32 tanesine paravertebral kateter (PV) uygulanmıştır. 
Epidural kateter uygulanan vakalarda 4 mg Morfin uygulanırken, 
paravertebral grubundaki hastalara 10 cc Marcaine + 8 cc SF + 2 cc 
Fentanyl uygulandı. Hastaların post op 0, 1, 4, 12 ve 24. saatlerdeki 
visual rating score (VRS) değerleri hem istirahat halinde hemde öksü-
rük sırasında kaydedildi. Hastaların ilk analjezik uygulanma zamanı 
kaydedildi. 

Bulgular: Her iki yöntemde de post op ilk takiplerinde orta de-
recenin üzerinde ağrı olmadığı görüldü. İlk 4 saatlik ağrı düzeyleri 
karşılaştırıldığında PV grubunda ağrı düzeyleri ortalaması 0,8438 EP 
grubunda ise 1,0686 olarak tespit edildi. Saatlik takipler göz önüne 
alındığında iki grup arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olmadı-
ğı görüldü. Hasta verilerinde fonksiyonel derlenme skorları arasında 
anlamlı farklılık olmadığı görüldü. Her iki gruptada ilk analjezik yapıl-
ma süresi arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık saptanmamış olup, 
her iki gruptada ortalama 5. saatte ilk analjezik uygulanmıştır. 

Tartışma: Torakotomi sonrası ağrının giderilmesi oldukça zor 
klinik bir problemdir. Torakotomi sonrası ağrı kontrolünde birçok 
yöntem bulunmaktadır. Torakotomi sonrası ağrıda yaygın olarak kul-
lanılan yöntem olan epidural infüzyonun yan etkisi olarak bulantı, 
kaşıntı, hipotansiyon ve çok nadiren solunum depresyonu görülmek-
tedir. Diğer bir yöntem ise sistemik narkotikler olup konstipasyon, 
bulantı, somnolans ve solunum depresyonu gibi yan etkileri vardır. 
Paravertebral blok yapılması, epidural ve IV analjezi teknikleri ile kar-
şılaştırıldığında daha güvenli olması sebebi ile önerilmektedir. Bizim 
yaptığımız çalışma, paravertebral bloğun komplikasyon olmadan 
etkin analjezi sağlaması nedeni ile epidural blok uygulamasına alter-
natif bir yöntem olduğunu göstermektedir. Tecrübeli ellerde anestezi 
desteği olmaksızın göğüs cerrahisi uzmanı tarafından uygulanabilir 
olması nedeni ile etkin bir analjezi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Post torakotomi Ağrı, Epidural kateter, Paravertebral Blok
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Tablo 1

Analjezi Yöntemi Ortalama Standart Sapma N

İs VRS0 PV
İs VRS0 Ep
İs VRS0 Total

,5938
,9118
,7576

,83702
,71213
,78565

32
34
66

İs VRS1 PV
İs VRS1 Ep
İs VRS1 Total

,7188
1,0588
,8939

,68318
,64860
,68228

32
34
66

İs VRS4 PV
İs VRS4 Ep
İs VRS4 Total

1,2188
1,2353
1,2273

,60824
,60597
,60244

32
34
66

İs VRS12 PV
İs VRS12 Ep
İs VRS12 Total

1,0313
1,1471
1,0909

,47413
,55772
,51820

32
34
66

İs VRS24 PV
İs VRS24 Ep
İs VRS24 Total

,9688
1,0000
,9848

,47413
,42640
,44695

32
34
66

İstirahat halinde VRS ortalama değerlerinin saatlere göre karşılaştırmasında anlamlı farklılık olmadığı 
saptanmıştır.

S-029

PulmoNer alveoler ekİNokok: Tek merkezlİ 34 
olGu suNumu
Yener Aydın1, Hayri Oğul2, Ömer Topdağı3, Ali Bilal Ulaş3, Recep Sade2, 
Gürkan Öztürk4, Ercan Korkut Nurhak Aksungur4, Ebru Şener5, Fatma 
Kesmez Can6, Ömer Araz7, Fatih Alper2, Atilla Eroğlu1

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum 
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Erzurum 
5Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
6Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum 
7Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum

Amaç: Primer olarak karaciğeri tutan tümör benzeri bu hastalıkta 
pulmoner tutulumla ilgili literatürde az sayıda olgu sunumu mevcut-
tur. Bu tek merkezli çalışmada pulmoner alveoler ekinokok (PAE) ol-
gularımızı sunmayı amaçladık.

Yöntem: Tek merkezli, retrospektif çalışmaya Ocak 2001 - Şubat 
2019 tarihleri arasında PAE tanısı konmuş 34 olgu (15 erkek, 19 ka-
dın; ort. yaş 52.4 ± 15.8 yıl; dağılım 28-78 yıl) dahil edildi. Hastaların 
yaşı, cinsiyeti, semptomlar, akciğere yayılım şekli, lokalizasyonu, tanı 
yöntemi, radyolojik bulgular, akciğer dışında diğer organlara yayılım, 
uygulanan tedavi ve sağ kalım sonuçlarına ilişkin veriler kaydedildi. 

Bulgular: Alveoler ekinokok (AE) tüm pulmoner ekinokokkal kist-
lerin %6.4’ünü oluşturmaktaydı (34 E. multilocularis, 498 E. granu-
losus). Olguların tümünde karaciğer primer olarak etkilenen organdı. 
Tüm karaciğer AE olgularının ise %13.0’ünde (34/261) akciğer tu-
tulumu tespit edildi. AE’nin radyolojik olarak akciğere yayılımı 25 
(%73.5) olguda hematojen, 3 (%8.8) olguda transdiyafragmatik ve 
6 (%17.7) olguda hem hematojen hem de transdiyafragmatik yolla 
idi. AE olguların 19’unda (%55.9) her iki akciğeri birlikte tutarken 
12 (%35.3) olguda sadece sağ akciğerde ve 3 (%8.8) olguda sadece 
sol akciğerde tutulum tespit edildi. PAE nedeniyle olguların beşine 
cerrahi tedavi uygulanırken 29 olgu medikal olarak albendazol ile 
tedavi edildi. Pulmoner rezeksiyon uygulanan olguların hiç birinde 
takiplerde (ortalama 5 yıl) nüks gözlenmedi. Takiplerde 3 olgu exitus 
oldu. Otuz bir olgunun ise ortalama 5.4 ± 3.8 yıldır (1 yıl ila 14 yıl) 
takip ve tedavilerine devam edilmektedir. 

Sonuç: Karaciğer AE olgularında mutlaka akciğer tutulumu açı-
sından değerlendirme yapılmalıdır. Cerrahi uygulanamayacak yay-
gın pulmoner tutulumu olan olgularda albendazol tedavisi ile hastalı-
ğın ilerlemesi yavaşlatılabilir.
Anahtar kelimeler: Alveoler ekinokok, akciğer, tedavi, cerrahi

S-030

komPlİke kİsT HİdaTİde Bağlı aBdomİNoTorasİk 
fİsTüllere yaklaşım
Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Fazlı Yanık, Osman Emre Ersin, Yener 
Yörük
Trakya Üniversitesi Göğüs Cerrahi Ad

Amaç: Abdominotorasik fistüller (ATF) abdomen, abdominal or-
ganlar ve bronş ağacı veya plevra arasında, hepatik enfeksiyonlar ya 
da travma nedeni ile oluşan anormal bağlantılardır ve Kist Hidatid 
hastalığının ciddi bir komplikasyonudur. Bizde çalışmamızda ATF 
nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan 16 olgumuzu retrospektif olarak 
irdeledik.

Materyal ve Metod: 2004-2019 yılları arasında yaşları 46 ile 85 
(ort:59) arasında dokuz erkek, sekiz kadın olgu kist hidatide bağlı 
ATF nedeni ile tedavi edildi. Olgular dispne, göğüs ağrısı, öksürük, 
pürülan balgam şikayeti ile iki olgu ise bunlara ek olarak safralı bal-
gam ile başvurdu. On iki (%70) olguda plevral sıvıda safra saptandı 
On dört (%82) olguda hepatoplevral fistül (HPF), iki olguda bronko-
biliyer fistül (BBF), bir olguda komplike kist hidatid nedeni ile abdo-
minoplevral fistül (APF) mevcuttu.

Sonuçlar: On üç (%76) olgu HPF nedeni sağ torakofrenotomi, 
bir(%6) olguya sol torakotomi uygulandı (Tablo 1). Üç (%18) olgu 
perkütan transhepatik drenaj ve tüp torakostomi ile konservatif ola-
rak tedavi edildi. Postoperatif erken dönem bir komplikasyon gö-
rülmedi.Dört olguda subdiyafragmatik drenden safra kaçağı 1-3 ay 
devam ettikten sonra kesildi.Tüm olgulara 800 mg/gün Albendazol 
tedavisi 3 ay boyunca uygulandı.

Tartışma: Kist hidatid nedeni ile ATF görülmesi oldukça nadir fa-
kat ciddi bir komplikasyondur.Biz bu vakalarda sağ torakofrenotomi 
ile tek seansta karaciğer kistinin boşaltılmasının ve fistül traktının ka-
patılmasının, özellikle operasyon sonrası safra fistülünün devam eden 
olgularda, drenaj sonlanana kadar subdiyafragmatik drenin yerinde 
bırakılmasının en iyi tedavi seçimi olduğuna inanıyoruz.
Anahtar kelimeler: Abdominoplevral fistül, komplikasyon, kist hidatid

Tablo 1. 

1 Ø Sol alt lobektomi
2 PTHD Kistotomi kapitonaj+karaciğer kistotomi
3 PTHD+Koledok stent çıkartılması Karaciğer kistotomi
4 TT Sağ alt lob dekortikasyon+karaciğer kistotomi
5 PTHD Tüp Torakostomi
6 TT Sağ alt lob wedge rez.+karaciğer kistotomi
7 TT Sağ alt lob wedge rez.+karaciğer kistotomi
8 Ø Sağ alt lob wedge rez.+karaciğer kistotomi
9 Ø Sağ alt lobektomi
10 PTHD Sağ alt lob wedge rez.+karaciğer kistotomi
11 PTHD Tüp Torakostomi
12 TT Videortorakoskopik Dekortikasyon
13 TT Sağ alt lob dekortikasyon+ karaciğer kistotomi
14 Ø Sağ alt lob wedge rez.+karaciğer kistotomi
15 TT Sağ alt lob wedge rez.+karaciğer kistotomi
16 TT Sağ alt lob dekortikasyon + karaciğer kistotomi
17 PTHD Tüp Torakostomi
PTHD: perkütan trans hepatik drenaj
TT: tüp Torakostomi
Rez: rezeksiyon
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S-031

kaTameNİal PNÖmoToraks: 8 olGuNuN aNalİzİ
Gamze Cetinkaya1, Hüseyin Melek2, Yunus Seyrek3, Tolga Evrim Sevinç2, 
Levent Cansever3, Ahmet Sami Bayram2, Cengiz Gebitekin2

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa 
2Hakkari Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Hakkari 
3SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
İstanbul

Giriş: Katamenial pnömotoraks (KP); Spontan rekürren pnömoto-
raksın, histopatolojik endometriosis tanısı olsun veya olmasın; repro-
düktif çağdaki kadın hastalarda genellikle menstrüel siklusun ilk 72 
saati içinde görülen formudur. Bu çalışmada nadir görülen bir hasta-
lık olan KP hastalarımızı tartışmayı amaçladık.

Yöntem: Ağustos 2012 – Şubat 2019 tarihleri arasında iki farklı 
merkezde pnömotoraks nedeniyle VATS uygulanan kadın hastalar 
retrospektif olarak incelendi. Katamenial pnömotoraks saptanan 8 
hasta çalışmaya dahil edildi. Sonuçlar kaydedildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 29,5 (18-39) idi. Tüm hastalar-
da birden fazla pnömotoraks (2-12) hikayesi mevcuttu. Dört hastanın 
patolojisinde endometirozis saptandı. Diyafragmada defekt nedeniy-
le dört hastaya diyafragma plikasyonu uygulandı. Ortalama hasta-
nede kalış süresi 4 gün iken; ortalama tüp çekim zamanı 6 gün idi. 
Tüm hastalara postoperatif hormonoterapi başlandı. Hiçbir hastada 
nüks saptanmadı.

Sonuç: Katamenial pnömotoraks özellikle reprotdüktif çağdaki 
pnömotoraksla gelen hastalarda akılda bulundurulmalı ve katame-
nial pnömotoraks tanısı konan tüm hastalar nüksü engellemek için 
mutlaka cerrahi tedavi sonrası hormonoterapi için yönlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: katamenial pnömotoraks, hormonoterapi, endometriozis

Katamenial pnömotoraks

Resim 1. Katamenial pnömotoraks öntanısıyla VATS uygulanan hastalardaki bulgular

S-032

N2 PozİTİf küçük Hücrelİ dışı akcİğer 
kaNserİNde cerraHİ TedavİNİN sağkalım eTkİsİ
Muhammet Ali Beyoğlu, Mehmet Çetin, Göktürk Fındık, Selim Şakir 
Erkmen Gülhan, Sadi Kaya
Ataturk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi, Ankara, Türkiye

Giriş-Amaç: Akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerin en sık se-
bebidir. Akciğer kanserlerinin büyük bir kısmı tanı anında ileri evre 

olarak tespit edilmektedir. Erken evre akciğer kanserlerinde tedavi ile 
iyi sağkalım değerleri gözlenirken, ileri evre akciğer kanserlerinde te-
daviye rağmen düşük sağkalım gözlenmektedir. Dolayısıyla ileri evre 
akciğer kanserlerinde multidisipliner tedavi yaklaşımı ön plana çık-
maktadır. Aynı taraf mediyasten lenf nodu metastazı olan (N2 pozitif) 
Evre III hastalarda kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi uygu-
lanması genel kabul görmektedir. Bu çalışmada, intraoperatif olarak 
N2 pozitifliği tespit edilen ve akciğer rezeksiyonu uygulanan hastalar 
ile definitif kemoterapi-radyoterapi uygulanan hastaların sağkalım kı-
yaslamasının yapılması amaçlanmaktadır.

Gereç-Yöntem: Ocak 2009 ile Aralık 2014 tarihleri arasında pri-
mer akciğer kanseri nedeniyle tedavi edilen Evre III (N2 pozitif) has-
talar retrospektif olarak incelendi. Neoadjuvan tedavi uygulanmadan 
akciğer rezeksiyonu uygulanan 109 hasta ve definitif kemoterapi-rad-
yoterapi uygulanan 95 hasta tespit edildi. Toplamda 204 hasta; yaş, 
cinsiyet, tümör boyutu, tanısal işlemler, patolojik özellikler ve sağka-
lım açısından analiz edildi.

Bulgular: Toplam 204 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 
Hastaların ortalama yaşı 60 olarak hesaplandı. T faktörüne göre 
değerlendirildiğinde hastaların % 28’i (n=57) T1, % 43,1’i (n=88) 
T2a, %16,2’si (n=33) T2b, %11,3’ü (n=23) T3 olarak tespit edildi. 
Hastaların tümör histolojisi incelendiğinde; %45,6’sı (n=93) squa-
möz hücreli karsinoma,%37,3’ü adenokarsinoma, %12,3’ü NOS ola-
rak tespit edildi. Hastaların %66’sına (n=134) invaziv mediyastinal 
işlem uygulandığı tespit edildi. Hastaların %68,6’sında (n=140) tek 
N2 istasyonunda, %24’ünde (n=49) iki N2 istasyonunda, %7’sinde 
(n=14) 3 N2 istasyonunda metastaz tespit edildi. Hastaların 5 yıl-
lık sağkalım değeri 33,23 ay (+-23,05) olarak tespit edildi. Tek N2 
metastazında; cerrahi tedavi sonrası KT-RT uygulanan hastalarda 5 
yıllık sağkalım, definitif KT-RT uygulanan hastalardan yüksek bulun-
du (p=0,001).

Sonuç: Mediyasten lenf nodu metastazı olan KHDAK hastalarının 
tedavisinde cerrahi tedavinin yeri konusunda görüş birliği bulunma-
maktadır. Çalışmamızda; tek N2 istasyonu metastazında neoadjuvan 
tedavi uygulanmadan cerrahi tedavi uygulanan hastalarda sağkalım, 
definitif KT-RT uygulanan hastalardan yüksek bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri cerrahisi, Metastatik N2 lenf nodları, Sağkalım

S-033

16 yaş alTı çocuklarda akcİğer kİsT cerraHİsİ
Ahmet Uluşan, Mehmet Alper Hengirmen, Maruf Şanlı, Ahmet Ferudun Işık
Gaziantep Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Gaziantep

Amaç: 16 yaş altı Kist Hidatik vakalarında kist boyutunun ve rüp-
türasyon oranlarının beklediğimizden yüksek olduğunu aynı zaman-
da vakaların genel özelliklerini, kliniğimizde uygulanmış olan tedavi 
yöntemlerini ve sonuçlarını literatüre sunmayı hedeflemekteyiz.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada Pulmoner Hidatik Kist nede-
niyle 2008-2018 yılları arasında opere edilen 16 yaş altı hastalar 
retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya 73 hasta dahil edildi. 
47 hastaya tanısal amaçlı IHA (İndirekt hemaglütinasyon) uygulandı. 
Hastaların ve kistlerin özellikleri göğüs bilgisayarlı tomografi rapor-
larından, cerrahi notlardan, patoloji sonuçlarından elde edildi. Tüm 
hastalara Posterolateral torakotomi yapıldı. Çoğunlukla parankim ko-
ruyucu yöntemler tercih edildi.

Bulgular: Hastaların %71.3'ü erkek ve %28.8'i kadındı. Ortalama 
yaş 8.4 yıl idi. IHA testi 41% pozitif, 59% negatif olarak belirlenmiştir. 
Ortalama kist boyutu 6.8 cm (min:2 cm max:15 cm) idi (Birden fazla 
kisti olan vakalarda en büyük kistin ölçüsü üzerinden hesaplanmıştır).
Bu çalışmada 73 hastadan akciğerde 106 kist cerrahi olarak çıkarıl-
mıştır. 24 hastada (%32) rüptüre kist gözlendi. 64 hastaya Kistotomi 
+ Kapitonaj, 5 hastaya Kistotomi + Wedge, 3 hastaya Kistotomi ve 
1 hastaya Lobektomi uygulandı. Postop 2 hastaya komplikasyon ne-
deni ile Lobektomi yapıldı. 71 hastada komplikasyon görülmemiştir. 
4 hastada nüks görülürken, mortalite görülmedi.
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Sonuç: Kliniğimizde Pulmoner Hidatik Kist hastalarında, paran-
kim koruyucu cerrahi seçenekler ön planda uygulanmakta, gerekli 
durumlarda anatomik parankimal rezeksiyon yapılmaktadır.

Tanısal IHA testinin yeterince sensitif olmadığı görüldü.
16 yaş altı Kist Hidatik vakalarında kist boyutlarının ve rüptürasyon 

oranının beklediğimizden fazla olduğu saptandı.
Anahtar kelimeler: Akciğer, Cerrahi, Çocuk, Hidatik, Kist

S-034

raTlarda küNT Toraks TravmasİNa Bağlİ akuT 
akcİğer HasarİNda frackTalkİNe kemokİNİNİN 
rolü ve resveraTrolüN Tedavİdekİ eTkİsİ
Tevfik Kaplan1, Nesimi Günal2, Pınar Atasoy3, Üçler Kısa4, Yasemin Dere 
Günal5, Çiğdem Gonca1, Berkant Özpolat2, Koray Dural2, Serdar Han1

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale 
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 
4Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Kırıkkale 
5Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale

Amaç: Bu araştırmada künt toraks travması ile meydana gelen 
inflamatuar süreçte fractalkine kemokininin rolünün ve bu süreçte 
resveratrol’ün tedavideki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal-Metod: 170-200 ağırlığındaki 32 adet erkek Wistar ratlar 
randomize şekilde 4 guruba ayrıldı. Kontrol dışındaki tüm guruplar-
da anestezi sonrası torasik travma düzeneği kullanılarak akut akci-
ğer hasarı oluşturuldu. Travmanın 1 saat sonrasında Grup 1 ve 2’ye 
intraperitoneal salin, Grup 3’e 2.50 mg albumin İP verilirken, Grup 
4’e ise resveratrol 20 mg/kg İP verildi. Travma sonrası tüm ratlardan 
önce kan örneği alındı. Ardından sağ akciğerleri alınarak hem ışık 
mikroskobunda intraalveolar hemoraji, kapiller dilatasyon, lökosit 
infiltrasyonu açısından hem de immünhistokimyasal boyama yapı-
larak fracktalkine, nuklear faktör ĸ B (NFĸB) ve endotelyal nitrik ok-
sit sentaz (E-NOs) düzeyi açısından değerlendirildi. Ayrıca serumda 
proinflamatuar sitokinlerden IL-1, TNF-α, IL-6 seviyelerine bakıldı. 
İşlem sonrası tüm ratlar kardiyak kan aspirasyonu yöntemi ile sak-
rifiye edildi. 

Bulgular: Proinflamatuar sitokinlerden IL-1, IL-6 ve TNF- α serum 
seviyeleri Grup 4’te diğer guruplara göre istatistiksel olarak anlamlı 
derecede düşük tespit edildi (sırasıyla p=0.01, p=0.04, p=0.01). 
Akciğer dokusundaki intraalveoler hemoraji açısından guruplar 
arasında fark yok iken (p=0.39) kapiller dilatasyon ve lökosit infilt-
rasyonu Grup 4’te anlamlı derecede daha az tespit edildi (sırasıyla 
p=0.003, p<0.0001). Akciğer dokusundaki fractalkine seviyesi Grup 
2 ve 3’ te anlamlı derecede yüksek iken Grup 4’te fractalkine seviyesi 
ile NFĸB ve E-NOs seviyeleri anlamlı dercede daha düşük tespit edil-
di (p<0.0001). 

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışma ile künt akciğer travmasının ne-
den olduğu inflamatuar yanıtta fractalkine kemokininin rolü ortaya 
kondu. Ayrıca biyokimyasal ve histopatalojik sonuçlara göre infla-
masyonun etkilerinin resveratrol uygulaması ile baskılandığı tespit 
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Akut akciğer hasarı, travma, tedavi, kemokinler, resveratrol

S-035

akuT deseNdaN NekroTİzaN medİasTİNİTTe 
cerraHİ deNeyİmİmİz:16 vaka NedeNİyle
Osman Emre Ersin, Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener 
Yörük
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Edirne

Giriş-Amaç: Tedavisi gecikmiş ve komplike hale gelmiş diş veya 
peritonsiller absenin mediastene ilerlemesi sonucu gelişen ölümcül 
seyirli tablo Akut Desendan Nekrotizan Mediastinit (ADNM) olarak 
adlandırılır. Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde ADNM tanısı ile cerra-
hi uygulanan 16 hastanın klinik özelliklerinin ve cerrahi sonuçlarının 
değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde ADNM tanısıyla cerrahi teda-
vi uygulanan, ortalama yaşları 36,8 (18-76 yaş), 13 (%81) erkek, 
3’ü (%19) kadın, 16 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. 
Demografik özellikler, yapılan operasyonlar, cerrahi sonuçlar-kompli-
kasyonlar ve uygulanan ek tedaviler açısından değerlendirildi.

Bulgular: Tüm hastalara debridman ve serviko-mediastinal dre-
najın yanı sıra, ek olarak;10 hastaya tüp torakostomi, yedi hastaya 
Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi ile mediastinal drenaj, üç hastaya 
trakeostomi ve iki hastaya torakotomi uygulandı. Ortalama hasta-
nede kalış süresi 24,6 gün (15-36 gün)’dü. Dokuz hastada kültürde 
bir üreme olmadı ve geniş spektrumlu antibiyotikler ampirik olarak 
tedavi edildi. Yedi hastada ise, kültürde spesifik mikroorganizmalar 
üredi ve uygun antibiyoterapi verildi. En sık gözüken komorbidite tip 
2 Diabetes Mellitus (7 hastada, %44)’tu. Bir hasta fulminan sepsis ve 
bir hasta masif servikal kanama sebebiyle kaybedildi (%12.5). Diğer 
hastalar şifa ile taburcu edildi, 6 (%38) hastada morbidite görüldü(2 
hastada sepsis, 2 hastada bronkoskopi gerektiren atelektazi, 1 hasta-
da laringeal ödem, 1 hastada trakeal aspirasyon).

Sonuç: Erken tanı, mediastinal drenaj ve uygun antibiyote-
rapi ADNM tedavisinde mortaliteyi düşürmek için anahtar rol 
oynamaktadır.
Anahtar kelimeler: Mediasten, fatal, mediastinit, VATS

S-036

saNaToryum GÖğüs cerraHİsİ klİNİğİ'Nde eBus 
deNeyİmİmİz
Şevki Mustafa Demiröz, Göktürk Fındık, Funda İncekara, Koray 
Aydoğdu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM, 
Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

EBUS, ülkemiz koşullarında girişimsel pulmonologlar tarafından 
icra edilse de, EBUS cihazının geliştirilmesinde ve tekniğin gelişi-
minde aslen Göğüs Cerrahları etkili olmuşlardır. Ülkemizde sınır-
lı Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde EBUS uygulanmaktadır. EBUS hem 
tanısal amaçlı, hem preoperatif evrelemede hem de multidisipliner 
yaklaşımın bir sonucu olarak tedavi sonrası yeniden evrelemede kul-
lanılmaktadır. Göğüs Cerrahi klinik pratiğinde mediastinal lenf nod-
larının evrelemesinde halen altin standart mediastinoskopi ve güncel 
uygulamaları olan TEMLA ve VAMLA dır. Ancak yapılan çalışmalar 
ve yeni literatür bilgisi EBUS un da mediastinal evrelemede neredey-
se mediastinioskopi kadar etkin olduğunu ortaya koymuştur. Bizler 
Sanatoryum Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak günlük pratikte giderek 
onemini artırmakta olan EBUS uygulamalarına dair 39 hastalık ilk 
tecrübelerimizi ve sonuçlarımızı paylaşmak istedik.

Haziran 2016- Ocak 2018 tarihleri arasında klnigimize başvuran 
ve mediastinal LAP nedeniyle tanı / evreleme amaçlı EBUS planla-
nan 37 hastaya, 3 ayrı Göğüs Cerrahı tarafindan, aynı anestezi ekibi 
ve EBUS'da tecrübeli personel eşliğinde ve EBUS için dizayn edilmiş 
odada işlem uygulandı. Hastaların 30'u (%81) erkek, 7'si (%19) ba-
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yan idi. 32 hastada ön tanı malign akciğer hastalığı ve mediastinal 
lenf nodu metastazı iken 5 hastada ön tanıda lenfoma ve benign 
hastalıklar (Tbc, sarkoidoz) yer almaktaydı.Hastaların tümünde işlem 
öncesi PET/BT mevcuttu. Preoperatif cerrahi evrelemede ilk incele-
me olarak EBUS yapılan hastalarda, (-) EBUS varlığında ileri işlem 
olarak Mediastinoskopi veya VATS ile lenf nodu örneklemesi yapıldı. 
Öğrenme sürecinde öncelikle 1cm'den büyük lenf nodlları hedeflen-
di. PET/BT'de yüksek tutuluma sahip ancak daha küçük boyutlu lenf 
nodları olan hastalara EBUS konusunda daha tecrübeli olan Girişim-
sel Pulmonoloji Kliniğ tarafından EBUS uygulandı.

En sık örneklenen lenf nodları 7 nolu subkarinal ve 4R idi. Herhan-
gi bir major komplikasyon gelişmedi. Patolojik olarak tüm örneklerde 
lenf nodu fragmanları mevcuttu. Şüpheli tanı olan 4 vakada ileri iş-
lem olarak mediastinoskopi, bir vakada da VATS ile LN örneklemesi 
yapıldı. 8 vakada N2(+)'liği saptanırken 4 vakada tbc, 1 vakada sar-
koidoz, 1 vakada lenfoma tanısı EBUS ile elde edildi. 4 vakda ileri 
işlem olarak mediastinoskopi, 1 vakada da VATS ile LN örneklemesi 
yapıldı. 2 vakada (%5,4) yanlış negatiflik ortaya çıktı. İlk 10 vaka için 
ortalama EBUS süresi 60 dakika ve üzerinde idi. Öğrenme eğrisi bo-
yunca vaka süresinin giderek azaldığı ve son vakalar için 15 dakikaya 
kadar düştüğü görüldü. 

EBUS girişimsel pulmonoji kliniklerinde rutin olrak uygulanmkata 
olan minimal invazif tanısal bir tetkiktir. Yakın gelecekte preoperatif 
evrelemede klasik mediastinoskopi'nin yerini alacak gibi gözükmek-
tedir. EBUS cihazının bulunduğu merkezlerdeki Göğüs Cerrahları 
kısa bir eğitim dönemi sonrası bu yöntemi yüksek başarı ve düşük 
komplikasyon oranları ile uygulayabilirler.
Anahtar kelimeler: Mediastinal lenfadenopati, endobrınşial ultrasonografi, 
evreleme

S-037

Tİmomada vİdeoTorakoskoPİ İle roBoTİk 
cerraHİ TekNİklerİN PerİoPeraTİf soNuçlarıNıN 
karşılaşTırılması
Abidin Şehitoğulları1, Ahmet Nasır1, Rüchan Anbar1, Fuat Sayır2

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Sakarya 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van

Amaç: Bu çalışmada klinik evre I ve evre II timomalı hastalar-
da video-yardımlı torakoskopi (VATS) ile robot-yardımlı cerrahinin 
(RATS) perioperatif sonuçları karşılaştırıldı.

Metods: Kliniğimizde Nisan 2010-Mart 2018 tarihleri arasın-
da klinik evre I, evre II timoma tanısı ile VATS uygulanan 24 hasta 
(10 erkek, 14 kadın; ortalama yaş 42.5; dağılım 18-65 yıl) ve Mart 
2013-Mayıs 2018 tarihleri arasında RATS uygulanan aynı klinik evre 
21 hastanın (8 erkek, 13 kadın; ortalama yaş 41.2; dağılım 19-63 yıl) 
sonuçları ile karşılaştırıldı. Hastaların ameliyat süreleri, postoperatif 
komplikasyonları, hastanede kalış süreleri, göğüs tüplerinden gelen 
toplam drenaj miktarları değerlendirildi.

Bulgular: Her iki grupta da ameliyat sonrası ölüm görülmedi. 
VATS sağ taraftan, RATS çoğunlukla sağ taraf hemitorakstan uy-
gulandı. Ameliyat süresi VATS grubunda, RATS grubuna kıyasla 
anlamlı olarak daha uzundu (116.5 dakikaya karşılık 85.7 dakika; 
p<0,001). Ameliyat sonrası göğüs tüplerinden gelen toplam drenaj 
miktarı VATS grubunda daha fazla (260 ml, 375 ml), ve drenaj süresi 
daha uzundu (3'e 5 gün, P <0.001). Hastanede kalış süresi VATS 
grubundaki hastalarda, RATS grubundaki hastalara kıyasla daha 
uzundu (6.3 güne karşın 5.1 gün, P<0.001). Ağrı her iki grupta ben-
zerdi. Komplikasyon oranları arasında fark yoktu.

Sonuç: Klinik evre I, evre II timomalı hastaların tedavisinde robotik 
yaklaşımla eksizyon uygulanması, daha güvenli ve etkili bir yöntem-
dir. Robotik-Yardımlı torakoskopik timektomi yöntemi ile ameliyat 
sonrası toplam drenaj miktarları daha az ve hastanede kalış süresi 
daha kısa olmaktadır.
Anahtar kelimeler: Timektomi, VATS, RATS

Rsim 1A, 1B. Şüpheli timoması olan 60 yaşında bir kadın hasta A1-Preoperatif bilgisayarlı tomografi-
si. B1-Hasta pozisyonu (30 ° sağ taraf yukarı). RATS timoma rezeksiyonu için port yerleşimi.

S-038

ÖzofaGusuN suBePİTelyal lezyoNlarıNıN 
TaNısıNda eus-fNa
Mesut Gümüşsoy1, Gökhan Kocaman2, Koray Ceyhan3, Mübin Özercan1, 
Serkan Enön2, Cabir Yüksel2, Ayten Kayı Cangır2, Hakan Kutlay2, Mehmet 
Bektaş1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı,Ankara 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji (Sitopatoloji) Bilim Dalı,Ankara

Giriş: Gastrointestinal sistemin subepitelyal lezyonları endoskopi 
sırasında 1/300 oranında görülür. Endoskopik ultrosonografi eşliğin-
de aspirasyon işlemi (EUS-FNA) subepitelyal lezyonların ayırıcı tanı-
sında güvenilir minimal invaziv bir yöntemdir. 

Amaç: Üst GİS endoskopisi sırasında saptanan özofagus kaynaklı 
subepitelyal lezyonların (SEL) boyutu,ve köken aldığı tabakaya göre 
EUS-FNA sonuçlarını araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Ankara Ün. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji 
B.D. EUS Laboratuarında Ocak 2010-Şubat 2018 arası özofagus 
SML saptanan hastalardan EUS eşliğinde aspirasyon yapılan hasta-
ların verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 200 hastaya özofagus subepitelyal lezyon ne-
deniyle EUS işlemi yapıldığı görüldü. Bunlardan 50’sine (24 erkek, 
26 kadın, ortalama yaş:49.96(min:20 maks:70) EUS-FNA yapıldı. 
Ortalama lezyon boyutu 29.02 mm (11-115 mm), köken aldığı ta-
baka %72 (36) muskularis propria(4. Tabaka kaynaklı) ve %28 (14) 
muskualris mukoza (2. Tabaka kaynaklı) idi. SEL’lerin %4 proksimal; 
%42 orta; %54 distal özofagus yerleşimliydi. 

EUS-FNA ile alınan biyopsi örneklerinde sonucu yeterlilik ve di-
yagnostik oranı yani tanısal doğruluk oranı %72 (36/50) saptandı. 
Sitopatoloji sonucu 34 hastada mezenşimal hücreli tümör, 1 hastada 
bronkojenik kist, 1 hastada ise abse rapor edildi. Tanı oranı <2cm 
lezyonlarda: %76.9 (10/13), 2-3 cm arası lezyonlarda %78.2 (18/23) 
ve 3-4 cm lezyonlarda %64.2 (27/36) saptandı. Köken aldığı taba-
ka göz önüne alındığında EUS FNA pozitifliği m. propria kaynaklı 
lezyonlarda %75 (27/36), m.mukoza kaynaklılarda %71.4(10/14) 
şeklinde idi. 

Sonuç olarak; EUS eşliğinde aspirasyon biyposisi ile özofagusun 
subepitelyal lezyonlarının yaklaşık ¾’üne sitopatolojik tanı konulabil-
mektedir. Lezyon boyutu ve köken aldığı tabakanın EUS-FNA sonu-
cuna etkisi saptanmamıştır.
Anahtar kelimeler: EUS,FNA, subepitelyal lezyon,özofagus
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S-039

eş zamaNlı İkİ deseNdaN NekroTİzaN 
medİasTİNİT olGusuNda 2 farklı Tedavİ 
yÖNTemİN karşılaşTırılması
Kerem Karaarslan1, Alperen Kayalı2

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Hatay 
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı

Desendan nekrotizan mediastinit nadir ve mortalitesi oldukça yük-
sek bir durum olup,sıklıkla orofarengeal ve odontojenik infeksiyon-
ların sonrasında gelişir. Erken tanı konulup hızla medikal ve cerrahi 
tedavi uygulanması önemlidir. Uygun yoğun bakım şartlarında takip, 
antibiyoterapi ve agresif drenaj tedavinin temelini oluşturur. Kliniği-
mizde eş zamanlı tanı konulan ve iki farklı tedavi yöntemi ile tedavi 
edilen olgular karşılaştırıldı.

Olgu I: 34 Yaşında erkek hasta diş apsesi sonrası retrofaringeyal 
abse nedeniyle hastanemiz kulak-burun-boğaz kliniğine refere edil-
miş, hastaya bilateral boyun insizyonu ile abse drenajı uygulanmış. 
trakeostomi açılan hastanın kontrol bilgisayarlı toraks tomografisinde 
mediastende abse kolleksiyonu izlenmesi üzerine hastaya sağ torako-
tomi ile mediastinal plevra açılarak mediastende izlenen abse drene 
edildi. İlk operasyonda boyun sağ tarafa konulan drene toraks içinden 
ulaşılarak dren ucu trakea boyunca subkarinal alana uzatıldı. Toraksa 
konulan iki drenden biri subkarinal alana uzatıldı. Yoğun bakımda ta-
kip edilen hastaya kültür sonuçlarına uygun antibiyoterapi başlandı. 
Boyunda mevcut drenden verilen antibiyotikli mayi göğüs tüpünden 
alınarak mediastinal lavaj uygulandı. Takiplerinde genel durumu ve 
enfeksiyon parametreleri düzelen hasta drenleri alınarak post-op 12. 
günde taburcu edildi. Hasta bir yıldır sorunsuz takip ediliyor.

Olgu II: 52 Yaşında bayan hasta diyabet, böbrek yetmezliği (haf-
tada 3 gün hemodiyaliz) ve kalp yetmezliği nedeniyle takibi sırasında 
genel durum bozukluğu ve yutma güçlüğü nedeniyle istenen bilgi-
sayarlı toraks ve boyun tomografisinde, retrofaringeal ve sağ parat-
rakeal alaanda abse ile uyumlu görünün izlenmesi üzerine hastaya 
drenaj amaçlı operasyon palnlandı. anestezi tarafından yapılan pre-
op değerlendirilmede ASA 4 olarak değerlendirilen hasta operasyonu 
kabul etmemesi üzerine hastaya girişimsel radyoloji tarafından sağ 
boyun lateralden retrofaringeyal alana ve sağ 3. interkostal aralık la-
teralden girilerek sağ paratrakeal alana 2 adet katere yerleştirilerek 
drenaj sağlandı. kateterlerden günlük antibiyotikli mayiler ile lavaj 
yapıldı. Kültür sonuçlarına uygun antibiyoterapisi düzenlenen hasta 
işlem sonrası 18. gün taburcu edildi. 1 yıldır sorunsuz takip ediliyor.

Desendan nekrotizan mediastinit tedavisinde agresif drenaj teda-
vinin önemli bir kısmını oluşturmakta ve drenaj için her türlü cerrahi 
girişimden kaçınılmamalıdır. Girişimsel radyolojik yöntemler cerrahi 
riski çok yüksek hastalarda alternatif bir metod olarak akılda tutul-
malıdır. Cerrahi sırasında yukarıdan aşağı doğru mediastinal lavaj 
uygulanması tedaviyi hızlandıran bir yöntem olarak uygulanmasını 
öneriyoruz. 
Anahtar kelimeler: desendan, nekrotizan, mediastinit

Resim 1. olgulara ait tomografi görüntüleri

S-040

İlerİ evre Tİmİk skuamÖz Hücrelİ karsİNom 
olGusuNa cerraHİ uyGulaNmalı mı ?
Türkan Dübüş1, Bektaş Akpolat2

1SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul 
2Taksim GOP Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü,İstanbul

Giriş: Timus kaynaklı karsinomlar nadir görülürler ve kötü prog-
noza sahiptirler, çoğunlukla agresif seyirlidirler. Timus tümörlerinin 
%10’dan azını oluşturlar (1). Ekstended rezeksiyon uyguladığımız 
skuamöz hücreli timik karsinom olgumuzu literatür bilgileri eşliğinde 
sunmayı hedefledik.

Olgu: 46 yaşında erkek hasta, şiddetli göğüs ağrısı şikayeti ile po-
likliniğimize başvurdu. Klinik ve radyolojik muayene ve tetkikler son-
rası anterior mediastende prevasküler alanın sağında lokalize solid ve 
kistik karakterde kitle imajı (12x75 mm) tespit edildi.

Tanısal amaçlı iğne biyopsi ve tru cut biyopsi, kitlenin lokalizas-
yonu nedeniyle girişimsel radyologlarca uygun görülmedi. Pozitron 
emisyon tomografisinde mevcut kitlede flourodeoksi glikoz (fdg) tu-
tulumu mevcuttu. Ön tanıda timoma ve timik karsinom olabileceği 
düşünülerek tanısal ve terapötik amaçlı operasyon kararı alındı. Total 
median longitudinal sterrnotomi ile anterior mediastene ulaşıldı. Ya-
pılan eksplorasyonda timus kaynaklı tümöral kitlenin sağ akciğer üst 
lob mediali perikard ve sağ innominate vene invaze olduğu tespit 
edildi. Sağ akciğer üst lob parsiyel wedge rezeksiyon, perikardiyal 
rezeksiyon-innominate ven side rezeksiyon ile kitlesel lezyon komp-
let eksize edildi. Mediastinal alan kollajen membranlarla desteklendi. 
Bilateral tüp torakostomi uygulandı. Sternum MRI uyumlu nithinol 
plaklarla rekonstrükte edildi. Hasta ekstübe edildikten sonra 1 gün 
yoğun bakım, 5 gün servis takipleri devam etti. Toraks tüpleri son-
landırıldıktan sonra sorunsuz bir şekilde hasta taburcu edildi. Patoloji 
sonucu perikard, akciğer ve innominete ven invaze az diferansiye 
skuamöz hücreli karsinom olarak raporlandı (pT3N1M1b). Hasta ke-
moterapi ve radyaterapi açısından değerlendirilmek üzere onkoloji 
kliniğine yönlendirildi. 

Tartışma: Timik karsinomlar, DSÖ Timik Epitelyal Tümörler 
Çalışma Grubu’nun ilk önerisinde Timoma Tip C olarak adlandırıl-
mış; 2004 yılında kitap halinde yayınlanan sınıflamada bu terim ye-
rini timik karsinomlara bırakmıştır. Timik karsinomların morfolojileri 
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timusa özgü değildir; diğer organların karsinomlarına benzerler. Diğer 
organların skuamöz hücreli karsinomları ile aynı özellikler sergiler; 
keratinize ya da non-keratinize olabilir. Sıklığı Asya’da daha fazla-
dır. Lokal semptomlar ve vena cava superior sendromuna yol açar. 
Ateş, kilo kaybı gibi sistemik bulgular da görülür. Akciğer karsinomu 
metastazı en önemli ayırıcı tanıyı oluşturur. Timik skuamöz hücreli 
karsinomların bir kısmının timomalardan geliştiği düşünülmektedir. 
Prognozu belirleyen en önemli faktör evredir. Skuamöz hücreli karsi-
nomlar diğer timik karsinomlardan daha iyi bir prognoza sahiptir (1).

Sonuç:  İleri evre timik karsinomlarda uygulanan ekstended cerra-
hi rezeksiyonun adjuvan kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte hasta-
nın sürvisine olumlu katkısının olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Timik karsinom, ekstended cerrahi, sürvi

Resim 1. Ameliyattan bir kesit;Timik karsinom ekstended rezeksiyon

S-041

yüksek ıNr değerlİ olGularda TüP 
TorakosTomİ ve Plevral dreNaj kaTeTerİ 
uyGulamaları
Gizem Keçeci Özgür, Sercan Aydın, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül 
Ergönül, Ali Özdil, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Antikoagulan ilaç kullanımı ve bazı kronik hastalıklar ulusla-
rarası normalleştirilmiş oran (INR) değerini yükseltebilir. Yüksek INR 
değerleri ile takip edilen hastalarda acil bir girişim ihtiyacı, kanama 
riskinden dolayı sorun teşkil edebilmektedir. Çalışmamızda INR de-
ğerleri normal değerin üstünde olan hastalara uygulanan tüp torakos-
tomi ve plevral drenaj kateteri uygulamalarının hemorajik komplikas-
yon gelişimi ve dren kalış süresi gibi faktörlerle olan ilişkisi araştırıldı.

Materyal ve Metod: Hastanemizde Ocak 2016 ile Aralık 2018 ta-
rihleri arasında INR yüksekliği mevcut olup çeşitli endikasyonlarla tüp 
torakostomi ve plevral drenaj kateteri uygulanan hastalar retrospektif 
olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, INR değerleri, ko-

morbid hastalıkları, antikoagulan ilaç kullanımları, uygulanan girişim 
çeşidi ve drenaj vasıf/miktarları, işlem sonrası komplikasyonlar ve 
dren kalış süreleri kayıt altına alındı. INR değerleri 1,3 - 1,5 arasında 
olan hastalar Grup I; 1,5 - 2 arasında olan hastalar Grup II ve 2 üzeri 
olan hastalar ise Grup III olarak adlandırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 165 hastanın 109’u (%66,1) 
erkek, 56’sı (%33,9) kadın idi. Grup I’de 94, Grup II’de 41 ve Grup 
III’te ise 30 hasta yer almaktaydı. Hastaların 123’üne tüp torakosto-
mi, 42 tanesine ise plevral drenaj kateteri uygulandığı tespit edildi. 
INR grupları ile hemorajik komplikasyon gelişme sıklığı arasındaki 
ilişki incelendiğinde Grup I’deki 9 hasta (%9.5), Grup II’deki 4 hasta 
(%9.8) ve Grup III’teki 5 hastada (%16.1) hemorajik komplikasyon 
geliştiği saptandı. Hemorajik komplikasyon olarak, işlem sonrası kan 
replasmanı ve/veya kanama kontrolü amacıyla operasyonlar dahil 
edildi. Hemorajik komplikasyon dağılımı gruplara göre farklılık gös-
termemekteydi (p>0.05). Tüm grupların dren kalış süresi ortalama 
9,5 gündü. Grupların ortalama dren kalış süreleri incelendiğinde, 
Grup I’de 10.4 gün, Grup II’de 8.5 gün ve Grup III’te ise 7.9 gün 
olduğu saptandı (p>0.05). Ayrıca cerrahi girişim etiyolojisi ile dren 
kalış süresi arasındaki ilişki incelendi ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Sıklıkla cerrahi girişim uygulanması planlanan hastalarda 
INR yüksekliğinin artmış bir kanama riski ile ilişkili olduğu düşünül-
mekte ve bu hastalara temkinli yaklaşılmaktadır. Bu hastalarda risk-
ler ve faydalar iyi tartılması gereken bir durumdur. Girişim öncesi 
INR’nin düşürülmesi hem vakit alan hem de masraflı bir süreçtir. INR 
yüksekliği ile girişim sonrası hemorajik komplikasyon gelişimi ve dren 
kalış süresi arasında ilişki olup olmadığını araştırmak amacıyla yaptı-
ğımız bu çalışmada INR yüksekliği ile hemoraji gelişme riski arasında 
anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: hemoraji, inr, kateter, komplikasyon, torakostomi

S-042

mukoePİdermoİd karsİNom: BroNkoskoPİk 
eksİzyoN yeTerlİ mİ?
Abdulaziz Kök, Osman Cemil Akdemir, Süleyman Ceyhan, Sedat Ziyade, 
Ömer Soysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Akciğerin mukoepidrmoid karsinomlarının düşük ve yük-
sek “grade” formları vardır. Sıklıkla ana bronşlar ve karina tutulur. 
Trakea tutulmaz. Bronkoskopi tanısaldır. Balgam sitolojisi genellikle 
negatiftir. Tedavi komplet rezeksiyondur. Yüksek grade’li olanlarda 
prognoz çok kötüdür. Düşük grade’de ise eksizyon küratif olabilmek-
tedir. Trakeal pnömonektomi gerektirdiği için bronkoskopik eksizyon 
ile tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. 

OLGU: Onbeş yaşında kız hasta yaklaşık 1 aydır mevcut olan ök-
sürük ve nefes darlığı şikayetleriyle Çocuk Göğüs Hastalıkları polikli-
niğine başvurdu. Fizik muayenede wheezing saptanan hastaya çeki-
len yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı toraks tomografisin’de(BT) trakea 
distal kesiminde yaklaşık 1 cm çaplı, trakea yan duvarından köken 
aldığı izlenimi veren kitlesel lezyon saptandı (Resim 1). Rijit bron-
koskopide, trakeanın alt ucunda, sol lateral duvardan köken aldığı 
düşünülen ve sol alt lob bronşunu tama yakın tıkayan kitlesel lezyon 
izlendi ve bronkoskopik biyopsi forsepsi yardımıyla tamamen trakea 
duvarından eksize edildi. Kontrolde trakea duvarında rezidü lezyon 
izlenmedi. Postoperatif patoloji sonucu Mukoepidermoid Karsinom 
olarak bildirildi. Tümörde nekroz ve belirgin pleomorfizm izlenmeyen 
lezyon Low-Grade bir tümör olarak değerlendirilmiş ve postoperatif 
ek tedavi uygulanmamıştır. Yıllık bronkoskopi ile takip edilen olgu-
nun dördüncü yılında yapılan bronkoskopik ve tomografik kontro-
lünde nüks veya rezidü tümör lehine bulgu saptanmamıştır. 

Sonuç: Düşük grade akciğer mukoepidermoid karsinomlarda ya-
kın bronkoskopik izlem yapmak şartı ile bronkoskopik eksizyon ye-
terli olabilir.
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Anahtar kelimeler: mukoepidermoid karsino,i trakea, bronkoskopi

 
Resim 1.

S-043

Torasİk ouTleT seNdromuNda modİfİye 
PosTerİor kas koruyucu yaklaşımıN cerraHİ 
aNaTomİsİ
Ahmet Ertaş1, İlhan Akaslan2, Kamran Aghayev3

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı 
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı 
3Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Torasik outlet sendromunda (TOS) posterior subskapuler 
ve yüksek torakoplasti yaklaşımlar yüksek morbiditelerinden dolayı 
az tercih edilmektedirler. Grubumuz tarafından geliştirilen modifiye 
posterior kas koruyucu yaklaşım, klasik yöntemin morbiditelerinden 
kaçınmayı sağlamaktadır. Bu çalışmada yaklaşımımızın anatomik 
temelini araştırmayı hedefledik. Yöntem: Çalışmamızda 11 adet ka-
davrada, 20 anatomik bölge kullanılmıştır. (6 E, 5K) Disseksiyon es-
nasında anatomik katmanlar, adale, kemik, sinir yapıları arasındaki 
topografik ilişkiler incelendi. Subklavyen arter, ven, birinci kaburga 
ve brakial pleksusun ulaşım sınırları incelendi. Bulgular: Trapezius 
kası altında, daha önce tarif edilmemiş muskuler üçgen bulundu. 
Lateralde Levator Scapula, inferio-medialde Rhomboid minor ve 
supero-medialde Splenius capitis kasları tarafından oluşturulan bu 
üçgen birinci/servikal kaburgaya, brakial pleksusa, skalen kaslarına, 
subklavyen arter ve vene yaklaşım sağladığı görüldü. Tüm kadavra-
larda, birinci kaburga skalen kasları, T1 transvers process, T1 ver-
tebra korpusu, endotorasik/Sibson’s fascia ve kostoklavikuler ligaman 
kesildikten sonra total olarak rezeke edildi. C5-T1 sinir kökleri me-
dialde nöral foraminalara kadar, brakial pleksusun her üç trunkusu, 
subklavyen damarlar ortaya konuldu. Sonuç: Modifiye posterior kas 
koruyucu yaklaşım geniş birinci/servikal kaburga rezeksiyonu ve total 
brakial pleksus dekompresyonu için yeterli olduğu görüldü.
Anahtar kelimeler: anatomi, kadavra çalışması, torasik outlet sendromu, brakial 
pleksus, nTOS
Brakial pleksus disseksiyonu

Resim 1. Posterior modifiye kas koruyucu yaklaşım ile brakial pleksus. S: Superior, I: İnferior, M:Me-
dial, L: Lateral, C5-T1: Brakial pleksus, ST: Superior trunkus, MT:Middle trunkus, IT: İnferior trunkus

S-044

PorT kaTeTer İmPlaNTasyoNuNuN uzuN dÖNem 
komPlİkasyoNları
Recep Ustaalioğlu, İsmail Dal, Özgür Güzey, Kemal Demircan, Mehmet 
Sait Ersöz, Murat Yaşaroğlu, Mehmet Yıldırım, Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Çalışmamızda kliniğimizce onkolojik hastaların tedavisi için 
takılan port kateterlerde karşılaştığımız majör komplikasyonlar olan 
port kateteri pinch off sendromu ve vena cava superior sendromu 
deneyimlerimizi değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Kliniğimizde 
2008-2019 yılları arasında takılan 1436 intravenöz port kateter ope-
rasyonunun majör komplikasyonları olan vena cava superior ve port 
kateteri pinch off sendromları geriye dönük olarak değerlendirildi. 
Port kateterler hibrid ameliyathanede, sedo-analjezi altında, skopi 
eşliğinde uygulandı. Bulgular: Hastalarımızın tümünde malignite ta-
nısı vardı, en sık malignite nedenleri sırası ile 735 (%51.1) kolorektal 
tümör, 235 (%16.3) mide tümörü, 214 (%14.9) meme tümörü, 40 
(%2.7) baş boyun tümörü, 32 (%2.2) hastada özofagus tümörü ve 
180 (%12.5) diğer tümörler (akciğer, karaciğer, malign melanom, 
sarkom, ürogenital, jinekolojik) mevcuttu. Hastaların ortanca yaşı 
58 (aralık19-83) idi, 780 (%54.4) hasta erkek ve 656 (%45.6) hasta 
kadındı. Venöz girişim yolu 2 hastada sol femoral ven, 1 hastada 
sağ femoral ven, 3 hastada sol juguler ven, 369 hastada sağ juguler 
ven, 163 hastada sol subklavyan ven ve 898 hastada sağ subklavyan 
ven idi. Operasyona bağlı 11 hastada (%0.7) majör komplikasyon 
gelişti. Beş hastada port kateteri pinch off sendromu gelişti, 2 hasta-
da kateter bağlantı yerinden ayrılarak sistemik venlere migre oldu, 4 
hastada vena cava superior sendromu gelişti. Operasyona bağlı mor-
talite saptanmadı. Sonuç: Port kateteri implantasyonuna bağlı majör 
komplikasyonlar son derece nadir görülür. Port kateterlerin juguler 
venlerden uygulanması pinch off sendromu görülme riskini ortadan 
kaldırılmaktadır. Bu komplikasyonlar ancak multidisipliner işbirliği 
içerisinde yönetilebilir. Kalp ve damar cerrahisi ve özellikle girişimsel 
radyoloji bölümlerinin katkısı hayatidir.
Anahtar kelimeler: port kateter, pinch off, vena cava superior sendromu
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Resim 1. Port Kateteri Pinch Off Sendromu Olan Bir Olgunun PA AG Görüntüsü

S-045

Geç dÖNem İPsİlaTeral reTorakoTomİ uyGulaN 
HasTalarıN klİNİk aNalİzİ
Hasan Yavuz, Sercan Aydın, Tevfik İlker Akçam, Ali Özdil, Ayşe Gül 
Ergönül, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Retorakotomi uygulamaları genellikle postoperatif erken 
dönemde yapılan bir işlem olsa da uzun süre sonra çeşitli nedenlerle 
retorakotomi ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Geç dönemde ipsilate-
ral retorakotomilerin özellikle adezyon ve değişiklik gösteren anatomi 
nedeniyle çeşitli zorlukları bilinse de literatürde bu konu ile ilgili çok 
az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada ilk operasyon üzerinden 
en az 1 ay süre geçtikten sonra ipsilateral retorakotomi uygulanan 
hastalar değerlendirildi.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde 2014-2018 yılları arasında, çe-
şitli sebeplerle geç dönemde retorakotomi uygulanan hastalar retros-
pektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri; komorbid 
hastalıkları; gelişen cerrahi ve dahili komplikasyonları; postoperatif 
yatış süreleri ve torakotomi uygulama sebepleri kayıt altına alındı. 
İlk ve ikinci torakotomi arasında komplikasyon ve postoperatif yatış 
süresi araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 36 hastanın24’ü (%66.7) er-
kek, 12’si (%33.7) kadın idi. İlk torakotominin uygulanma sebepleri 
çoğunlukla primer akciğer kanseri (16 hasta - %44.4) ve metastatik 
akciğer hastalığı (9 hasta - %25) iken; ikinci torakotomi uygulanma 
sebepleri ise nüks (14 hasta - %38.9), metastaz (10 hasta - %27.8) ve 
tamamlama cerrahisi (6 hasta - %16.7) idi. Hastalara ilk operasyon-
da 7 (%19) lobektomi, 21 (%58) wedge rezeksiyon uygulanmış iken; 
ikinci operasyonda 9 (%25) lobektomi, 14 (%38) wedge rezeksiyon 
ve 3 (%0.8) tamamlayıcı pnömonektomi uygulandı. 23 hasta(% 
63.9) sağ taraftan, 13 (%36.1) hasta ise sol taraftan opere edildi. Her 
iki operasyon arasında 61 ± 92(ay) olduğu tespit edildi. Postoperatif 
yatış süreleri kıyaslandığında, ikinci torakotomi sonrası yatış süreleri 
6.97 ± 4.36 (gün), ilk torakotomi sonrası yatış sürelerine 5.21 ± 
3.73 (gün) göre uzun olsa da, istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 
(p>0.05). İlk operasyondan sonra komplikasyon oranı %24.1, ikinci 
operasyondan sonra komplikasyon oranı %52,8 olarak hesaplandı 
(p>0.05).

Sonuç: Bir aylık süreç sonrasında ipsilateral geç dönem retorako-
tomi uygulanan hastaların değerlendirildiği çalışmamızda retorako-
tomili olguların ilk operasyonlarına göre yatış sürelerinin ve kompli-
kasyon sayılarının arttığı saptansa da olgu sayısının azlığı nedeniyle 
istatistiksel olarak bu durum gösterilemedi.
Anahtar kelimeler: Retorakotomi, Komplikasyon, Yatış Süresi

S-046

Torasİk ouTleT seNdromlu HasTalarda 
akTİvİTe HalİNdekİ ağrı düzeyİ kİNezyofoBİye 
yol açar ve HasTalarıN duyGudurumuNu 
eTkİler
Tüzün Fırat1, Bülent Mustafa Yenigün2, Nur Banu Karaca1, Yasin Tunç1, 
Yusuf Kahya2, Süleyman Gökalp Güneş2, Gökhan Kocaman2, Ayten Kayı 
Cangır2

1Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara 
2Ankara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Torasik Outlet Sendromu (TOS) 
hastalarında ağrı seviyesi ile kinezyofobi, üst ekstremite fonksi-
yonları- semptomları ve hastanın duygudurumu arasındaki ilişkiyi 
incelemektir.

Yöntem: Kırk üç TOS hastası (yaş: 36.67 ± 13.99 yıl; cinsiyet: 
38 kadın, 5 erkek) çalışmaya dahil edildi. Dinlenme ve aktivite sı-
rasındaki ağrı düzeyleri Görsel Analog Skalası, kinezyofobi Tampa 
Skalası, üst ekstremite fonksiyonu Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi, 
duygudurum Toronto Aleksitimi Skalası ve üst ekstremite semptomla-
rı Servikal Brakiyal Semptom Anketi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Korelasyon analizi için Pearson Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Dinlenme ağrıları 4.41 ± 3.34 cm iken aktivite ağrıları 
6.23 ± 3.35 cm idi. Dinlenme ağrısı arttıkça duygudurum kötüleşti 
(r = 0.406, p = 0.040). Aktivite ağrısı arttıkça kinezyofobi artmış (r 
= 0.444, p = 0.008), üst ekstremite fonksiyonu azalmış (r = 0.647, 
p = 0.0001), duygudurum kötüleşmiş (r = 0.445, p = 0.014)) ve 
üst ekstremite semptomları kötüleşmiş (r = 0.518, p = 0.002) olarak 
bulundu.

Sonuç: Özellikle aktivite ağrısı üst ekstremite fonksiyonunun temel 
belirleyicisi olarak gözükmektedir. Aynı zamanda hastanın semptom-
larını ve duygudurumunu da etkilemektedir. Ağrı artışını önleyen er-
ken müdahalelere öncelik verilmelidir. Bu anlamda ağrı ve duygudu-
rum halindeki değişiklikler gibi kronik semptomları önlemek için TOS 
hastalarında erken cerrahi girişimler dikkate alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: Torasik Outlet Sendromu, Kinezyofobi, Aktivite halindeki ağrı 
düzeyi, Duygudurum düzeyi

S-047

mİNİmal İNvazİv yÖNTemle (aBramsoN 
Prosedürü) PekTus karİNaTum olGularıNa 
cerraHİ yaklaşım; Tek Hekİm deNeyİmİ
Türkan Dübüş
SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Giriş/amaç: Pectus karinatum (PK), sternum ve kaburgaların öne 
doğru çıkıntısı ile karakterize konjenital bir deformitedir. Abramson 
prosedürü, PK onarımında kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir. 
Bu yöntemle yaklaşık 2-4 yıl boyunca sternum önü ve kotlar üzerine 
oluşturulan şekillendirilmiş metal barla baskı uygulanarak PK ‘un dü-
zeltilmesi amaçlanır. Bu çalışmada Abramson prosedürü uygulanan 
PK olgularında cerrahi sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi.

Gereç-Yöntem: Mart 2008- Aralık 2016 tarihleri arasında toplam 
29 PK tanısı almış olgulara Abramson prosedürü uygulandı. 
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Bulgular: Olguların 25’i erkek,4 ü kadın, yaş ortalaması 14 (yaş 
aralığı 12-17) idi. Olguların tamamına yakınında estetik kaygı, çok 
azında ise hastalık korkusu mevcuttu. Olgular göğüs duvarı esnek-
liği yönünden değerlendirildi. Olguların tamamına MRI (magnetik 
rezonans imaging) uyumlu titanyum bar ve stabilizatör kullanıldı. 
Ortalama operasyon süresi 45 dakika (35-72/dk) idi. Hastanede orta-
lama kalış süreleri 5 gün (4- 8 /gün) idi. 2 olguda sternum bar revizyo-
nuna ihtiyaç duyuldu. 3 olguda cilt insizyon yerinde allerjik reaksiyon 
gelişti. Ancak takiplerinde spontan geriledi. Ameliyat sonrası ensık 
görülen şikayet göğüs ağrısı olup aneljeziklerle kontrol altına alındı. 
Olgularımızın hiçbirinde mortalite saptanmadı. Rutin takiplerinde ol-
guların 8’inde göğüs ön duvarında belirgin düzelme saptanarak 2,5 
yıl sonra sternum bar ve stabilizatörler çıkartıldı. 14 olguda 3. yılda 
sternum bar ve stabilizatörlerin baskıya bağlı ağrı oluşturması nede-
niyle çıkartılması uygun görüldü. Diğer 7 olgunun düzenli poliklinik 
kontollerine devam etmemesi dolayısyla 3.7 yıl sonra bar ve stabili-
zatörleri sonlandırılabildi. Tüm olguların göğüs duvarı deformitesinde 
belirgin derecede düzelme saptandı. 

Tartışma/ Sonuç: PK olgularında Abramson prosedürü, kısa 
ameliyat süresi, minimal morbidite, yüksek hasta memnuniyeti nede-
niyle uygun olgularda tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Pektus karinatum, Abramson prosedürü, Minimal invaziv 
cerrahi

S-048

PekTus arkuaTumuN koNdrosTerNoPlasTİ İle 
cerraHİ koNsTruksİyoNu
Tunç Laçin, Esra Yamansavcı Şirzai, Sezer Arslan, Gamze Gül Tiryaki, 
Bedrettin Yıldızeli
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı, İstanbul

Giriş: Pektus arkuatum, karinatum göğüs duvarı defektinin alt tipi 
olan kondromanibrial - manibriumun ve superior kostal kartilajların 
protrizyonu corpus sterninin ise ekskavatik olamsı ile karakterize sert 
bir gögüs duvarı deformitesidir. Bu tip deformitede modifiye ravitch 
teknikleri kullanılmaktadır. Kliniğimizde Kasım 2018 ile Mart 2019 
arasında opere edilmiş 4 pektus arkuatum hastası sunulmuştur. 

METOD: Modifiye Ravitch sternokondroplasti operasyonu defor-
me kosta-sternal eklem dahil kıkırdak yapıların rezeksiyonu ve ster-
num anterior yüzüne yapılan wedge osteotomi sonrası stabizasyon ve 
düzgün şekillendirme için titanyum plaklar kullanılarak uygulandı. Bu 
yöntem kullanılarak opere edilen hastalarımızın yakın dönem sonuç-
ları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Yaş ortalaması 33 (23-47) idi. Operasyon süresi ortala-
ma 112,5 (100-120) dakika, kan kaybı ortalama 120 cc. Ortalama 
hastanede yatış süresi 7 +/- 1,63 gündü. Submammarian insiz-
yon kullanılan bayan hastamızda yara serinde seroma, drenaj ve 
pansuman ile geriledi. Bunun dışında mortalite ve morbidite sap-
tanmadı. Analjezi postopertarif ilk gün hasta kontrollü intra venöz 
opioid ve paranteral parasetamol, non-steroid antiinflamatuar kulla-
nıldı. Postoperatif 4. günden sonra oral analjezik preparatlara geçildi. 
Taburculuk sonrası aynı ilaçlar reçete edildi. Ortalama takip süresi 3,4 
ay olan hasta grubumuzda düzenli fizik tedavi programı ile günlük 
aktivitelerine 3. haftadan sonra geri dönmüşlerdir.

Sonuç: Pektus hastalarında açık cerrahi onarım yöntemleri teknik 
açıdan zorluklarından ziyade hastalar tarafından minimal invaziv 
yöntemler tercih edildiğinden günümüzde daha nadir kullanılmakta-
dır. Ancak pektus arkatumda tek seçenek açık cerrahidir. Çeşitli yön-
temler tarif edilse de sternal wedge osteotomi sonrası titanyum plak 
ile stabilizasyon kullandığımız yakın dönem pektus hastalarımızda 
postoperatif erken dönemde normal yaşantılarına hızla dönmüşlerdir.
Anahtar kelimeler: Pektus Arkuatum, Ravitch, Titanyum Plak

Resim 1. Pektus arkuatum nedeniyle opere edilen 24 yaşında bayan hastanın öncesi ve sonrası pos-
teroanterior ve lateral grafileri

S-049

ToraksıN Nadİr kavİTer lezyoNu: 
PosTTravmaTİk PulmoNer PseudokİsT
Yücel Akkaş, Büşra Özdemir, Yasin Burak Yılmaz, Kadir Baturhan Çiflik, 
Bülent Koçer
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş: Bu makalemizde posttravmatik pulmoner pseudokist tanısı 
ile takip edilen 7 olgu radyolojik tanı, takip ve tedavi yaklaşımları 
açısından değerlendirildi.

Yöntem: TPP tanılı Ocak 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında 
multitravma geçirmiş hastaların dosya bilgileri geriye dönük olarak 
incelendi. 

Bulgular: Künt travma sonrası psödokist saptanan 7 olgunun hep-
si erkekti. Hastaların yaş ortalaması ise 36,7 ±20,1 idi. En sık etyo-
lojik faktör %57,1 ile araç içi trafik kazasıydı. Dispne ve göğüs ağrısı 
birlikteliği en sık görülen semptomdu. 

Ölçülen en büyük psödokistin transvers çapı 4,89’du. Transvers 
çapı 3 cm’den küçük ve tekli psödokistlerin rezorbsiyonu ilk 10 günde 
gerçekleşirken, multiple ve transvers çapı 3 cm’den büyük olanların 
rezorbsiyonu için en az bir ay olmak üzere daha uzun süre gerekmiş-
tir[ Tablo 2]. Hastaların tamamında kontüzyon ve kot fraktürü mev-
cutken 2 hastada tabloya pnömotoraks, 1 hastada hemotoraks ve 
4 hastada hemopnömotoraks eşlik ediyordu. Hastalarda toraks dışı 
patoloji olarak en sık kemik fratürleri görüldü [ Tablo 1]. Hastaların 
yalnızca %14,3’ünde toraks dışı patoloji saptanmadı. Bir hasta ise 
toraks dışı ciddi yaralanmalar nedeni ile takibinin ilk 24 saatinde kay-
bedildi. TTP’li hastaların 3 tanesine tüp torakostomi uygulanırken,4 
hastaya bronkoskopi yapıldı. Bir hastaya hemoptizi nedeni ile em-
bolizasyon amacıyla anjio yapıldı ancak pulmoner ve bronşiyal arter 
yaralanması saptanmadı. Hastaların ortalama yatış süresi 17,4±23,5 
iken, lezyonların ortalama rezorbsiyon süresi 34,3 ±44,5di.

Sonuç: TPP saptanan olgularda semptomlara yönelik konser-
vatif tedavinin sağlanması ve radyolojik olarak lezyonların takibi 
yeterli olmaktadır. Cerrahi ancak komplikasyon gelişen olgularda 
düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler: Travmatik, pulmoner psödokist, tedavi



25-28 Nisan 2019, Belek, Antalya

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

59

SÖZEL BİLDİRİLER

Resim 1. 1 numaralı hastanın geliş PAAG’si 1-A, 2 numaralı hastanın geliş TBT’si 1-B,3 numaralı 
hastanın geliş TBT’si 1-C,4 numaralı hastanın geliş TBT’si 1-D,5 numaralı hastanın geliş TBT’si 1-E, 6 
numaralı hastanın geliş PAAG’si 1-F, 7 numaralı hastanın geliş TBT’si 1-G,3 numaralı hastanın geliş 
3.ay takip PAAG’si 1-H,1 numaralı hastanın geliş taburculuk PAAG’si 1-I

Tablo 1. TTP’li hastalarda eşlik eden toraks dışı yaralanmalar

Hasta Kranial yaralanma Abdominal yaralanma Kemik fraktürleri

1 - - -
2 - Dalak laseresyonu -
3 - - Torakal vertebra fr.,

Scapula fraktürü
4 - Perihepatik mayi Pelvis fraktürü,

Maksiler kemik fr.
5 - Kc laserasyonu

Perihepatik mayi
Lumbar vertebra fr.,
Servikal vertebra fr.

6 Subaraknoid kanama
Travmatik egzoftalmus

Peripankreatik mayi Nazal fr.,
maksiler kemik fr.

7 - - Sfenoid kemik fr.,
Servikal vertebra fr.,
Torakal vertebra fr.,
Bilateral scapula fr.

Tablo 2. TPP’lerin karekteristik özellikleri

Hasta Kist 
sayısı

En büyük kistin 
transvers çapı Yerleşim Rezorbsiyon 

süresi Şekil

1 1 2,57 Sol alt lob İlk 10 gün Yuvarlak
2 3 1,45 Sağ üst ve orta lob İlk 10 gün Yuvarlak
3 5 4,89 Sol üst ve alt lob >3 ay Oval, 

lobüle
4 1 1,41 Sağ alt lob İlk 10 gün Yuvarlak
5 7 2,98 Sağ alt,orta ve 

üst lob
>30 gün Oval, 

lobüle
6 1 1,03 Sol alt lob İlk 24 saatte ex Lobüle
7 5 4,46 Sağ alt,orta ve 

üst lob
>30 gün Oval

S-050

koNjeNİTal dİyafraGma HerNİsİ TedavİsİNde 
eksTrakorPoreal memBraN oksİjeNİzasyoNu: 
Tek merkez deNeyİmİ
Ulaş Kumbasar1, Recep Oktay Peker2, Zeynel Abidin Öztürk3, Burcu 
Ancın1, Saniye Ekici4, Benan Bayrakçı3, Rıza Doğan1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 
Yoğun Bakım Bilim Dalı 
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (EKMO) konje-
nital diyafragma hernisi (KDH) ile doğan, kritik genel durumda olup 
medikal tedaviye yanıt vermeyen yenidoğanlarda klinik stabilizasyon 
amacıyla uygulanan bir geçici yaşam desteği modalitesidir. Bu çalış-
manın amacı EKMO altında erken KDH onarımı uyguladığımız has-
talardaki klinik deneyimimizi irdelemektir. 

Metod: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde KDH nedeniyle 
EKMO desteği altında onarım uygulanan 10 hastanın demografik, 
tanısal, laboratuar, klinik özellikleri ile komplikasyon ve sonuçları ret-
rospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların 6’sı kız, 4’ü erkekti. Ortalama doğum ağırlığı 
3182 gr (2360–3840), ortanca EKMO desteği başlanma süresi 1.5 
gün idi. Sadece 1 hastada EKMO veno-venöz yolla uygulanırken di-
ğer tüm hastalarda aort-sağ atriyum kanülasyonu ile santral olartak 
uygulandı. Ortalama EKMO uygulama süresi 27.1 ± 35.4 gün (1-
108) olarak hesaplandı. Sadece 2 hasta (%20) EKMO desteğinden 
ayrılarak yaşatılabildi. İki hastaya postoperative dönemde EKMO 
desteği altında iken akciğer gelişimi amacıyla kök hücre uygulama-
sı yapıldı. EKMO’ya bağlı en sık gelişen komplikasyonlar ekstremite 
iskemisi ve kanül tıkanıklığı idi. Hastaların %90’ında diyafram de-
fekti subcostal insizyon ile politetrafloroetilen (PTFE) yama kullanı-
larak onarıldı. 1 hastada defekt sternotomi insizyonu ile kapatıldı. 
Hastaların %60’ında defekt onarımı EKMO desteği ile eş zamanlı 
olarak uygulandı. Diğer hastalarda aşamalı onarım tercih edildi. En 
sık karşılaşılan morbidite nedenleri hemoraji (%40), sepsis (%40) ve 
dissemine intravasküler koagülasyon (%30) idi. Sağkalım oranı %20 
olarak görüldü. 

Sonuç: Yenidoğanlarda görülen KDH’ler oldukça yüksek morbi-
dite ve mortaliteye sahiptirler. Medikal tedavi yöntemleri ile başarı 
sağlanamayan, sağkalım olasılığı çok düşük hastalarda EKMO deste-
ği ile geçici yaşam desteği ile onarım sayesinde sağkalım oranı arttı-
rılabilinir. Uygun hasta seçimi, gelişen destek sistemleri ve kök hücre 
uygulamaları ile bu oranın artacağı beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Konjenital diyafram hernisi, EKMO, sağkalım

S-051

kesİcİ -delİcİ aleT yaralaNmasıNa Bağlı alT 
sevİye GÖğüs duvarı yaralaNmalarıNda 
dİyafraGma yaralaNmasıNıN vaTs İle 
İNceleNmesİ; 18 olGu
Menduh Oruç, İlyas Konuş, Metin Çelik, Fatih Meteroğlu, Serdar Onat, 
Funda Öz, Refik Ülkü
Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi, Göğüs Cerrahi bölümü

Amaç: Diyafragma solunumun en güçlü kasıdır. Penetran yara-
lanmalar %25’inden sorumludur. Diyafragma yaralanmasının (DY) 
en az nedeni kesici delici alet yaralanmasıdır (KDAY). DY’ sı tanısı-
nı koymak bazen zor olmaktadır. Travmayı izleyen günlerde spesifik 
bulgular az olduğundan ve tomografide diyafragma kontürü düzgün 
olabildiği için DY’ı gözden kaçabilmektedir. KDAY sonrası hastalarda 
defekt artığı için ciddi problemler yıllar sonra ortaya çıkabilmektedir 
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(1-3). Diyafragmaya yakın olan bölgelerdeki KDAY’ın oluşturabilece-
ği toraks yaralanmalarında DY’ nı video yardımlı torakoskopi cerrahi 
(VATS) ile erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamaktı.

YÖNTEMLER: Son 5 yılda toraksa nafiz KDAY’a maruz kalan ve 
DY şüphesi nedeniyle VATS yaptığımız 18 hasta geriye dönük olarak 
değerlendirmeye alındı. KDAY’ın göğüs duvarındaki lezyonları diyaf-
ragmaya yakın olan bölgelere VATS planlandı. Hastaların demog-
rafik özellikleri, ilk yapılan müdahale, radyolojik bulguları, yaralan-
manın göğüs duvarındaki hangi interkostal arlık seviyesi olduğu, ek 
patolojileri, hastaneye getirildikleri genel klinik durumları, semptom-
ları, yapılan ameliyat ve DY olup olmadığı, hastanede kalış süresi, 
morbidite, mortalitesi incelendi. 

Bulgular: Ocak 2015 ile 28 Şubat 2019 yılları arasında müdahale 
ettiğimiz KDAY’a maruz kalan hastaların 2(% 11) si kadın 16 (%89)’ı 
erkek idi. Bunların yaş ortalaması 29,9 idi. Bu yaralanmaların tümü 
toraksa nafiz olup 13(%72) hastaya hemo-pnömotoraks nedeniyle 
tüp torakostomi uygulanmıştı. Olguların 16 (%89)’inda göğüs duva-
rındaki KDAY girişi sol tarafta idi. KDAY maruz kalan bu hastaların 
lezyonları diyafragmaya çok yakın olduğu için toraks tomografisi çe-
kilmiş idi. Toraks tomografisinde diyafragma konturları düzgün ol-
duğu için şüpheli bir yaralanma yoktu. Bu hastaların DY’ını ekarte 
etmek için VATS planlandı. VATS ile 11 (% 61,1) olguda DY’ı tespit 
edildi. Olguların birinde(%5,5) kalbin perikart yaralanması, 7(%40) 
olguda akciğer laserasyonu, bir olguda (%5,5) karaciğer lazsersyonu, 
birinde de (%5,5) omentum görüldü. DY’ları değerlendirildiğinde sağ 
KDAY’a maruz kalımların 2 (%100)’inde DY mevcut iken sol taraf-
lı KDAY lezyonlarının 9 (%50)’unda DY mevcuttu (Tablo 1). VATS 
yaptığımız hastaların KDAY girişlerini kamera konulup DY kamera ile 
tespit edildiğinde yakın yere ikinci bir insizyon konulup işlem yapıldı 
(Resim1-4).Akciğer yaralanması ve diğer yaralanmalar için aynı port 
kullanıldı. 

VATS sonrası diyafragma yaralanması tespit olgularda yaralanma 
yeri kamera portu olarak kullanıldı. Bu insizyon bazen genişletildi, 
bazen ikinci bir port eklendi. Hastanede kalış sürelerinin ortalama-
sı5,27 gün olarak hesaplandı ve hayatını kaybeden olmadı.

Sonuç:  Alt seviye göğüs duvarı yaralanmalarında geleneksel tanı 
araçlarıyla DY tanısını koymak zordur. Bu gibi durumlarda VATS ile 
DY tespit edilip onarılması kolay bir işlemdir. VATS ile yapılacak teş-
his ve tedavi ile total diyafragma rüptürü ve batın organlarının herni-
yasyonunun oluşumunu önleyebilir.
Anahtar kelimeler: Diyafragma, Kesici, Alt seviye, göğüs duvarı

Resim 1. VATS ile diyafragmanın primer onarımı

Tablo 1. Yaralanma seviyesinde diyafragmanın durumu, demografik özellikler ve yapılan işlemler

Yaş Cinsiyet
Yaralanmanın 

yeri Tarafı

Diyafragma 
yaralanmasının 

varlığı Ek patoloji Cerrahi girişim

Hastanede 
kalış 

süresi

42 Erkek Sol lateral 8.İCA Sol Yok Yok VATS 5

29 Erkek Sol anterior 
7.İCA

Sol Var Periton 
yaralanması

VATS, Laparatomi 8

28 Erkek Sol skapula altı Sol Yok Yok VATS 5

22 Erkek Sol orta aksiler 
8.İCA

Sol Var Yok VATS 4

20 Erkek Sol ön tara 
5.İCA

Sol Var Perikart 
yaralanması

VATS 8

18 Erkek Sol skapula altı 
10.İCA

Sol Var Akciğer 
yaralanması

VATS 3

52 Erkek Sağ skapula 
10.İCA

Sağ Var Akciğer 
yaralanması

VATS 8

20 Kadın Sol lateral 7.İCA Sol Var Akciğer 
yaralanması

VATS 6

27 Erkek Sağ postero-
aksiler 10.İCA

Sağ Var Karaciğer 
yaralanması

VATS, Torakotomi + 
Laparotomi

8

20 Kadın Sol orta-aksiler 
10 İCA

Sol Var Yok VATS 4

20 Erkek Sol lateral 4.İCA Sol Yok Akciğer 
yaralanması

VATS, Torakotomi 4

51 Erkek Sol orta-aksiler 
10. İCA

Sol Yok Akciğer 
yaralanması

VATS 9

56 Erkek Sol skapula altı 
9.İCA

Sol Var Yok VATS 1

19 Erkek Sol lateral 6.İCA Sol Yok Akciğer 
yaralanması

VATS 6

16 Erkek Sol skapula altı 
9.İCA

Sol Yok Yok VATS 8

23 Erkek Sol sakapula 
altı 7.İCA

Sol Var Akciğer 
yaralanması

VATS 6

47 Erkek Sol skapula altı 
10.İCA

Sol Var Yok VATS 5

20 Erkek Sol anterior 
4.İCA

Sol Yok Yok VATS 4

S-052

İNTraParaNkİmal yerleşİmlİ solİTer fİBrÖz 
TümÖrler "18 olGuNuN değerleNdİrİlmesİ"
Ebru Sayılır Güven1, İlteriş Türk1, Muhammet Ali Beyoğlu1, Funda 
Demirağ2, Selim Şakir Erkmen Gülhan1, Pınar Bıçakçıoğlu1, Göktürk 
Fındık1, Sadi Kaya1

1TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
SUAM, Patoloji Kliniği

Giriş: Soliter fibröz tümörler (SFT), visseral plevradan kaynakla-
nan neoplazmlardır ve genellikle visseral plevradan perkütan olarak 
pediküllü bir yapıyla plevral kaviteye uzanırlar. Visseral plevradan ak-
ciğer parankimi içerisine doğru tümör büyümesi nadir olmakla birlik-
te, literatürde tümör ile visseral plevra arasında herhangi bir histolojik 
bağ olmadan, tümörün hücre proliferasyonu içinde sıkışmış alveoler 
epitelin varlığının gösterildiği intraparankimal soliter fibröz tümörler 
tanımlanmıştır. Primer intraparankimal soliter fibröz tümörler, çok na-
dir olmaları nedeniyle klinik seyirleri, görüntüleme özellikleri, tanı, 
tedavi ve prognozları tam olarak anlaşılamamıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada 2000 yılı Ocak ayı ile 2018 yılı 
Ocak ayı arasında kliniğimizde primer intraparankimal SFT rezeksi-
yonu yapılan 18 hastanın verileri retrospektif olarak klinik seyir, tü-
mör özellikleri, hasta yönetimi ve sağkalım açısından değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 18 hastanın yaşları 34 ile 
77 arasında değişmekteydi ve 9'u (%50) erkek 9'u (%50) kadın-
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dı. Preoperatif olarak tüm lezyonlar rutin bilgisayarlı tomografi in-
celemesinde tespit edildi. Toplamda 10 hastaya preoperatif PET/
BT incelemesi yapıldı. Bu hastalarda parankim içerisinde saptanan 
lezyonlarda ortalama SUVmax tutulumu 3,12 (1,64-4,00) olarak 
ölçüldü. Toplam 12 hastaya torakotomi, 6 hastaya video yardımlı 
torakoskopik cerrahi uygulandı. Sırasıyla 5 hastaya lobektomi, 8’ine 
wedge rezeksiyon, 4’üne kitle eksizyonu ve 1 hastaya pnömonekto-
mi uygulandı. Tüm hastalarda tümör tamamen rezeke edildi, cerrahi 
sınır negatifti. Ortalama tümör çapı 65 milimetre (10-151 mm) idi. 
Hastalarda peroperatif mortalite görülmedi. Hastanede yatış süreleri 
ortalama 5,4 (3-9) gün bulundu. 

Sonuç: Benign SFT’lerin prognozu genel olarak iyi olmasına rağ-
men; nüks bildirilen vakalar mevcuttur. Tüm SFT’lerin içinde patolo-
jik olarak malign ve morfolojik olarak sapsız tip tümörlerde en yüksek 
nüks oranı (%63) görülürken, en düşük nüks oranı (%2) benign ve 
saplı tümörlerde görülür. Komplet cerrahi rezeksiyon hem tanısallık 
açısından değerlidir hem de hastanın sağaltımı ve nüksün önlenme-
sinde gereklidir. Primer intraparankimal SFT’ler hakkında literatürde 
yeterli veri olmadığı için uzun süreli postoperatif takip yapılan çalış-
malara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: intraparankimal, PET/BT, plevra, soliter fibröz tümör

 
Resim 1. İntraparankimal soliter fibröz tümör

S-053

evre ıı ve ııı Plevral amPİyemİN cerraHİ 
TedavİsİNde dekorTİkasyoN: uNİPorTal vaTs ve 
TorakoTomİNİN karşılaşTırılması
İlhan Ocakcıoğlu1, Fuat Sayir2

1Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul 
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van

Amaç: Plevral ampiyem, akciğer ile göğüs duvarı iç yüzeyi arasın-
daki alanda pürülan sıvı birikimidir. Etyolojisi sıklıkla multifaktöriyel 
olup pnömoni, torasik cerrahiye sekonder ve penetran göğüs yara-
lanması gibi sebepler ile ortaya çıkabilir. Plevral ampiyem her yaşta 
görülebilmekle birlikte, sıklıkla çocuklarda ve yaşlılarda gözlenmek-
tedir. Genel plevral enfeksiyon insidansı dünya genelinde artmakta 
birlikte Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık tahmini 
vaka sayısı 80.000'dir. 

Plevral sıvının başlangıcından ampiyeme dönüşünceye kadar ge-
lişen süreç ATS'nin sınıflamasına göre, eksüdatif, fibrinopurülan ve 
organizasyon olarak 3 evreye ayrılır. Drenaj ve antibiyotik tedavisi 
plevral ampiyemin erken komplike evresinde altın standarttır. Am-
piyemin daha ileri evrelerinde sıvının cerrahi olarak boşaltılması ve 

akciğerin dekortike edilerek reekspansiyonunun sağlanması tedavi-
nin temelini oluşturur.

Çalışmamızda uniportal VATS ve geleneksel torakotomi ile dekor-
tikasyon uyguladığımız evre 2 ve 3 plevral ampiyemli 101 hastanın 
cerrahi sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: 2013 ile 2017 tarihleri arasında evre 2 ve 3 am-
piyem tanısı ile dekortikasyon uyguladığımız 101 hasta retrospektif 
olarak değerlendirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, semptom, preoperatif 
antibiyotik kullanımı ve süresi, ek hastalık, taraf, ampiyemin evre-
si, ameliyat süresi, intraoperatif kanama miktarı, 24 saatlik drenaj, 
dren süresi, narkotik analjezik gereksinimi, vizüel analog skala (VAS) 
değerleri, yatış süresi, postoperatif komplikasyon, mortalite, patoloji, 
nüks ve takip süresi açısından incelendi.

Bulgular: 2013 ile 2017 tarihleri arasında 101 hastaya evre 2 
ve 3 ampiyem tanısı ile dekortikasyon uygulandı. Hastaların 70'i 
erkek (%69.3), 31'i kadın (%30.6) olup yaş ortalaması 34,4 yıl idi. 
Hastaların 59'una (%58.4) torakotomi, 42'sine (%41.5) VATS ile de-
kortikasyon uygulandı.Torakotomi uygulanan 59 hastanın 28'i evre 
2 ampiyem, 31'i evre 3 ampiyem idi. Uniportal VATS uygulanan 42 
hastanın 27'si evre 2 ampiyem ve 15'i evre 3 ampiyem idi. VATS 
grubundaki evre 2 ampiyem hastalarının tamamı başarılı şekilde so-
nuçlanır iken evre 3 hastalarının 2'sinde (%13.3) torakotomi ihtiyacı 
gerekti. Operasyon süresi, drenaj miktarı, dren süresi, hastane yatış 
süresi, VAS skoru, narkotik analjezik kullanımı ve postoperatif komp-
likasyonlar açısından VATS grubu torakotomi grubuna göre istatiksel 
olarak daha üstün idi (p < 0,05). Postoperatif mortalite iki grupta da 
görülmedi. Takip süresi ortalama 10.1 ay idi ve torakotomi grubunda 
2 hastada ve VATS grubunda 1 hastada nüks izlendi.

Sonuç: Evre 2 plevral ampiyemin tedavisinde uniportal VATS de-
kortikasyon ameliyat sonrası dönemde hastalara daha az rahatsızlık 
vermekte, daha kısa hastane yatış süresi ve daha az komplikasyon 
oranları ile torakotomiye göre avantajlı bir yöntemdir. Evre 3 ampi-
yem hastalarında uniportal VATS dekortikasyon seçilmiş hastalarda 
torakotomiye alternatif olabilir.
Anahtar kelimeler: Ampiyem, Dekortikasyon, Uniportal VATS, Torakotomi

S-054

komPaNsaTuar (refleks) HİPerHİdroz 
TedavİsİNde NÖroPlasTİ eTkİNlİğİ, İlk 
soNuçlarımız
H Volkan Kara1, Ezel Erşen1, Nevzat Cem Sayılgan2, Akif Turna1

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon 
AD, İstanbul

Giriş: Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS) bölgeye yönelik 
sempatik ganglionların kesilerek veya kliplenerek çalışamaz hale ge-
tirilmesidir. Kompansatuar (Refleks) hiperhidroz (KH) ETS den önce 
terleme olmayan vücut bölgelerinde aşırı terleme durumudur ve ETS 
sonrası en sık görülen yan etkidir. Mevcut KH tedavisi net ve başarılı 
değildir ve konuya dair araştırmalar devam etmektedir. KH tedavi-
sinde yeni tanımlanmış interkostal nöroplasti yöntemi mevcuttur. Bu 
yöntemde ETS işlem seviyesini üzerindeki ve altında kalan interkostal 
sinirlerin diseksiyonu yapılıp birleştirilerek nöroplasti tamamlanır. Bu 
tekniğin uyarlanmış halinin video ve uygulanan hastalarımızın ilk so-
nuçlarını sunmaktayız.

Hastalar: Eylül 2016 – Şubat 2019 arasında kliniğimizde 13 has-
taya KH nedeniyle bilateral nöroplasti işlemi uygulandı. Hastaların 
yaş ortalaması 31 yıl(26-38) ve tamamı erkek idi. 5 hasta yüz, 1’i 
aksilla, 8’i el, 1’i ayak, 4 ü de multiple bölge hiperhidrozu nedeniy-
le opere edildi. 7 sine klip 6sına koterizasyon ile ETS uygulanmıştı. 
Hastaların ETS ile ikinci cerrahi yapılma zaman 47,8 ay (8-130) idi. 
Toplam 3 (%23)hastada morbidite izlendi. 2 hastada post op erken 
dönemde kanama ortaya çıktı ve 1 ine kanama kontrolü yapıldı. 
Diğer hastada medikal takip yeterli oldu. 1 hastada post op 1. günde 
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bilateral kolarda güçsüzlük ortaya izlendi, nörolojik sorun belirlen-
medi ve spontan geriledi. Ortalama yatış süresi 4,5gün (2-6) olarak 
hesaplandı. Nöroplasti sonrası memnuniyet telefon ve yüzyüze yapı-
lan görüşmeler ile sorgulandı. Cerrahi ve sonrasında değerlendirme 
süresi ortalama 10,7 ay (1-24). Memnuniyet dereceleri 0-5 arasında 
(0 en az, 5 ençok fayda) olarak değerlendirildi. Memnuniyet ortala-
ması 2,1 olarak hesaplandı (0-3).Sadece 1 hasta işlemden hiç fayda 
görmediğini bildirdi. Tüm hastalar çözüm ümidi olması nedeniyle iş-
lemin denenebilecegini beyan ettiler.

Tartışma: Nöroplasti KH tedavisinde alternatif bir tedavi olabilir. 
Hastalardaki memnuniyet ve sonuç için zaman geçmesi gerekliliği 
tekniği tanımlayan ekibin görüşü olarak bildirilmiştir. Tekniğin uygu-
landığı hasta sayısının artması, takip sürelerini uzamasıyla daha sağ-
lıklı hesaplamalar yapılabilir. Bununla birlikte Nöroplasti tekniğinin 
uyarlamaları olabilir.
Anahtar kelimeler: refleks terleme, kompansatuar terleme, hiperhidroz, VATS, 
cerrahi tedavi, yan etki

S-055

lokal aNesTezİ ve sedo-aNaljezİ eşlİğİNde 
GerçekleşTİrİleN uyaNık vİdeo-TorakoskoPİk 
İşlemlerİN değerleNdİrİlmesİ
Fazlı Yanık, Osman Emre Ersin, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener 
Yörük
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Edirne

Giriş: Videotorakoskopik işlemler klasik olarak genel anestezi ve 
çift lümenli entübasyonla uygulanmaktadır. Ancak, uyanık entübe 
edilmeden Video Torakoskopik cerrahi işlemlerin (uVYGC) günü-
müzde sıklığı giderek artmaktadır. Çalışmamızda kliniğimizde lokal 
anestezi ve sedoanaljezi eşliğinde, spontan solunum altında uVYGC 
ile plevra biyopsisi uygulanan hastalardaki deneyimlerimizi aktarmak 
istedik.

Gereç-Yöntem: Aralık 2015-Şubat 2019 tarihleri arasında uVY-
GC ile plevral biyopsi uygulanan, ortalama yaşları 44,6±12,2 (18-78 
yaş), 45 (%75) erkek, 15 (%25) kadın toplam 60 olgu; yaş, cinsi-
yet, yapılan operasyon, operasyon süresi, mobilizasyon-oral alıma 
başlama zamanı, hastanede kalış süresi, cerrahi sonuçları açısından 
retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm olgulara operasyondan 30 
dakika önce % 2 Lidokain inhalasyonunu takiben; 1 mcgr/kg deks-
medetomidin IV, 0.5 mg/kg diprivan IV ile sedo analgezi ve 1 mgr/
kg lidokain %2 ile torakar bölgesine lokal anestezi uygulandı. Tüm 
olgularda uniportal uVYGC ile plevral sıvı aspirasyonunu takiben, 
parietal plevrada şüpheli bölgelerden biyopsiler alındı.

Bulgular: İşlem sırasında makroskopik plevral metastaz tespit 
edilen 12 (%20) olguya Talk ile plörodez işleme eklendi. Ortalama 
operasyon süresi, mobilize olma süresi, oral alıma başlama süresi 
sırasıyla 18±4.07dakika (15-40 dakika), 1,5±0,44saat (1-3 saat), 
3,7±0,48 saat (3-5 saat) olarak hesaplandı. Ortalama hastanede ka-
lış süresi 2,3±0,3 gün (2-4gün)’dü. Hiçbir olguda intraoperatif-pos-
toperatif komplikasyon görülmedi ve açık cerrahiye geçilmedi. Tanı 
28(%47) hastada malign, 16 (%27) hastada non-spesifik plörit, 14 
(%23) hastada fibrinli flörit, 2 (%3) hastada tüberküloz nekrotizan 
plörit olarak raporlandı.

Sonuç: Genel anestezinin sakıncalarından korunmak ve daha hızlı 
mobilizasyonu sağlamak için, uVYGC tekniği ile plevral biyopsiler 
yüksek tanı değeri ile güvenle kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: Uyanık, VATS, Sedo-analjezi

S-056

Prİmer sPoNTaN PNÖmoToraksıN cerraHİ 
TedavİsİNde vİdeoTorakoskoPİ ve aksİller 
TorakoTomİNİN karşılaşTırılması
Mustafa Akyıl1, Murat Uygar Yapucu1, Fatma Tokgöz Akyıl2

1Göğüs Cerrahisi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 
2Göğüs Hastalıkları, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

Amaç: Primer spontan pnömotoraksın cerrahi tedavisinde video 
yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile aksiller torakotomi yaklaşı-
mının sonuçlarını sunuyoruz. 

Yöntem: Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 
Ocak 2018 ile Ocak 2019 tarihleri arasında primer spontan pnömo-
toraks tanısı ile VATS veya aksiller torakotomi ile opere edilen 40 
hasta retrospektif olarak incelendi.Operasyon şekline göre demogra-
fik özellikleri, postoperatif hava kaçağı ve drenaj süreleri, postoperatif 
yatış süreleri ve gelişen komplikasyon durumları karşılaştırıldı. 

Bulgular: Hastaların 31’i erkek, 9’u kadın ve yaş ortalaması 28 idi. 
Hastaların 20’sine nüks pnömotoraks veya uzamış hava kaçağı nede-
niyle VATS wedge rezeksiyon + apikal plörektomi yapılırken, diğer 
20 hastaya aksiller torakotomi ile wedge rezeksiyon + apikal plörek-
tomi yapıldı (Tablo 1). İki grup arasında cinsiyet, yaş ortalaması, ope-
rasyon tarafı, operasyon nedeni, postoperatif hava kaçağı açısından 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p > 0,05). VATS ile opere 
edilen hastalarda ise postoperatif drenaj süresi daha az ve postope-
ratif yatış süresi daha kısa bulundu (p < 0,05). Aksiller torakotomi 
ile opere edilen 2 hastada insizyon yerinde enfeksiyon ve 1 hastada 
nüks gelişirken, VATS ile 2 hastada nüks gelişti. Ancak komplikasyon 
açısından 2 grup arasında anlamlı fark gözlenmedi (p > 0.05).

Sonuç: VATS ile aksiller torakotomi sonrası nüks oranlarında an-
lamlı fark görülmemiştir. Ancak hastanede yatış süresinin daha kısa 
olması, daha kozmetik olması ve yüksek hasta memnuniyeti ile ön 
plana çıkmaktadır. Uygun vakalarda, devlet hastanelerinde VATS ile 
yaklaşımın daha uygun olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: aksiller torakotomi, primer spontan pnömotoraks, video 
yardımlı torakoskopik cerrahi

Tablo 1. Tüm hastaların postoperatif takipleri

Toplam hasta
(N=40)

Aksiller torakotomi
(N=20)

VATS
(N=20) P

Drenaj süresi (gün) 1,7±0,7 (1-3) 2,2±0,6 1,3±0,5 <0,0001
Hava kaçağı süresi (gün) 2,2±1,3 (0-5) 2,1±1,5 2,2±1,1 0,724
Yatış süresi (gün) 5,9±1,3 (4-10) 6,3±1,4 5,4±0,9 0,032
Kompikasyon (N) 5 3 2 1,000

S-057

Prİmer sPoNTaN PNÖmoToraksTa Nüks 
Gelİşmesİ TaHmİN edİleBİlİr mİ?
Murat Sarıçam
Namık Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Tekirdağ

Amaç: Primer spontan pnömotoraks (PSP)’ın nüksü hem hasta-
lar hem sağlık çalışanları açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır. 
Çalışmanın amacı ilk atakta göğüs tüpü takılmış olan hastalarda nüks 
gelişmesi ile ilişkili olan faktörlerin araştırılmasıdır. 

Yöntem: İlk atakta göğüs tüpü takılarak tedavi edilen 115 hasta 
çalışmaya kabul edildi. Nüks gelişen ve gelişmeyen olmak üzere iki 
gruba ayrılan hastalar yaş, vücut kitle endeksi, sigara kullanımı, ilk 
pnömotoraksın taraf ve büyüklüğü, bül varlığı ve ilk atakta göğüs tü-
pünün devam süresi açısından karşılaştırmalı olarak incelendi. 
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Bulgular: PSP gelişen 115 hastanın 24’ünde nüks gelişti. Erkek 
hastalarda nüks gelişme oranı daha fazla iken (p=0.034) diğer in-
celenen parametrelerin hiçbirisiyle nüks oluşumu arasında bağlantı 
saptanmadı. İlk atak ve nüks gelişimi arasında geçen sürenin ortala-
ma 9.2 ay olduğu belirlendi. İlginç bir bulgu olarak hastaların çoğun-
daki nüks gelişiminin düşük sıcaklık ortalaması olan aylarda olduğu 
görülmektedir. 

Sonuçlar: PSP’ın nüksü kesin olarak tahmin edilebilir bir durum 
değildir. Bu yüzden hastaların ilk atağı takip eden bir yıl içerinde 
dikkatle takip edilmesi, hastalara nüks gelişme olasılığı ve böyle bir 
durumda yapmaları gerekenler hakkında eğitici bilgi verilmesi önem 
taşımaktadır. Hava sıcaklığı ve nüks gelişimi arasındaki ilişki hakkında 
geniş vaka sayısı içeren çok merkezli çalışmalar gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: nüks, primer spontan pnömotoraks, etkenler

Tablo 1. Hastaların Genel Özellikleri

Parametreler Min-
Max

Avg±SD 
(Median)

Yaş (yıl) 11-72 29.28±12.37 
(25)

BMI (kg/m2) 16.8-
29.5

22.57±3.18 
(22.7)

Drenaj Süresi (gün) 1-5 2.42±0.79 (2)
Nükse Kadar Geçen Süre (ay) 
(n=24)

1-11 6.54±2.08 (7)

n %
Yaş Grubu 25 Yaş Ve Daha Genç / 25 

Yaş Üstü
61 / 54 53.0 / 47.0

Cinsiyet Erkek / Kadın 87 / 28 75.7 /24.3
Nüks Gelişimi Evet / Hayır 24 / 91 20.9 /79.1
Taraf Sağ / Sol 63 / 52 54.8 /45.2
Bül Varlığı Evet / Hayır 71 / 44 61.7 / 38.3
Sigara Kullanımı Evet / Hayır 58 / 57 50.4 /49.6
İlk Pnömotoraksın Yüzdesi 1-50 / 51-100 87 / 28 75.7 / 24.3

Tablo 2. Hastaların Nüks Gelişme Durumuna Göre Değerlendirilmesi

NÜKS VAR NÜKS YOK Z/χ2 p

(n=24) (n=91)

Yaş (yıl) Avg±SD 
(Median)

27.71±12.93 
(25.5)

29.69±12.26 (24) -0.679 
(1)

0.497

Cinsiyet Erkek / Kadın 17 (70.8%) / 7 
(29.2%)

70 (76.9%) / 21 
(23.1%)

0.354 
(2)

0.034*

Yaş Grubu 25 yaş ve genç 
/ 25 yaş üstü

12 (50%) / 12 
(50%)

49 (53.8%) / 42 
(46.2%)

0.011 
(2)

0.916

BMI (kg/m2) Avg±SD 
(Median)

2.29±0.91 (2) 2.45±0.76 (2) -0.602 
(1)

0.547

Drenaj Süresi (gün) Avg±SD 
(Median)

22.16±2.67 
(21.4)

22.68±3.31 
(22.8)

-0.955 
(1)

0.339

Taraf Sağ / Sol 14 (58.3%) / 10 
(41.7%)

49 (53.8%) / 42 
(46.2%)

0.026 
(2)

0.871

Bül Varlığı Evet / Hayır 17 (70.8%) / 7 
(29.2%)

54 (59.3%) / 37 
(40.7%)

0.631 
(2)

0.427

Sigara Kullanımı Evet / Hayır 10 (41.7%) / 14 
(58.3%)

48 (52.7%) / 43 
(47.3%)

0.541 
(2)

0.462

İlk Pnömotoraksın 
Yüzdesi

0-50 / 51-100 20 (83.3%) / 4 
(16.7%)

67 (73.6%) / 24 
(26.4%)

0.516 
(2)

0.473

(1) Z: Mann Whitney U Test (2) χ2: Continuity (Yates) Correction Chi-Square Test

 
Resim 1. Nüks Gelişiminin Aylara Göre Dağlılımı

S-058

sedoaNaljezİyle uNİPorTal TorakoskoPİk 
uyGulamalarımız
Murat Hüseyin Kapdağlı1, Suat Erus2, Sami Kaan Coşarcan3, Mete 
Manici3, Serhan Tanju2, Mustafa Şükrü Dilege2

1VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakütlesi Göğüs Cerrahisi 
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Amaç: Sedoanaljezi eşliğinde uyguladığımız uniportal torakoskopi 
kullanımında klinik tecrübemizi sunmak

Yöntem: Koç Üniversitesi Hastanesi’nde Kasım 2017 ve Mart 
2019 tarihleri arasında, fizyolojik durumları veya komorbiditeleri ne-
deniyle genel anestezi alamayan veya alması riskli olan, torakoskopik 
girişim endikasyonu olan hastalara sedoanaljezi eşliğinde uniportal 
videotorakoskopik cerrahiler uyguladık. Hastaların; yaş, tanı, endi-
kasyon, komplikasyon ve operasyon süresi değişkenlerini inceledik.

Bulgular: Otuz hastaya lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde uni-
portal torakoskopi uygulandı. Yirmi üç hastaya malign plevral efüz-
yon öntanısıyla torakoskopi uygulandı. Perop reaktif sıvı tespit edilen 
2 hasta ve akciğeri ekspanse olamayacak 1 hasta dışında 20 hastaya 
Talk plöredez uygulandı. Bypass sonrası inatçı tekrarlayan efüzyon 
nedeniyle 1 hastaya talk plöredez uygulandı. İnterstisyel akciğer has-
talığı şüphesiyle takip edilen ve entübasyonu riskli olan 1 hastaya 
wedge rezeksiyon uygulandı (Tablo 1 ve 2). Ortalama operasyon 
süresi 25,4 dk, malign plevral efüzyon nedeniyle plöredez uygula-
nan operasyonların ortalaması 19 dk idi. Üç hastada yaygın yapışık-
lıklar nedeniyle operasyon 45 dakikadan uzun sürdü. Yedi hastada 
(%23,3) preop torakal epidural kataterizasyon uygulandı. Hastaların 
yaş ortalaması 66,2 idi. Perioperatif hiç bir hastada komplikasyon 
gelişmedi, operatif mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Fizyolojik durumları nedeniyle genel anestezi alamayacak 
ve torakoskopi gereksinimi olan hastalarda, sedoanaljezik uniportal 
torakoskopik işlemler güvenle uygulanabilir. Ayrıca malign plevral 
efüzyonlu hastalarda, torakoskopik plöredez, tüp torakostomiden 
slurry plöredeze göre çok daha efektif şekilde çok kısa bir sürede gü-
venle uygulanabilecek bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: uniportal vats, talk plöredez, malign plevral efüzyon

Tablo 1. Uygulanan İşlemler

VATS drenaj 6
VATS plöredez 15
VATS plevra biyopsisi 3
VATS biyopsi + plöredez 5
VATS wedge 1
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Tablo 1. Endikasyonlar

Malign Plevral Efüzyon 23
Reaktif Plevral Efüzyon 3
Ampiyem 2
Hemotoraks 1
İnterstisyel Akciğer Hastalığı 1

S-059

İNTraPlevral serİzİN uyGulaması, raTlarıN 
NÖrolojİk sİsTemİNde Toksİk BulGuya yol 
açmamakTadır
Alkın Yazıcıoğlu1, Tuba Şahinoğlu2, Serkan Uysal3, Mehmet Furkan 
Şahin1, Funda Demirağ4, Erdal Yekeler1

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli 
Kliniği, Ankara 
2Konya Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya 
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara 
4Atatürk Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji 
Bölümü, Ankara

Amaç: Serizin, ipek-böceği kozasının bileşenlerinden, doğal ya-
pıştırıcı özelliğinde, makromoleküler proteindir. Daha önceki araştır-
malarda, serizin’in plörodez amaçlı kullanıma uygun olduğu; diğer 
plörodez-ajanlarına göre avantajlarının bulunduğu ve ideal dozunun 
30 mg olduğu bildirilmişti [1-6]. Bu çalışmalarda, intraplevral serizin 
uygulamasının hepatotoksisite, nefrotoksisite ve kardiyotoksisite açı-
sından olası yan etkileri de değerlendirilmişti [2,5]. Ancak nörotok-
sisite olasılığının değerlendirildiği çalışma literatürde bulunmamak-
tadır. Bu çalışmada intraplevral serizin uygulamasının nörotoksisite 
potansiyelinin araştırılması hedeflenmiştir.

Yöntem: Erişkin, erkek, 12-haftalık, 211-256 gr, Wistar-albino 
ratlar (n=22) randomize iki gruba ayrıldı; gruplar 11 rattan oluş-
maktaydı (Etik Kurul: Kobay AS, 292/2018). İntramusküler anestezi 
ardından sol-torakotomi uygulandı. A-grubuna 30mg serizin uygu-
landı; B-grubu sham torakotomi grubuydu. Ad-libitum, ayrı kafesler-
de gözlendi;13.gün sakrifiye edildi. Beyin, beyincik en-blok çıkarıldı; 
omurga T9-L3 arası eksize edildi; siyatik sinir örneklendi.

Bulgular: Tüm ratlar çalışmayı tamamladı. Beyinde subaraknoid 
hemoraji, konjesyon, eozinofilik materyal, ödem, nekroz, gliozis, ka-
piller endotellerde belirginleşme ve piknotik nükleus değerlendirildi. 
Beyincikte purkinje hücrelerinde büzülme, kapiller hemoraji, gliozis, 
eozinofili, nekroz, ödem, konjesyon değerlendirildi. Medulla spinalis-
te kanalis santraliste kanama, ependim hücrelerinde dejenerasyon, 
ödem, nekroz değerlendirildi. Siyatik sinirde konjesyon, ödem ve inf-
lamasyon değerlendirildi. 

Beyinde subaraknoid hemoraji kontrol grubunda dört ratta 
(%36,4), serizin grubunda altı ratta (%54,5) izlendi (p=0,416). Be-
yincikte kapiller hemoraji kontrol grubunda altı ratta (%54,5), seri-
zin grubunda bir ratta (%9,1) izlendi (p<0,05; p=0,024). Kanalis 
santraliste kanama kontrol grubunda üç ratta (%27,3) izlenmesine 
karşın serizin grubunda izlenmedi (p=0,082). Siyatik sinir liflerinde 
konjesyon kontrol grubunda beş ratta (%45,5), serizin grubunda yedi 
ratta (%63,6) izlendi (p=0,416). Sadece beyincik dokusunda izlenen 
kapiller hemorajinin kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı yük-
sek görüldüğü anlaşıldı. 

Tartışma: İntraplevral serizin uygulaması ratlarda nörotoksisiteye 
yol açmamaktadır; plörodez amaçlı güvenli uygulanabilir.
Anahtar kelimeler: Beyin, Beyincik, Hemoraji, Purkinje, Serizin

Tablo 1.

Organ Parametre Serizin (n;%) Kontrol (n;%) İstatistik (t-testi)

Beyin Subaraknoid hemoraji 6; %54,5 4; %36,4 p=0,416
Beyincik Kapiller hemoraji 1; %9,1 6; %54,5 p<0,05; p=0,024
Kanalis santralis Hemoraji 0; %0 3; %27,3 p=0,082
Siyatik sinir Konjesyon 7;%63,6 5; %45,5 p=0,416
Siyatik sinir Ödem 2; %18,2 0; %0 p>0,05

S-060

akcİğer kaNserİ TNm evreleme sİsTemİNİN 7. ve 
8. BaskısıNıN NeoadjuvaN/İNdüksİyoN Tedavİsİ 
soNrası cerraHİ uyGulaNaN HasTalarda 
karşılaşTırılması - Tek merkez 449 vakaNıN 
aNalİzİ
Hüseyin Melek1, Tolga Evrim Sevinç1, Gamze Çetinkaya2, Ahmet Sami 
Bayram1, Adem Deligönül3, Erdem Çubukçu3, Türkkan Evrensel3, 
Süreyya Sarıhan4, Cengiz Gebitekin1

1Uludağ Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa 
2Hakkari Devlet Hastanesi, Hakkari 
3Uludağ Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Bursa 
4Uludağ Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Bursa

Amaç: Akciğer kanseri için yeni evreleme sistemi (8.TNM) tanım-
landı ve 2017 yılından beridir kullanılmaya başlandı. Bu çalışmanın 
amacı, yeni evreleme sisteminin Neoadjuvan/İndüksiyon (N/İ) tedavi-
si sonrası cerrahi uygulanmış klinik lokal ileri evre KHDAK’li hastalar-
da ayırt edici kabiliyetini ve prognostik performansını doğrulamaktır.

Yöntem: Kliniğimizde 2000-2017 yılları arasında lokal ileri evre 
KHDAK tanısıyla N/İ tedavisi sonrası segmentektomi ve üstü akci-
ğer rezeksiyonu uygulanmış hastaların verileri prospektif olarak kayıt 
edildi ve retrospektif olarak incelendi. Hastaların ypTNM evreleri 7. 
ve 8. TNM evreleme sistemi kullanılarak kayıt edildi. Sonuçlar analiz 
edildi.

Bulgular: Çalışmaya 30 kadın, 419 erkek, ortalama yaşı 58.92 
±8.47 olan 449 hasta dahil edildi. Operasyon öncesi 321(%71.5) 
hastaya yalnız kemoterapi, 128 (%28.5) hastaya kemo-radyotera-
pi tedavisi verilmişti. Yirmi iki (%4.9) hastaya segmentektomi, 345 
(%76.8) hastaya lobektomi ve 82 (%18.3) hastaya pnömonektomi 
yapıldı. 7. Evreleme sistemine göre 78 hasta T0N0, 83 hasta 1a, 53 
hasta 1b, 66 hasta 2a, 45 hasta 2b, 90 hasta 3a, 5 hasta 3b, ve 29 
hasta evre 4 idi. 8. Evreleme sistemine göre 78 hasta T0N0, 18 hasta 
1a1, 24 hasta 1a2, 42 hasta 1a3, 35 hasta 1b, 21 hasta 2a, 98 hasta 
2b, 88 hasta 3a, 16 hasta 3b, ve 29 hasta evre 4 olarak kayıt edildi. 
Evrelere göre sağ kalım analizi yapıldığında hem 7. hem de 8. evre-
leme sisteminde evreler arasında sağ kalım farkı saptandı (p<0.001, 
p<0,001).

Sonuçlar: Neoadjuvan/indüksiyon tedavisi sonrası cerrahi uygula-
nan hastalarda 7. ve 8. evreleme sisteminde önemli sayıda evre göçü 
tespit edildi. Ancak yeni evreleme sisteminde eski versiyona kıyasla, 
özellikle evre 1 için alt gruplar arasında ayrımcılık yeteneğinde iyileş-
me gösterilemedi.
Anahtar kelimeler: neoadjuvan tedavi, indüksiyon tedavisi, TNM evreleme 
sistemi, akciğer kanseri
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S-061

koT frakTürlerİNde cerraHİ fİksasyoNuN 
rolü: deNeysel çalışma
Okan Karataş1, Hakan Işık2, Kuthan Kavaklı2, Ersin Sapmaz2, Hasan 
Çaylak2, Sedat Gürkök2, Onur Genç2, Alper Gözübüyük2

1Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi 
2Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Kot fraktürleri toraks travmalarından sonra sık gelişen 
komplikasyonlardandır. Fraktürlerin multipl ve deplase olması, solu-
numsal komplikasyonların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bu yüz-
den kot fraktürlerinin tedavisi solunumsal komplikasyonlara meydan 
vermemek için uygun bir şekilde yapılmalıdır. Bu deneysel çalışma, 
multipl deplase kot fraktürlü hayvan modeli oluşturmak ve bu model 
üzerinden multipl deplase kot fraktürlerinde erken ve geç dönemde 
kot fiksasyonu uygulanmasının solunum fonksiyonları üzerine etkisini 
araştırmak için yapılmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Deneysel çalışmada 24 adet Yeni Zelanda 
türü tavşan kullanıldı. Denekler üç gruba ayrıldı. Bütün gruplardaki 
deneklerin sağ hemitorakslarındaki ardışık üç kotlarına cerrahi yön-
temle kot fraktürü oluşturuldu ve deplase edildi. I.Gruptaki denekler 
cerrahi müdahale edilmeden takip edildi. II.Gruptaki deneklere 1 
hafta sonra kot fiksasyonu uygulandı. III.Gruptaki deneklere depla-
se kot fraktürü oluşturulup aynı seansta kot fiksasyonu uygulandı. 
Denekler solunum fonksiyonları, sağ kalım ve genel yaşam konforu 
açısından takibe alındı.

Bulgular: III.Grupta klinik olarak sağ kalım, birinci haftadaki sa-
turasyon değerleri (p=0.032))ve genel tıbbi görünümün daha iyi ol-
duğu saptandı. Radyolojik ve klinik olarak kot fiksasyonu uygulanan 
gruplarda kırık iyileşmesinin daha iyi olduğu görüldü.

Sonuç: Ardışık multipl deplase kot fraktürü olan hastalarda sekon-
der solunum komplikasyonları ortaya çıkmadan önce erken dönem-
de kot fiksasyonu uygulanması önerilir.
Anahtar kelimeler: multipl deplase kot fraktürü, kot fiksasyonu, kot stabilizasyonu

 
Şekil 1abc. Kotun cerrahi olarak kırılıp deplase edilmesi ve titanyum plak ile fikse edilmesi

Tablo 1. Deneklerin yaşam süreleri

Grup I Grup II Grup III

1 1 gün 9 - 17 -
2 + 10 + 18 +
3 - 11 - 19 +
4 1 12 - 20 11 gün
5 - 13 + 21 +
6 + 14 2 22 13 gün
7 12 gün 15 1 gün 23 +
8 10 gün 16 + 24 8 gün

"+”: Çalışma sonuna kadar yaşayan denekler “- “: İntraoperatif ex. olan denekler

Tablo 2. Deneklerin postoperatif 1. haftadaki ortalama saturasyon değerleri

Grup Preoperatif Saturasyon (%) Postoperatif Saturasyon (%)

I 97 84.2
II 96 85.6
III 98 92

Ortalama 97 87.4
p=0.032 Kruskall Wallis Testi (p<0.05)

Tablo 3. Grupların Kaplan-Meier analizine göre ortalama sağ kalımı

Grup Tahmini yaşam süresi (Gün) Standart 
hata İkili gruplarda Ki-kare testi (p)

I 8.5 2.937 P = 0.750 (I-II) 
P = 0.224 (I-III)

II 8.625 3.391 P = 0.402 (II-III) 
P = 0.750 (II-I)

III 14.625 2.524 P = 0.224 (III-I) 
P = 0.402 (III-II)

Ortalama 10.583 1.812

S-062

cerraHİ Profİlaksİ süresİ azalıNca cerraHİ 
alaN İNfeksİyoNları arTar mı?
Suat Erus1, Selin Pala2, Bahar Madran3, Duygu Kaya1, Zeliha Akbulut4, 
Şiran Keske3, Murat Kapdağlı2, Serhan Tanju1, Önder Ergönül4, Şükrü 
Dilege1

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
2VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
3VKV Amerikan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları 
4Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları

Amaç: Cerrahi profilaksi süresinin azaltılması sonucunda cerrahi 
alan infeksiyonlarının araştırılması hedeflenmiştir. 

Yöntem: Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Göğüs Cerrahisi 
Bölümünde, cerrahi profilaksi uygulamasının değişmesinden önce 
(2011 - 2014) ve sonra (2015 - 2018) cerrahi alan infeksiyon geli-
şimi karşılaştırılmıştır. Müdahale öncesi olan ilk dönemde Vehbi Koç 
Vakfına (VKV) ait bir hastane (A), ikinci dönemde ise VKV’na ait 
ikinci hastane (B) çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bulgular: Toplam 1460 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 
%82’sine cerrahi profilaksi amacıyla antibiyotik verildi. Cerrahi 
profilaksinin süre ve doz açısından uygunluğu Tablo 1’de gösterildi. 
Müdahale sonrası süreçte her iki grup arasında cerrahi alan infeksi-
yonları arasında anlamlı fark saptanmadı. 

Sonuçlar: Cerrahi profilaksinin rehberler ışığında yeniden düzen-
lenmesi sonucunda, operasyon öncesi başlayan profilaksinin, ope-
rasyon sonrasında süresinin belirgin olarak kısalmasına rağmen, cer-
rahi alan infeksiyon sayısında artış saptanmamıştır. Cerrahi profilaksi 
süresi operasyondan sonra 24 saati geçmemelidir.
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Anahtar kelimeler: cerrahi profilaksi, yara yeri enfeksiyonu, antibiyoterapi

Tablo 1.

S-063

amelİyaTHaNede ekİP çalışması İle İş doyumu 
arasıNdakİ İlİşkİ
Nejla Görener1, Gülnur Gül1, Sevgi Torun1, Emre Yıldız2

1SBÜ. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

Giriş / Amaç: Ameliyathane birçok sağlık profesyonelinin bir ara-
da çalışmasını zorunlu kılan stresli ortamlardır. Araştırma, ameliyat-
hanede ekip çalışması ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi değerlendir-
mek amacı ile planlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma Aralık 2018 -Ocak 
2019 tarihleri arasında ameliyathanede cerrahi ekip olarak görev 
alan 49 sağlık personeli ile yapıldı. Veri toplamada literatür doğ-
rultusunda hazırlanan çalışanların tanıtıcı özellikleri, Ekip Çalışması 
Tutumları Ölçeği (EÇTÖ) ve Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanıldı. 
EÇTÖ likert tipte olup, ekip yapısı, liderlik, durum izlemi, karşılıklı 
destek, iletişim ve etkilenme düzeyini içeren altı alt boyuttan oluş-
maktadır. Veri analizinde elde edilen veriler SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences) for Windows 16.0 programı kullanılarak değer-
lendirildi. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metot-
lar (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) ile Niceliksel verilerin 
karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı t testi, ikiden fazla grup 
durumunda parametrelerin gruplararası karşılaştırmalarında anova 
testi, gruplar arası ilişki düzeyi karşılaştırmada pearson korelasyon 
testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışanların %63,3 ü bayan, %51,7 si 36-45 yaş gru-
bunda, %46,9’unun lisans mezunu, %67,3’ünün hemşire olduğu gö-
rülmüştür. Çalışanların EÇTÖ?leri (70-140) ve genel iş doyumlarının 
iyi düzeyde (2,0- 5,0) olduğu saptanmıştır. Çalışanların tanıtıcı özel-
likleri ile EÇTÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında; eğitim durumu, 
medeni durum, pozisyon, yaş grubu, mesleki deneyimin etkili olduğu 
belirlenmiştir. Genel iş doyumu ile EÇTÖ arasındaki ilişki incelendi-
ğinde, ekibin yapısı, liderlik, durum izlemi, iletişim boyutları arasında 
pozitif yönde güçlü ilişki olduğu görülmüştür 

Tartışma / Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda ameliyathane çalı-
şanların EÇTÖ ve iş doyumlarının yüksek düzeyde olduğu belirlen-
miştir. Çalışanların EÇTÖ puan ortalamaları arttığında genel iş do-
yum puan ortalamalarının da arttığı bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: ekip çalışması, iş doyumu, ameliyathane

S-064

Türkİye'de kadıN GÖğüs cerraHlarıNıN İş 
doyumu ve eTkİleyeN fakTÖrler
Gamze Cetinkaya1, Hüseyin Melek2, Özge Aydın Güçlü3, Ahmet Sami 
Bayram2, Cengiz Gebitekin2

1Hakkari Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Hakkari 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa 
3Boyabat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sinop

Giriş: Ülkemizde tıp fakültesi öğrencilerinin yaklaşık yarısı kadın-
lardan oluştuğu halde göğüs cerrahlarının yalnızca %15’ini kadın-
lar oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kadın göğüs cerrahlarının 
yaşamakta olduğu sorunları ve iş doyumunu tespit ederek etkileyen 
faktörleri ortaya koymaktır. 

Yöntem: Ülkemizde uzmanlık alanı olarak göğüs cerrahisi seçen 
kadınların demografik özellikleri, gelir düzeyleri, çalışma düzenle-
ri ve uzmanlık eğitim bilgilerini belirlemek amacıyla, tarafımızca 26 
sorudan oluşan bir form hazırlandı. Bu form Türk Göğüs Cerrahisi 
Derneği kadın üyelerinden iletişim bilgilerine ulaşılabilenlere mail 
ve telefon aracılığıyla iletildi. Gönüllülük esası doğrultusunda ya-
nıtlar toplandı. Ayrıca katılımcıların iş doyumunu belirlemek için 
Türkiye’de geçerlilik ve güvenirliliği gösterilmiş 20 sorudan oluşan 
Minnessota iş doyumu anketi kısa formu hazırladığımız soru formuna 
eklendi. Sonuçlar SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23.0 
paket programı kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya 79 göğüs cerrahı katıldı, yanıt oranı %71.8 di. 
Katılımcıların ortalama yaşı 37.35±7.5, 16’sı (%20.3) akademisyen, 
38’i (%48.1) uzman, 25’i (%31.6) asistandı. Uzmanların 30’u eğitim 
araştırma hastanesinde (EAH), 24’ü üniversite hastanesinde (ÜH) 
eğitim almıştı. Uzmanlık eğitimi süresinde ÜH’inde eğitim alanların 
%50’si, EAH’nde eğitim alanların %65,5’i on ve üzerinde anatomik 
akciğer rezeksiyonu yapmıştı (p=0,19). Uzmanların %50’si mesleki 
kariyerinde bulunduğu yerden memnun değildi. Katılımcıların 39’u 
(%49.4) yeniden seçme şansı olsa tekrar göğüs cerrahisini seçmeye-
ceğini belirtti. Katılımcıların 52’si (%65.8) cerrahi yeterlilik açısından 
kadınlar ve erkekler arasında fark olmadığını düşünmekteydi. Otuz 
dört kadın cerrah (%43) erkek meslektaşları tarafından kariyerinin kı-
sıtlandığını düşünmekteydi. “Mecburi hizmet süresince kadın olmanız 
sebebiyle güçlük yaşadınız mı?” sorusunu katılımcıların %36’sı evet 
olarak yanıtlarken; Doğu Anadolu bölgesinde görev yapanlarda bu 
oran %57.9’du (p=0.013). Katılımcıların %47.8’i mecburi hizmette 
yaptığı vaka sayısının yeterli olduğunu düşünürken, Doğu Anadolu 
bölgesinde görev yapanlarda bu oran %33.3’tü. Çalıştığınız kurumda 
kadın cerrah olmanız sebebiyle tercih edilmediğinizi düşünüyor mu-
sunuz?” sorusunu 13 asistan (%52) ve 16 (%29.6) uzman evet olarak 
yanıtladı (p=0,049). Tüm katılımcılarda genel iş doyumu 3.11±0.79 
olarak saptandı.

Sonuç: Kadın göğüs cerrahı ve asistanların yaklaşık yarısı meslek 
seçiminden memnun gözükmemektedir ve önemli bir oranı, erkek 
meslektaşlarının mesleki kariyerlerini engellediğini düşünmektedir. 
Türkiye’nin bazı bölgelerinde, kadın cerrahlar açısından gerek mes-
leki zorluk gerekse yeterli cerrahi vaka yapılması açısından gerekli 
donanım mevcut değildir. Bu sorunların tespit edilmesi ve kadın cer-
rahlar için mevcut sorunların çözümüne yönelik kolaylaştırıcı strateji-
ler geliştirilmesi önerilebilir.
Anahtar kelimeler: kadın göğüs cerrahları, Minnesota iş doyumu ölçeği, anket
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S-065

GüveNlİ cerraHİ PaTolojİ yÖNeTİmİNde HasTa 
ve maTeryal GüveNlİğİ sağlamada farklı 
aşamalardakİ kayıTlarıN ÖNemİ
Zeynep Yüksel Kırcalı, Sevgi Torun, Gülnur Gül
SBÜ. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Giriş / Amaç: Ameliyathanede hasta güvenliğinin bir parçası 
olan güvenli cerrahi patoloji materyal yönetimi (CPMY), mater-
yallerin güvenli yollarla alınması, isimlendirilmesi, tanımlanması, 
tespitlenmesi, etiketlenmesi, taşınması ve çalışılması ile gerçekleşir 
(Graybill-D’Ercole, 2014; Bülbüloğlu,Sevin, Çakır, Eti-Aslan. 2017). 
Multidisipliner takımın tüm üyeleri CPMY’yi gerçekleştirmekten so-
rumludur (Wicklin,2015). Bu doğrultuda takım çalışmasının önemi-
nin dikkate alınması, kayıtların düzenli ve eksiksiz tutulması, hasta ve 
çalışan güvenliğinin korunması, ekip içi iş birliği ve iletişimin en üst 
seviyede tutulması, büyük önem taşımaktadır. Özellikle süreç bazın-
da farklı aşamalarda kayıtların tutulması hasta güvenliğini sağlaması 
açısından önemlidir. Çalışmamızda farklı aşamalarda gerçekleştirilen 
kayıtların hangi aşamaları ve hangi ekip üyelerini kapsadığı, kayıtla-
rın doğru ve eksiksiz tutulup tutulmadığı incelenmiştir..

Gereç-Yöntem: Araştırma verileri bir eğitim araştırma hastanesi 
ameliyathane biriminde (3 salon) 01 ocak-30 Eylül 2018 tarihleri 
arasında ameliyat olan hastaların verileri, Hasta dosyalarından ve 
patoloji kayıt ve teslim defterinden retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: İlgili tarihler arasında 904 ameliyat gerçekleştiril-
miş,785 hastada (% 87) cerrahi patolojik materyal alınıp gönderil-
miştir. Frozen, patoloji ve/veya mikrobiyoloji örnek sayısı 4747 dir. 
Materyallerin gönderim süreci incelendiğinde ameliyat sırasında 
materyal alındığı esnada sirküle hemşire “patoloji takip formu”na 
kaydetmekte, hekim ile ikili kontrol mekanizması uygulayarak ve im-
zalayarak materyalin güvenli, eksiksiz ve doğru isimlendirilerek kay-
dedilmesi sağlanmaktadır. 629 hastadan 1967 frozen (% 41), 674 
hastadan 2499 patoloji (% 53), 151 hastadan 281 mikrobiyoloji ör-
neği (% 6) alınmıştır. Örnek alımından sonra sirküle hemşire bilgi yö-
netim sistemine ve patoloji teslim defterine kaydını yaptırır. Numune 
transfer sorumlusu personel tarafından patoloji teslim defteriyle imza 
karşılığında patolojiye teslim edilir. Ameliyat bitiminde scrup hemşire 
patoloji takip formu ile birlikte patoloji kayıt defterini kontrol ederek 
(İkili kontrol) ameliyathane patoloji defterine kaydeder. 

Tartışma / Sonuç: Araştırma kapsamında 9 aylık süreç incelen-
diğinde 4747 adet materyalin doğru isimlendirilerek, etiketlenerek, 
patoloji laboratuvarına ulaştırıldığı, hasta güvenliğini tehdit edecek 
olası tıbbi hataların önüne geçildiği tespit edilmiştir. Riskli materyal 
teslim sürecinin dörtlü kayıt ve kontrol sistemiyle kontrol altına alın-
dığı görülmüştür
Anahtar kelimeler: güvenli patolojik materyal yönetimi, hasta güvenliği, tıbbi 
kayıt, multidisipliner ekip

S-066

vİdeoTorakoskoPİk BaNT İle Gerdİrme 
cerraHİsİNde amelİyaT soNrası erkeN dÖNem 
Torasİk soNuçları
Gökhan Ergene
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ameliyathane bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bant ile gerdirme yöntemi, adölesan idiyopatik skolyozun 
cerrahi tedavisinde yeni ve umut verici bir alternatiftir. Ortopedik cer-
rahlar ve gögüs cerrahlarının birlikte gerçekleştirdiği bu yeni yaklaşım 
göğüs cerrahisinde, videotorakoskopik cerrahide yeni ve gelişmeye 
açık bir alan olarak önümüze çıkmaktadır. Hastalarda yapılan ameli-
yattaki düzelmeyi takipte büyümeye bağlı ek düzelme izler. Hastalığı 
erken teşhis edilip eğriliğin büyük açılara ulaşmadan önce tedavi 

merkezlerine hastaları aile hekimlerinin yönlendirmesi burada büyük 
önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, Kliniğimizde gerçekleştirdi-
ğimiz, yeni bir yöntem olan bant ile gerdirmede videotorakoskopik 
cerrahi sonrası gelişen erken dönem komplikasyonları ve tedavilerini 
tartışmaktır. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya 2014 ve 2018 yılları arasında 
bant ile gerdirme yöntemi uygulanan 50 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların cerrahi sonuçları ve postoperatif dönem komplikasyonları 
kaydedildi. 

Bulgular: Tüm hastalar rehabilitasyon hedeflerine ulaştı. 2 hasta-
da total atalektazi, 1 hastada şilotoraks, 1 hastada plevral effüzyon 
gelişti. Plevral efffüzyon gelişen hastamız tüp torakostomi ile, şiloto-
raks gelişen hastamız medikal tedavi ile, atalektazi gelişen hastaları-
mız solunum fizyoterapisi ve medikal destek ile tedavi edildi. 

Sonuç: Bant ile gerdirme yönteminde videotorakoskopik yöntem 
kabul edilebilir komplikasyon oranları ile yapılmasını önermekteyiz. 
Daha çok yeni bir yöntem olan videotorakoskopik bant ile gerdir-
me tedavisinde daha geniş serilere ihtiyaç olmakla birlikte bu cerra-
hi yöntem erken dönemde iyi işlevsel ve cerrahi sonuçlar ve yüksek 
hasta memnuniyeti sağlamıştır. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası 
rehabilitasyon süreçlerinin planlanması komplikasyon oranlarının 
azaltılmasında önemli olabilir.
Anahtar kelimeler: Adölesan idiyopatik skolyoz, Vertebral bant yöntemi, 
Videotorakoskopi.

Resim 1. (a) Onbir yaşında kız hasta, ameliyat öncesi ana torasik eğriliği 51 derece, üst torasik eğriliği 
27 derece ve torakolomber eğriliği 31 derece olarak ölçüldü. Videotorakoskopik olarak T5-L1 arası bant 
ile gerdirme yöntemi uygulandı. Hastanın ameliyattan sonra (b) 3 ay, (c) 6 ay ve (d) 2 yıl takiplerinde 
ameliyatlı ana eğrilikte ve üst ve alttaki kompensatuar eğriliklerde zamana ve büyümeye bağlı spon-
tan düzelme gözlendi. Hastada torasik komplikasyon yaşanmadı.

S-067

Torasİk çıkış seNdromu HasTalarıNda 
farklı cerraHİ yaklaşımlarıNıN kİNezyofoBİ 
üzerİNdekİ eTkİsİNİN araşTırılması
Tüzün Fırat1, Yasin Tunç1, Nur Türkmen1, Ayten Kayı Cangır2, Mustafa 
Bülent Yenigün2

1Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara 
2Ankara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmada, Torasik Çıkış Sendromu (TOS) olan has-
talarda uygulanan farklı operasyon tekniklerinin operasyon sonrası 
1.haftada kinezyofobi, ağrı düzeyleri ve fonksiyonlarının araştırılması 
amaçlanmıştır.

Method: Çalışmamızda supraklaviküler yaklaşımın uygulandığı 
11 hastanın (35.43 ± 12.77 yıl, 3.4 ± 1.1 yıl semptom süresi) ve 
trans-aksiller yaklaşımın uygulandığı 10 hastanın (32.11 ± 9.77 yıl, 
3.9 ± 0.9 yıl semptom süresi) sonuçları karşılaştırıldı. İstirahat ve akti-
vite sırasındaki ağrı düzeyleri görsel analog skalası ile değerlendirildi; 
kinezyofobi Tampa skalasıyla; üst ekstremite fonksiyonu Kol, Omuz 
ve El (DASH) anketi ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler ope-
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rasyondan 1 hafta sonra yapıldı. Her grubun verilerini karşılaştırmak 
için Mann Whitney U Testi kullanıldı.

Sonuçlar: Supraklaviküler yaklaşım uygulanan grup daha dü-
şük istirahat ve aktivite ağrısına sahipti (sırasıyla p = 0.008 ve p = 
0.004). Ayrıca supraklaviküler yaklaşım grubunda kinezyfobi daha 
az (p = 0.0001), üst ekstremite fonksiyonu daha iyi bulundu (p = 
0.0001).

Tartışma: Supraklaviküler yaklaşım uygulanan grup; daha az ki-
nezyofobi ve ağrı seviyelerinin daha düşük olması sayesinde erken 
mobilizasyon,ve erken dönem fonksiyonel iyileşmenin görülmesi 
bakımından transaksiller gruba göre avantaja sahiptir. Erken dönem 
mobilitenin sağlanması ve fonksiyonel kazanımların artışı için suprak-
laviküler yaklaşım tercih edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Torasik çıkış sendromu, supraklavikülar, transaksillar, 
kinezyofobi

S-068

vaTs loBekTomİde İNÖNü deNeyİmlerİmİz
Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş, Mehmet Ağar, İlham Gülçek, 
Muhammed Kalkan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD.

Minimal invaziv cerrahi işlem olan VATS ile yapılan rezeksiyon-
larda daha kısa hastanede kalım süresi, daha az komplikasyon ora-
nı, daha düşük mortalite oranı ve torakotomiyle karşılaştırıldığında 
benzer sağkalım oranları bildirilmiştir. Bu çalışmada, bölgesinde bu 
konuda referans olan üniversitemizde gittikçe artan sayıda yapılan 
VATS lobektomi çalışması sunuldu. 

İnönü Üniversitesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde 2010 yılından iti-
baren yapılmaya başlanan 231 VATS lobektomi olgusu retrospek-
tif olarak incelendi. Olguların 159’u erkek, 72’si kadın ve ortalama 
yaş 52,5 (2-79 yaş aralığı) idi. En sık rezeksiyon endikasyonu, Bronş 
Ca (n= 143/ % 62) olduğu saptandı. Bunun dışında; bronşektazi-
li 70 olgu, büllöz akciğer hastalığı bulunan 7 olgu, aspergillomalı 3 
olgu, sekestrasyonu olan 3 olgu, metastaz nedeniyle 3 olgu, organize 
pnömoni saptanan 2 olgu VATS ile rezeksiyon uygulandı (Tablo 1). 
Rezeke edilen 188 olguya lobektomi, 18 olguya bilobektomi, 15 ol-
guya segmentektomi, 10 olguya pnömonektomi uygulandı. Pnömo-
nektomi uygulanan 4 olguda torakotomiye geçildi. Olguların 15’inde 
(%6,5) torakotomiye geçildi. Olguların büyük çoğunluğu (n=153/ % 
66,2) son 3 yılda yapıldı. Tablo 2. de belirtildiği gibi her yaş grubunda 
VATS uygulandı. Kliniğimizde olguların 205’inde uniportal VATS ile 
rezeksiyon tamamlandı. Postoperatif 44 (%19) olgu da komplikasyon 
saptandı ve 1 olguda myokart infarktüsü nedeniyle postoperatif 2. 
gün mortalite gözlendi. Onsekiz olguda uzamış hava kaçağı, 10 ol-
guda intraplevral hematom (5 olgu revizyona alındı, 5 olguda intrap-
levral fibrinolitik ile tedavi edildi), 7 olguda ampiyem, 5 olguda atrial 
fibrilasyon, 2 olguda serebrovasküler olay, 1 olguda bronkoplevral 
fistül saptandı. 

VATS ile akciğer rezeksiyonu deneyimli klinikler tarafından etkin 
ve güvenilir bir şekilde yapılmaktadır. Minimal invaziv bir yöntem ol-
ması nedeniyle cerrah ve hasta açısından memnuniyeti yüksek bir 
uygulamadır. Özellikle uygun, seçilmiş akciğer kanseri olgularında, 
uygulanabilirliğinin artacağını düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: VATS, Lobektomi, Cerrahi
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P-001

Dev Göğüs Duvarı arteriovenöz 
MalforMasyonu
Barış Hekimoğlu1, Büşra Özdemir2, Yücel Akkaş2, Bülent Koçer2

1Ordu Devlet Hastanesi 
2S.B.Ü Ankara Numune SUAM

Arteriovenöz Malformasyon (AVM), anjiografik olarak kolayca 
ayırtedilebilen birkaç arteryel besleyici damarı olan ve histolojik ola-
rak anormal displastik damarlar içeren konjenital vasküler tümörler-
dir. En sık olarak alt ekstremite damarlarında yerleşirler. Özellikle total 
olarak eksizyonu mümkün olan torasik duvar yerleşimli AVM'ler ise 
oldukça seyrek görülürler. Olgumuz 18 yaşında erkek hasta olup has-
tanemize (S.B.Ü Ankara Numune EAH) sol göğüs duvarında ele ge-
len kitle nedeni ile başvurdu. Yapılan tetkiklerde çok sayıda arterden 
kanlanan dev AVM oluşumu tespit edildi ve operasyon ile total olarak 
eksize edildi. Bu olgu çok nadir olarak görülmesi nedeniyle sunuldu. 

Giriş: Arteriovenöz Malformasyon (AVM), anormal displastik 
damarlar içeren konjenital vasküler tümörlerdir. Doğumdan sonra 
tespit edilebildikleri gibi ileri yaşlarda da ortaya çıkabilmektedirler. 
Genellikle erişkin yaşta serebral AVM 'ler ve yol açtıkları patolojiler 
ile karşılaşılsa da nadir hemoptizi nedeni olan ve tümörleri taklit eden 
(PET-BT'de yüksek suv tutulumları) pulmoner AVM'lerde göğüs cer-
rahisinin ilgi alanındadır. Göğüs duvarı AVM'leri ise oldukça nadir gö-
rülmektedirler. Yüksek kan akımlarından ötürü operasyonda yüksek 
hemoraji riskleri nedeni ile cerrahileri hassas diseksiyonu ve kanama 
durdurucu yüksek enerjili koterizasyon veya ultrasonik koter cihazı 
kullanmayı elzem kılmaktadır.

Olgu: Hastanemize (S.B.Ü Ankara Numune EAH) sol göğüs du-
varında ele gelen kitle nedeni ile başvuran 18 yaşındaki erkek has-
tanın ek semptomu bulunmamakta idi. Kitle üzerindeki cilt normal 
görünümde ve pulsasyon mevcut değil idi. Preoperatif hazırlık ama-
cıyla çekilen toraks bilgisayarlı anjiografisinde sol aksiller arter dis-
tal kesiminden toraks duvarına ayrılan dalların ektazik olup skapula 
inferiorunda göğüs duvarı sol yanın kas yapıları arasında yerleşim 
gösteren geniş AVM'yi (8x7.5 cm boyutunda) beslediği görüldü. Bu 
AVM'nin aynı zamanda interkostal arter ve venlerle (3 kot seviye-
sinde) direkt ilişki içinde olduğu raporlandı. (Resim-1) Kot tutulumu 
olup olmadığı ortaya konma amacıyla çekilen kemik sintigrafisinde 
patolojik kemik tutulumu saptanmadı. Operasyon ile AVM kom-
şu kas dokusu ile birlikte eksize edildi. Diseksiyon sırasında yoğun 
kanamaya neden olmamak için ultrasonik koter cihazı (Harmonic 
Scalpel, HS, Ethicon Surgery, Cincinnati, OH) kullanımı tercih edildi. 
(Resim-1) Operasyon komplikasyonsuz şekilde sonlandırıldı ve has-
tanın patolojisi AVM olarak raporlandı. Hasta rutin takipler sonrasın-
da taburcu edildi ve ek organ patolojileri taraması için ilgili branşlara 
yönlendirildi.

Sonuç: Göğüs duvarı kitleleri arasında nadir bir yere sahip olan 
AVM'ler özellikle olgumuzda olduğu gibi büyük boyutlara ulaştıkların-
da operasyonel zorluklara neden olmaktadırlar. Bu tip vakalar yapılır-
ken yüksek enerjili veya ultrasonik koterizasyon cihazları kullanımının 
çok önemli olduğunu önermekteyiz.
Anahtar kelimeler: arteriovenöz malformasyon, göğüs duvarı, ultrasonik 
koterizasyon

Resim 1. Preop BT ve İntraoperatif AVM'nin görünümü

P-002

ParatiroiD Bezi BiyoPsisi sırasınDa 
PnöMotoraks olur Mu?
İsmail Ertuğrul Gedik
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Erzurum

Giriş: Pnömotoraks, plevral kavitedeki patolojik gaz birikimleridir. 
Spontan olarak gelişebileceği gibi travmatik olarak da gelişebilmek-
tedir. Travmatik pnömotoraksların önemli bir alt grubu da iyatrojenik 
pnömotorakslardır (İPx). İyatrojenik pnömotorakslar birçok invazif 
girişim ya da ameliyattan sonra gözlenebilmektedir (1). Bu yazımızda 
paratiroid bezi ince iğne aspirasyon biyopsisi sırasında gelişen pnö-
motoraks olgusu sunulmuştur.

Olgu: 54 yaşında erkek hasta hastanemiz Endokrinoloji kliniğinde 
uygulanan paratiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sırasında geli-
şen sağ taraflı göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınması ile kliniğimize 
konsülte edildi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde (FM) arteryel 
kan basıncı 130/88 mm Hg, nabız 96/dk ritmik, solunum sayısı 26/dk 
olarak tespit edildi. Akciğer oskültasyonunda sağda solunum sesleri-
nin azaldığı duyuldu. Hastaya çekilen posterior anterior (PA) akciğer 
grafisinde sağ pnömotoraks izlendi (Figür 1). Hastaya acil olarak sağ 
5. interkostal aralık ile orta aksiller hat kesişim yeri hizasından 28 Fr 
toraks dreni kullanılarak tüp torakostomi uygulandı. İşlemden iki gün 
sonra hava kaçağı sona eren hastanın 4. günde FM’sinde halen sağ 
apikal bölgede solunum sesleri azalmış duyuldu. Aynı gün çekilen 
kontrol PA grafisinde sağ apikal minimal ekspansiyon kusuru izlen-
mesi üzerine dren klempe edildi (Figür 2). İki saat sonra çekilen PA 
grafisinde anlamlı farklılık saptanmaması üzerine dreni çekildi. Dren 
çekildikten sonraki gün FM ve PA grafisinde anlamlı bir değişiklik sap-
tanmaması üzerine yakın tarihe poliklinik kontrolü önerilerek takip 
sonlandırıldı.

Tartışma: İPx’ların en sık nedeni subklavyan santral venöz kate-
ter yerleştirilmesi olup, transtorasik/transbronşiyal ince iğne aspiras-
yon biyopsileri, pozitif basınçlı mekanik ventilasyon gibi girişimler 
İPx’ların sık nedenlerindendir (1). Bunun yanında aksiller lenf nodu 
biyopsileri, nazogastric sonda yerleştirilmesi, hipoglosal sinir stimü-
lasyonu implantasyonu ve akupunktur gibi girişimler sırasında iatro-
jenik pnömotoraks geliştiği bildirilmiştir (2-4). Literatür incelendiğin-
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de paratiroid bez biyopsisi sırasında pnömotoraks geliştiğine ilişkin 
bir yayın bulunamamıştır. 

Sonuç olarak peritorakal bölgede yapılan girişimsel işlemlerin de 
pnömotoraksa yol açabileceği unutulmamalı ve klinik şüphe halinde 
Göğüs Cerrahisi kliniğine konsülte edilmesi olası bir pnömotoraksa 
bağlı morbidite ve mortalitenin önüne geçebileceği kanaatine varıl-
mıştır.
Anahtar kelimeler: İyatrojenik pnömotoraks, paratiroid bezi, biyopsi

Resim 1. Paratiroid biyopsisi sırasında gelişen sağ pnömotoraksa ait PA grafi

P-003

PnöMotoraks CerrahisinDe Perifer 
hastaneDeki ilk vats DeneyiMi: tek insizyon 
vats (sıvats) ile BaşlanaBilir Mi ?
Barış Hekimoğlu1, Sedat Koçal1, Saliha Altuntaş İshak2

1Ordu Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ordu 
2Ordu Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ordu

Ülkemizdeki hayat kalitesindeki artışa paralel olarak, cerrahide 
kullanılan yöntemlerde de giderek artan sıklıkta minimal invaziv 
yöntemlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. "Perifer" olarak camiamız-
da değerlendirilen ve merkez illerin dışında kalan yerleri tarifleyen 
yerleşim yerlerinde de göğüs cerrahisinin primer hastalıkları yaklaşık 
olarak aynı sıklıkta görülmektedir. Bu vakamızda 16 yaşındaki kadın 
hastamıza uzamış hava kaçağı ve ekspanse olmayan akciğer nedeni 
ile uyguladığımız, tek insizyon VATS ile apikal wedge rezeksiyon ve 
plörektomi operasyonunu şu amaç ile sunduk: Perifer hastanelerde 
de VATS'ın plevra hastalıkları açısından tanısal kullanımı dışında ilk 
defa kullanımında da tıpkı büyük merkezi yerlerde uygulanıldığı gibi 
doğrudan tek insizyon yöntemi ile başlanabileceğinin gösterilmesidir.

Giriş: Primer Spontan Pnömotoraks (PSP), özellikle uzun boylu 
ve zayıf genç erkeklerde görülmekle birlikte tüm PSP vakalarının 
1/5-1/6'sı kadınlarda da görülebilmektedir. Güncel pnömotoraks cer-
rahisi ekspanse olmayan akciğer ve uzamış hava kaçağı (3-7 gün) 
durumunda uygulanmakta olup, uygun koşulları olan merkezlerde 
tek insizyon VATS (single-incision VATS/SIVATS) yaklaşımı kabul gö-
ren cerrahi biçimidir. Operasyonu yaptığımız merkez, tanısal VATS 
dışında kapalı operasyonun daha önce uygulanmadığı bir merkez 
olmasına karşın, olanakların uygun olması ile ilk yapılan kapalı pnö-

motoraks cerrahisi için SIVATS seçiminin de gayet makul ve başarılı 
sonuçları olabileceğini göstermek amacı ile sunuldu.

Olgu: Ordu Devlet Hastanesi acil servisine dispne ve sağ göğüs 
ağrısı nedeni ile başvuran, 16 yaşındaki kadın hastada çekilen ak-
ciğer grafisinde pnömotoraks görülmesi üzerinde tüp torakostomi 
uygulandı. Dren sonrası 3. gün aktif solunum egzersizi yapmasına 
rağmen ekspansasyon kusuru olan hastaya yüksek rezolusyon toraks 
bilgisayarlı tomografisi (HRCT) çekildi. Apekste büllöz alanı (Resim-
1a) olan ve dirençli hava kaçağı ile ekspansiyon kusuru devam eden 
hastaya SIVATS yaklaşımı ile operasyon kararı alındı. Tüp torakosto-
mi yeri 3 cm'ye genişletilerek port ve ekartör kullanılmadan SIVATS 
tekniği uygulandı. Apikal alandaki büllöz alana artikülasyonlu en-
dostapler ile wedge rezeksiyon yapıldı ve apikal plevraya abrazyon 
ve posterolateral plevraya plörektomi yapıldı. Operasyon sonrası ilk 
gün hava kaçağı kesilen ve akciğer grafisi ekspanse olan (Resim-1b) 
hastanın dreni operasyon sonrası ikinci gün sonlandırıldı ve taburcu 
edildi (Resim-1c). Hastanın insizyon yeri fotoğrafı (Resim-1d) izni alı-
narak konuldu.

Sonuç: Hızla gelişen teknoloji ile birlikte göğüs cerrahisindeki 
VATS kullanım alanının çok hızlı şekilde geliştiği aşikardır. Büyük 
merkezlerin dışında da özellikle SIVATS'ın kullanımının yaygınlaşma-
sı gerek hasta gerek cerrah için konforun belirgin şekilde artmasını 
sağlamaktadır. Konvansiyonel iki yada üç port kullanımı yerinde 
VATS'a geçilen yerlerde doğrudan SIVATS kulanımının başlanmasını 
bu vaka örneğinde olduğu gibi önermekteyiz.
Anahtar kelimeler: Perifer, pnömotoraks, SIVATS

Resim 1a. preoperatif tomografide apeksteki büllöz alan 
Resim 1b. postoperatif akciğer filmi 

Resim 1c. taburculuk filmi 
Resim 1d. insizyonun fotoğrafı

P-004

reeksPansiyon PulMoner öDeM; naDir Görülen 
ve ölüMCül olaBilen DuruM
İbrahim Ethem Özsoy, Mehmet Akif Tezcan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kayseri

Giriş: Reekspansiyon Pulmoner Ödem, genellikle hava, sıvı veya 
atelektaziye sebep olan endobronşiyal lezyonun hızlı bir şekilde bo-
şaltılması veya uzaklaştırılması sonrası görülür. İyatrojenik bir komp-
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likasyon olup, nadir görülmesine rağmen ölüme yol açabilir. Genç 
hasta, uzun süreli ve büyük kollaps ve hızlı reekspansiyon bu durum 
için risk faktörüdür. 

Olgu: Yirmi dört yaşında erkek olgu, iki gün önce başlayan gö-
ğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınması ile acil servise başvurdu. Akciğer 
grafisinde sağda total pnömotoraks saptandı ve sağ tüp torakostomi 
uygulandı. Tüp torakostomi sonrası hava ara ara klempleyip drene 
edilmesine rağmen nefes darlığının arttığı, oksijen satürasyonunun 
%80'lere düştüğü, 130 atım/dk civarında taşikardi ve hipotansiyonu 
(70/50 mmHg) olduğu görüldü. Hastaya Toraks BT çekildiğinde sağ 
akciğerin tamamında konsolide alan ve mediastende hava değerle-
ri izlendi. gözlendi (Resim 1). Reekspansiyon pulmoner ödem tanısı 
konan olguda sıvı alımı kısıtlandı, diüretik ve oksijen desteğine baş-
landı. Sağ hemitoraks üste gelecek şekilde lateral dekübit pozisyon 
verildi. Yoğun bakımda takip edilen hastanın ikinci gün takipnesinin 
ve dispnesinin gerilediği,oksijen satürasyonunun %97'lere geldiği ve 
klinik tablonun düzeldiği görüldü ve çekilen grafide radyolojik bulgu-
ların normal olduğu gözlendi.

Sonuç: Reekspansiyon pulmoner ödem nadir görülen ancak 
ölümcül olabilen, uzun süreli kollabe akciğerin tedavi uygulamaları 
sırasında görülebilen bir komplikasyondur. Oluşumunda iki majör 
sebep vardır: Birincisi akciğerin kronik kollapsından dolayı pulmoner 
mikrovasküler alanda olan histolojik anormallikler, diğeri ise reeks-
pansiyondan sonra oluşan yine pulmoner mikrovasküler alandaki 
mekanik stres faktörleridir. Oksijen desteği, gerekirse invaziv veya 
non invaziv ventilatör desteği, hemodinamik monitorizasyon, vazop-
ressör ve/veya inotropik ajanlar, dikkatli diürez, steroidler, sedatifler, 
sıvı alımın kısıtlanması uygulanan medikal tedavi yaklaşımlarıdır.
Anahtar kelimeler: Reekspansiyon pulmoner ödem, pnömotoraks, dispne

Resim 1. Toraks CT'de reekspansiyon pulmoner ödem

P-005

eşekten DüşMe sonrası şanslı Bir açık kot 
fraktürü
Hüseyin Fatih Sezer1, Hakan Dayanır2

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
2Dışkapı Yılıdrım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, 
Ankara

Giriş: Açık kemik kırıkları sıklıkla parmaklarda (% 45), uzun ke-
miklerde ise tibia ve fibulada (%11,2) görülmektedir. Kot fraktürü-
ne bağlı toraks açık kırıkları nadir olarak karşımıza çıkmaktadır. Kot 
fraktürü tedavisi çoğu zaman konservatif olmakla birlikte kırığa bağlı 
oluşan komplikasyonlar cerrahi müdahale gerektirebilir. Eşekten düş-
me sonrasında sol hemitoraksında açık kot fraktürü oluşan ve aile 
tarafından uzun süre tahta parçası olduğu düşünülerek takip edilen 

ve cerrahi müdahele ile cilt dışına uzanan kot parçası çıkartılan çocuk 
hasta olgu sunumu olarak sunulmuştur. 

Olgu: 9 yaş kadın hastanın 20 gün önce eşekten düşme hikayesi 
mevcuttu. Travma sonrası sol hemitoraksında cilt yüzeyinden yakla-
şık 2 cm uzunlukta dışarı uzanan sert,krem rengi, yabancı cisim gö-
rünümü veren kot parçası aile tarafından tahta olarak düşünülmüştü. 
Hastaya tetanoz aşısı yapılıp ve gerekli antibiyotik tedavisi başla-
nıp lokal anestezi ile yaklaşık 6 cm boyunda kot parçası çıkartıldı. 
Takipleri sorunsuz olup halen komplikasyonla karşılaşılmadı.

Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak göğüs duvarı açık kaburga kı-
rıklarında morbiditeyi azaltmak yada yok etmek için erken müdahale 
edilmelidir. Tedaviye geç dönemde başlanması tedavinin başarı şan-
sını düşürecek olsa bile uygun cerrahi müdahale ile morbidite azaltı-
labilir ya da morbiditenin önüne geçilebilir.
Anahtar kelimeler: Kaburga kırığı, açık kırık, travma

 
Resim 1. Yabancı cisim düşündüren kot

P-006

intihar GiBi trafik kazası
Hüseyin Fatih Sezer1, Hakan Dayanır2, Mehmet Yavuz Zıraman3

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
2Dışkapı Yılıdrım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, 
Ankara 
3Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniği, 
Ankara

Trakeal yaralanmalar sıklıkla künt travmalar sonrası görülür. Klinik 
yaralanmanın boyutu, seviyesi ve lokalizasyona göre hafif, gözden 
kaçacak bulgularla seyredebileceği gibi daha ciddi tablolarla da karşı-
mıza çıkabilir. Künt trakeal yaralanmalar nadir görülen bir patolojidir 
fakat %30 ‘u mortal olup %50 si olaydan sonraki ilk birkaç saat için-
de mortal olabilecek kadar ciddi bir durumdur. Tedavi aşamasında 
hastanın genel klinik durumu ve patolojinin derecesine göre davra-
nılmalıdır; küçük hasarlarda konservatif takip yapılabileceği gibi daha 
ileri vakalarda cerrahi tedavi de uygulanabilir.

Trafik kazası esnasında boynuna ip dolanan 28 yaşında erkek 
hasta boyunda şişlik ve nefes darlığı şikayeti nedeni ile dış merkeze 
götürülmüş. Hasta beyanından burada bilateral anterior aksiler hat 
takriben 5-6. İCA seviyelerinden mükerer sefer torasentez yapılmış 
ve hastanemiz acil servisine sevk edilmiş, Bilateral pnömotoraks olan 
ve trakeası total olarak kopmuş olan hastanın takip tedavi sürecini 
sunuma değer bulduk.

Olgumuzda fizik muayene, radyolojik incelemeler ve fizik tedavi 
bulguları kesin şekilde trakea rüptürü olduğu kanaatine vardık ve cer-
rahi tedavi uyguladık. Pnömotoraksları için bilateral tüp toraksotomi 
uyguladık. Krikoid ve trakeada debirtman sonrası anostomoz için 
non absorbable sütür materyali olan polipropilen kullanarak trakea 
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tamiri uygulandık. Hastamızın sorunsuz şekilde takibi devam etmek-
tedir. 

Künt trakea yaralanmaları hiç semptom ve bulgu vermeyebilece-
ği gibi çok dramatik şekildede kendisini gösterebilir. Mortalitesi ve 
morbiditesi yüksek seyredebilir. Bu nedenle fizik muayane, radolojik 
inceleme, bronkoskopi yapılarak tanı erken konulmalı ve mortaliteyi 
engelleyebilecek en uygun tedavi seçeneğine hızlı karar verilmelidir.
Anahtar kelimeler: Künt travma, trakea, trafik kazası

Trakea kopması

P-007

uniPortal viDeo yarDıMlı Göğüs Cerrahisi 
sonuçları: 3 yılın DeneyiMi
Serhat Yalçınkaya1, Mehmet Suat Patlakoğlu1, Zeki Tahsin Yapakçı2

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Kütahya 
2KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kütahya

Amaç: Uniportal yani tek porttan gerçekleştirilen video yardımlı 
göğüs cerrahisi (U-VYGC) giderek daha çok tercih edilen bir tanı ve 
tedavi yöntemi halini almıştır. İşlem sonrası ağrının az olması, hasta-
nede kalış süresinin ve hastanın günlük işlerine dönme süresinin kısa 
olması bu tercihin başlıca sebepleri olarak görünmektedir. Kliniğimize 
2015 yılının son aylarında teslim edilen videotorakoskop ile gerçek-
leştirilen U-VYGC işlemlerimizi derleyerek paylaşmayı amaçladık.

Yöntem: Hastanemizde 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 arasında 
gerçekleştirilen U-VYGC işlemleri geriye dönük incelendi. Olguların 
yaş, cinsiyet, endikasyon, patolojik tanıları ve hastanede kalış süreleri 
dosyalardan elde edildi. 

Bulgular:  Bu süre içinde kliniğimizde toplam 11 hastaya U-VYGC 
işlemi uygulandı. Hastaların 6 sı kadın (% 55), geri kalanı erkekti. 
Ortalama yaş 61,7 olarak hesaplandı (aralık 19-83). U-VYGC en-
dikasyonu 9 hastada (% 82) tekrarlayan plevral effüzyon, kalan iki-
sinde ise tekrarlayan pnömotorakstı. Hastaların tümüne çift lümenli 
endotrakeal tüp ile verilen genel anestezi altında tek porttan U-VYGC 
ile biyopsi ve drenaj işlemi uygulandı. Son iki hastada buna parsiyel 
parietal plevrektomi eklendi. İşlemden sonra hastanede kalış süresi 
ortalama 8 gün olarak hesaplandı (2-23 gün). Patolojik inceleme ne-
ticesinde en sık patolojik tanı malign plevral mezotelyoma (n=4, % 
36) ve kronik plörit (n=4, % 36) olarak bulundu (Tablo 1).

Sonuç: U- VYGC nin tanı koymadaki üstünlüğünün yanı sıra 
bilinen faydaları nedeniyle tercih edilecek cerrahi girişim yöntemi 
olduğu kanısındayız. Kullanma sıklığı ve ekip tecrübesinin bu yön-
temin kullanılabilirliği açısından çok önemli olduğu düşüncesinden 

hareketle gelecekte daha çok cerrahi işlem için bu yöntemi kullanma 
amacındayız.
Anahtar kelimeler: uniportal video yardımlı göğüs cerrahisi, plevra, malignite.

Tablo 1. Uniportal video yardımlı göğüs cerrahisi uygulanan hastaların özellikleri.

Olgu No Yaş Cinsiyet Endikasyon Patolojik tanı Kalış 
süresi

1 77 K Tekrarlayan plevral effüzyon Plörit 9
2 38 K Tekrarlayan plevral effüzyon Meme Ca metastazı 4
3 83 K Tekrarlayan pnömotoraks Plörit 11
4 19 E Tekrarlayan plevral effüzyon Plörit 2
5 72 E Tekrarlayan plevral effüzyon MPM 4
6 64 K Tekrarlayan plevral effüzyon GIS Adeno Ca metastazı 23

7 59 K Tekrarlayan plevral effüzyon MPM 4
8 59 E Tekrarlayan plevral effüzyon MPM 8
9 63 K Tekrarlayan plevral effüzyon MPM 11

10 77 E Tekrarlayan pnömotoraks Plörit 7
11 68 E Tekrarlayan plevral effüzyon KHAK 14

K. Kadın, E: Erkek, MPM: malign plevral mezotelyoma

P-008

aCil servis konsültasyonları: üç yılın özeti
Serhat Yalçınkaya1, Mehmet Suat Patlakoğlu1, Zeki Tahsin Yapakçı2

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya 
2KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kütahya

Amaç: Göğüs cerrahisinin sağlık hizmeti sağladığı hastalar içinde 
acil servise başvuran hastalar önemli yer tutmaktadır. İlimiz sınırları 
içinde sadece hastanemizde bulunan göğüs cerrahisi uzmanlarından 
acil serviste ne sebeplerle konsültasyon istendiği ve bu istenen kon-
sültasyonlar neticesinde ne işlemler yapıldığı ile ilgili bir arşiv tarama-
sı planladık.

Yöntem: KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana 
ve ek binada bulunan acil servislere 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 
tarihleri arasında çeşitli sebeplerle başvuran 16 yaş üzeri hastalar-
dan göğüs cerrahisi konsültasyonu istenenlerin yaş, cinsiyet, aylara 
göre konsültasyon istenme sayıları, konsültasyon isteyen acil servis, 
konsültasyon istenme nedeni ve konsültasyon gerçekleşme süresi gibi 
veriler derlendi.

Bulgular: Bu süre içinde acil servislere başvuran toplam 1.158.271 
hastadan değerlendirme kriterlerimize uyan 1098 hasta için (% 
0,94) istenen konsültasyonların kayıtları hastane belge yönetim sis-
temi veri tabanından alınarak incelendi. Hastaların ortalama yaşı 
50,25±20,50 olarak hesaplandı. Hastaların 818 i erkek (% 74,2), 
geri kalanı kadındı. En sık 7-9. aylarda konsültasyon istendiği tes-
pit edildi. Konsültasyonların 995 i (% 90,6) ana bina acil servisten 
istenmiş olup en sık sebep 541 hastada trafik kazası (% 49,2), 282 
hastada çeşitli seviyelerden düşme (% 25,6), ve 121 hastada pnömo-
toraks (% 11) olarak bulundu. Ortalama konsültasyon gerçekleşme 
süresi hastane belge yönetim sistemindeki verilerle 74 dakika olarak 
hesaplandı. Yıllar içinde bu sürenin anlamlı derecede azaldığı tespit 
edildi (p<0,05).

Sonuç: Göğüs cerrahisinin acil servislere davet edilmesinin sık-
lıkla nedeni travmadır. Mümkün olan en kısa sürede konsültasyo-
nun gerçekleştirilmesinin hastanın tedavisi açısından önemli olduğu 
kanısındayız.
Anahtar kelimeler: toraks travması, pnömotoraks, acil servis
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Grafik 1. Yıllar içinde aylara göre acil servis konsültasyon istenme sıklığı.

P-009

sPontan PnöMoMeDiastinuM: üç arDışık olGu
Serhat Yalçınkaya1, Mehmet Suat Patlakoğlu1, Zeki Tahsin Yapakçı2

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Kütahya 
2DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kütahya

Amaç: Mediastinal yapıların arasında herhangi bir işlem veya trav-
ma öyküsü olmadan serbest hava bulunmasına spontan pnömome-
diastinum adı verilmektedir. Çeşitli şikayetler ile başvuran hastalarda 
tesadüfen tespit edilebilen bu klinik durumun tedavisi öncelikle tanı 
konmasıyla, sonra da yakın takip ve gelişebilecek komplikasyonla-
rın önlenmesiyle gerçekleştirilir. Kliniğimize geçen yıl içinde Mayıs ve 
Temmuz ayları içinde peş peşe başvuran ve takip edilen üç spontan 
pnömomediastinum olgusunun klinik özelliklerini paylaşmayı ve tanı 
yöntemleri ile tedavi açısından özelliklerine dikkat çekmeyi planladık.

Olgu 1: On sekiz yaşında kadın hasta şiddetli öksürük sonrası baş-
layan göğüs ağrısı nedeniyle 6 Mayıs tarihinde acil servise başvur-
duğunda çekilen direk grafi ve toraks BT ile tanı konarak yatırıldı. 
Medikal tedavi ve O2 verilerek takip edilen hasta 3 gün sonra çıkarıl-
dı. Çıkıştan 4 gün sonra kontrole gelen hastada patoloji saptanmadı.

Olgu 2: On sekiz yaşında erkek hasta ani başlayan göğüs ağrısı 
nedeniyle 30 Mayıs tarihinde çekilen direk grafi ve toraks BT sonu-
cunda tanı konarak yatırıldı. Medikal tedavi ve O2 verilerek takip edi-
len hasta 5 gün sonra çıkarıldı. Üç ay sonra kontrole gelen hastada 
patoloji saptanmadı (Resim 1).

Olgu 3: Yirmi dokuz yaşında kadın hasta ani başlayan nefes darlığı 
nedeniyle 29 Temmuzda çekilen direk grafi ve toraks BT sonucun-
da tanı konarak yatırıldı. Medikal tedavi ve O2 verilerek takip edilen 
hasta 4 gün sonra çıkarıldı. Hastanın çıkıştan 4 gün sonra yapılan 
kontrolünde patoloji saptanmadı.

Sonuç: Spontan pnömomediastinum nadir rastlanan bir klinik 
durumdur. Tanı için akılda bulundurulması ve radyolojik tetkikler ya-
pılması yeterlidir. Medikal tedavi ve O2 desteğiyle hızla iyileşen bu 
durum hemen hiç cerrahi tedavi gerektirmez.
Anahtar kelimeler: spontan pnömomediastinum, bilgisayarlı tomografi, medikal 
tedavi.

 
Resim 1. Olgunun başvuru ve kontrol esnasında çekilen toraks BT görünümleri
Olgunun aynı seviyedeki A. Başvuru esnasında mediastende serbest hava görünümü, B. Tamamen 
iyileşmiş ve patolojik bulgu izlenmeyen kontrol toraks BT kesitleri.

P-010

Plevra soliter fiBröz tüMörleri: 2 olGu 
neDeni ile
Galbinur Abdullayev1, Aykut Eliçora2, Hüseyin Fatih Sezer1, Adil Avcı1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
2Bülent Ecevit Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Plevranın soliter fibröz tümörleri (SFPT) nadir görülen 
(tüm plevra tümörlerinin <%5 i) mezenkimal kökenli tümörleridir. 
Kendine özgü klinik bulguları olmadığından genellikle büyük boyutla-
ra ulaştığında etraf yapılara oluşturduğu baskı sonucunda tanı alırlar. 
Büyük boyuta ulaşan SFPT'ler intraplevral aralıkta geniş alan kaplar 
ve torasik yapılara kompresyon sonucu dispne, öksürük, göğüs ağrısı 
ve yorgunluk gibi semptomlar meydana gelir. Tedavisi cerrahidir. 

Dev SFPT'li iki hastayı sunmayı amaçladık. 
Olgu: Olgu 1: 73 yaşındaki kadın hastada sol hemitoraksta akciğer 

parankiminde belirgin atelektaziye neden olan ve göğüs duvarına be-
lirgin invazyon izlenmeyen düzgün konturlu, içerisinde dağınık kaba 
kalsifikasyon odakları içeren, kalp ve mediasteni sağa deviye eden 
diyafagmayı inferiora iten yaklaşık 19x15x15 cm boyutlu heterojen 
yapıda kite sol posterolateral torakotomi yapılarak total olarak eksize 
edildi.

Olgu 2: 83 yaşında erkek hastada sağ hemitoraksı büyük oranda 
dolduran, düzgün sınırlı, belirgin çevre yapılara invazyon gösterme-
yen, mediastene bası yapan yaklaşık 18x18x14 cm boyutlu, iç yapısı 
heterojen ve kalsifikasyonlar bulunan hiperdens kitle sağ posterolate-
ral torakotomi yapılarak total olarak eksize edildi.

Tartışma: Plevranın soliter fibröz tümörleri (SFPT) nadir görülen 
(tüm plevra tümörlerinin <%5 i) mezenkimal kökenli plevra tümör-
leridir. SFPT'lerin erkek ve kadınlarda görülme sıklığı aynıdır. En sık 
60-70 yaşlarında görülür. Genetik yatkınlık görülmemiştir, asbest,tü-
tün ve diğer çevre faktörleri ile ilişkisi saptanmamıştır. Ailesel geçiş-
le ilgili olduğu düşünülen anne ve kızında görülen sadece bir vaka 
bildirilmiştir.

Kendine özgü klinik bulguları olmadığından genellikle büyük bo-
yutlara ulaştığında etraf yapılara oluşturduğu baskı sonucunda tanı 
konulur. Büyük boyuta ulaşan SFPT'ler (10-15 cm den büyük) int-
raplevral aralıkta geniş alan kaplar ve torasik yapılara kompresyon 
sonucu dispne, öksürük, göğüs ağrısı ve yorgunluk gibi semptomlar 
meydana gelir. 

Tedavisi cerrahidir. Aksidental saptanan küçük SFPT'ler kolaylıkla 
eksize edilebilir. Plevral kaviteyi tama yakın dolduran akciğer ve me-
diyastinal yapılara baskı uygulayan SFPT'lerin cerrahisi daha komp-
likedir, bazen sternotomi gerektirebilir. Bizim iki olgumuzda postero-
lateral torakotomi yeterli oldu.

SFPT'ler de beklenen sağ kalım uzundur, literatürde medyan sağ 
kalım 24 yıl olarak bildirilmiştir. En erken nüks sesile (sapsız) ma-
lign tümörlerde izlenmekle (ortalama 24 ay sonra) birlikte komplet 
cerrahi rezeksiyon sonrasında ortalama 17 yılda nüks izlenmektedir. 
Operasyon sonrası ilk iki yıl içerisinde 6 aylık takip sonrasında yıllık 
takip sıklığı ve post operatif dönemde 15-20 yıl süre ile takip öneril-
mektedir. 

Sonuç olarak SPFT'ler büyük boyutlara ulaşabilirler. Cerrahi tedavi 
sonuçları yüz güldürücüdür.
Anahtar kelimeler: Soliter fibröz tümör, dev kitle, cerrahi
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Resim 1. Olguların Toraks BT Kesitleri

P-011

kronik yaBanCı CisiM: keMik
Onur Bayrakçı, Derya Tüten Özdemir
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Gaziantep

Giriş: Yabanci cisim aspirasyonu (YCA) tüm yaş gruplarında 
görülmekle beraber özellikle bebekler ve çocuklarda daha sıktır. 
Yetişkinlerde ise proksimal hava yollarında obstrüksiyon ve asfiksi 
şeklinde ya da distal hava yollarına kadar inen yabancı cisimlerin 
semptomlarının haftalar veya yıllar sonra ortaya çıkmasıyla görül-
mektedir (1). Tanısal gecikmeye bağlı olarak, herhangi bir yabancı 
cisim akciğerde uzun süre kalırsa, bronşektazi, obstrüktif amfizem, 
tekrarlayan pnömoni, bronşial stenoz, akciğer apsesi, plevral efüz-
yon, ampiyem, bronko-plevral fistül, endobronşial polip ve kot oste-
omyeliti gelişebilir (2). Geçmeyen öksürük şikayetleri olan olgumuz, 
pnömotoraks nedeniyle konsülte edildi, hospitalize edilen hastanın 
akciğerde kemik parçası cerrahi olarak çıkarılmıştır.

Olgu: 58 Yaşında erkek hasta; yaklaşık 6 aydır geçmeyen öksürük 
şikayetleri ile hekime başvurmuş, bir süre medikal tedavi ile takip 
edilen hasta, son zamanlarda öksürük şikayetlerinin yanısıra nefes 
darlığıda olması üzerine acil servise başvurmuş. Fizik Muayanesinde 
sağda solunum sesleri belirgin olarak azalmış, yaygın ronküs tespit 
edildi. Acil serviste çekilen grafide sağ pnömotoraks saptanan has-
tada, apikalde kalsifiye lezyon? izlendi. Anamnez derinleştirildiğinde 
daha önceden hiçbir öksürük şikayetinin olmadığı ve bir anda baş-
ladığını, öksürüş şikayetinin yaklaşık 6 ay önce kemikli et yemesi ile 
eşzamanlı olduğunun anlaşılması üzerine; hastaya öncelikle toraks 
tüpü ve takibinde bronkoskopi yapıldı. Sağ üst lob girişinden daha 
belirgin olmak üzere yaygın sekresyon görüldü. Sağ üst lob apikal 
segment bronş divizyonunda bronşial yaralanma alanı ve distalinde 
sert yabancı cisim görüldü ancak bronkoskopik olarak çıkartılamadı. 
Takibinde lateral torakotomi kesisi ile eksplore edilen hastanın sağ 
üst apikalde çevresi konsolide > 0,5 cm lik yabancı cisim (kemik) 
çıkartıldı. Postoperatif takiplerinde komplikasyon görülmeyan hast, 
3.gün şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: Yabancı cisim aspirasyonundan şüphelenmek için anam-
nez, fizik muayene ve radyolojik incelemeler genellikle yeterlidir. 
Trakeabronşial yabancı cisim aspirasyonlarında en güncel tedavi se-
çimi, genel anestezi eşliğinde rijid bronkoskop aracılığı ile yabancı 
cismin çıkarılmasıdır (3). Tanısal gecikmeye bağlı olarak, herhangi 
bir yabancı cisim akciğerde uzun süre kalırsa, bronşektazi, obstrüktif 
amfizem, tekrarlayan pnömoni, bronşial stenoz, akciğer apsesi, gibi 
birçok komplikasyonlara neden olmaktadır. Erken dönemde ise akut 
dispne, asfiksi, hemoptizi, pnömotoraks, larengeal ödem ve kardiyak 
arrest gibi komplikasyonlarla YCA kendisini gösterebilir (4). Detaylı 
anamnez yabanci cisim aspirasyonlarında çok önemli bir yere sahip-
tir. hiçbir klinik bulgu ve öyküsü olmasa bile, hastalarda yabancı cisim 
aspirasyonunun düşünülmesi bronkoskopi endikasyonudur. Yabancı 

cisim bronkoskopiyle çıkartılmasında başarı sağlanamazsa cerrahi gi-
rişimler uygulanır.
Anahtar kelimeler: akciğer, kronik, yabancı cisim

Resim 1. Akciğer Yabancı Cisim İntraoperatif Görüntüsü

P-012

tiMik kist
Onur Bayrakçı, Derya Tüten Özdemir
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Gaziantep

Giriş: Timik kistler mediastenin seyrek görülen lezyonlarıdır ve ge-
nellikle anterior mediastende yerleşirler. Orta ve posterior mediasten 
gibi diğer lokalizasyonlarda ise çok daha nadir görülürler. Radyolojik 
olarak tespit edilen mediastinal kitlelerin %10'unu kistik lezyonlar 
oluştururlar (1). Timik kistler tüm mediastinal tümörlerin %1'ini, tüm 
mediastinal kitlelerin %5'ini olustururlar. Şiddetli göğüs ağrısı şikayet-
leri ile başvuran kardiyak bir patoloji saptanmaması üzerine kliniğimi-
ze yönlendirilen hastada saptanan nadir yerleşimli mediastinal timik 
kist cerrahi olarak çıkarılmıştır.

Olgu: 47 yaşında erkek hasta; son bir aydır nefes almakla belirgin 
göğüs ağrısı şikayetleriyle kardiyoloji kliniğine başvurmuş. Kardiyak 
açıdan değerlendirmeler sonucu patolojik bulgu saptanmaması üzeri-
ne kliniğimize yönlendirildi. Hastanın fizik muayenesinde dinlemekle 
solda solunum sesleri azalmış olarak değerlendirildi. Çekilen akciğer 
grafisinde sol suprahiler alanda parakardiyak yerleşimli opasiter lez-
yon görülmesi üzerine Toraks BT çekildi. Tomografide mediastinal 
yerleşimli pulmoner arter komşuluğunda düzgün sınırlı kistik lezyon 
tespit edilen hasta operasyona alındı. Preoperatif bronkoskopik pato-
lojik bulgu saptanmayan hastaya sol eksploratris torakotomi ile medi-
astinal yerleşimli kistik lezyon total olarak çıkartıldı. Postoperatif 3.gün 
şifa ile taburcu edilen hastanın patolojisi Timik kist olarak raporlandı.

Sonuç: Timik kistler genellikle asemptomatik olup ikinci ve besinci 
dekad arasında ortaya çıkarlar ve çoğunlukla anterior mediastende 
yerlesim gösterirler (2,3). Gerçek timik kistler konjenital lezyonlar 
olup embriyolojik timik dokudan köken alırlar ve tüm timik kistlerinin 
%78'ini olustururlar. Akkiz timik kistler mediastinal Hodgkin hastalığı 
ve daha önceden torasik cerrahi geçirmis olanlarda görülür (4). Tanı 
yöntemlerinden akciğer grafisi, bilgisayarlı toraks tomografisi, man-
yetik rezonans görüntüleme veya ekokardiyografi kullanılmaktadır. 
Tedavide rekürensi önlemek için mediastinal kitlenin cerrahi olarak 
total eksizyonu en uygun tedavi yaklasımıdır (5). Bizim olgumuzda 
varolan semptomları nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmasına karar 
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verilmistir. Kitleye ulaşmak için sol torakotomi ile yaklaşılmış ve to-
tal eksize edilmiştir. Histopatolojik incelemesinde timik kist olduğu 
anlaşılmıstır.
Anahtar kelimeler: mediastinal, kist, timus, timik kist

Resim 1. İntraoperatif lezyon görüntüsü

P-013

tek ve çoğul tutuluMlu akCiğer kist hiDatik 
olGularınDa MorBiDiteyi etkileyen faktörler
Gökay Reyhan, Elçin Ersöz Köse, İlker Kolbaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş ve Amaç: Hidatik kist hastalığı ülkemizde endemik ve ol-
dukça sık görülen paraziter bir hastalıktır. En sık etkeni Echinococcus 
Granulosus adlı parazittir. Hastalık erişkinde en sık karaciğerde (%50-
70), ikinci sıklıkta akciğerde (%10-30) ve daha az sıklıkla (%10) diğer 
organlarda (kalp, beyin, dalak, kemik) yerleşmektedir, çocuklarda ise 
en sık akciğerde görülmektedir. Akciğerde ise kistlerin %70’i tekir. Tek 
kist halinde olan akciğer kistlerinin de daha çok sağ akciğeri ve alt 
lobu tutuğu bilinmektedir. Akciğer hidatik kistleri %14-30 oranında 
çoğul olup, bunlarında %75’i bilateral yerleşimlidir.

Gereç veYöntem: Bu çalışmamızda 2000-2009 yılları arasında 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 
tedavi edilen hastalarda akciğerdeki hidatik kist sayısının tek veya 
çoğul oluşunun cerrahi tedavi sonrası morbiditeye etkilerini gözden 
geçirmeyi amaçladık.

Ocak 2000-Aralık 2009 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda toplam 56 akciğer kist 
hidatikli olgu opere edildi. En küçük olgu yedi yaşında, en büyük 
olgu 82 yaşındaydı. Ortalama yaş 38.77 idi. Olgularımızın 27’si 
(%48.2) kadın 29’u (%51.8) erkekti.

Olgularda yaş, cinsiyet, öykü, semptomatoloji, tutulumun yaygınlı-
ğı, ek organ tutulumu, operasyon detayları, post operatif karşılaşılan 
komplikasyonlar, prognoz oranları değerlendirildi.

Akciğer kist hidatik nedeniyle cerrahi müdahale kararı alınan 56 
olguya her biri farklı zamanda yatırılarak 65 cerrahi prosedür uygu-
landı. Uygulanan 65 cerrahi prosedürün 64’ü genel anestezi altında, 
biri lokal enestezi ile uygulandı. Uygulanan 65 cerrahi müdahalenin 
62’sinde torakotomi, ikisinde sternotomi ve birinde perkütan drenaj 
kateteri yerleştirilmesi işlemi uygulandı. Cerrahi müdahale olarak 
dört kez sadece kistotomi, 51 kez kistotomi+kapitonaj, beş kez wed-

ge rezeksiyon, üç kez kist rezeksiyonu ve birer kezde enükleasyon ve 
perkütan drenaj kateteri yerleştirilmesi yöntemi kullanıldı.

Olgularımızın ortalama yatış süresi 8.57 gün (3gün-25 gün) ola-
rak tespit edildi. Bizim olgularımızın sekizinde erken ve geç dönem 
komplikasyon gelişti. Olguların ikisinde izole uzamış hava kaçağı, 
birinde 20 gün sonra pnömoni ve dört ay sonra hidropnömotoraks, 
birinde izole hidropnömotoraks, birinde uzamış hava kaçağı ve rezi-
dü kist, birinde uzamış hava kaçağı ve pnömotoraks, birinde üç kez 
ayrı zamanda pnömotoraks ve birinde de uzamış safra kaçağı tespit 
edildi. Bizim olgularımızdan 82 yaşındaki bir kadın hasta postoperatif 
birinci gün yoğum bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 
öldü. Mortalite oranımız %1.78 idi Olguların dördünde nüks (%7.1) 
görüldü.

Sonuçlar: Sonuç olarak bizim olgularımızda akciğerdeki kist hi-
datik sayısının, postoperatif dönemdeki komplikasyon gelişme oranı 
istatistiksel olarak anlamsız olarak tespit edildi (p=0.055). Akciğer 
kist hidatiğinin etkin tedavisi cerrahi olduğundan akciğer(ler)deki kist 
hidatik odağı sayısı tek veya çoğul da olsa cerrahi uygulanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Kist hidatik, akciğer, morbidite

P-014

neoPlastik, otoiMMün ve enfeksiyöz 
hastalıkları taklit eDeBilen ıGG4 ilişkili 
hastalık: akCiğer tutuluMlu Bir vaka sunuMu
Onur Derdiyok1, Sevinç Çıtak1, Selime Kahraman1, Nagehan Özdemir 
Barışık2, Cansel Atinkaya Baytemir1, İrfan Yalçınkaya1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM, Patoloji Kliniği

Giriş: IgG4 ilişkili hastalık; neoplaziyi taklit edebilen, değişen 
oranlarda kronik inflamasyon ve fibrozisle karakterli bir hastalıktır. 
Tanısı; klinik özellikler, serum IgG4 seviyesi, radyoloji ve histopato-
lojik bulguların birlikte değerlendirilmesiyle konulmalıdır. Çok nadir 
görülen ve literatürde yeni tanımlanan bu antiteyi, hemoptizi şikayeti 
ile başvuran, akciğerdeki lezyon nedeniyle rezeksiyon uygulanan ve 
patoloji sonucu IgG4 ilişkili hastalık tanısı alan bir vaka olması nede-
niyle sunmak istedik.

Olgu: Yirmi sekiz yaşında erkek hasta kliniğimize hemoptizi şi-
kayeti ile başvurdu. Fizik muayene ve öyküsünde bir özellik yoktu. 
Laboratuvar parametreleri normaldi. Posterior-anterior göğüs rönt-
geninde, sağ akciğer orta zonda minimal dansite artışı gözlendi. 
Toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografisi 
(PET-BT) çekildi. Sağ akciğer orta lob inferior segmentte plevraya 
uzanan uzunluğu 4.5 cm olan solid bir kitle tespit edildi. Fiberoptik 
bronkoskopik (FOB) muayenesinde sağ üst lob ve orta lobda he-
morajik görünüm saptandı. Ancak endobronşiyal lezyon görülme-
di. Bronş lavaj materyalinde, aspirasyon ve fırça örneklerinde ma-
lignite bulgusu saptanmadı. Asidoresistant basil (ARB) görülmedi. 
Transtorasik ince iğne aspirasyonu yapıldı, ancak tanı konulamadı. 
Hidatik kist için aglütinin testleri negatifti. Torakotomide sağ orta 
lob parankimi santralinde, üst lobla da ilişkili olan kitle tespit edil-
di. Frozen kesit incelemesinde kitlenin histopatolojik olarak benign 
karakterli bulgular olmasına rağmen benign/malign ayrımı kesin ola-
rak yapılamadı. Kitlenin santral olması, malignite şüphesinin ekarte 
edilememesi ve radikal cerrahi amacıyla bilobektomi superior uygu-
landı. Histopatolojik incelemede; stromada hyalinizasyon ve fibrozis 
alanları yanısıra plazma hücrelerinden oluşan diffüz proliferasyon ve 
arada seyrek lenfoid agregatlar mevcuttu. Uygulanan immünohisto-
kimyasal incelemede plazma hücreleri kappa ve lambda ile pozitif im-
münreaktivite göstermekteydi. Politipik özellikli plazma hücrelerinde 
yoğun IgG ve IgG4 pozitifliği saptandı. Mevcut bulgularla, akciğerin 
IgG4 ilişkili hastalığı olarak yorumlandı. Hastanın yedi aylık takibinde 
herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.
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Sonuç: IgG4 ilişkili hastalık; neoplastik, otoimmün ve enfeksiyöz 
süreçleri taklit edebilen, tanısında klinik, radyolojik, histopatolojik 
bulgular ve serum IgG4 seviyesinin birlikte değerlendirilmesi gereken, 
akciğer dahil pek çok organı tutabilen ve ayırıcı tanıda daima akılda 
bulundurulması gereken, yeni tanımlanan bir antitedir. Mümkün ol-
duğu takdirde, hem tanının kesinleşmesi, hem kesin tedavi ve hem 
de nüks açısından komplet rezeksiyon yapılması uygundur.
Anahtar kelimeler: İGG4 ilişkili hastalık, Akciğer, Cerrahi

P-015

Göğüs DuvarınDa lokalize hiDatik kist
Sevinç Çıtak, Selime Kahraman, Cansel Atinkaya Baytemir, İrfan 
Yalçınkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Hidatik kist, sıklıkla karaciğer ve akciğerlere yerleşir. Fakat 
nadir de olsa vücudun bütün organ ve dokularında da lokalize ola-
bilir (1). Bu nadir yerlerden biri olan göğüs duvarı yumuşak dokusu 
içerisinde lokalize olan ve cerrahi uyguladığımız bir vakayı sunmak 
istedik.

Olgu: Kırkyedi yaşında bayan hasta, sol sırt göğüs duvarında eski 
ameliyat yerinde şişlik şikayeti ile başvurdu. Onbir yıl önce ameliyat 
uygulanan hastada, ekstraparankimal intratorasik kistik kitle ile bir-
likte 6. ve 7. kostalar parsiyel olarak rezeke edilmişti. Patolojik ince-
lemede hidatik kist tanısı konması üzerine dokuz ay süreyle andazol 
tedavisi de uygulanmıştı (2). Üç yıl önce de aynı nedenle ameliyat 
olup eksizyon uygulanan hastada yine albendazol tedavisi tekrarlan-
mıştı. İki ay önce ameliyat yerinde şişlik geliştiğini ifade eden hasta-
nın muayenesinde bu kistik lezyon palpe edildi. Göğüs duvarı yumu-
şak doku içerinde nüks hidatik kist düşünülen hastanın bilgisayarlı 
toraks tomografisinde, solda sırtta eski ameliyat yerine uyan bölgede, 
cildin hemen altında aşağı doğru uzanan ve en geniş yerinde 4 cm 
büyüklüğünde kistik lezyon saptandı. Ameliyatta göğüs duvarı yumu-
şak dokusu içerisinde saptanan dört adet muhtelif ebatlardaki kistler 
enükliye edilerek çıkartıldı (Resim 1). İki ay süreyle andazol tedavisi 
uygulanan hasta kontrol altında olup sorunsuzdur.

Sonuç: Hidatik kist hastalığı, eskiye oranla azalsa da hâlâ önemli 
bir halk sağlığı sorunudur. Akciğer dışı lokalizasyonu olan vakalar-
da nüks görülme ihtimali ve buna bağlı olarak bazen birden fazla 
cerrahi ve sonrasında da uzun süreli medikal tedavi uygulanması 
gerekebilmektedir.

Kaynaklar
1. http://www.solunum.org.tr/yayinlar/list/511/akciger-hidatik-kisti.html, Ak-

ciğer Hidatik Kisti. Editör: Yalçınkaya İ. Türkiye Solunum Araştırmaları 
Derneği Eğitim Kitapları Serisi, Ekim. 2016

2. http://kongre2014.toraks.org.tr/userfiles/files/toraks_POSTERLER_v1.pdf, 
P387, Sh. 136

Anahtar kelimeler: Hidatik kist, Göğüs duvarı, Cerrahi, Albendazol

 
Resim 1

P-016

Bağışıklık sisteMi norMal hastaDa ölüMCül 
ınvaziv PulMoner MukorMikozis
Cenk Balta1, Leymune Parlak2

1Şanlıurfa Eğitim ve araştıma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Şanlıurfa 
2SBÜ, Mehmet akif inan Eğitim ve araştıma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Şanlıurfa

Mukormikoz fırsatçı, hayati tehlikesi olan ve genellikle bağışıklığı 
baskılanmış insanlarda izlenen bir hastalıktır. Yüksek mortalite be 
morbidite ile ilişkilidir. Kandidiyazis ve aspergillozisten sonra üçüncü 
invaziv mantar enfeksiyonudur (1). İlk olarak 1876 yılında Furbringer 
tarafından tanımlanmıştır. Mukormikoza sebep olan en önemli man-
tar suşları Rhizopus, Lichteimia ve Mucordur (2). 

Aerobik üremeleri için gerekli en uygun sıcaklık 28-30˚C olup mu-
kormikoz inhalasyon yoluyla üst hava yollarını enfekte eder ve para-
nasal sinuslerdeki damarların invazyonuyla tüm vücuda yayılır. Izole 
mukormikoz, immun sistemi normal vakalarda çok seyrek saptanmış 
olup normal hastalarda izlenme sıklığı %6,25’tir (3).

Otuz yedi yaşında bayan hasta acil servise masif hemoptizi şikayeti 
ile başvurdu. Hikâyesinde 2 ay önce de hemoptizi atakları yaşadığını 
ve antibiyotik kullandığı ve daha önceden bilinen kronik bir hastalı-
ğının olmadığı saptandı. 

Yapılan fiziksel değerlendirmesinde tansiyon 130/80 mmHg, nabız 
100/dk, dakika solunum sayısı 22 olarak belirlendi. Sağ akciğer alt 
lobda kavernöz bronşial ses alınıyordu. Kardiyovasküler ve diğer sis-
tem muayeneleri doğal olarak saptandı.

Radyolojik incelemede PA akciğer grafisinde (Resim1a) sağ alt 
zonda oval lezyon saptanması üzerine hasta stabilleştikten sonra çe-
kilen Toraks BT’sinde (Resim 1b,c) sağ akciğer alt lobda kalın du-
varlı kavitasyonlar ve kavitasyon içinde kitle imajı izlendi (hava-hilal 
belirtisi) ve ön tanıda aspergilloma olarak değerlendirildi. Kanama 
odağını belirlemek amacıyla hastaya FOB yapıldı. Sağ akciğer alt lob 
içerisinde kanama odağı saptandı. Kanamanın devam etmesi üzerine 
rezeksiyon kararı alındı ve hastaya sağ alt lobektomi yapıldı. Lobek-
tomi materyalinin makroskopik incelemesinde (Resim 2a) akciğer 
parankimi içerisinde 3,5x3 cm ölçülerinde kirli sarı renkli nekrotik 
fungus topu görüldü. Bu alanlardan alınan örneklerin mikroskopik 
incelemesinde mukormikozise ait dallanan, septasız hifa yapıları var-
lığı dikkati çekti (Resim 2b). Patolojik olarak mukormikoz olarak ra-
porlanan hasta mukormikozun immun sistem hastalıklarıyla birlikte 
olması sebebiyle hasta incelendi ve ek başka bir hastalık saptanmadı. 
Hastanın 6 aydır yapılan takiplerinde herhangi nüks bulgusu saptan-
madı.

Nadir izlenen bu hastalığın tanısı zordur. Hastalık belirtileri hastalı-
ğa özgül olmayan ateş, terleme, öksürük, dispne, göğüs ağrısı şeklin-
dedir. Hemoptizi damar invazyonu göstergesidir. Radyolojik olarak 
akciğer görüntülemesinde konsolidasyon, infiltrasyon, hava-hilal be-
lirtisi, soliter nodül, plevral efüzyon ve kavitasyon izlenebilir. Akciğer 
tutulumu genelde sağ taraflı ve üst lobların lehinedir. Vakaların ço-
ğuna eşlik eden bakteriyal pnömoni tanının gecikmesini sağlayabilir. 
Hastaların %40’ında kavitasyon saptanır ve hava-hilal belirtisi fatal 
hemoptizinin göstergesidir (6). Tanıda histopatolojik inceleme altın 
standarttır. Hemotoksilen-Eosin ile Mucormycozise ait dallanan, ge-
niş, septasız hifa yapıları ile tanı konulur.
Anahtar kelimeler: akciğer mukormikozu, lobektomi, hemoptizi, kaviter 
infiltrasyon
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Resim 2

P-017

MeCBuri hizMette MırPe DeneyiMi
Çağatay Çetinkaya
Çorlu Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tekirdağ

En sık görülen göğüs duvarı deformitesi olan pektus ekskavatum 
300-400 canlı doğumda 1 görülmektedir. Sternumun kostal kıkırdak-
larla birlikte posterior depresyonu ile karakterizedir. Sıklıkla deformite 
asimetriktir ve sağ taraf daha çökük gözlenir. Son yıllarda yaygınlaşan 
nuss yönteminin esası nikel-çelik alaşımlı bir barın retrosternal olarak 
yerleştirilmesi esasına dayanır. Kliniğimizde şartlar sağlandıktan son-
ra opere edilen 2 pektus ekskavatum hastası sunulmuştur.29 yaşında 
bilinen hastalığı olmayan hasta tarafımıza efor dispnesi ve göğüs du-
varı şekil bozukluğu ile başvurdu. Derin pektus ekskavatum’ u olduğu 
gözlenen hastanın haller indeksi 8,20 ölçüldü. Hastanın sternumunda 
sağa rotasyon görüldü (Şekil 1a).Çift barın aditif etkisini kullanmak 
ve kotlara daha az yük binmesini sağlamak amacıyla hastaya nuss 
yöntemiyle 2 adet bar yerleştirildi. 5 günlük hastane yatışının ardın-
dan hasta taburcu edildi. İkinci hasta 20 yaşında semptomu olmayıp 
göğüs duvarı şekil bozukluğu ile başvurdu. Daha hafif deformitesi 
olan hastada tek bar yerleştirilmesi yeterli oldu. Hasta 5 günlük yatış 
ardından taburcu edildi.
Anahtar kelimeler: Pektus Ekskavatum, MIRPE, Nuss

Şekil 1. a: Hastanın preop toraks bt görüntüsü 1b: Postop pa grafi 1c: Preop göğüs duvarı görüntüsü 
1d: Postop 15. gün göğüs duvarı görüntüsü

P-018

ventilasyon kaçağının önlenMesi aMaCıyla 
şişirileBilir sıralı Balonlar içeren Bir rijit 
BronkoskoP sisteMi: Bir Patent çalışMası
Rasih Yazkan
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Rijit bronkoskopi uygulamaları sırasında mekanik ventilatör tara-
fından hastaya verilen oksijenli hava rijit bronkoskop lümeninden 
akciğerlere ulaştırılmaktadır. Ancak uygulama sırasında hastaya ve-
rilen havanın trakea içerisindeki rijit bronkoskopun gövdesinin etra-
fından, diğer bir ifade ile trakea duvarı ile rijit bronkoskop arasından 
geriye kaçtığı gözlenmektedir. Bu durum uygulama sırasında oksijen 
saturasyonunda düşmeye neden olmakta ve işleme ara vererek rijit 
bronkoskop lümeninin kapatılmasını gerektirmektedir. Bu manevra-
lar işlemin güvenliğini, etkinliğini ve süresini olumsuz etkilemektedir. 

Rijit bronkoskopi işlemi sırasında gelişen bu ventilasyon kaçağının 
önlenmesi gerekmektedir. Bu amaç için geliştirilen buluş, rijit bron-
koskop dışına yerleştirilen birbirine bağlı ancak birbirinden bağımsız 
olarak şişirilebilen üç adet sıralı balon sisteminden oluşmaktadır, uy-
gulama sırasında herhangi bir hareket kısıtlılığına sebep olmayan, rijit 
bronkoskop üzerinde distal hava yollarına kadar ilerleyebilen, ilerle-
me esnasında lokalizasyona göre sıralı balon sistemi olması nedeniyle 
balon şişirme seçenekleri sunan ve hava yollarının hangi lokalizasyo-
nunda olunursa olunsun her zaman trakea seviyesinde şişirme seçe-
neği sunarak hava kaçağının mutlaka engellenmesini sağlayan yeni 
bir hava kaçağı önleyici, yumuşak zeminli sıralı balon sisteminden 
oluşmaktadır.

Buluşun amaçları ve kısa açıklaması: Bu buluşun amacı, rijit 
bronkoskopi uygulamaları sırasında oluşan ventilasyon kaçağını ve 
dolayısı ile ventilasyon kaçağı sonucu oluşan problemleri önleyen, ri-
jit bronkoskopi işleminin etkinliğini artıran, rijit bronkoskopi işleminin 
daha güvenli yapılmasını sağlayan ve anestezi süresinin kısalmasını 
sağlayan bir rijit bronkoskop sisteminin gerçekleştirilmesidir.

Bu buluşun amacına ulaşmak için gerçekleştirilecek olan bronkos-
kop sisteminde rijit bronkoskop etrafına yerleştirilecek birbirine bağlı 
ancak birbirinden bağımsız olarak şişirilebilir üç adet sıralı balon uy-
gulaması ile rijit bronkoskop ile trakea arasındaki boşluk kapatılacak 
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ve bu boşluktan havanın geriye kaçışı önlenerek daha etkili, amacına 
uygun ve güvenli bronkoskopi uygulamasının yapılması sağlanmış 
olacaktır. Önerdiğimiz ürün ile rijit bronkoskopi uygulaması sırasın-
da gelişen hipoksinin neden olduğu kardiyak, solunumsal, nörolojik 
ve diğer komplikasyonların, organ disfonksiyonlarının engellenmesi, 
morbidite ve mortalitenin azaltılması, rijit bronkoskopi uygulama-
larının yaygınlaştırılması ve uygulamanın daha az stresle yapılması 
amaçlanmaktadır.

Hava kaçağını engellemek amacıyla rijit bronkoskopi lümeni dışına 
yerleştirmek üzere geliştirilen bu yeni ürün endotrakeal entübasyon 
tüpü uygulamaları esasına dayanmakta olup lümen dışından geriye 
hava kaçışını önlemeyi hedeflemektedir. Ürün trakeobronşiyal siste-
min herhangi bir lokalizasyonunda havanın geriye kaçışını engelle-
yecek şekilde sıralı olarak birbirine bağlı ancak birbirinden bağımsız 
olarak şişirilebilen balonlardan oluşmaktadır.
Anahtar kelimeler: Rijit Bronkoskop, Trakea, Ventilasyon

Ventilasyon Kaçağını Önleyici Sistemin Tanıtımı

P-019

çift sisteMik arteri olan PulMoner 
sekesterayon
Hakan Keskin1, Emel Gündüz2, Makbule Ergin1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş: Pulmoner Sekesterasyon (PS), nadir bir konjenital malfor-
masyondur.PS`da arteryel kan akımı sistemik dolaşımdan genellikle 
tek bir damardan alırken bu vakada arteryel dolaşım iki tane damarla 
olmaktaydı. Bu vakayı pulmoner sekesterayonun arteryel dolaşımı-
nın iki tane damarla olabileceğinin hatırlanması amacıyla sunuyoruz.

Olgu: 37 yaşında kadın hasta tekrarlayan öksürük balgam ve ateş 
şikâyetleri nedeniyle dış merkezde birkaç kez medikal tedavi almış. 
Şikâyetlerinde düzelme olmaması üzerine çekilen toraks tomografi-
sinde sol alt lobta lobüle konturlu kitle saptanması üzerine poliklini-
ğimize başvurdu. Toraks Tomografisi tekrar incelendiğinde aortadan 
kitleye doğru giden damar yapısı olduğu fark edildi. Pulmoner sekes-
terayon ön tanısı konuldu. Torakotomi ile kitle eksizyonu yapılması-
na karar verildi. İntraoperatif kitlenin arteryel kan akımının sistemik 
dolaşımdan 2 adet damar ile aldığı görüldü.(RESİM 1) Damarları çift 
dönülerek bağlandı ve akciğer dokusuna yapışık olan yer stapler ile 
ayrıldı. Postoperatif komplikasyon izlenmeyen hasta 4. günde sorun-
suz taburcu edildi. 

Tartışma: Sekesterayonlar olgumuzda da olduğu gibi genellik-
le sol alt lobta saptanır. Genellikle asemptomik seyretmesine karşı 
semptomatik olgularda geçmeyen enfeksiyon bulguları ön plandadır. 
Medikal tedaviye rağmen tekrarlayan pnömoni olgularında sekestras-
yon akılda bulundurulmalıdır. 

Sekestrasyonun kesin tanısı, anjiografi ile sekestere alana sistemik 
dolaşından giden arteryel damarların gösterilmesine dayanır. Son za-
manlarda kontrast madde kullanılarak yapılan toraks tomografisinde 
bu damarlar gösterilebilmekte, nadiren anjiografik yönteme ihtiyaç 
duyulmaktadır. Olgumuzda toraks tomografisinin tekrar değerlendi-
rilmesi ile öntanı konulabildi. 

Pulmoner sekestrasyonda venöz dönüş ekstralober tipte genellikle 
sistemik venlere iken, intralober tipte genellikle pulmoner venleredir. 
Sistemik arteri ise genellikle torasik veya abdominal aortadan (di-
yafragmayı penetre ederek) doğar. Nadiren interkostal arterlerden, 
koroner sirkülâsyondan ve abdominal visseral damarlardan arteryel 
beslenme mevcuttur. İntraoperatif, geniş arteryel yapının kontrol 
edilememesi ölümcül hemoraji nedenidir. Bu yüzden diseksiyon ilk 
sistemik arterin olduğu lokalizasyondan başlanması önerilir. Arteryel 
dolaşım, sistemik dolaşımdan genelikle tek bir damar olarak çıkar. 
Bizim vakamızda PS`un arteryel dolaşımı sistemik dolaşımdan iki 
adet damarla çıktı. Kontrollü disseksiyon ile ikinci arteryel damar fark 
edildi. Masif hemoraji olmadan damar bağlandı. 

Sonuç olarak pulmoner sekestrasyon, rekürren pulmoner enfek-
siyonlarda ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır. Enfeksiyonları ve 
gelişebilecek komplikasyonları önlemek için erken dönemde cerrahi 
tedavi uygulanmalıdır. İntraoperatif disseksiyon sistemik dolaşımının 
olduğu lokalizasyondan başlanmalı. Sistemik dolaşımda ikinci bir da-
marın olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: akciğer, konjenital, sekesterasyon

Resim 1. intraoperatif aorttan çıkıp sekestere akciğer dokusunu besleyen iki adet sistemik arter dis-
seke edildi.

P-020

naDir Bir interstiyel akCiğer hastalığı: 
DenDriforM ossifikasyon
Hakan Keskin1, Emel Gündüz2, Makbule Ergin1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş: Pulmoner ossifikasyon (PO) akciğer dokusu içinde yaygın 
kemik oluşumu ile karakterize ender görülen bir hastalıktır. PO’ya na-
diren yaşam sırasında tanı konmaktadır. Bu vakayı son derece ender 
gözükmesi nedeniyle sunuyoruz.

Olgu: 72 yaşında erkek hasta son bir aydır olan ve son bir haftadır 
artan nefes darlığı şikayeti ile acile başvuran hastanın çekilen akciğer 
grafisinde sol hemitoraksta masif plevral efüzyon olması nedeniyle 
tarafımıza konsüte edildi. Tomografi sonucunda her iki akciğerde 
yamasal tarzda buzlu cam alanları gelmesi üzerine interstiyel akci-
ğer hastalığı tanısı konulması için torakotomi ile wedge rezeksiyon 
yapılmasına karar verildi. intraoperatif sol akciğer alt lobta intrapa-
rankimal sert dikensi yapılar görüldü. (RESİM 1) Bu alandan wedge 
rezeksiyon yapıldı. Plevral efüzyonu içinse plörodezis işlemi yapıldı. 
Patoloji sonucunda “Sol alt lob akciğer rezeksiyon materyaline ait ke-
sitlerde parankimi infiltre etmiş, dallanan, düzensiz, silindirik tübüller 
şeklinde yassı kemik yapıları görülmüştür. Bu kemik yapılar içinde 



25-28 Nisan 2019, Belek, Antalya

80

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi KongresiPOSTER BİLDİRİLER

bazı alanlarda kemik iliği mesafesi de tespit edilmiştir. Yer yer ke-
mik spiküllerini çevreleyen interstisyum ve alveoller içerisinde fibrozis 
alanları da dikkati çekmiştir. Zeminde fokal interstisyel fibrozis görül-
müştür. Tanı: Dendriform Pulmoner Ossifikasyon” olarak raporlandı. 
Postoperatif 7. günde plevral drenajı azalan hastanın göğüs tüpü çe-
kilerek taburcu edildi.

Tartışma: PO’yu ilk kez Luschka 1856’da tarif etmiş ve daha 
sonra hastalığın iki tipi ayırt edilmiştir: Dendriform ve nodüler form. 
Dendriform ossifikasyon inflamasyon öyküsü, fibrozis veya akciğer 
hasarı ile ilişkili olabilir. Nodüler ossifikasyon ise kalp hastalığı ve pa-
sif konjesyon zemininde rastlanmaktadır. 

Patogenez tam olarak anlaşılamamıştır. Dendriform pulmoner ossi-
fikasyon hasarlı dokuda artan kalsiyumun fosfolipazları aktive etmesi 
ile başlar. Aktive olan fosfolipazlar, fosfolipidlerin kalsiyumu bağlaya-
bilen yağ asitlerine parçalanmasına neden olur. Hasar devam ettikçe, 
doku pH’ı asidozdan alkaloza doğru değişir.. Alkalen ortam kalsiyum 
tuzlarının çökmesini hızlandırır. Aynı zamanda alkalen ortam alkalen 
fosfatazın aktivitesini artırırarak osteoblastik aktiviteyi artırır. Alkalen 
fosfataz özellikle tip 2 alveolar hücrelerden yüksek düzeyde salgılan-
makta ve idiopatik pulmoner fibrozisli hastalarda yüksek düzeyde 
bulunmaktadır. 

Hastalığın göreceli olarak yavaş gidişli olması ve sporadik olarak 
görülmesi nedeniyle,net bir tedavi protokolü yoktur.

Sonuç:  Pulmoner ossifikasyonun yaşlanmakta olan bir toplum ve 
kronik hastalıklardaki uzayan sağkalımla insidansı giderek artmakta 
olan bir hastalıktır. Özellikle yaşlı pulmoner fibrozisli olgularda pul-
moner ossifikasyonun akılda tutulması erken tanı şansını artıracak ve 
bu hastalığın daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: İnterstiyel, nadir, pulmoner ossifikasyon

Resim 1. İntraoperatif alt lobta kemik fragmentlerin makroskopik görüntüsü

P-021

MaliGn MezotalyaMa Cerrahi teDavisinDe 
PlörektoMi uyGulanan olGu
Hakan Keskin1, Emel Gündüz2, Makbule Ergin1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş: Malign mezotelyoma serözal membranların mezotelyal hüc-
relerinden gelişen seyrek bir tümördür. Malign Plevral Mezotelyoma 
(MPM) ağırlıklı olarak önceki asbest maruziyetinden kaynaklanır. 
Plörektomi; MPM’lı seçilmiş hastalarda sağkalımı ve yaşam kalitesi-
ni arttırır. Ameliyatın amacı, tümörün makroskopik olarak tamamen 
rezeksiyonudur. 

Olgu: 44 yaşında erkek hasta son bir yıldır olan çabuk yorulma 
şikâyeti ile dış merkeze başvurmuş. Verilen tedaviye rağmen şikâyet-
lerinde azalma olmaması ve nefes darlığı gelişen hasta polikliniğimize 
yönlendirilmiş. Hastaya detaylı anamnezi alındığında yorulma şika-
yeti ile birlikte olan göğüs ağrısı olduğunu belirtti. Yapılan fizik mua-
yenesinde sağ hemitoraksta solunum seslerinde azalma tespit edildi. 
Çektirilen ön-arka akciğer grafisinde sağ hemitroaksta plevral efüz-

yon ile uyumlu görünüm mevcuttu. Çekilen toraks tomografisinde 
sağ hemitoraksta parietal plevrada en kalın yeri üst lob medial kenarı 
boyunca 10 milmetreyi bulan nodüler konturlu düzensiz kalınlaşma 
olarak raporlandı. Malign mezotalyama olarak düşünülen hastaya 
evreleme açısından pozitron emisyon tomografisi (PET) çektirilme-
sine karar verildi. PET’te sağ hemitoraksta medialde daha belirgin 
olarak en geniş yerinde yaklaşık 1.2 cm ölçülen malignite şüpheli hi-
permetabolik plevral kalınlaşma alanları izlendi. Tanı amaçlı yapılan 
transtorasik biyopside patolojik tanı diffüz epitelyal mezotalyama ola-
rak raporlandı. Bu bulgularla erken evre malign mezotalyama olarak 
değerlendirilen hastaya plörektomi yapılmasına karar verildi. Beşinci 
interkostal aralıktan toraksa girilerek parietal plevra total olarak çı-
kartıldı.(RESİM1) Postoperatif 7. Günde tabucu edilen hasta onkolo-
jiye yönlendirildi. Postoperatif 3 kür cisplatin + pemetrexed verildi. 
Postoperatif 5. ayında hasta sağlıklı takip edilmektedir.

Tartışma: MPM, plevral yüzeyin agresif bir tümörüdür. Asbest 
maruziyeti ile yakın ilişkili olduğu ve maruziyetten 40 yıl sonra bile 
ortaya çıkabileceğini bildiren yayınlar vardır. Küresel MPM insidansı 
son on yılda istikrarlı bir şekilde artmıştır. MPM’de prognoz kötüdür 
ve medyan sağkalım tanıdan 8 ila 14 ay arasında değişmektedir. Dört 
ana histolojik alt tip vardır; epitelioid, sarkomatoid, bifazik ve des-
moplastik. Sarkomatoid varyantı en kötü sağkalıma sahipken, epite-
lioid tip en iyi sağkalıma sahiptir.

Plörektomi MPM’de uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir. Plö-
rektomi uygulanacak olan hastaların seçilmesinde bazı kriterler mev-
cuttur. Bunlar histolojik tipin epitelioid alt tipte olması, erken evre ol-
ması ve hastanın yapılacak olan cerrahiyi tolere edebilecek olmasıdır. 
Ameliyat prosedürü henüz standardize değildir. 

Bu vakada postoperatif 4. Ayda çekilen PET’te tümöral lezyonlar-
da SUVmax tutulumlarında belirgin gerileme olduğu izlenmektedir. 

Sonuç olarak plörektomi seçilmiş MPM’lı hastalarda sağkalımı ve 
yaşam kalitesini artıran bir tedavi seçeneğidir.
Anahtar kelimeler: Cerrahi, Plevra, Malign, Mezotelyoma

Resim 1. Parietal plevra total olarak çıkartılarak talk ile plöredezis işlemi yapıldı.

P-022

sChwannoMun naDir Bir lokalizasyonu: 
ParasPinal kas
Hakan Keskin1, Emel Gündüz2, Makbule Ergin1, Abdullah Erdoğan1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş:  Schwannomlar, sinir kılıflarındaki schwann hücrelerinden 
kaynaklanan yavaş büyüyen tümörlerdir. Vücudun herhangi bir ye-
rindeki periferik, kranial veya otonom sinir sistemine ait sinirlerden 
köken alan schwannomlar tüm benign yumuşak doku tümörlerinin 
yaklaşık %5’ini oluşturur. Schwannom olguların yarısı baş ve boyun-
da gözükürler, İntramüsküler schwannoma oldukça nadir bir durum-
dur. Paraspinal alanda shcwannom olgusu ise İngilizce literatürde 
sadece 3 tane tanımlanmıştır. Bu vakayı son derece ender olması 
nedeniyle sunuyoruz.
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Olgu:  32 yaşında kadın hasta yaklaşık 1 yıldır olan ve giderek 
artan sırt bölgesinde şişlik şikâyeti nedeniyle kliniğimize başvurdu. 
Anamnezinde ve fizik muayenesinde anlamlı bir bulgu olmayan has-
taya toraks tomografisi çekilmesine karar verildi. Toraks tomografisi 
sonucu “T7-T8 vertebra komşuluğunda 23x12 mm çapında solid 
lezyon, lezyon sfesikasyonu yapılamamaktadır” olarak raporlandı. 
Lezyondan histolojik örnekleme için ultrason eşliğinde iğne biyopsisi 
yaptırıldı. Patoloji sonucu nonspesifik bulgular mevcuttu. Bu bulgular 
ile torakal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çekilmesine karar 
verildi. MRG sonucu “Torakal 7-8. vertebra düzeyinde solda para-
vertebral kas planları içinde 30x19x15 mm ölçülen T2 hiperintens 
ağırlıklı olarak hiperintens olup hipointens içerik barındıran, T1A da 
hipointens olan, kalın cidar kontrastlanması gösteren kitlesel lezyon 
izlendi” olarak raporlandı.(RESİM1) MRG’de ki bulgularla nörojenik 
tümör öntanısı ile kitle eksizyonu yapılmasına karar verildi. Prone po-
zisyonunda T8-9 bölgesine uyan lokalizasyonda yaklaşık 3 cmlik kesi 
yapıldı. Paraspinal kas kılıfları arasında kapsüllü kitle künt ve keskin 
disseksiyon ile eksize edildi. Hasta postoperatif 1. günde taburcu edil-
di. Patoloji sonucu schwannom olarak raporlandı.

Tartışma:  Paraspinal kitlelerin ayırıcı tanısında schwannoma, 
nörofibroma, meningioma, ependimoma, sarkom, apse, lenfoid, 
bağ ve kemik dokusundan kaynaklanan tümör gibi çeşitli lezyonlar 
bulunur. 

Schwannomlar kapsüllü, düzgün sınırlı ve histopatolojik olarak 
Antoni-A ve Antoni-B paternlerinden oluşan bifazik tümörlerdir. 
Schwannomlar çoğunlukla iyi huyludur ve az bir kısmı malign trans-
formasyon gösterirler.

Genellikle tesadüfen fark edilir. Nörolojik bulgular ve ağrı nadir 
görülen semptomlardır. En sık karşılaşılan semptomlar; kitlenin bü-
yümesine bağlı olarak çevre anatomik yapılara yaptığı baskı sonucu 
oluşan semptomlardır. 

Bilgisayarlı tomografide schwannomlar iyi sınırlanmış ve hafif hi-
perintens olarak izlenir. MRG’de ise T1 sekanslarda hafif hipointens 
veya izointens, T2 de hiperintens görülürler. Schwannomda tercih 
edilen tedavi kitlenin cerrahi olarak total çıkarılmasıdır.

Sonuç: Nadir de olsa paraspinal alanda sert, düzgün kenarlı, ağrı-
sız ve mobil kitlelerin ayırıcı tanısında schwannom akılda tutulmalıdır. 
Bu kitlelerin malign transformasyon geçirme ihtimali bulunmaktadır. 
Altın standart tedavi yöntemi, kitlenin total eksizyonudur.
Anahtar kelimeler: Nadir, Paraspinal, Schwannom

Resim 1. Manyetik Rezonans Görüntülemede Paraspinal kas grubunun içinde görülen kitle.

P-023

sternuM üstünDe şişlik ve ağrı; lokalize 
PlazMasitoM Mu? MultiPl MyeloM Mu?
Hakan Keskin1, Emel Gündüz2, Makbule Ergin1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş: Multipl miyelom, kemik iliğinde neoplastik plazma hücre-
lerinin klonal proliferasyonudur ve genellikle tüm iskelet sisteminde 
multifokal litik lezyonların varlığı ile karakterizedir. Ülkemizde yılda 
yaklaşık 2000'e yakın yeni tanısı konulan bu hastalığın klinik tablosu 
çeşitlilik göstermektedir. Lokalize plazmasitom ise, hastalığın kemik 
iliği dışında nazofarinks, sinüsler, burun boşluğu, larinks veya soliter 
kemikte bulunduğu zaman aldığı isimdir. Bu vakayı multipl myelo-
mun farklı klinik tablolar ile karşımıza çıkabileceğini vurgulamak için 
sunduk.

Olgu:  51 yaşında erkek hasta sternum üzerinde yaklaşık bir yıl-
dır olan ve giderek artış gösteren kitle nedeniyle polikliniğimize baş-
vurdu. Çekilen pozitron emisyon tomografisinde korpus sternide 
medullayı doldurarak ekspansiyon yapan kortekste litik değişiklikler 
gösteren anteriorda bir alanda kemik dışına uzanan hipermetabolik 
kitle lezyonu izlendi. Bunun dışında patolojik bulgu yoktu. (RESİM 1) 
Tanı ve tedavi amaçlı sternum rezeksiyonu yapılmasına karar verildi. 
Patoloji sonucunda plazma hücreli neoplazi olarak raporlandı.

Tartışma: Plazma hücresi bozuklukları, B lenfosit ve plazma hücre-
si ile ilgili hastalıkları kapsar. Antikor yapımında rol alan bu hücrelerin 
kontrol dışı çoğalması yanı sıra, çoğalan bu hücrelerin ürettiği yapısal 
olarak homojen bir gama globulin (M proteini) varlığı ve artışı söz ko-
nusudur. Bu hastalık grubu içinde yer alan multipl miyeloma, kemik 
iliğinde klonal artış gösteren malin plazma hücreleri, serum ve/veya 
idrarda monoklonal gamopati ve yaygın osteolitik kemik lezyonları 
ile karakterizedir. Ancak yine de miyeloma klinikte farklı şekillerde 
karşımıza çıkabilir. Bu hastalık grubu içinde yer alan diğer antite ise; 
soliter plazmositomadır. Plazma hücre bozukluklarının %3'ünü oluş-
turur. Kemik iliği plazmositozu olmaksızın tek litik kemik lezyonu var-
dır. Lezyon dışı alanlarda kemik iliği plazma hücreleri artmamıştır.

Bu olguda sadece sternumda lezyon bulunması nedeniyle ilk ola-
rak soliter kemik plazmositomu düşünüldü. Ancak tanıyı doğrulamak 
için kemik iliğinden alınan örnekte plazma hücre proliferasyonu gö-
rüldü. Bu nedenle tanı multipl myelom olarak düzeltildi.

Soliter plasmositoma, multipl miyeloma ile karşılaştırıldığında 
daha iyi bir prognoza sahiptir. Multiple myelom’da ise prognoz kö-
tüdür. 5 yıllık sağkalım %10’nun altındadır. Ortalama sağkalım 29-
36 aydır. Lokal semptomatik lezyonlara radyoterapi uygulanır. Yeni 
kemoterapötik ajanlar sayesinde 2–3 yıllık sağkalımın, 6 yıl üzerine 
çıktığı belirtilmiştir. 

Sonuç:  Tek bir kemikte gözüken lezyonlarda ilk tanı olarak soliter 
kemik plazmositomu denilebilmesi için kemik iliği biyopsisi yaptırıl-
ması gereklidir. Kemik iliğinde plazma hücre proliferasyonu çıkma-
sı hainde tanı multipl myelom olarak değiştirilmeli ve tedavi acilen 
başlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Multiple Myelom, Plazmasitom, Sternum,
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Resim 1. Pozitrom Emisyon Tomografisinde Sternumda İzlenen Tek Lezyon.

P-024

Posterior MeDiastenin naDir nörojenik 
tüMörü: anCient sChwannoM
Hakan Keskin1, Emel Gündüz2, Makbule Ergin1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş: Nörojenik tümörler, mediastinal tümörlerin % 20’ sini 
oluştururken posterior mediasten tümörlerinin %90’ını oluştururlar. 
Schwannoma sinir kılıfında bulunan schwann hücrelerinden kaynak-
lanan benign bir tümördür. Ancient schwannoma ise, bu tümörün 
yavaş büyüyen nadir bir varyantıdır. Ancient terimi; dejeneratif de-
ğişiklikler ve belirgin nükleer atipi gösteren bir grup nöral tümör için 
önerilmiştir. Ancient schwannoma daha sık retroperitonda tespit edi-
lir. Torasik yerleşimi enderdir. Bu vakayı ender gözükmesi ve sitolojik 
incelemede malign tümörlerle karışabileceğini vurgulamak amaçlı 
sunuyoruz.

Olgu:  58 yaşında kadın hasta öksürük ve balgam şikâyetleri nede-
niyle gittiği dış merkezde çekilen akciğer grafisinde sağ hemitoraksta 
şüpheli kitle saptanmış. Kitlenin detaylı incelenmesi için toraks to-
mografisi istenmiş. Tomografi sonucu sağ alt lob paravertebral alan-
da 5x4 cm’lik kitle lezyonu saptanmış.Tanı amaçlı ince iğne biyopsisi 
yapılmış ve sonuç malignite şüpheli olarak raporlanmış. Uzak organ 
araştırılması amaçlı pozitron emisyon tomografisi istendi. Sonuç sağ 
akciğer alt lob paravertebral alanda, 4.5x3.9 cm boyutlarında, hiper-
metabolik (SUVmax: 6.1) yumuşak doku dansitesinde nodüler lez-
yon olarak raporlandı. (RESİM1) Tomografisinde kitle içinde belirgin 
kalsifik odak olması ve düzgün sınırlı olması benign huylu bir kitleyi 
düşündürdüğü için kesin tanı ve tedavi amaçlı torakotomi yapılması-
na karar verildi. Torakotomide lezyonun plevra altında paravertebral 
alanda düzgün sınırlı kapsüllü olduğu izlendi. Patoloji sonucu “an-
cient schwannoma” olarak raporlandı. 

Tartışma: Ancient schwanomalar yumuşak doku tümörlerinin% 
0.8'ini oluştururlar. Soliter tümörler olarak ortaya çıkarlar ve önemli 
dejeneratif değişikliklerle saptanmadan önce büyük bir boyuta ulaşa-
bilirler. Genellikle asemptomatiktirler. Semptomları ise komşu organ-
lara yaptığı bası etkisindendir. Hastamızda öksürük ve balgam şika-
yetleri ön planda pnömoniyi düşündürdü. Antibiyotik tedavisi sonrası 
şikâyetlerinde düzelme olmasıda bu tanıyı destekler nitelikteydi. 

Radyolojik olarak ancient schwannomalar sınırlı, içinde kalsifikas-
yon ve/veya kistik oluşumların bulunduğu lezyonlar olarak tariflenir. 
Kesin tanı ancak kitlenin total olarak eksizyonu sonrası yapılacak his-
topatolojik inceleme ile konulur. 

Ancient scwannomada tedavi kitlenin total olarak rezeksiyonudur. 
Literatürde bu tip tümörlerin malign dönüşümü veya cerrahi eksizyo-
nu sonrası lokal nüksü bildirilmemiştir. 

Sonuç:  İyi huylu bir tümör olmasına rağmen, bu tümörün atipik 
özellikleri, özellikle sitolojik örneklerde hatalı bir malignite yorumu-
na yol açabilir. Radyolojik bulgular, kalsifikasyon, kist oluşumu gibi 
dejeneratif değişikliklerin, potansiyel olarak rezektabl bir tümör olan 
ancient schwannoma’nın tanısına önemli katkılarıdır. Asemptomatik 
tesadüfen tanısı konan hastalar bile cerrahi tedaviye tabi tutulmalıdır, 
çünkü kesin tanı histolojik ve immünhistokimyasal inceleme yapılma-
dan elde edilemez.
Anahtar kelimeler: Ancient schwannom, Mediasten, Nadir

Resim 1. Pozitron Emisyon Tomografisinde Sağ akciğer Paravertebral Alanda İzlenen Kitle.

P-025

soliter fiBröz tüMör saDeCe PlevraDa Mı 
Gözükür?
Hakan Keskin1, Emel Gündüz2, Makbule Ergin1, Abdullah Erdoğan1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş:  Soliter fibröz tümör ilk olarak plevra orjinli nadir bir mezen-
kimal tümör olarak tanımlanmıştır. Son yıllarda ise ekstremiteler, baş 
ve boyun bölgesi, toraks duvarı, mediasten, perikard gibi lokalizas-
yonlarda bulunan ekstraplevral soliter fibröz tümörler tanımlanmaya 
başlanmıştır. Bu yazıda toraks duvarında saptanan ekstraplevral soli-
ter fibröz tümörü ender bulunması nedeniyle sunduk.

Olgu:  26 yaşında kadın hasta göğüs ön duvarında olan ağrısız 
ancak son 1 senedir boyut artışı olan kitle nedeniyle kliniğimize baş-
vurdu. Yapılan fizik muayenesinde sol meme altındaki şişlik dışında 
patolojik bulgu saptanmadı. Kitlenin detaylı araştırılması için pozitron 
emisyon tomografisi çektirildi. “Sol meme inferiorunda cilt altında to-
raks duvarına invaze görünümde 6-7. interkostal aralıkta abdominal 
alanda anterior diafragmatik alana minimal uzanım gösteren medial-
de epigastrik alana uzanan yaklaşık 10x4 cm boyutlu nispeten düz-
gün sınırlı lobule konturlu heterojen hipermetabolik yumuşak doku 
kitle lezyonu izlenmiştir” olarak raporlandı. (RESİM1) Kitlenin total 
eksizyonuna karar verildi. İntraoperatif kitlenin kıkırdak kostaları ve 
etrafındaki yumuşak dokuyu infiltre ettiği izlendi. Tümör total eksize 
edildi. toraks duvarında oluşan defekt ise prolen greft ile onarıldı. 
Patoloji sonucu soliter fibröz tümör olarak raporlandı. 

Tartışma:  Soliter Fibröz tümör (SFT) vücudun her yerinde sap-
tanabilir, ancak çoğunlukla plevrada ortaya çıkar. Bununla birlikte, 
ekstraplevral soliter fibröz tümör’lerin (ESFT) göğüs duvarında gö-
zükmesi son derece enderdir. Literatür taramasında yirmiden az sa-
yıda vaka saptandı. 

ESFT'lerin semptomları bulundukları yere ve büyüklüğüne bağlı-
dır. Semptomlar genellikle tümörün bası etkisine bağlı olarak çıkar. 
Kemikte rastlanan ESFT’lerde ağrı genellikle olmaz. 

ESFT’ler için spesifik patognomonik radyolojik özellikler yoktur. 
Lezyonlar bilgisayarlı tomografide düzgün sınırlı lobule kitleler olarak 
görünür. 
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Kesin tanı patolojik inceleme sonucunda konulur. Patolojik incele-
mede mitotik aktivitenin X10 büyütmede 4’den fazla olamsı, nekroz 
veya kanama varlığı, tümör boyutunun 10 cm’den fazla olması, 
artmış selülarite, stromal veya vasküler invazyon ve pleomorfizm 
SFT’lerdeki malign potansiyel kriterleridir. Bu olguda sadece tümör 
boyutunun 10 cm’den büyük olması vardı. Bu nedenle tümör benign 
olarak kabul edildi.

Benign ESFT’lerde tedavi benign SFT’lere benzer şekilde kitlenin 
total eksizyonundan ibarettir. Ancak bu tip tümörlerde malignite po-
tansiyeli mevcuttur. Hastalar belirli aralıklarla radyolojik görüntüleme 
yöntemleri ile kontrol edilmelidir. Vakada tümörün cerrahi sınırlarının 
temiz olması nedeniyle ekstra bir tedavi uygulanmadı ancak yılda iki 
defa olmak üzere kontrollere çağrıldı.

Sonuç:  Tümörün patognamik bir radyolojik görüntüleme bulgusu 
olmaması nedeniyle öntanıda düşünülmesi önemlidir. Tümör tama-
men çıkarılmış olmasına rağmen, malignite potansiyeli nedeniyle bu 
tür ESFT için dikkatli bir takip gereklidir.
Anahtar kelimeler: Benign, Cerrahi,Soliter Fibröz Tümör, Toraks Duvarı

Resim 1. Pozitron Emisyon Tomografisinde Göğüs Ön Duvarında Ekspanse Kitlenin Görünümü

P-026

Göğüs Duvarının naDir tüMörü: 
intraMuskuler heManjioM
Hakan Keskin1, Emel Gündüz2, Makbule Ergin1, Firdovsi Ferhadzade1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş: İntramüsküler hemanjiyomlar (IMH) çoğunlukla alt ekstre-
mitede gözüken, iyi huylu nadir tümörlerdir. Vücutta saptanan tüm 
hemanjiomların %0.8’ini oluştururlar. Lezyon genellikle 35 yaş altın-
da görülmektedir. Kadın ve erkek cinsiyette aynı sıklıkta görülmekte-
dir. IMH’ların toraks duvarında gözükmesi son derece enderdir. Bu 
vakayı son derece ender gözükmesi nedeniyle sunuyoruz.

Olgu: 26 yaşında erkek hasta göğüs ön duvarında ağrı ve şişlik 
şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayene-
sinde, inspeksiyon ile fark edilen, palpasyonla toraks duvarına fiske 
olmadığı izlenimi veren bir kitlesi vardı. Ayrıntılı inceleme yapılması 
için bilgisayarlı toraks tomografisi (BTT) istendi. BTT “Sol hemitoraks 
lateralde 5-9. kostalar seviyesinde yerleşimli toraks yan duvarını oluş-
turan kas yapılarının hemen inferiorunda yaklaşık 98x108x22 mm 
boyutlarında içerisinde yağ dansiteleri ve tübüler şekilli yapılar ba-
rındıran yumuşak doku dansitesinde kitle lezyonu mevcuttur.” olarak 
raporlandı. Kitlenin invazyonu hakkında daha ayrıntılı araştırılması 
için manyetik rezonans görüntüleme(MRG) istendi. Sonucunda lez-
yon yerleşimi elastofibroma dorsiyi düşündürmekle birlikte, yağ içe-
riğinin fazla olması ve tubuler T2 hiperintens yapılar içermesi nedeni 
ile ayırıcı tanıda öncelikle veno-lenfatik malformasyon? düşünülmüş-
tür olarak gelmesi üzerine tanı ve tedavi amaçlı kitle eksizyonu ya-
pılmasına karar verildi. Torakotomi pozisyonunda kitlenin üstünden 
yapılan kesi ile kitle keskin ve künt disseksiyon ile toraks duvarı ve 
serratus kasından ayrıldı. (RESİM 1) Patolojik tanı venöz hemanjiom” 
olarak raporlandı.

Tartışma: IMH’lar genellikle 35 yaş altındaki genç erişkinlerde 
rastlanır. Hastaların çoğu yavaş büyüyen, aktiviteyle artan ağrı ve/

veya şişlik ile başvururlar. Göğüs duvarı tümörlerinden, aktivite ile 
artan şişlik şikâyeti olmasıyla ayrılırlar.

IMH tanısında BTT yararlı olur. Tümörün içinde görülen fokal 
kalsifikasyonların bulunması hemanjiom için önemli bir bulgudur. 
MRG’de ise yumuşak doku tümörlerinde sadece T2 ağırlıklı görün-
tülerde yüksek sinyal görülürken, hemanjiomlarda hem T1, hem de 
T2 ağırlıklı görüntülerde yüksek sinyal görülmesi, tanı için değerli bir 
bulgudur. Gerekli görülen hallerde anjiografi yapılarak tümörün han-
gi vasküler kaynaktan köken aldığı bulunabilir. Bütün radyolojik tet-
kiklere rağmen kesin tanı için tümörün patolojik incelenmesi esastır. 

IMH tedavisinde altın standart tümörün total eksizyonudur. Total 
rezeksiyon yapılamayan durumlarda tümörlerde lokal rekürrens olu-
şabilir. IMH’larda şu ana kadar hiç malign dönüşüm saptanmamıştır. 
Bu nedenle operasyonu kabul etmeyen hastalarda embolizasyon ya-
pılabilir. Bu tedavi ile tümör boyutunda ve ağrıda azalma olur. 

Sonuç:  Göğüs duvarında IMH nadiren gözükür. Özellikle egzersiz-
le artan ağrı ve şişlik şikâyetleri olan hastada ayırıcı tanıda düşünül-
melidir. Total cerrahi rezeksiyon bu tümör için gold standart tedavi 
yöntemidir.
Anahtar kelimeler: Benign, Göğüs Duvarı, Hemanjiom, Nadir

Resim 1. İntraoperatif kitlenin serratus kasından eksize edilmesi.

P-027

MaliGn MelanoM PriMer Mi? Metastaz Mı?
Makbule Ergin1, Emel Gündüz2, Emin Ünal1, Goomaral Bayarsaikhan1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş: Dünyada her yıl yaklaşık 160,000 malign melonama tanısı 
konulmaktadır. Primer pulmoner malign melanoma ise son derece 
nadirdir. Buna karşı akciğer metastatik melanomu nadir olmayan 
bir şekilde ortaya çıkar. Metastazlar primer tümör tanısı konulduktan 
sonra ilk 10 yıl içinde ortaya çıkarlar. Yirmi yıl sonra çıkan metastazlar 
ise literatürde sadece 7 adet vardır. Bu vakayı son derece ender gö-
zükmesi ve malign melanomda primer ve metastaz ayrımı yapılması 
için özgeçmişin önemli olduğunu vurgulamak için sunuyoruz.

Vaka Sumunu:  Altmış yaşında erkek hasta sırt ağrısı şikâyeti ile 
yapılan toraks tomografisinde sol alt lobta düzgün sınırlı nodüler 
lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize başvurdu. Hastaya 
Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-CT) çektirildi. PET-CT sonucu 
sol akciğer alt lob inferior anteriorda bazale uzanım gösteren, 4.1x5.1 
cm boyutlarında, düzgün sınırlı hipermetabolik ( nodüler lezyon ve 
anteriorunda, bazale uzanım gösteren, yaygın hipermetabolik yumu-
şak doku dansite alanı olarak raporlandı. PET-CT’de başka patolo-
jik FDG tutulumuna rastlanmadı. Tanı ve tedavi amaçlı torakotomi 
yapılmasında karar verildi. (RESİM1) Patolojik incelemesinde tümör 
malign melanoma olarak raporlandı. Ancak olgunun klinik ve rad-
yolojik olarak primer-metastaz ayırımı açısından değerlendirilmesi 
önerildi. 

Tartışma: Hastamızın patoloji sonucunda malign melanoma gel-
mesi üzerine primer-metastaz ayırımı için; Jensen ve ark’nın tümörün 
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primer pulmoner malign melanoma denilebilmesi için sunduğu ve 
günümüzde de kullanılan maddeler araştırıldı.

1. Daha önce pigmente deri lezyonu nedeniyle biyopsi yapılmamış 
olması

2. Başka bir organda melanom olmaması
3. Cerrahi materyalin sadece solid bir tümör içermesi
4. Tümör morfolojisinin primer tümör ile uyumlu olması
5. Oküler tümör nedeniyle operasyon öyküsü olmaması
Hasta bu kriterler için sorgulandığında 22 yıl öncesinde sağ gözün 

enükle edildiğini ve patolojisinin malign melanom olduğu öğrenildi.
Koroidal melanom, cilt melanomundan sonra en sık izlenen mela-

nom tipidir. En sık karaciğer matastazı yapmakla birlikte ikinci sıklık-
la akciğere matastaz yapar. Literatür araştırılmasında sadece 7 adet 
enükleasyondan 20 yıl sonra metastaz yapan melanoma saptandı. 
Bunlardan hiçbirisi intratorasik organlara değildi.

Koroidal melanoma erişkinlerde en sık görülen intraoküler malign 
tümördür. Genel mortalite 5 yılda% 35, 10 yılda% 50 olarak bildi-
rilmiştir. 

Uzak metastazlı malign melanomlu hastalarda tedavi metastazın 
cerrahi sınırlar negatif olana kadar total eksizyonudur.

Sonuç:  Primer pulmoner melanoma tanısı konulması son derece 
zordur. Primer bir odağın olmadığının ispatlanması gerekmektedir. 
Unutulmamalıdır ki malign melanoma tümör tanısı konulup tedavi 
edilmesinden uzun yıllar sonra bile metastaz yapabilmektedir. Bu 
yüzden malign melanomlu hastalarda ayrıntılı bir özgeçmiş sorgula-
ması yapmak primer-metastaz ayrımı açısından son derece gereklidir.
Anahtar kelimeler: Akciğer, Malign Melanom, Metastaz

Resim 1. İntraoperatif Kitlenin Makroskopik Görünümü

P-028

naDir Bir MeDiastinal tüMör: hiBernoM
Makbule Ergin1, Emel Gündüz2, Sadullah Aksoy1, Elerki Kalkan1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya

2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana 
Bilim Dalı, Antalya

Giriş: Hibernom nadir görülen benign yağ doku kaynaklı bir 
tümördür. İlk defa 1906 yılında Merkel tarafından tanımlanmıştır. 
Genellikle kahverengi yağ doku hücrelerinin kalıntılarından gelişir. 
Kahverengi yağ dokusu genellikle kış uykusuna yatan hayvanlar-
da (hibernating) görülür. Bu nedenle 1914 yılında Gery tarafından 
Hibernoma olarak adlandırılmıştır.

Hibernomalar baş, boyun, gövde ve ekstremiteler dahil olmak üze-
re birçok bölgede ortaya çıkabilir. Ancak mediastinal hibernomalar 
son derece enderdirler. Bu vakayı son derece ender gözükmesi ne-
deniyle sunuyoruz.

Olgu:  46 yaşında erkek hasta batıcı tarzda göğüs ağrısı şikayeti ile 
çekilen toraks tomografisinde mediastinal kitle izlenmesi üzerine po-
likliniğimze başvurdu. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-CT) çek-
tirilmesine karar verildi. PET-CT’sinde; sağ üst paratrakeal alandan 
anterior mediasten ve sağ paratrakeal/prekarinal alana uzanan trans-
vers kesitte en geniş yerinde yaklaşık 4,2x8,7 cm ölçülen vasküler ya-
pıları çevreleyen içinde bir kaç alanda subsantimetrik hipometabolik 
yumuşak doku dansite alanı içeren malignite düzeyinde yoğun hete-
rojen hipermetabolik yağ dansitesine yakın hipodens lezyon olarak 
raporlandı. (RESİM 1) Tanı amaçlı yapılan transtorasik kor biyopsi 
sonucu tanısal olmadı. Tanı ve tedavi amaçlı mediansternotomi ya-
pılmasına karar verildi. Mediastinal aralıkta kapsüllü kitle tespit edildi. 
Kitlenin patolojik incelemesi sonucunda mediastinel hibernom olarak 
değerlendirildi.

Tartışma: Hibernomalar, kahverengi yağ içeren, nadir, benign, ya-
vaş büyüyen yumuşak doku tümörleridir. Mediastende bu olguların 
sıklığı %0.065'tir. Hibernomalar, 20 ila 40 yaşları arasında kadınlar-
da sık görülür. Yavaş büyürler ve genellikle semptomsuz seyreder-
ler. Semptomları olması halinde komşu yapılara olan bası etkisi akla 
gelmelidir.

Hibernomalar tipik olarak lipomlara benzeyen hipervasküler lez-
yonlardır. Bunlar düzgün sınırlı, kapsüllü ve hareketli kitlelerdir. Ta-
nısal prosedürler arasında CT ve MR yararlı bilgiler sağlar. Hiberno-
malar genellikle belirgin kontrast artışı ile karakterize, düzgün sınırlı 
heterojen kitleler olarak tanımlanır.

Ayırıcı tanıda liposarkomlar ekarte edilmelidir. Radyolojik olarak 
düzgün sınırlı ve kapsüllü olması, patolojik olarak ise belirgin sitolojik 
atipinin, mitozun, irreguler septaların olmaması ayırıcı tanı özellikle-
ridir.

Komple cerrahi rezeksiyon bu tümörlerde küratif tedavidir. Yoğun 
vaskülarite nedeniyle, ameliyat sonrası kanama veya hematom riski-
ni en aza indirmek için intraoperatif dikkatli olunmalıdır. Literatürde 
total eksizyon sonrasında lokal nük, metastaz veya malign transfor-
masyon tarif edilmemiştir.

Sonuç:  Hibernoma, liposarkom gibi yumuşak dokunun malign 
lezyonunu taklit eden nadir bir benign tümördür. Liposarkomun dış-
lanması için biyopsi alınmalıdır. Cerrahi olarak total eksizyonu altın 
standart tedavidir. Bugüne kadar tarif edilmiş hiçbir rekürrens veya 
malign dönüşümü yoktur
Anahtar kelimeler: Benign, Hibernoma, Mediastinal, Nadir, Tümör
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Resim 1. Pozitron Emisyon Tomografisinde Kitlenin Görünümü

P-029

çoCukluk çağı naDir sPontan PBöMotoraks 
neDenleri
Ömer Faruk Demir, Ömer Önal, Leyla Hasdıraz, Fahri Oğuzkaya
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri

Amaç: Çocukluk çağı spontan pnömotoraksları oldukça nadir gö-
rülen ve hayatı tehdit eden bir durumdur.Bu çalışmanın amacı nadir 
görülen bu durum ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken temel nok-
taları tespit etmektir.

Yöntem: Kliniğimizde, 01.01.2014 ile 01.01.2019 tarihleri arasın-
da spontan pnömotoraksa neden olan altta yatan nadir bir hastalık 
tesbit edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta kayıtlarından sos-
yodemografik özellikler, uygulanan cerrahi yöntemler, nihayi patolo-
jik tanılar elde edildi.

Bulgular:  Kliniğimizde 01.01.2014 ile 01.01.2019 tarihleri arasın-
da spontan pnömotoraks tanısı almış 5 olgu çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların ikisinde takipleri sırasında plöropulmoner blastom Tip III, 
iki hastada yabancı cisim aspirasyonu ve bir hastada rüptüre kist hi-
datik saptanmıştır. 

Sonuç: Pediatrik dönemde spontan pnömotoraks olağan değildir. 
Bu durumun nedeni edinsel bir hastalık veya konjenital bir hastalık 
da olabilmektedir. Bu nedenle hastaların tedavisi tamamlandıktan 
sonrasında dahi yakın takibi uygun olabilir.
Anahtar kelimeler: Pediatrik cerrahi, spontan pnömotoraks, toraks cerrahisi

Resim 1. Uniportal Vats ile çıkarılan dev bül

P-030

PerikarDiyal kist
Mehmet Özgel
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Perikardiyal kistler nedeni tam olarak bilinmeyen ve yaklaşık 
1/100.000 kişide görülme olasılığı olan benign tabiatlı mediastinal 
kistik lezyondur. Perikardiyal kistler olarak adlandırmamızın nedeni 
toraks tomografisinde görülen büyük kistik yapıların yanında peri-
kardiyal yağ dokusunun içinde de yer alan eş zamanlı kistler nede-
niyledir. 

Olgumuzun şikayetleri ön göğüs duvarında hafif ağrı ve hafif nefes 
darlığı idi. Bu şikayetleri ile yaklaşık 1 yıl takip edildi. Sigara içmeye 
devam eden ve kistinde 1 yıllık takibinde belirgin büyüme olmayan 
hasta artık bu kistle yaşamak istemediği için ve hastada psikolojik 
olarak sıkıntı yaşattığı için opere edildi. VATS ile opere ettiğimiz ve 
hasta için oldukça konforlu olan bu olgumuzu paylaşmak istedik.
Anahtar kelimeler: Perikardiyal kist, mediasten, anksiyete

Perikardiyal kist

Resim 1. PA AC ve toraks tomografisinde kistin görünümü

P-031

MeDiastenin naDir GörülentüMörleri: 19 
vakanın inCelenMesi
Hakan Keskin
Akdeniz Üniversitiesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş: Mediastinal nadir tümörlerin bazılarının çok ender görülmesi 
nedeni ile standart bir tedavi protokolü yerine, vaka sunumları ile 
elde edilen sonuçlara dayanan tedavi süreçleri mevcuttur. Bu çalış-
mada, mediastinal nadir görülen tümörlerle ilgili klinik tecrübemizi 
sunmayı amaçlandık.

Materyal-Metod:  Histolojik sınıflamada, görülme sıklığı %5'den 
az olan tümörler nadir tümör olarak kabul edildi. Nadir görülen pa-
tolojiler ayrıldı. Bu hastaların yaş, tümörün benign veya malign ka-
rakteri, yapılan cerrahi uygulamanın şekli ve takip süreleri bir tablo 
oluşturularak ayrıntılı olarak incelendi. 

Bulgular:   Araştırmaya dâhil edilen 19 hastanın 3 tanesi exitus 
olmuştur. Hastaların dermografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.

Tartışma:  a) Germ hücreli tümör
İnce iğne aspirasyonu ile tanı konulması zor olduğundan açık bi-

yopsiler ile patolojik tanı konulur. Rezektabl olmayan tümörlerde; 
kitlenin bir kısmının çıkartılması bile sağkalımı olumlu yönde etkile-
yeceğine dair yazılar mevcuttur. 

b) Ewing sarkomu
Son derece malign potansiyelde tümörler olup yaşamın ilk iki de-

katında görülür.
c)Pleomorfik leiyomyosarkom
Son derece kötü prognozlu olup 5 yıllık sağkalım %10-30 arasıdır.
d)Malign hemanjioperistoma 
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4-6 dekatlarda sık olarak izlenir. Prognozu etkileyen faktörler yük-
sek mitoz varlığı, Tümör lokalizasyonu ve boyutunun 8 santimetre-
den büyük olmasıdır. 

e) Timik skuamoz hücreli karsinom
Kapsüllü olmaması nedeniyle komşu organlara erken invazyon 

yapar. 
f)Castleman hastalığı
Benign lenf nodu hiperplazisi ile kararkterize unisentrik veya mul-

tisentrik bir hastalıktır. 
g)Paraganglioma
Genellikle paravertebral veya paraaortik zincirden köken alır. Sal-

gıladıkları hormonlar nedeniyle hipertansiyon ve taşikardi gibi semp-
tomlara yol açar.

h) Plazma hücreli neoplazi
Plazma hücreli neoplazi, multipl myelom, amiloidoz, plazmasitom 

gibi bir grup hastalığı içeren genel bir tanım olup sternal kitle şeklinde 
görülmesi nadirdir.

i)Lenfanjiom 
Lenfanjiomlar lenf kanallarından köken alan benign tümörlerdir.
j)Paratroid kisti
Preoperatif kistik sıvıdan parathormon seviylerin yüksekliğinin tes-

piti ile tanısı konulabilir. 
k)Timolipom
Timolipomlar mediastinal adipoz yağlı doku ve timik hücrelerden 

köken alan benign bir tümör olup genellikle tesadüfen tanı konur. 
l)Kavernöz hemanjiom 
Preoperatif uygulanacak embolizasyon ile cerrahi sırasındaki kana-

ma miktarı azaltılabilir. 
m)Ganglionöroma 
Sempatik sinir sisteminden kaynaklanan benign tümörler olup to-

raksta genelde posterior mediastende yerleşir.
Sonuç:  Sonuç olarak, bahsedilen tümörlerin operasyon öncesi 

tanısının konulması için hastalar değerlendirilirken bu nadir tümör-
lerin hatırlanması gereklidir. Böylelikle operasyon öncesi daha doğru 
tanılar ile hastaların daha etkin tedavisi sağlanabilir. Ender gözükmesi 
nedeniyle kesin bir tedavi protokolü oluşturulamayan bu tümörlerin 
geniş olgu sunumları ile bir arada literatürde sunulması gereklidir.
Anahtar kelimeler: Castleman, Germ Hücreli Tümör, Mediasten, Paratiroid Kist, 
Timolipom.

Resim 1. Paratiroid kistin intraoperatif görünümü.

Tablo 1. Hastaların Dermografik Bulguları

Yaş Cinsiyet Patolojik Tanı Alt Tip KT RT İzlem Süresi

37 Erkek Castleman Hastalığı Unisentrik - - Hayatta 4 yıl 
8 ay

52 Kadın Castleman Hastalığı Multisentrik + - Hayatta 3 yıl 
4 ay

57 Erkek Hemanjioperistom - + Hayatta 2 yıl 
9 ay

56 Kadın Plazma hücreli neoplazi - - Hayatta 6 yıl 
9 ay

27 Erkek Germ Hücreli Tümör Embriyonel 
Karsinom

+ + Exitus 3 yıl1 ay

23 Erkek Germ Hücreli Tümör Mix + - Hayatta 3 yıl 
9 ay

23 Erkek Germ Hücreli Tümör Seminom + + Hayatta 6 yıl 
6 ay

32 Kadın Germ Hücreli Tümör Matür Kistik 
Teratom

- - Hayatta 1 yıl 
8 ay

19 Erkek Germ Hücreli Tümör Matür Kistik 
Teratom

+ + Hayatta 5 yıl 
4 ay

30 Kadın Germ Hücreli Tümör Matür Kistik 
Teratom

- - Hayatta 6 yıl 
9 ay

22 Erkek Germ Hücreli Tümör Matür Kistik 
Teratom

- - Hayatta 6 yıl 
1 ay

19 Erkek Ewing Sarkom + + Hayatta 1 yıl 
3 ay

27 Erkek Paraganglioma + - Hayatta 5 yıl 
7 ay

37 Kadın Paraganglioma - - Hayatta 1 yıl 
4 ay

54 Kadın Pleomorfik 
Leiyomyosarkom

+ + Exitus 6 ay

67 Erkek Paratiroid Kist - - Hayatta 1 yıl 
3 ay

66 Erkek Timik Skuamöz Hücreli 
Karsinom

+ - Exitus 8 ay

69 Kadın Timolipom - - Hayatta 1 yıl

46 Erkek Lenfanjiom - - Hayatta 1 yıl 
1 ay

P-032

kot fraktürlü hastalarDa Cerrahi fiksasyon 
DeneyiMiMiz
Ozgur Katrancioglu1, Şule Karadayı2, Fatmagül Demir2, Ekber Şahin2

1Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı,Niğde 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı,Sivas

Giriş: Göğüs travmaları, tüm travmaların 1/3 kadarını oluştur-
maktadır ve travmadan ölümlerin %20-25’inden sorumludur. Toraks 
travması sonrası %35–40 oranı ile en sık görülen patoloji kot fraktür-
leridir. Kot fraktürleri çeşitli komplikasyonlara ve hatta mortaliteye yol 
açabileceğinden dolayı takip ve tedavisi önemlidir.

Bu çalışmada, bazı kos¬ta fraktürlü hastalarımızda uyguladığımız 
ve morbidite – mortalite oranını düşürdüğüne inandığımız cerrahi fik-
sasyon deneyinimimizi sunmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Eylül 2015-Aralık 2018 arasında göğüs trav-
ması ve toraks ekartasyonu nedeniyle kosta fraktürü saptanarak 
cerrahi fiksasyon yapılan 23 hastanın dosyaları geriye dönük olarak 
incelendi. Toraks travmalı hastalara eşlik eden hemotoraks ve pnö-
motoraks varlığı, taburculuk süreleri ve taburculuk sonrası cerrahi fik-
sasyon yapılanlarla yapılmayanlar arasındaki ağrı düzeyleri göreceli 
olarak değerlendirildi. 
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Bulgular:  Kot fraktürü saptanan ve cerrahi fiksasyon yapılan 23 
(20 erkek, 3 kadın) hastanın 9’unda sebep operasyon esnasında kırı-
lan kostalar idi. Diğer 6 olgu trafik kazası, 5 olgu hayvan tepmesi ve 3 
olguda ise düşme sonrası kırılan kotlar idi. Travma ile başvuran has-
taların hepsinde görüntüleme yöntemi olarak bilgisayarlı toraks to-
mogra¬fisi kullanıldı. Bu hastaların 3 tanesinde izole kosta fraktürleri 
izlenirken, kalan 11 hastanın 3‘ünde hemotoraks, 1’inde pnömoto-
raks ve 7’sinde ise her ikisinin de eşlik ettiği görüldü. Hastalara kırığın 
natürüne bağlı olarak ya anatomik şe¬killi, kenarlardan kancalı titan-
yum fiksasyon plakları (n:9) ya da self drille vidalama yapılan sistem 
(n:14) kullanıldı. Hasta başına en az 1 kostaya en fazla ise 5 kostaya 
plak kullanıldı. Taburculuk süreleri travma grubunda ortalama 12.2 
gün iken, ameliyatta kırılan kostalar için müdahale ettiğimiz grup-
ta ise 14.6 gün idi. Self drille vidalama yapılan bir hastada kompli-
kasyon olarak; geç dönemde vidalardan birinde yerinden oynama 
görüldü. Hastaların operasyon sonrası ağrı kesiciye olan gereksinim 
düzeyleri göreceli olarak az idi.

Sonuç: Pratikte çok sık karşılaştığımız kosta fraktürlerine yaklaşım-
da özellikle deplase fraktürlü hastalarda ağrı, morbidite ve mortalite 
oranını azalttığı için düşük komplikasyon oranı nedeni ile cerrahi fik-
sasyon seçeneğinin değerlendirilmesi önerilir.
Anahtar kelimeler: Toraks travması, Kosta fraktürleri, Cerrahi fiksasyon.

P-034

ilk ePizoD PnöMotoraksta vats'ın yeri
Cumhur Murat Tulay, Sadık Yaldız
Manisa Celal Bayar Üniversitesi,Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Manisa

Amaç: Bu çalışmanın amacı, videotorakoskopik cerrahi [VATS] 
yaklaşımının Primer Spontan Pnömotoraks (PSP) için “birinci basa-
mak” tedavi olarak kullanımını değerlendirmektir.

Yöntem: PSP tanılı ilk epizod olan 60 hasta ve daha önce göğüs 
tüpü uygulaması yapılan rekürren PSP'li 56 hasta değerlendirildi. 
Ameliyat hastaneye yatırıldıktan sonraki ilk 24 saat içinde yapıldı. 
Tüm hastalara VATS tekniği ile wedge rezeksiyon ve apikal plörekto-
mi uygulandı. Hastanede kalış süresi ve pnömotoraks rekürrens ora-
nı kaydedildi. Ağrı seviyesi cerrahi sonrası onbeşinci günde, sayısal 
puanlama ölçeği [NRS] kullanılarak değerlendirildi. İlk ataktan sonra 
göğüs tüpü uygulaması ile tedavi edilen rekürren pnömotoraks has-
talarından göğüs tüpü üzerinde cerrahi tercihlerini bir anket yoluyla 
değerlendirmeleri istendi. 

Bulgular:  Ocak 2016 - Ocak 2018 tarihleri arasında pnömoto-
raks tanısı almış ve VATS tekniği ile cerrahi tedavi uygulanan 116 
hasta çalışmaya dahil edildi. 116 hastanın 102'sinde (% 87.93) int-
raoperatif bleb / büllöz yapılar tespit edildi. Daha önce göğüs tüpü 
uygulanmış olan rekürren pnömotorakslı 56 hastanın anketinde 44'ü 
(% 78.6), önerildiği takdirde, hemen göğüs tüpü yerine ameliyatı 
kabul edeceklerini belirtti. İlk epizod pnömotoraksta tedavi olarak 
cerrahi uygulanan hastalarda hastanede kalış süresi, ilk epizodda gö-
ğüs tüpü uygulanarak takip edilen hastaların ilk epizoddaki hastane 
yatış süresinden anlamlı olarak daha azdı. Tekrarlayan pnömotoraks 
hastalarında yapılan ankete göre; pnömotoraksın tekrarlama bilinci 
ile anksiyete arasında ve de anksiyete ile cerrahi kabulü arasında is-
tatistiksel anlam mevcuttu. Ancak ilginç olarak tekrarlama bilinci ile 
operasyonu kabul arasında istatistiksel ilişki saptanmadı. Ağrı skorları 
arasında istatistiksel bir fark yoktu. 

Sonuç: PSP’de ilk tedavi seçeneği olarak VATS kullanılması, nor-
mal günlük hayata erken dönüş, daha iyi klinik memnuniyet ve psi-
kososyal sonuçları sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Pnömotoraks,VATS,anksiyete

P-035

transhiatal transsternal kolon 
interPozisyonu; olGu sunuMu
Tülin Durgun Yetim, Kerem Karaarslan, Beniz İrem Ersoy Şığva
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Hatay

Özofagus kanser cerrahisi sonrasında,intestinal devamlılığın sağ-
lanması amacı ile çeşitli rekonstriksiyon teknikleri uygulanmaktadır. 
Mide kardiya tümörü nedeniyle ameliyat edilen ve postoperatif dö-
nemde ciddi komplikasyonlarla karşılaşılan olgularda; rekonstrüksi-
yon amacıyla sıklıkla mide kullanılmaktadır. Ancak geniş rezeksiyon 
yapılan yada mide dokusunun uygun olmadığı, midenin kullanılama-
dığı bazı durumlarda kolon veya jejenum rekonstruksiyon amacı ile 
sıklıkla kullanılmaktadır.

Olgu sunumumuzda 47 yaşındaki özafagus alt uç tümörü nedeni 
ile ameliyat olmuş kadın hastanın kliniğimizce yapılan trans hiatal-ret-
rosternal kolon interpoziyonu ameliyatını; preoperatif,peroperatif ve 
postoperatif olarak değerlendirerek anlattık.
Anahtar kelimeler: kolon,interpozisyon, mide, özefagus, rekonstrüksiyon

P-036

travMatik orta loB Bronş rüPtürü
Servet Özdemir, Özgür İşgörücü, Selçuk Köse, Gün Murat Eyüpoğlu
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Bronş rüptürü sıklıkla künt travma neticesinde oluşur. Distal 
trakea ve ana bronşlar travma sırasında çevre dokular gibi yeter-
li uyumu sağlayamaz. Bronş rüptürü kısmi veya tam laserasyon ya 
da perforasyon şeklinde oluşur. Çeşitli serilerde bronş yaralanması 
insidansı %0.2-8 arasında değişmektedir. 1178 olguluk bir seride; 
trakeobronşiyal yaralanma oranının %2.8 olduğunu, trakeobronşiyal 
rüptürlerin %80’den fazlasının karinaya 2.5 cm yakınlıkta olduğunu, 
bronş yaralanmalarınında %90’a yakın kısmının ana bronşlarda ol-
duğunu saptamışlardır. Olgumuzda ise farklı olarak orta lob bronş 
rüptürü mevcuttu.

Yöntem: Olgu sunumu
Bulgular:  32 yaşında kadın; 2m yükseklikten düşmeye bağlı trav-

ma ile acil servise başvurmuştu. Cilt altı amfizemi yoktu. Saturayon 
% 98 ve diğer vital bulguları stabildi.

Toraks BT’sinde sağ total pnomotoraksı, multipl kot fraktürleri ve 
klavikula fraktürü mevcuttu. Hastaya tüp torokostomi uygulandı. Ma-
sif hava kaçağı olduğu gözlendi. Kontrol akciğer grafisinde ekspansi-
yon kusuru mevcuttu.

Hasta yatışının 12. saatinden sonra desature olmaya başlandı, 
saturasyon % 75 civarına geriledi. Masif hava kaçağı devam eden 
hastaya kontrol toraks BT çekildi. Toraks BT’de karşı akçiğerde aspi-
rasyon ile uyumlu görüntü izlenen hasta bronş rüptürü ön tanısı ile 
acil operasyona alındı. 

Sağ posterolateral torokotomi yapıldı. Yapilan eksplorasyonda orta 
lob bronşunun total parçalı olarak rüptüre oldugu görüldü. Orta lob 
bronş ağzı 3/0 prolen ile kapatılıp hastaya orta lobektomi yapıldı. 
Aynı seansda deplese olan kot fraktürlerine stabilzasyon yapıldı.

Sonuç: Bronş rüptürleri, genellikle künt travma ile oluşmakta ve 
oldukça nadir görülmektedir. Tanı koymak oldukça zordur ve teda-
vide gecikmeler olabilir. Bronkoskopi ve toraks BT en iyi tanı yön-
temleridir. Başarılı tedavinin anahtarı erken tanı ve uygun cerrahi 
girişimdir. Erken tanı konulması içinse trakeobronşiyal yaralanmanın 
akılda tutulması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: künt travma, bronş rüptürü, ortalob,lobektomi
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Künt tavma sonrası orta lob rüptürü

Resim 1. A: travma Sonrası Erken Dönemde Saptanan Fallen Lung Bulgusu B: Takibinde Gelişen Sol 
Akciğer Aspirasyonu C: Postop 10.Gün Pa Ac Grafisi

P-037

çanakkale Devlet hastanesinDe son 1 yılDa 
küçük hüCreli Dışı akCiğer kanseri tanısıyla 
uyGulanan anatoMik akCiğer rezeksiyonları
Mustafa Akyıl1, Murat Uygar Yapucu1, Fatma Tokgöz Akyıl2

1Göğüs Cerrahisi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 
2Göğüs Hastalıkları, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

Amaç: Bir yıl içerisinde ikinci basamak devlet hastanesinde tanı-
sal işlemi ve anatomik akciğer rezeksiyonu uygulanan küçük hücre-
li dışı akciğer kanseri (KHDAK) vakalarının erken dönem sonuçları 
sunuyoruz.

Yöntem: Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 
Ocak 2018 ile Ocak 2019 tarihleri arasında anatomik akciğer rezek-
siyonu uygulanan KHDAK tanılı 45 hastanın kayıtları retrospektif in-
celendi. Hastaların demografik özellikleri, tanı yöntemleri, uygulanan 
operasyonları, patolojik evreleri, gelişen komplikasyonları ve yaşam 
durumları değerlendirildi.

Bulgular:  Hastaların 39’u erkek, 6’sı kadın ve yaş ortalaması 59 
idi. Onaltı hastaya göğüs hastalıkları tarafından fiberoptik bronkos-
kopi ile tanı konulurken, diğer hastaların preoperatif tanısı yoktu. 
Bir hastaya videotorakoskopik sağ üst lobektomi yapılırken, diğer 
hastalara posterolateral torakotomi ile operasyon yapıldı. Hastaların 
12’sine sol üst lobektomi, 9’una sağ üst lobektomi, 6’sına sol pnömo-
nektomi, 5’ine sol alt lobektomi, 4’üne sağ alt lobektomi, 3’üne bilo-
bektomi inferior, 3’üne sağ pnömonektomi, 2 hastaya sleeve sağ üst 
lobektomi, 1 hastaya bilobektomi superior uygulandı. Bu vakalardan 
2’sinin akciğer rezeksiyonu intraperikardiyal yapılabilirken, 2 hastaya 
parsiyel göğüs duvarı rezeksiyonu ve 1 hastaya parsiyel atrium rezek-
siyonu yapıldı. Hastaların 22’sine skuamoz hücreli karsinom, 20’sine 
adenokarsinom ve 3’üne büyük hücreli karsinom tanısı bildirilirken, 
%40’ı patolojik Evre IA olarak evrelenmiştir (Tablo 1). Postoperatif 
takiplerinde bir hastaya kanama kontrolü için re-torakotomi yapıldı. 
İki hastada ise geç dönemde bronkoplevral fistül gelişti. Üç hastada 
mortalite gelişirken, diğer hastalar takibimizdedir.

Sonuç: Devlet hastanelerinde göğüs cerrahisi operasyonları için 
yeterli ekipman, deneyimli yardımcı personel eksikliği olması ve diğer 
branşların göğüs cerrahisi hakkında bilgi eksikliği, zaman içerisinde 
çözülebilmekte ve uygun akciğer kanseri vakaları düşük morbidite ve 
mortalite ile yapılabilmektedir.
Anahtar kelimeler: anatomik akciğer rezeksiyonu, küçük hücreli dışı akciğer 
kanseri, patolojik evreleme

Tablo 1. Tüm hastaların patolojik evrelemesi (TNM 8)

N (45) %

Evre IA 18 40
Evre IB 5 12
Evre IIA 6 13
Evre IIB 6 13
Evre IIIA 9 20
Evre IIIB 1 2

P-038

çanakkale Devlet hastanesinDe 2018 yılınDa 
yaPılan viDeotorakoskoPik uyGulaMalarıMız
Mustafa Akyıl1, Murat Uygar Yapucu1, Fatma Tokgöz Akyıl2

1Göğüs Cerrahisi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 
2Göğüs Hastalıkları, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

Amaç: Bir yıl içerisinde ikinci basamak devlet hastanesinde yapı-
lan videotorakoskopik (VATS) operasyonlarımızı sunuyoruz. 

Yöntem: Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 
Ocak 2018 ile Ocak 2019 tarihleri arasında 50 hastaya VATS ile 
cerrahi işlem uygulanmıştır. Hastaların kayıtları retrospektif olarak 
incelenerek demografik özellikleri, uygulanan operasyonları, gelişen 
komplikasyonları ve yaşam durumları değerlendirildi.

Bulgular:  Hastaların 32’si erkek, 18’i kadın ve yaş ortalaması 33 
idi. Hastaların 22’sine nüks pnömotoraks ve uzamış hava kaçağı ne-
deniyle VATS wedge rezeksiyon + apikal plörektomi yapıldı. Yirmi 
hastaya tanı konulamayan plevral efüzyon nedeniyle VATS plevra 
biyopsisi yapıldı (Tablo 1). Hastaların % 40’ının patoloji sonucu tü-
berküloz plörezi ile uyumlu geldi (Tablo 2). Üç hastaya akciğerde no-
dül nedeniyle VATS wedge rezeksiyon, 2 hastaya interstisyel akciğer 
hastalığı ön tanısı ile VATS wedge rezeksiyon, 1 hastaya akciğer kan-
seri tanısı ile VATS sağ üst lobektomi, 1 hastaya kist hidatik nedeniyle 
VATS kistotomi + kapitonaj ve 1 hastaya dev bül için VATS bül-
lektomi yapıldı (Tablo 1). Postoperatif takiplerinde 6 hastada uzamış 
hava kaçağı, 2 hastada cilt altı amfizemi gelişti. Uzamış hava kaçağı 
nedeniyle VATS wedge rezeksiyon + plörektomi yapılan bir hasta 
2 ay sonra nüks etmesi üzerine aksiller torakotomi ile tekrar opere 
edildi. Hastalarda morbidite ve mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Yüksek tanısal değeri, daha az ağrılı ve kozmetik olması 
nedeniyle uygun vakalarda VATS başarıyla uygulanabilir.
Anahtar kelimeler: pnömotoraks, plevral efüzyon, videotorakoskopi

Tablo 1. Tüm VATS uygulamaları

N (50) %

Nüks Pnomotoraks
(VATS wedge +plörektomi)

22 44

Plevral efüzyon
(Plevra biyopsisi)

20 40

Akciğer nodül
(VATS wedge)

3 6

İnterstisyel akciğer hastalığı
(VATS wedge)

2 4

Akciğer kanseri
(VATS sağ üst lobektomi)

1 2

Kist Hidatik
(VATS kistotomi +kapitonaj)

1 2

Dev bül
(VATS büllektomi)

1 2
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Tablo 2. VATS plevra biyopsisi yapılan hastalar

N (20) %

Tüberküloz plörezi 8 40
Kronik İnflamasyon 5 25
Mezotelyoma 2 10
Metastaz 4 20
Plevral Adenokarsinom 1 5

P-039

Bilateral elastofiBroMa Dorsi
Mustafa Akyıl1, Fatma Tokgöz Akyıl2, Murat Uygar Yapucu1

1Göğüs Cerrahisi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 
2Göğüs Hastalıkları, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

Giriş: Elastofibroma dorsi, periskapular yerleşimli, göğüs duvarı-
nın yavaş büyüyen ve nadir görülen yumuşak doku tümörüdür. İleri 
yaşlarda ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Genellikler asempto-
matik olmakla birlikte hastalar sırt ağrısı şikayeti ile başvurabilirler.

Bilateral olması oldukça nadir gözlenen elastofibroma dorsi olgu-
sunu sunuyoruz.

Olgu: Sağ kürek kemiğinde ağrı şikayeti ile başvuran 60 yaşındaki 
kadın hastanın muayenesinde bilateral skapula inferiorunda omuz 
hareketleri ile belirginleşen kitlesel lezyon palpe edildi. Sol skapula 
inferiorunda bulunan lezyon ağrısızdı. Toraks bilgisayarlı tomografide 
bilateral skapula inferiorunda yumuşak doku lezyonları tespit edildi. 
Sağdaki lezyon 4x4x1.5 cm boyutunda ve soldaki lezyon 3x3x1 cm 
boyutundaydı. Bilateral lezyonlar total olarak eksize edildi (Resim 1). 
Patolojik incelemesi elastofibroma dorsi olarak bildirilen hastanın bir 
yıllık takibinde nüks gelişmedi.

Sonuç: Genellikle asemptomatik olmasına rağmen, devamlı sırt 
ağrısından yakınan hastalarda elastofibroma dorsi de akla gelmelidir.
Anahtar kelimeler: elastofibroma dorsi, sırt ağrısı, yumuşak doku tümörü

 
Resim 1

P-040

enDoskoPik torakoskoPik seMPatektoMi 
DeneyiMleriMiz
Şule Karadayı1, Özgür Katrancıoğlu2, Fatmagül Demir1, Ekber Şahin1

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi A.D. Sivas 
2Ömer HalisdemirÜniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi A.D. Niğde

Giriş: Primer hiperhidrozisin tedavisinde endoskopik torakoskopik 
sempatektomi (ETS) düşük perioperatif morbidite oranı ile oldukça 
etkili bir yöntemdir. Bu çalışmada ETS yaptığımız hastalarda, sempa-
tektomi seviyesine göre tedavi sonuçlarımızı irdelemeyi amaçladık.

Materyal ve Metodlar: Ocak 2013 - Aralık 2018 tarihleri arasında 
primer hiperhidrozis nedeniyle bilateral ETS uyguladığımız 15 has-
tanın verileri retrospektif olarak incelendi. Fasial hiperhidrozisi (FH) 
olanlara T2, palmar hiperhidrozisi (PH) olanlara T3, aksiller hiper-
hidrozisi (AH) bulunanlara ise T4 sempatektomi uygulandı. Hastalar, 
sempatektomi seviyelerine göre operasyon sonuçları, nüks oranları 
ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.

Bulgular:  Aile öyküsü 6 (%40) hastada mevcuttu. Sadece PH 
nedeniyle opere ettiğimiz 7 (% 46.7) hastaya T3, sadece AH olan 2 
(% 13.3) hastaya T4, PH ve AH birlikte olan 4 (% 26.7) hastaya T3 
ve T4, hem FH ve hem de PH ve AH birlikte olan 2 (% 13.3) hastaya 
ise T2,T3,T4 sempatektomi uygulandı. Hastaların tümünde (%100) 
terleme şikayeti geçti. Nüks yalnızca 1 (% 6.7) hastada sol elde hafif 
terleme şeklinde gelişti. Kompanzatuar hiperhidrozis 6 (%40) hastada 
gelişti. Postoperatif dönemde 5 hastada hafif pnömotoraks görüldü 
ve oksijen tedavisiyle ek bir girişim yapılmaksızın düzeldi. Bir hastada 
postoperatif dönemde gustatuar terleme gelişti. Başka komplikasyon 
gelişmedi. Hiçbir hastada operatif mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Primer hiperhidrozis tedavisinde sempatektomi oldukça 
etkilidir ve nüks neredeyse hiç görülmemektedir. Mümkün olduğu ka-
dar az seviyeden sempatektomi yapmak ve fasial hiperhidrozis dışın-
da T3 seviyesinin üstünden sempatektomi yapmamak kompanzatuar 
hiperhidrozis gelişme olasılığını azaltır.
Anahtar kelimeler: Hiperhidrozis, Sempatektomi, Torakoskopi

P-041

Cilt tutuluMu olMaDan DerMatofiBrosarkoM 
ProtuBerens MüMkün Mü?
Menduh Oruç, Funda Öz
Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi, Göğüs Cerrahi bölümü

Amaç:  Dermatofibrosarkom protuberens (DFSP) nadir görülen 
bir deri tümörüdür. İlk olarak Darier ve Ferrand tarafından tanımlan-
mıştır (1,2). Yumuşak doku sarkomlarının %6 ‘sını oluşturmaktadır. 
Vücudun en sık gövde kısmında görülmektedir. Sıklıkla 40 lı yaşlarda 
görülmektedir. Genellikle düşük dereceli bir sarkomdur. Lokal be-
ning-agresif bir tümör olan DFSP küçük boyutlu başlar cilt, cilt altı, 
kas ve kemiğe infiltre olabilir, geniş eksizyona rağmen yeniden tekrar-
layabilir (3,4). Metastaz yapmadığı bilinmektedir. Kitlenin geniş cerra-
hi sınır ile çıkartılması gerekmektedir. Kemoterapi ve radyoterapinin 
yararı sınırlı olmakla birlikte rekürens veya metastaz olgularında uy-
gulanabilir (1-6). Amacımız çok nadir görülen DFSP nin cilt lezyonu 
olmadan görülebildiğini sunmaktı.

Yöntem: Kırk altı yaşında kadın hasta son altı aydan beri gittikçe 
büyüyen bazen ağrının eşlik ettiği kitle nedeniyle başvurdu. Yaptığımız 
fizik muayenesinde toraks üst sol lateralinde skapula altında 50*40 
mm boyutunda kitle palpe edildi. Cilt muanesinde tutulum görülme-
di, kitle cilt altında hareketli idi. Göğüs duvarı yüzeysel ultrasonografi 
sonucu kitle ile uyumlu lezyon olarak değerlendirildi. Toraks tomog-
rafisi çekilen hastanın sol taraf toraks duvarı lateralinde deltoid kas 
hemen komşuluğunda deri altın yağ dokusu içerisinde 50*38 mm 
boyutunda düzgün sınırlı yumuşak doku dansitesinde lezyon kemik 
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tutulumu olmadığı raporlandı (Resim 1). Tanı amaçlı girişimsel radyo-
loji biyopsisi alındı. Biyopsi sonucu DFSP tanısı alındı. Hastaya uzak 
metastaz açısından PET CT çekildi (Resim 2). Kitlenin düzgün sınırlı 
ve kapsüllü olan yumuşak doku dansiteli lezyonun diffüz ılımlı artmış 
FDG tutulumu (SUV max değeri 3.08) mevcuttu. Ayrıca sağ ayak 2. 
parmak posterior komşuluğunda yaklaşık 17,3*12,6 mm boyutunda 
düzensiz sınırda yumuşak doku dansitesindeki lezyonda artmış FDG 
tutulumu (SUV max 8,31 malignite?). Ortopedi tarafından değerlen-
dirilen hastaya sağ ayak MR çekildi. Sağ 2. metatarsofarengeal ek-
lem flesör düzeyde 1 cm çapında nodül izlendi. Ortopedi tarafından 
metastaz düşünülmeyince hasta ameliyat edildi. Kitlenin kendisi ve 
sağlam dokudan geniş rezeksiyon yapıldı (Resim 3,4). Kalan sağlam 
dokudan alt, üst, sağ, sol, cilt ve alt kısımdaki kas fasiyasından geniş 
doku örnekleri forozen gönderildi. Cerrahi sınır negatif olunca cilt 
kapatıldı. Kitlenin en son patoloji sonucu DFSP olarak raporlandı. 
Tümör konseyinin kararı ile kemoradyoterapi önerilmeden hastanın 
takibine karar verildi.

Tartışma:  DFSP çok nadir görülen lokal agresif olabilen deri kay-
naklı yumuşak doku sarkomudur. Bu tanılı hastalarda cerrahi sonrası 
5 yıllık sağ kalım %2, 10 yıllık sağ kalım %3 olarak bildirilmiştir. 

Sonuç: DFSP çok nadir görülen ve genellikle metastaz yapmadan 
bilinir. Lokal rekürensi nadir olan bir sarkom tümörüdür. DFSP genel-
likle cilt lezyonu olması gerekir ancak olgumuzda olduğu gibi cilt tutu-
lumu olmayabilir. Tam kür için geniş rezeksiyon uygulanması gerekir.
Anahtar kelimeler: Dermatofibrosarkom, Cilt, Total rezeksiyon

 
Resim 1. Kitlenin tomografideki görünümü

P-042

yeniDoğanDa entüBasyon tüPü içerisinDen 
oksijen teDavisine Bağlı Gelişen PnöMotoraks; 
olGu sunuMu
Murat Kuru1, Fatma Durak2

1Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Niğde 
2Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Niğde

Plevral aralıkta hava bulunması pnömotoraks olarak tanımlanmak-
tadır.Yenidoğanda pnömotoraks en ciddi solunum sıkıntısı sebeple-
rinden biri olup acil müdahale gerektirmektedir. Yenidoğanlarda insi-
dansı %1-2, doğum ağırlığı 1500 g’ın altında olanlarda %5-7 olarak 
rapor edilmekle birlikte altta yatan bir akciğer problemi olanlarda ve 
mekanik ventilasyon ihtiyacı olanlarda %30’lara kadar çıkabilmek-
tedir.(1) Bu yazımızda doğumdan sonra entübe edilip transfer esna-
sında entübasyon tüpü içerisinden yüksek basınçlı oksijen verilmesi 
sonrası bilateral pnömotoraks oluşan ve tüp torakostomi ile tedavi 
edilen olgumuzu sunuyoruz.

30 yaşında annenin altıncı gebeliğinden beşinci yaşayan olarak 39 
hafta 3060 g ağırlığında sezeryan ile mekonyum aspirasyonlu doğan 
erkek bebek spontan solunumu olmaması üzerine ameliyathanede 
entübe edildi.(APGAR 1.dk:5, 5.dk: entübe)Radyan ısıtıcı altına alı-
narak ağız içi ve tüp içi aspirasyon yapıldı. Vital olarak stabil olan 

hastanın yenidoğan yoğun bakım ünitesine transferi planlandı. Hasta 
transfer esnasında küvöze alınırken ambudan ayrıldığı esnada tüp 
içerisinden kısa süreli 7lt/dk serbest akışlı oksijen verildi. Bu esnada 
aniden hastada siyanoz geliştiği fark edildi. Parmak probundan satu-
rasyonu ölçülemeyen, solunum sesleri duyulamayan ve bradikardi-
si(15/dk) gelişen hastada boyun ve gövdede yaygın ciltaltı amfizem 
fark edildi. Hastaya bilateral pnömotoraks ön tanısı üzerine bilateral 
iğne aspirasyonu yapıldı. Aspirasyon sonrası siyanozu düzelen, kalp 
tepe atımı 100/dk, SpO2: 86 olan hasta yenidoğan yoğun bakım üni-
tesine alındı. PA-AC grafisinde bilateral pnömotoraks ve pnömome-
diastinum(Resim 1) saptanması üzerine 8F göğüs tüpü bilateral uygu-
lanarak kapalı sualtı drenajına bağlandı.(Resim 2) Arter kan gazında 
pH:7.18, paCO2: 47mmHg, paO2: 36mmHg HCO3:15 mmol/L idi. 
Hasta mekanik ventilatöre bağlanarak SIMV modda takibe başlanıl-
dı. Biyokimya değerlendirmesinde CK:1363, CK-MB: 31, hafif hipo-
aktif olan, nöbeti olmayan ve arter kan gazında baz açığı -10 gözle-
nen hasta evre 1 hipoksik iskemik ensefalopati olarak kabul edildi. 
Ancak hipotermi kriterlerini karşılamadığı için hipotermi tedavisine 
ihtiyaç duyulmadı. İv Ampisilin/Sulbaktam /Amikasin ve %10 dext-
roz tedavisi verildi. Yatışının ikinci gününde total parenteral beslenme 
başlanıldı. Günlük akciğer grafileri ile takip edilen hastanın yatışının 
3.gününde sağ göğüs tüpü, 4. Gününde sol göğüs tüpü aspire edi-
lerek çekildi. Kontrol akciğer grafisi ekspanse görünümdeydi.(Resim 
3) Transfontanel ultrasonografisi normal olarak rapor edildi. 7.günde 
ekstübasyonu tolere edemeyen, lökositozu ve periferik yaymada sola 
kayması olan, CRP:22, PA-AC grafisinde parakardiyak infiltrasyonu 
olan hastaya iv vankomisin/meronem tedavisi başlandı. Vankomisin/
meronem tedavisi ile hastanın kliniği düzeldi, oksijen ihtiyacı azaldı. 
Postnatal 20. Günde ekstübe edilip, oral alımı başlanan, kilo alımı iyi 
olan hasta postnatal 25. günde şifa ile taburcu edildi.
Anahtar kelimeler: Pnömotoraks,Yenidoğan,Oksijen

Resim 1. Yenidoğanda bilateral pnömotoraks ve Pnömomediastinum
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P-043

Göğüs Cerrahi kliniğiMizDe yatarak teDavi 
alan travMa hastalarıMızın analizi
Ahmet Sızlanan, Ahmet Erbey, Bülent Öztürk, Atilla Durkan
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, toraks travması nedenleri, tedavi 
yöntemleri incelemiştir.

Yöntem: Ocak 2016 – Aralık 2018 tarihleri arasında toraks trav-
ması nedeni ile başvurmuş veya transfer edilmiş 728 hastanın kayıt-
ları retrospektif olarak incelendi. Acil serviste müdahale edilip ex olan 
hastalar ve multipl travma nedeni ile reanimasyon kliniği tarafından 
takip edilen hastalar araştırmaya dahil edilmemiştir.

Bulgular:  Hastaların 596'ı erkek (%81,8) 132’si kadın (%18,2) 
olup çalışma grubunun yaş ortalaması 37 (1-93) idi. 523 (%71,8) 
hasta künt toraks travması (KTT) grubunda, 205 hasta (%28,2) ise 
penetran toraks travması (PTT) grubunda yer aldı. 323 hastaya he-
motoraks, pnömotoraks veya hemopnömotoraks tanıları ile ktd (ka-
palı tüp drenajı) uygulandı ve bunların 17 si cerrahiye alındı. 19 has-
taya ktd uygulanmadan direk cerrahiye alındı. 386 hastaya herhangi 
bir cerrahi müdahale yapılmadan konservatif takip edildi. 147 hasta 
izole hemotoraks, 164 hasta izole pnömotoraks, 139 hasta hemop-
nömotoraks, 96 hasta izole kontüzyon, 102 hasta izole kosta fraktürü 
ve 80 hasta multipl toraks patolojisi ile yatarak tedavi aldı. Toplam 
36 hastaya acil torakotomi yapıldı ve bunların hepsi penetran toraks 
travması grubunda yer alıyordu. Bu hastalardan 2 si intraop 1 i pos-
top 7. gün ex oldu.

Tartışma ve Sonuç: Toraks travmaları hayatı tehdit eden yaralan-
malar olduğundan dolayı hızlı bir şekilde eşlik eden sistem yaralan-
maları ile birlikte tanısı konulup vakit kaybetmeden tedavi sürecine 
başlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: travma, pnömotoraks, hemotoraks

Toraks travmaları

P-044

üç vaka ile sklerozan PnöMositoMa: naDir Bir 
PulMoner noDül tanısı
Hüseyin Yıldıran1, Güven Sadi Sunam2, Murat Öncel2

1Konya Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya 
2Selçuk Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Sklerozan pnömositoma histolojik olarak soliter, papiller, 
sklerozan veya hemorajik paterni olan nadir bir benign neoplazm-
dır. Papiller yüzeyi hiperplastik tip 2 pnömositlerle kaplıdır. Orta yaşlı 
erişkin ve kadınlarda görülür. Nüks ve bu hastalığa bağlı ölüm ra-
porlanmamıştır. Rastlantısal olarak tanı alan sklerozan pnömositoma 
tanılı 3 olguyu sunduk.

Olgu 1: 53 yaşında kadın hasta kliniğimize ateş, öküsürük ve bal-
gam şikayeti ile başvurdu. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sol üst 
lopta 9x10 mm çaplı nodül görüldü (Resim 1). PET BT taramasında 
SUVmaks değeri 2,49 olan FDG tutulumu saptandı. Nodül torakos-
kopik olarak rezeke edildi. Operasyon sırasında çalışılan frozen pa-
toloji sonucu benign olarak alındı. Kesin patoloji sonucu sklerozan 
pnömositoma olarak raporlandı.

Olgu 2: 32 yaşında kadın hasta kliniğimize başvurusunda çekilen 
bilgisayarlı toraks tomografisinde sol alt lopta yerleşimli 10 mm çaplı 
soliter nodül saptandı. PET taramasında SUVmaks değeri 1,64 idi. 
Nodül torakoskopik olarak wedge rezeksiyon ile çıkarıldı. Frozen be-
nign, patoloji sonucu ile sklerozan pnömositoma olarak raporlandı.

Olgu 3: 52 yaşında kadın hasta spesifik olmayan yakınmalar ile kli-
niğimize başvurdu. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ akciğer alt 
lop süperior segment yerleşimli 20x19 mm çaplı soliter nodül saptan-
dı. PET taramasında SUVmaks değeri 3,12 olarak raporlandı. Nodül 
wedge rezeksiyon ile torakoskopik olarak çıkarıldı. İntraoperatif fro-
zen sonucu benign olarak alındı. Patoloji sklerozan pnömositoma 
olarak raporlandı.

Tartışma: Günümüzde pulmoner nodüller bilgisayarlı toraks to-
mografisi ile geniş kapsamlı olarak ve kolayca taranabilmektedir. 
Minimal invazif tanısal tekniklerin gelişimi pulmoner nodüllere yakla-
şım ve yönetimi açısından birçok avantaj sağlamıştır. Sklerozan pnö-
mositoma nadir görülen bir tanıdır. Genellikle radyolojik görüntüle-
me sırasında tesadüfen saptanır. Tanı ve tedavisi torakoskopik olarak 
kolay ve güvenle yapılabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Pulmoner nodül, sklerozan pnömositoma, videotorakoskopi

Resim 1. Pulmoner nodül
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P-045

tiPik karsinoiD tüMörün naDir Bir 
koMPlikasyonu: Bronşiektazi
Hüseyin Yıldıran1, Güven Sadi Sunam2

1Konya Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya 
2Selçuk Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya

Primer pulmoner karsinoid tümörler endobronşiyal yerleşimine 
bağlı olarak solunumsal belirtilerle ortaya çıkarlar. Tümör obstrüksi-
yonuna bağlı bronşiektazisi olan ilginç bir olgu sunuldu.

35 yaşında erkek hasta dış merkezde öksürük yakınması ile tetkik 
edilmiş. Sağ alt lopta bronşiektazi ve sağ alt lop bronşunu tamamen 
tıkayan endobronşiyal nodüler lezyon saptanmış (Resim 1). Hastaya 
torakotomi ile sağ alt lobektomi yapılmış. Ameliyattan sonra sağ orta 
lopta mediyal segmentten kaynaklı nodüler lezyonun sebat etmesi 
üzerine hasta polikliniğimize başvurdu. Biyopsi sonucu karsinoid tü-
mör olarak alındı, sonrasında videotorakoskopik orta lobektomi ya-
pıldı. Ameliyat sonrası hasta sorunsuz taburcu edildi.

Karsinoid tümörler genellikle bronş içi yerleşimli ve tüm primer ak-
ciğer maligniteleri içinde yavaş progresyon gösteren tümörlerdir. Orta 
loptan kaynaklı bir tümörün alt lop girişini obstrükte ederek bronşiek-
taziye neden olması nadir bir durumdur.
Anahtar kelimeler: bronşiektazi, cerrahi, endobronşiyal nodül

Resim 1. Alt lopta bronşiektazi ve endobronşiyal nodül (ok)

P-046

üç yaş altınDa Benzer raDyolojik BulGuları 
olan iki ilGinç kist olGusu
Güven Sadi Sunam1, Hüseyin Yıldıran2, Atilla Can1

1Selçuk Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya 
2Konya Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya

Olgu 1: Halsizlik belirtileri ile polikliniğe başvuran 2 yaşında erkek 
hastanın akciğer grafisinde sol alt zonda düzgün sınırlı lezyon görül-
mesi üzerine bilgisayarlı toraks tomografisi çekildi. Tomografide sol 
akciğer alt lopta yerleşimli, içinde az miktarda hava seviyesi gözlenen 
kistik lezyon saptandı (Resim 1a). Kistik lezyona sol mini torakotomi 
insizyonu ile ulaşıldı, ve içerisinde germinatif membran çıkarıldıktan 
sonra kistektomi ve kapitonaj uygulandı. Patoloji kist hidatik olarak 
raporlandı. Albendazole (10 mg/kg/gün) tedavisine başlandı ve hasta 
taburcu edildi.

Olgu 2: 1,5 yaşında erkek hasta kliniğimize ateş şikayeti ile başvur-
du. Sağ akciğer üst lopta kistik lezyon olduğu saptandı (Resim 1b). 
Cerrahi eksplorasyon planlandı, üst lopta konsolidasyon ve plevral 
yaprakları arasında tümör invazyonuna benzer şekilde ileri derece 
yapışıklık olduğu görüldü. Sağ üst lobektomi yapıldı. Patoloji sonu-
cu konjenital kistik adenoid malformasyon olarak raporlandı. Hasta 
klinik takibe alındı.

Kist hidatik çocukluk çağında ekinokok enfestasyonu ile olan pa-
razitik bir hastalıktır. Tedavisi parankimin korunarak kistin tamamen 
eksize edilmesidir.

Konjenital kistik adenoid malformasyon çocukluk çağı doğumsal 
hastalıklarındandır. Saptandığında asemptomatik bile olsa malignite 
riski nedeniyle akciğer rezeksiyonu yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Cerrahi, kist, konjenital kistik adenoid malformasyon

Resim 1. a. Sol alt lopta kistik lezyon, b. sağ akciğer üst lopta kistik lezyon

P-047

yeni açılan Bir hastaneDe PnöMotoraks 
aMeliyatları: 30 aylık DeneyiM
Onur Akçay, Tuba Acar, Sinem Cantay, Sinan Anar
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Amaç: Bu çalışmada pnömotoraks nedeni ile tek-port ve iki-port 
VATS uygulanan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Materyal-Metod: 2016 Haziran ayında hizmete giren merkezimiz-
de, açılış tarihinden Aralık 2018 tarihlerine kadar olan sürede spon-
tan pnömotoraks nedeni ile VATS uygulanan 44 hasta değerlendiril-
di. Çalışma popülasyonu operasyon sırasında uygulanan port giriş 
sayısına göre tek port ve iki port olarak iki gruba ayrıldı. İki hasta 
grubu, dosya kayıtları aracılığı ile yaş, cinsiyet, drenaj gün sayısı, yatış 
günü, hava kaçağı gün sayısı, operasyon endikasyonu, taraf, pnömo-
toraks alt tipi, operasyon süreleri, komplikasyon gelişimi açısından 
karşılaştırıldı. 

Bulgular:  Çalışma grubumuz yaş ortalaması 26,95+9,51 olup 
39 hasta (%88,6) erkek, 5 hasta (%11,4) kadındı. 22 hasta (%50) 
sağ taraftan, 22 hasta (%50) sol taraftan opere edildi. Operasyon 
süresi ortalama 81,14+19,22 dakika (dk) (Uniportal:78,62+16,03 
dk; 2 port:86+24,14 dk) olup aralarında anlamlı fark saptanmadı 
(p=0,053). İki grup arasında drenaj gün sayısı, hastane yatış günü 
sayısı ve hava kaçağı gün sayısında anlamlı bir fark gözlenmedi. 
Uniportal grupta 8 hastada (%27,6), 2-port grubunda 5 hastada 
(%33,3) hastada komplikasyon gelişti. Komplikasyonlar yönün-
den değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir fark bulunmadı 
(p=0,475).

Sonuç: Gelişen teknoloji ile birlikte toraks cerrahisinde minimal 
invaziv yaklaşımların sayısı giderek artmaktadır. Tek insizyondan mi-
nimal invaziv akciğer rezeksiyonu yapılabilmektdir. Biz de tek port 
yaklaşımıyla videotorakoskopik pnömotoraks ameliyatlarının başa-
rıyla uygulanabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Spontan pnömotoraks, VATS, port sayısı
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Tablo 1. Demografik veriler

1P-VATS
n=29

2P-VATS
n:15

Tüm Grup
n=44 p

Yaş 25,41+7,18 29,93+12,66 26,95+9,51 0,028
Cinsiyet
Kadın
Erkek

2 (6,9%)
27 (93,1%)

3 (20%)
12 (80%)

5 (11,4%)
39 (88,6%) 0,209

Tip
Primer
Skonder

28 (96,6%)
1 (3,4%)

13 (86,7%)
2 (13,3%)

41 (93,2%)
3 (6,8%) 0,264

Taraf
Sağ
Sol

14 (48,3%)
15 (51,7%)

8 (53,3%)
7 (46,7%)

22 (50%)
22 (50%) 0,500

Tablo 2. Hasta verileri

SP-VATS
n=29

TP-VATS
n=15

Tüm Grup
n=44 p

Sebep
UHK
Nüks

9 (31%)
20 (69%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)

33 (75%)
11 (25%) 0,181

Operasyon Süresi 78,62+16,03 dk 86+24,14 dk 81,14+19,22 dk 0,053
Hava Kaçağı 3,38+2,44 gün 3,20+2,11 gün 3,32+2,31 gün 0,420
Drenaj Gün 7,07+4,36 gün 8,27+4,42 gün 7,48+4,36 gün 0,511
Yatış Günü 7,03+2,43 gün 6,53+1,06 gün 6,86+2,06 gün 0,142
Komplikasyon
Yok
Var

21 (72,4%)
8 (27,6%)

10 (66,7%)
5 (33,3%)

31 (70,5%)
13 (29,5%) 0,475

P-048

Dev Bül ne kaDar BüyüyeBilir?
Kerem Karaarslan, İrem Beniz Ersoy Şiğva, Tülin Durgun Yetim
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Hatay

Akciğerde özellikle amfizemli veya sigara içen hastalarda görülen 
büllöz oluşumlar nadiren çok büyük boyutlara ulaşıp mediastinal shift 
oluşturarak tansiyon pnömotoraksı taklit edilebilir. Büyüklük bakı-
mından literatüre girebilecek bir dev bül olgusunu paylaşmak istedik.

51 yaşında erkek hasta son 1 haftadır başlayan eforla artan ne-
fes darlığı, ateş ve halsizlik şikayetleri ile başvurduğu dış merkezde 
pnömotoraks ön tanısı ile hastanemize refere edildi. Anamnezinde 
bilinen bir hastalığı olmayan hastanın 60yıl/paket sigara ve nargile 
kullanım öyküsü mevcuttu. Dinlemekle sol hemitorakstan solunum 
sesleri alınmayan hastanın akciğer grafisinde, sağ akciğerde tüm ak-
ciğer kaplayan ve mediastinal shifte neden olan ve öncelikle dev bül 
olarak değerlendirilen görüntü izlendi. sol akciğerde pnömonik infilt-
rasyonlar mevcuttu. Bilgisayarlı toraks tomografisinde, sağ hemito-
raksta en geniş yerinde 25x18 cm boyutlarında mediasteni sola iten 
dev bül izlendi. Operasyon planlanan hastanın ateş, CRP yüksekliği 
ve üre kreatinin yüksekliği nedeniyle öncelikle yoğun bakıma alınarak 
medikal tedavisine başlandı. takiplerinde kreatinin değerleri yüksel-
meye devam etmesi üzerine diyaliz planlanan hasta diyaliz sırasında 
hipotansiyon ve kardiyak arrest gelişmesi üzerine entübe edildi hasta 
tüm tedavilere yanıt vermemesi üzerine exitus kabul edildi.

Dev büllöz amfizem nadir görülmekle fakat tedavi edilmediklerinde 
önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir olabilmektedir. Bu hasta-
ların pnömotorakstan ayırıcı tanısının yapılması önemlidir, yanlışlıkla 
tüp torakostomi uygulanan hastalar mortal seyredebilir. Bu neden-
le dev büllerin ayırıcı tanısı lokalizasyonu, boyutu ve diğer akciğer 
parankiminin değerlendirilmesi için bilgisayarlı toraks tomografisi 
mutlaka gereklidir. Bu tür hastalarda cerrahi tedavi yaşam kalitesini 
artıracak en etkili seçenektir.
Anahtar kelimeler: dev bül, pnömotoraks, büllöz akciğer

Resim 1. hastaya ait tomografi kesitleri

P-049

khDak’li Genç hastaDa eks olMaDan yaPılan 
atriuM ve aC rezeksiyonu
Tamer Altınok1, Gürcan Koşal1, Ömer Tanyeri2, Barış Sarıçoban1, Necdet 
Poyraz3

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Konya 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı, Konya 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

Büyük vasküler yapılara veya kalbe infiltre olan küçük hücreli dışı 
akciğer kanseri (KHDAK) için cerrahi endikasyonlar tartışmalıdır. Ka-
bul edilebilir morbidite ve mortalite ile yapılabilir. Adenokarsinom 
veya N0 durumu olan hastalarda uzun süreli sağkalım ile sonuçlana-
bilir. Yapılan yayınlarda önceden planlama ile hastalar ekstrakorpore-
al dolaşım(EKS) hazırlıkları yapıldıktan sonra opere edilmiştir. İntraop 
fark edilen atrium invazyonlu hastamıza EKS olmadan yapılan rezek-
siyonu sunmayı amaçladık. 

42 yaşında erkek hasta. Hemoptizi ve nefes darlığı şikayetleri ile dış 
merkeze başvuran hastanın kontrastsız ToraksBT’sinde sağ akciğer alt 
lob hiler bölgede 37x35 mm boyutlarında orta ve alt lob bronşunu 
dolduran düzensiz sınırlı kitle imajı görülmüş. Dış merkez PET CT’sin-
de kitlenin boyutları 52x36x28 mm ölçülüp subkarinale uzandığı tes-
pit edilmiş (SUV MAX: 20,58). Radyolojik olarak evresi T3N0M0. 
FOB esnasında kitlenin üst lob ayırım karinasından yaklaşık 2 cm 
uzaklıkta intermedier bronşu tam tıkayan tümöral kitle göründü ve 
biopsi alndı. Sonucu Squamoz Cell CA geldi. ToraksBT’sinde kitlenin 
sağ hiler bölgede intermedier bronş düzeyinden başladığı, orta ve alt 
lob bronşuna uzandığı görüldü. Alt ve orta lob arterleri dönüldü bağ-
landı kesildi. İntraop gözlemde inferior pulmoner venin ekstraperikar-
diyal kısmının hatta perikard açıldığında intraperikardiyal kısmının da 
kitle tarafından invaze olduğu görüldü. Sol atriumun superior ven 
girişi intakt iken inferior ven girişi invaze olduğu için atrium inf ven 
kısmına sideklemp konuldu, intermedier bronş perikard ve atrium 
duvarından ayrıldı. Atrium parsiyel rezeksiyonu yapıldı. Plejitli 4.0 
prolen suturlerle atrium kapatıldı. İntermedier bronş sekonder karina 
hizasından kesildi. Bronş cerrahi sınır frozen negatif geldi. Mediasti-
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nal ve hiler LN diseksiyonu yapıldı. 7 ve 8 nolu lenf nodlarında kar-
sinom metastazı tespit edildi. Postop patolojisi invaziv Squamoz Cell 
CA T4N2M0 (Evre 3B) olarak raporlandı. Postop 5. ayında onkolojik 
tedavi ve takibi altında sorunsuz seyretmektedir.

Büyük damar invazyonu olan akciğer kanserlerinin prognozu kö-
tüdür, bu nedenle cerrahi rezeksiyon etkilenen hastalar için tartışma-
lıdır. Yapılan çalışmalarda sol atriyum, büyük damar veya her ikisinin 
de genişletilmiş rezeksiyonu yapılan 101 akciğer kanseri hastasında 
% 13 hastane ölüm oranı ve % 13 5 yıllık sağkalım oranı bildirmiştir. 
Skuamöz hücreli karsinom için tam rezeksiyon oranının adenokarsi-
nom ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksek olmasına rağ-
men, sağkalım süreleri arasında fark bulunamamıştır. Bazı çalışmalar 
patolojik lenf nodu durumunun prognoza katkıda bulunmadığını 
bildirmiştir. Kontrastlı bilgisayarlı tomografi, akciğer kanserinin da-
marlardan kalp boşluğuna yayılmasının tespit edilmesini sağlar. Kalp 
boşluluklarına nüfuz eden malign akciğer tümörleri, bazı durumlarda 
radikal bir şekilde çıkarılabilir.
Anahtar kelimeler: Atrium rezeksiyonu, non small cell ca, bilobektomi inferior

Toraks CT

P-050

uzaMış entüBasyona Bağlı trakeal Darlık 
neDeniyle trakeal rezeksiyon uyGulanan 5 
olGu
Tülin Durgun Yetim, Kerem Karaarslan, Beniz Ersoy Şığva
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Hatay

Bu çalışmada, trakea stenozu nedeniyle hastaların klinik sonuçları 
incelendi.

Çalışma planı: 2010 Kasım ile Ekim 2019 arasında kliniğimizde 
trakea stenozu cerrahi uygulanan tedavisi yapılan 5 hasta retrospesif 
olarak incelendi. 

En sık kullanılan tanı aracı rijit bronkoskopi idi. 
Hastalara rezeksiyon ve uç-uca anastomoz yapıldı.
Ortalama hastanede kalış süresi 10 gündü. Morbidite, mortalite 

izlenmedi.
Anahtar kelimeler: Uzamış entübasyon,trakeal stenoz,trakeal rezeksiyon

P-051

Geç DöneM özofaGus PerforasyonlarınDa 
aGresif Cerrahi GirişiMler
Tülin Durgun Yetim, Kerem Karaarslan, Beniz İrem Ersoy Şığva
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Hatay

Amaç: Özofagus perforasyonlarının erken dönemde başvuran 
hastalarının yanısıra terörle mücadele kapsamında yurtdışında yara-
lanan hastalar kliniğimize geç dönemde geldiklerinden geç dönem 
özofagus cerrahisi konusunda edindiğimiz tecrübelerimizi paylaşmak 
istedik.

Materyal-Metod: Bu çalışmada, 2010 -2018 yılları arasında özo-
fagus perforasyonu nedeni ile tedavi uygulanan 14 hasta İlk 24 saat 
içerisinde tanı konulan olgular erken, 24 saat sonra tanı konulanlar 
ise geç dönem olarak değerlendirilerek cerrahi tedavi sonuçları ret-
rospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:  Hastaların ( 25-60y ) yaş ortalaması 42.5 idi. Hastaların 
12’ i erkek, 2’si kadındı. Erken tanı konulan 4 hastaya primer onarım, 
geç tanı konulan 10 hastanın, mediastinit tablosu ile gelen 5 ‘ine ön-
celikle drenaj, dekortikasyon eksklüzyon, total diversiyon, sonrasın-
da 3 hastaya özofagogastrik anostomoz 2’sine kolon interpozisyonu 
yapıldı, sınırlı perforasyonu olan 2 hastaya primer onarım, 2 hastaya 
stent uygulama ve 1 hastaya ise medikal tedavi uygulandı.

Sonuç: Özellikle ateşli silah yaralanmalarında özofagus perforas-
yonu akılda tutulmalıdır. Geç dönem komplike özofagus perforas-
yonlarında eksklüzyon ve total diversiyon ilk etapta hastanın hayati 
tehlikesini azaltmakta, ikinci seansta yapılacak olan anostomoz için 
zaman kazandırmakta başarılı bir yöntem olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: özofagus perforasyonları,geç dönem,agresif cerrahi girişim

P-052

Göğüs ağrısının GözarDı eDilen seBePlerinDen 
Biri: sPontan PnöMoMeDiastinuM
Cumhur Murat Tulay
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi AD

Amaç: Spontan pnömomediastinum(SPM) göğüs ağrısıyla acil 
servise başvuran hastalarda nadir görülen klinik bir durumdur. 
İnsidansı yaklaşık olarak 1/30000'dir. Artmış alveoler basıncın alve-
ol rüptürü ile sonuçlanarak serbest havanın mediastene geçişi temel 
faktör olarak düşünülmektedir. Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran 
15 spontan pnömomediastinum hastasının bulguları, tedavi süreçleri 
ve rekürrens durumları retrospektif olarak incelendi.

Olgular-Yöntem: Ani başlayan göğüs ağrısı ile acil servise gelen ve 
yapılan incelemelerde SPM tanısı alan 18 yaş ve üzeri 15 hasta ça-
lışmaya dahil edildi. Hastaların tıbbi geçmişi, klinik bulguları, akciğer 
grafi ve tomografi görüntüleri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:  Çalışmaya dahil edilen 15 hastanın ortalama yaşı 21±2
Hastaların bilinen hastalık öyküsü yoktu.
SPM gelişen olgularda en sık görülen bulgu göğüs ağrısı(%100)
Ses değişikliği ve subkütan amfizem 15 hastanın 12'sinde tespit 

edildi.
Ortalama vücut kitle endeksi 18.9± 1.6 kg/m2 
Pnömomediastinum 4 hastada akciğer grafisinde belirlenemezken; 

tomografi tüm hastalarda tanıya ulaşılmasını sağladı. 
Tüm hastalar hospitalize edilerek günlük akciğer grafisi ile takip 

edildi. Yatışları esnasında komplikasyon olmadı.
Hastalar nazal yolla uygulanan 5 lt/dak. oksijen, analjezik tedavi ve 

antibiyoterapi ile takip edildi. 
Hiçbir hastaya bronkoskopi ya da endoskopik girişim yapılmadı. 
Ortalama yatış süresi 3±1 gündü.
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Taburculuk sonrası özelilkle astım açısından hastalar göğüs hasta-
lıkları kliniğine yönlendirildi. Hiçbir hastada havayolu hastalığı bul-
gusu bulunmadı. 

15 hastadan 2'si kardeşti ve birer ay arayla SPM tanısı ile hastane 
yatışları gerçekleşti. 

Ayrıca SPM 2 hasta, bu tanıdan 3 ve 7 ay sonra spontan pnö-
motoraks tanıları ile yatırıldı ve opere edildi. Hastaların hiçbirinde 
rekürrens görülmedi

Sonuç: Spontan pnömomediastinum, göğüs ağrısıyla başvuran 
özellikle genç ve zayıf hastalarda unutulmaması gereken önemli bir 
durumdur. Sekonder nedenler dışlandıktan sonra,hastalar konserva-
tif yaklaşım ile takip edilebilir.
Anahtar kelimeler: göğüs ağrısı, pnömomediastinum, acil servis

P-053

Geriatrik hastaDa sPontan PnöMotoraks 
yönetiMi: olGu sunuMu
Kadir Baturhan Çiflik, Yücel Akkaş, Büşra Özdemir, Yasin Burak Yılmaz, 
Bülent Koçer
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş: Spontan pnömotoraks sıklıkla subplevral bleplerin rüptüre 
olması veya amfizematöz büller nedeniyle oluşur. Primer ve sekonder 
olarak sınıflandırılır. Pnömotoraks nedeni ne olursa olsun müdahale 
endikasyonu var ise acil olarak girişim yapılması gereken bir durum-
dur. Acil servislerde yönetimi basit gibi görünse de hastaların öyküleri 
müdahaleyi geciktirebilmektedir. Biz de 92 yaşında, travma ve kronik 
akciğer hastalığı öyküsü olmayan bir pnömotoraks vakasını sizlere 
sunmak istedik.

Olgu: Doksaniki yaşında vücut kitle indeksi 20 olan kadın hasta 
acil servise yaklaşık 3 gündür olan nefes darlığı ve sağ göğüs ağrısı 
şikayeti ile başvurdu. Travma öyküsü olmayan hastaya çekilen akci-
ğer grafisinde sağda pnömotoraks görülmesi üzerine tüp torakostomi 
uygulanarak su altı drenajı sistemine alındı (Resim 1A,1B). Servise 
yatışından sonra tekrar tıbbi öyküsü alınan hastanın, travma öyküsü 
bulunmamakla beraber, sigara öyküsü, mesleki maruziyet ve herhan-
gi bir akciğer hastalığı öyküsü de bulunmamaktaydı. Daha önce pnö-
motoraks atak öyküsü de olmayan hastanın toraks tomografisinde, 
iki taraflı yaygın amfizematöz görünüm mevcuttu (Resim 1C). Hasta 
3. günün sonunda sağ akciğerinin ekspanse olması üzerine tüp tora-
kostomisi sonlandırılarak taburcu edildi. Takiplerinde komplikasyon 
gelişmedi (Resim 1D).

Sonuç: Acil servislere gelişlerde travma öyküsü olmayan geriatrik 
hastalarda spontan pnömotoraks ihtimali de akılda tutulmalı ve basit 
bir radyolojik yöntem olan akciğer grafisi ile ön tanı desteklenmeli 
veya ekarte edilmelidir. Geriatrik hastaların solunum kapasitesinin 
gençlere göre daha düşük olmasından dolayı erken müdahale önem 
kazanır. Hastanın genel durumu müsait ise ayırıcı tanı amacıyla to-
raks tomografisi de istenmelidir ancak müdahale için geç kalındığın-
da mortal sonuçların olabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Geriatrik hasta, spontan pnömotoraks, erken müdahale

Resim 1. A: Tüp torakostomi öncesi akciğer grafisi, B: tüp torakostomi sonrası akciğer grafisi, C: has-
tanın toraks-BT görüntüsü, D: bir hafta sonraki takibindeki akciğer grafisi

P-054

naDir Görülen skaPula konDrosarkoMu
Esen Gündüz Zorsu1, Siyami Aydın2, Esmehan Pehlivan3, Osman Eroğlu4

1Hatay Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Hatay 
2Hatay Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Hatay 
3Hatay Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü, Hatay 
4Hatay Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği,

Skapula kondrosarkomu, tüm kemik kondrosarkomlarının %5-7' 
sini oluşturar. 

Nadir görülmekte olup kıkırdak dokusu üreten kondrositlerden kö-
ken alan malign primer kemik tümörüdür.

Klinik olarak belirtilerin başlangıcı ile teshisi arasındaki süre yıllar 
alabileceği gibi, çok agresif aylar içinde belirti veren ve metastaz ya-
pan lezyonlar şeklindede özellik gösterebilir. 

Olgu 63 yaşında erkek hasta. On aydır sırtının sol yarısında şişlik 
ve ağrı mevcuttu.Geniş güvenlik sınırı bırakılarak kitle geniş eksiz-
yonla çıkarıldı.Hasta dört aydır sorunsuz şekilde takibimiz altındadır.

Kondrosarkomada lezyon kemikte kortikal destrüksüyon, litik ya 
da expansil bir lezyon olarak kendini gösterir. 

Uzun kemiklerden farklı olarak göğüs duvarında sternum, kosta ve 
skapula gibi yassı kemiklerde büyük yumuşak doku kitlesi ile karak-
terizedir.Tümörün davranışı genellikle lezyonun histopatolojik yapısı 
ile uyumludur.

Bizim olgu Enneking'in histolojik sınıflandırmasına göre grad 2 
(G2) olup metastaz saptanmamıştır.

Kondrosarkomlarda metastaz ve rekürrens riski en aza indirmek 
için cerrahi sınır korunarak yapılacak geniş rezeksiyon tedavinin te-
melini oluşturur. Nadir görülmesi nedeni ile radyoterapi ve kemote-
rapinin etkinliği tartışmalıdır.
Anahtar kelimeler: kondrosarkom, cerrahi, skapula

 
Resim 1. MR görünümü
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P-056

vats tiMektoMi sonuçlarıMız
Salih Çokpınar1, Serdar Şen1, Gülseren Birgül Antepüzümü Sezgin1, 
Selda Şen2

1Adnan Menderes Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Aydın

Ocak 2018 yılından itibaren timoma ve non-timomatöz myastenia 
gravis tanısı ile VATS timektomi yapılan olguları değerlendirdik. Ol-
gularımız yaş ortalaması 50,2 idi. 4 erkek, 4 kadın idi. 3 olguda timik 
hiperplazi, 5 olgunun tanısı timoma idi.Timomaların tanısı sıklıkla Tip 
AB, tümör büyüklerinini ortalaması 4,2 cm, evreleri evre 2 idi. Olgu-
ların tümüne vats timektomi yapıldı. VATS 3. ve 5. İKA kamera portu 
ve çalışma portu olarak 2 porttan yapıldı. Olgular aynı gün moblize 
edildi. 2 olgu yoğun bakımda 1 gün takip edildi. Diğer 5 olgu serviste 
gözlendi. Drenleri 2. gün çekilerek aynı gün taburcu edildiler.
Anahtar kelimeler: VATS, Timektomi, Ağrı kontrolü

Timektomi materyali

P-057

sternal kleft DeneyiMiMiz
Salih Çokpınar1, Gülseren Birgül Antepüzümü Sezgin1, Ali Onur Erdem2, 
Serdar Şen1

1Adnan Menderes Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Aydın

2 aylık kız bebek özellikle ağlarken göğsünde çökme şikayeti ile 
polikliniğimize başvurdu. Pektus ekscavatum ön tanısı ile Pediatri kli-
niğinden sevk edilmişti.Yapılan fizik muayenede ağlamakla boyuna 
kadar yükselen ve jugulumda palpe edilen pulsasyon ve manibrium 

sterni üzerinde paradoksal hareket görülmesi üzerine subtotal ster-
nal kleft tanısı kondu. Olgu gerekli hazırlıklar sonrasında opere edil-
di. Median sternotomi insizyonu yapıldı. Defektif sternum kenarları 
ortaya kondu. Sternum kenarlarının alt yüzünden plevralar serbest-
leştirildi. Sternum kenarları deperioste edildi. Sternumun inferiorda 
birleştiği alandan wedge osteotomi ile rezeksiyon yapıldı. Sternum 0 
no etibond sütür ile normal anatomik haline getirildi. İşlem sırasında 
sağ hemitoraksta plevra açıldı. 1 adet nelaton sonda toraksa konarak 
hemovac drene bağlandı. Postopetif yoğun bakımda izlenen olgu-
nun toraks dreni 2.gün sonlandırıldı ve olgu 5. gün taburcu edildi. 
Poliklinik kontrolünde yara yerinde ve fizik muayenesinde patoloji 
görülmedi.
Anahtar kelimeler: Göğüs Duvarı Deformitesi, Kleft, Sternum

 
Resim 1. Sternal Kleft

P-058

tiMektoMiDen 10 yıl sonra Görülen Plevral 
yayılıM
Salih Çokpınar1, Gülseren Birgül Antepüzümü Sezgin1, Nesibe 
Kahraman Çetin1, Serdar Şen2

1Adnan Menderes Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Aydın

66 yaşında kadın hasta Ağustos 2008 yılında kist hidatik nedeniyle 
operasyon hazırlığında iken tarafımızca yapılan radyolojik inceleme-
de ön mediastende kitle izlendi. Öncelikle kist hidatik operasyonu 
yapıldı. Yaklaşık 2 ay sonra median sternotomi yapılarak maksimal ti-
mektomi yapıldı. Timoma tip AB olarak raporlanması üzerine Onko-
loji Kliniği ile değerlendirilerek adjuvan RT verildi.Takiplerinde 10 yıl 
boyunca patoloji izlenmeyen olguya Temmuz 2017 de çekilen kont-
rol toraks bt de sağ hemitoraksta multipl plevral kitleler izlenmesi ve 
yıllık kontrolünde plevral kitle boyutunda büyüme görülmesi üzerine 
Kasım 2018 de PET-CT ile değerlendirildi. PET-CT de multipl FDG 
tutulumu olan plevral alanlar izlendi. Transtorasik biopsisinde timo-
ma raporlanması üzerine olguya sağ torakotomi yapılarak total parie-
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tal plörektomi ve viseral plevrayadekortikasyon uygulanarak multipl 
nodüler tümörler uzaklaştırıldı. Patoloji sonucu timoma Tip B2 olarak 
raporlandı. Postop olgu 5. gün dreni sonlandırılarak taburcu edildi. 
Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi konsültasyonları yapıldı.
Anahtar kelimeler: Disseminasyon, Plevra, Plevral Plak, Timoma

Resim 1. Timoma-Plevraya yayılım

P-059

yaşlılarDa akCiğer kanseri rezeksiyonu 
sonrası uzun süreli sağkalıMı etkileyen 
faktörler
Serkan Bayram, Onur Derdiyok, Aysun Kosif, Serda Kanbur, Alper Suer, 
Çağatay Tezel, Volkan Baysungur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sureyyapasa Gogus Hastaliklari ve Gogus Cerrahisi Egitim ve 
Arastirma Hastanesi Gögüs Cerrahisi Klinigi

Amaç: 75 yaş ve üzeri hastalarda akciğer kanseri için akciğer rezek-
siyonu sonrası uzun süreli sağkalımı ve ilişkili faktörleri tanımlamak.

Yöntem: 2010 ile 2015'ye kadar küçük hücreli dışı akciğer kanseri 
nedeniyle akciğer rezeksiyonu yapılan 75 yaş üstü tüm hastaların tıb-
bi kayıtları gözden geçirildi.

Bulgular:  109 hasta vardı (91 erkek, 18 kadın). Ortanca yaş 77,9 
idi (aralık 75-85 yıl). Genel olarak 1 ve 5 yıllık sağkalım sırasıyla % 
75,2 ve % 41,28 idi. Histolojik alt tip, diyabet, böbrek yetmezliği, 
önceki miyokard infarktüsü veya konjestif kalp yetmezliği 5 yıllık 
sağkalımdaki farklılıklarla anlamlı olarak ilişkili değildi. Kadın cinsi-
yet ve prostat nedeniyle opere olmaması sağkalım artışı ile ilişkiliydi.
(5 yılda 45 hasta % 41,28 ). Preoperatif zorlu ekspiratuar volümün 
1 sn (FEV1) sınırlaması içerisinde uzatılması sağkalımı etkilemedi. 
Patolojik evre ile beş yıllık sağkalım IA 19 /7 % 36,84; IB, 32/ 16 
% 50; IIA, 41/18 % 43,9 ve IIB, 17/ 4 % 23,5. Lobektomi ve pnö-
monektomi yapılan hastaların, beş yıllık sağkalımları % 45,74 ve % 
18,18 idi.

Sonuç: Akciğer kanseri nedeniyle cerrahi rezeksiyon yapılan yaşlı 
hastalarda anlamlı uzun süreli sağkalım elde edilebilir. Rezeksiyondan 
en fazla yararlanacak hastaları belirlemek için dikkatli hasta değerlen-
dirmesi ve seçimi gereklidir. Erkek hastalarda,prostat nedeniyle opere 
olan hastalarda ve nefes darlığı ile başvuranlarda daha kısa sağkalım 
gözlendi. Beklenebileceği gibi sağkalım, rezeksiyonun büyüklüğüne 
ve ilk patolojik evreye de bağlıydı.
Anahtar kelimeler: yaşlı hastası,akciğer kanseri, tedavi yönetimi

P-060

uniPortal vats; uyanık hastaDa insiDental 
yakalanan DiyafraM rüPtür onarıMı
Ömer Faruk Demir1, Ömer Önal1, Leyla Hasdıraz1, Fahri Oğuzkaya1, Ayşe 
Ülgey2, Şenay Demir3

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aneatezi ve Reanimasyon Ana Bilim dalı, Kayseri 
3Kayseri Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Kayseri

Giriş: Uniportal VATS uygulaması tanımlandığı günden itibaren 
göğüs cerrahları arasında giderek popüler olmuş ve gelişmeye devam 
etmiştir. Artan bu gelişmelere paralel olarak uyanık hastalarda da pek 
çok farklı uygulamalarla Uniportal VATS literatürdeki yerini almıştır. 

Olgu: 57 yaşında solunum sıkıntısı nedeniyle acile başvuran has-
tanın fizik muayenesinde sağ akciğerde solunum sesleri azalmıştı. 
Çekilen akciğer grafisinde sol akciğerde opasite tesbit edilen hastaya 
CT çekilmiş sol da masif plevral efüzyon ile uyumlu görünüm tespit 
edilmişti. Hastanın 5 yıl önce Mide kanseri nedeniyle geçirilmiş batın 
cerrahisi mevcuttu. Hastaya plevral sıvı örneklemesi yapıldı. Alınan 
plevral mayinin sero hemorajik renkte, exuda vasfında olması üzerine 
hastada malign plevral efüzyon düşünülerek sedasyon altında vats ile 
plöredez planlandı. Vats sırasında mayisi boşaltılan hastanın diafram 
da yaklaşık 4 cm boyutunda diyafram rüptürü tespit edildi. Hastanın 
genel durumunun genel anesteziyi tolere edemeyecek düzeyde ol-
ması üzerine, anestezi ile intraoperatif görüşülerek uyanık hasanın 
sedasyonuna derinleşerek devam edilmesine karar verildi. Plevral 
efüzyon boşaltımı için kullanılan uniportal alandan torokoskopik 
olarak mevcut diyafragmatik rüptür alanı onarıldı. Resim(1) Hastaya 
tek seansda genel anestezi olmadan, hem plöredez, hemde diafram 
rüptür onarımı yapıldı. 

Sonuç: Uniportal Vats genel anesteziyi tolere edemeyen hastalar-
da da oldukça etkin bir cerrahi uygulama tekniğidir.
Anahtar kelimeler: Diyafram rüptürü, Uniportal Vats, Uyanık Hasta

Resim 1. Diyafram rüptürü intraoperatif görünüm
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P-061

olDukça naDir Bir olGunun sunuMu: "Göğüs 
DuvarınDa sinoviyal kist"
İlteriş Türk1, Şevki Mustafa Demiröz1, Funda Demirağ2, Göktürk Fındık1

1TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
SUAM, Patoloji Kliniği

Giriş: Sinoviyal kistler eklem içinde ya da paraartiküler yerleşen, 
içi sıvı dolu kitlelerdir. Kist duvarının sinoviyal membran ile döşeli 
olmasıyla diğer eklem patolojilerinden ayırt edilirler. Hastalar sıklıkla 
eklemde hareket kısıtlılığı ve ağrı ile başvururlar. Pek çok vaka idiyo-
patik olarak tespit edilmektedir. 

Olgu: 25 yaşında kadın hasta, sırtında 1 ay önce fark ettiği ve 
zamanla büyüyen, ağrılı yumuşak doku lezyonu nedeniyle tarafımıza 
başvurdu. Çekilen Toraks MR'da, sol skapula inferior komşuluğu se-
viyesinden başlayıp toraks sol posterolateral duvarını içerisine alarak 
inferiora uzanım gösteren, 8x6x2,5 cm boyutlarında, T1A sekans-
larında belirgin hipointens, T2A sekanslarında belirgin hiperintens, 
post kontrast T1A sekanslarında belirgin çevresel kontrastlanma gös-
teren, septasyonlar da içeren kistik kitle lezyonu izlendi. Kistik lez-
yonun apse veya tümöral oluşum olabileceği raporlandı. Lezyonun 
semptomatik olması ve histolojik verifikasyon yapılması amacıyla 
eksizyon kararı alındı. Genel anestezi altında lateral dekübit pozis-
yonda, sol skapulanın inferiorundan cilt-cilt altı dokuların disseksiyo-
nunun ardından serratus kası geçildi ve kistik lezyona ulaşıldı. Lezyon 
etraf dokulardan disseke edildi ve intakt olarak çıkarıldı. Post operatif 
patoloji sonucunda lezyonun "sinoviyal kist" olduğu raporlandı. Kist 
içeriği herhangi bir mikroorganizma ile enfekte değildi. Hasta post 
operatif 2. günde taburcu edildi ve 1 yıllık izlemlerinde herhangi bir 
nüks ve semptomların tekrarı görülmedi. 

Sonuç: Sinoviyal kistler, sıklıkla diz, dirsek ve omuz gibi ekstre-
mite eklemlerinde görülmekle beraber; intranöral, ekstranöral veya 
kas içine yerleşerek harici bölgelerde de patoloji oluşturabilirler. 
Semptomatik vakalarda cerrahi seçeneği her zaman göz önünde 
tutulmalıdır. Göğüs duvarında sinoviyal kist olgusu literatürde ince-
lendiği kadarıyla daha önce yalnızca 1 kez raporlanmıştır. Biz de bu 
oldukça nadir karşılaşılan olguyu sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: göğüs duvarı, sinoviyal kist, skapula, toraks MR

 
Toraks MR Koronal Kesit

P-062

alışılMaDık Bir hePatik kist hiDatik 
koMPlikasyonu: fiBrotoraks
Tuba Şahinoğlu, İsmail Levendoğlu, Hüseyin Yıldıran
Konya Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya

Giriş: Fibrotoraks genellikle plevranın ciddi inflamasyonu sonucu 
ortaya çıkan,her iki plevra yaprağının kalınlaşması ile akciğerin ve 
toraksın ekspansiyonunun kısıtlandığı bir kliniktir.Etiyolojide asbest 
maruziyeti,ampiyem,hemotoraks,tüberkuloz,bağ doku hastalıkla-
rı,üremi,ilaç reaksiyonları veya terapötik plöredezi gibi nedenler sı-
ralanabilir.Uygun vakalarda plevral dekortikasyon yapılacak cerrahi 
tedavidir.Sunduğumuz olgu, parapnömonik effüzyon kabul edilerek 
medikal tedavi verilmiş ancak cevap alınamamış,dekortikasyon es-
nasında diyafragmaya fistülize olmuş hepatik kist hidatiğe sekonder 
geliştiği görülen fibrotorakstır.

Olgu: 62 yaşında bayan hasta göğüs hastalıkları servisinden yatı-
şının 12.günü,tedavi ile gerilemeyen plevral effüzyon nedeniyle kon-
sülte edildi.İlk başvuru şikayeti yan ağrısı,öksürük ve balgam olan 
hastanın genel durumu iyi,bilinç açık,koopereydi.Oskültasyonda sağ 
hemitoraksta orta ve alt zonlarda solunum sesleri azdı. Anamnezinde 
diyabet,hipertansiyon,karaciğer operasyonu(kist nedeniyle) ve he-
moroid operasyonu dışında özellik yoktu.Antibiyoterapi almaya 
devam eden hastanın torasentez ile alınan plevral mayii sitolojisi 
benigndi. Toraks BT’ sinde sağda en kalın yerde yaklaşık 6 cm ölçü-
len,oblik fissür içerisine uzanım gösteren plevral effüzyon mevcuttu.
Sağ akciğer üst lobda hafif,orta ve alt loblarda belirgin fibrotik deği-
şiklikler,orta ve alt lobda kompresyon atelektazileri,alt lob posterior 
bazal segmentte hafif fibrotik değişiklikler dikkati çekmekteydi.Sağ ta-
rafta parakardiyak yağ doku içerisinde 22x15mm boyutunda nodüler 
yumuşak doku görünümü,kesit dahilinde karaciğer sağ lobda kubbe 
düzeyinde 35x25mm,27x20 mm ve 15x8 mm boyutunda hipodens 
kistik lezyonlar mevcuttu(hidatik kist?).Sağ lobu defektifti.Hastaya 
tüp torakostomi planlandı.Ancak,dijital muayenede plevranın olduk-
ça kalınlaşmış olduğu tespit edildi.Göğüs tüpünün efektif çalışmadığı 
görüldü.Total dekortikasyon yapıldığında diyafragmatik yüzde lobule 
yapılar görüldü.Genel cerrahi bölümü tarafından diyafragmaya fis-
tülize olmuş hepatik kist hidatiğe unroofing+kapitonaj uygulandı.
Postoperatif 3.gününde apikal dreni,6.gününde bazal dreni çekildi.
Kliniği düzelen hasta albendazol tedavisiyle taburcu edildi. 

Tartışma ve Sonuç: Çoğunlukla plevral veya parankimal kay-
naklı enflamasyonlar fibrotoraksa neden olur.Hepatik kist hidatiğin 
komplikasyonu olarak ise nadir karşılaşılmaktadır.Bu vakada,dekor-
tikasyon uygulanması ve diyafragmaya fistülize olmuş hepatik kist 
hidatiğe cerrahi müdahale yapılması hastamızın kliniğinin tamamen 
düzelmesini sağlamıştır.Tedavi ile gerilemeyen plevral effüzyonlarda 
bu olguda da olduğu gibi fibrotoraks gelişebileceğinin ve uygun za-
manda hastaya dekortikasyon planlanmasının klinik semptomların 
düzelmesinde çok etkili olacağının unutulmaması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Dekortikasyon, Fibrotoraks, Hepatik Kist Hidatik
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İntraoperatif

Resim 1. İntraoperatif tespit edilen, diyafragmaya fistülize olmuş hepatik kist hidatik

P-063

izole Göğüs Duvarı tutuluMu Gösteren 
lenfoMa
Fatoş Kozanlı1, Hasan Çakar2

1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kahramanmaraş 
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kahramanmaraş

Amaç: Ekstanodal olup, mediyasten tutulumu olmadan göğüs 
arka duvarında kitle ile başvuran Non-Hogkin lenfomalı bir olguyu 
literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık.

Yöntem-Gereçler: 71 yaşında bayan olgu, sol omuz başında şiş-
lik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede; sol omuz 
başında yaklaşık 10 cm çaplı, lastik kıvamında, fikse kitle ve cilt do-
kusunda ekimoz tesbit edildi. Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve sağ 
omuz MR‘ı öncelikle lipomu düşündüren 8x6 cm çaplarında kitle 
olarak yorumlandı (Şekil 1. Toraks CT’ de göğüs duvarında kitle). 
İnce iğne aspirasyon biopsisi tanısal sonuç vermedi. Hastanın opere 
edilmesine karar verildi. Operasyon sırasında kitlenin çevre kas doku-
lara invaze olduğu görüldü. Malignite olasılığı nedeni ile makroskopik 
olarak sağlam cerrahi sınırlar bırakılarak kitle çevre kas dokuları ile 
birlikte total olarak rezeke edildi.

Bulgular: Patoloji sonucu 11x9x5 cm çapında kitle ve histopatolo-
jik olarak B Hücreli Non Hodgkin lenfoma olarak raporlandı. Hastaya 
postoperatif çekilen PET CT de başka bir odak tesbit edilmedi. Hasta 
hematoloji tarfından kemoterapi protokolüne alındı. 

Sonuç: Lenfomalar primer olarak intratorasik neoplazm olma-
makla birlikte, mediyasten ve akciğer parankim tutulumu gösterirler. 
Hodgkin dışı lenfomalarda göğüs duvarı invazyonu %2–5 oranında 
görülmektedir. Bizim olgumuzda mediyasten tutulumu olmaksızın, li-
teratürde belirtilen lokalizasyonlar dışında göğüs arka duvarında ska-

pulanın süperiorunda kitle mevcuttu. Olgumuzda B hücre semptom-
ları yoktu ve LDH değeri normaldi. Sistemik kemoterapi uygulanan 
olgumuza, takibinin 6. ayında çekilen kontrol PET/ CT’de, malignite 
düzeyinde tutulum odağı tesbit edilmedi. Tanı sonrası 2. yılında olup, 
takip altındadır.
Anahtar kelimeler: Göğüs duvarı, lenfoma, cerrahi

Toraks CT'de göğüs duvarında kitle

Göğüs duvarındaki kitlenin radyolojik görünümü

P-064

BiPortal viDeotorakoskoPik MeDiastinal 
haMartoM rezeksiyonunDan yarar Gören ağır 
Myastenia Gravis olGusu
Mehlika İşcan, İsmail Sarbay, Akif Turna
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Genellikle soliter pulmoner nodül olarak tesadüfen tanı alan 
hamartom akciğerin en sık görülen benign tümörüdür. Solunum epi-
teli, kıkırdak dokusu, fibröz elemanlar, yağ, bağ dokusu ve düz kas 
gibi karışık anormal doku içerebilir. Mediastinal hamartom ise olduk-
ça nadir görülür. Sıklıkla görülen anterior mediastin kitleleri; timoma, 
lenfoma, germ hücreli tümör, timik kistler, paratiroid adenomları ve ti-
roiddir. Timomalı hastaların %30’unda miyastenia gravis görülürken, 
myastenia gravisli hastaların %15’inde timoma vardır. Miyastenia 
gravis, nöromusküler kavşaktaki asetilkolin reseptörlerine karşı olu-
şan antikorların reseptör sinyali kaybına neden olarak kas güçsüzlü-
ğü, yorgunluk gibi klinik oluşturan nöromüsküler iletim bozukluğuna 
yol açan otoimmün bir hastalıktır. Timektominin myastenia gravisin 
tedavisinde etkin olduğu bildirilmiştir.

Olgu: Altmış sekiz yaşında erkek hasta, 4 yıl önce konuşma bozuk-
luğu, çift görme, güçsüzlük şikayetleri üzerine tetkik edilmiş ve myas-
tenia gravis tanısı almış idi. Bir yıl önce miyastenia gravis nedeniyle 
gelişen dispne ve genel durum bozukluğu tanısıyla 4 ay boyunca 
yoğun bakım ünitesinde trakeostomiye bağlı mekanik ventilatör ile 
takip edilmiş. Hasta, ayda 1 kez intravenöz immünoglobulin (İVİG), 
günde 4 kez 60 mg piridostigmin bromid ve günde 1 kez 10 mg pred-
nizolon tedavisi kullanmakta ayrıca trakeostomisi olan hasta sürekli 
olarak trakeostomi yardımıyla mekanik ventilatör cihazına bağlı idi. 
Hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde; anterior mediastinde kal-
sifikasyonlar içeren 32x17 mm timoma düşündüren yumuşak doku 
lezyon raporlanması üzerine hem myastenia gravis semptomlarında 
regresyon sağlayabilmek hem de muhtemel timomanın tedavisi için 
beş gün süre ile İVİG tedavisi verilmesinin ardından sağ biportal vi-
deotorakoskopik timektomi yapıldı. Hasta ameliyat sonrası 3. günde 
taburcu edildi. Histopatolojik incelemede vasküler ve lipomatöz kom-
ponentten oluşan hamartom tanısı koyuldu. Hasta 6. ay kontrolün-
de, sadece günlük 120 mg pridostigmine ihtiyaç gösterir hale geldi. 
Olguda, mekanik ventilatöre desteği gereksinimi günde 3 saate düş-
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tü. Hasta, ameliyat sonrasında 6 aydır başka bir problem olmaksızın 
takip edilmektedir.

Sonuç: Anterior mediastinal yerleşimli hamartom çok nadir ola-
rak izlenir. Myastenia gravisli hastada yapılan rezeksiyon, lezyonda 
timusun normal doku komponentleri görülmese bile myastenia gra-
visin tedavisinde rol oynayabilir. Bu etkinin mekanizmaları için ileri 
çalışmalara ve tek tek olgu sunumlarından çok, olgu serilerinin irde-
lenmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: hamartom, mediasten, miyastenia gravis, timektomi, vats

Resim 1. Mediastinal Hamartom Toraks BT Kesiti

P-065

Periferik yerleşiM Gösteren interkostal 
sinir orijinli sChwanoMa olGusuna Cerrahi 
yaklaşıM
Jelena Uyumaz1, Türkan Dübüş2

1Taksim GOP Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul 
2SBÜ, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Giriş: Toraks yerleşimli schwannomalar sıklıkla kostovertebral 
yerleşim gösteren sinir kılıfından orijin alan tümörlerdir. Sadece 
%10 undan azı periferik interkostal sinirlerden köken alırlar. Nadir 
de olsa malinite potansiyeli mevcuttur. Genellikle semptom vermez-
ler. Cerrahi tedavi sonrası çok ender de olsa nüks görülebilir (1). 
Olgumuzu nadir lokalizasyon göstermesi, semptomatik olması dola-
yısıyla literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık.

Olgu: 43 yaşında kadın hasta, son 1 yıldır devam eden sağ arka 
göğüs duvarında ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Fizik muaye-
nede sağ posterior torakal bölgede sert şişlik palpe edildi. Radyolojik 
incelemelerde (akciğer grafi, toraks bilgisayarlı tomografi, pozitron 
emisyon tomografisi) sağ hemitoraksta 10. ve 11. interkostal mesa-
fede lokalize, 10. kostada destrüksiyon yapmış, komşu akciğer alt 
lob posterobazal segmentte kompresif atelektazi oluşturmuş düzgün 
sınırlı 46x28 mm aksiyel boyutlarında kitle imajı tespit edildi. Orta 
derecede FDG (fluorodeoksiglukoz) tutulumu mevcut kitleye tanısal 
amaçlı tru cut biyopsi uygulandı. Sitopatoloji sonucu iğsi hücreli ne-
oplazi olarak yorumlandı. Ayırıcı tanıda fibromatozis, düşük dereceli 
fibrosarkom, soliter fibröz tümör, adipoz doku, nöral ve kondrosit 
kökenli lezyonlar düşünüldü. Hastaya operasyon kararı verildi. Sağ 
posterolateralden yaklaşık 15 cm´lik cilt insizyon yapıldı. Kas dokusu 
disseke edilerek kitle palpe edildi. Kostotom yardımı ile kitle ile birlik-
te parsiyel 10 ve 11. kostalara enblok rezeksiyon uygulandı. Nithinol 
fiksing plaklar (4 adet), titanyum bar (2 adet) ve kollajen membran (4 
adet) kullanılarak göğüs duvarı rekonstrüksyonu sağlandı. Kanama 
kontrolünü takiben toraksa bir adet hemovac dren yerleştirildi. Katlar 
anatomiye uygun olarak kapatıldı.Hasta postoperatif serviste takibe 

alındı. Takiplerinde problemi olmayan hasta, 6cı gün hemovac dreni 
sonlandırılarak taburcu edildi. Postoperatif patoloji sonucu cerrahi 
sınırlar negatif schwannoma olarak raporlandı. Poliklinik kontrolleri 
devam eden hasta 4. ayında olup genel durumu stabil seyretmektedir.

Tartışma/Sonuç:  Periferik interkostal sinir kaynaklı schwanno-
malarda seçilecek tedavi yönemi cerrahi rezeksiyon olup gerek tanı 
gerekse tedavide genellikle yeterli olmaktadır (1). Olgumuzda da ke-
sin tanı tru cut biyopsi ile konulamayıp tümörün komplet eksizyonu 
sonrası konulmuştur. Toraks bilgisayarlı tomografi tümörün yapısını 
belirlemede önemli olup pozitron emisyon tomografinde schwanno-
malarda benign ve/veya malign ayırımı yapılamamaktadır. 

Kaynaklar
1. Dural K, Koçer B, Günal N, Gülbahar G, Sakıncı U. İnterkostal sinirden kö-

ken alan schwannoma: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi 
Derg 2008;16:129-30.

Anahtar kelimeler: Schwannoma, toraks duvarı, interkostal sinir, cerrahi

Resim 1. Sağ posterior göğüs duvarı schwannoma olgusu (ameliyattan bir kesit)

P-066

akCiğer haCiM azaltıCı Cerrahi sonrası 
Görülen naDir Bir koMPlikasyon: 
suBkonjonktival aMfizeM
İsmail Sarbay, H. Volkan Kara, Mehlika İşcan, Ömer Faruk Sağlam, Akif 
Turna
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi

Giriş: Akciğer Hacim Azaltıcı Cerrahi (AHAC), tüm tedavilere kar-
şın dispnesi olan amfizemli, yüksek rezidüel hacimli ve düşük akciğer 
fonksiyonlarına sahip seçilmiş hasta grubunda uygulanmakta olan bir 
işlemdir. Bu operasyon sonrası bazı hastalarda uzamış hava kaçağı ve 
pnömoderma gelişebilmektedir. Bazı ileri olgularda subkonjonktival 
amfizem nadir bir komplikasyon olarak ortaya çıkabilmektedir.

Olgu: 61 yaşında kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan erkek bir 
hasta tarafımıza başvurdu.Hastaya 3 yıl önce sağ akciğerden AHAC 
operasyonu yapılmış idi. Hastanın güncel tetkiklerinde sol akciğer alt 
lobda 12x5mm boyutlarında malignite şüphesi olan bir lezyon göz-
lenmekte idi. Hastanın solunum fonksiyon testlerinde FEV1 0,66 lt 
(%23) ve FEV1/FVC %43 olarak hesaplandı. Bu hastaya tek porttan 
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videotorakoskopik AHAC operasyonu yapıldı ve şüpheli lezyon da 
wedge rezeksiyon ile çıkarıldı.

Ameliyat sonrasındaki ikinci günde hastada pnömoderma gelişti. 
-5 cm H2O negatif başınç uygulanarak takip edilmesine rağmen pnö-
moderma artmaya devam etti. Kalın iğneler ile hava drenajı sağlan-
maya çalışıldı. Postoperatif beşinci günde rutin muayene sırasında 
hastada subkonjonktival amfizem tespit edildi(Şekil). Hastanın ciltal-
tına 16F toraks dreni yerleştirilerek ayı bir negatif basınç sistemine 
bağlandı. Takip eden günlerde hastanın hem pnömoderma hem de 
subkonjonktival amfizem bulgusunun ek bir müdahale gerekmeden 
gerilediği gözlendi. Operasyondan sonraki 10. günde toraks ve ciltaltı 
drenleri çekildi. Hasta bu süre zarfında mobilizasyonu kısıtlanmasın-
dan dolayı kuşkulanılan pulmoner emboli ve pnömoni nedeniyle 
gördüğü ek tedavilerinin de ardından postoperatif 30. günde taburcu 
edildi. Cerrahi piyesin incelenmesi ile 1cm'e ulaşan tümör infiltrasyo-
nu ve adenokarsinom tanısı konuldu.

Sonuç: Subkonjonktival amfizem kafa tabanı kırığı gibi travma-
tik olgular dışında oldukça nadir olmakla birlikte uzamış hava kaçağı 
ve pnömodermaya sekonder olarak nadiren ortaya çıkabilmektedir. 
Hava kaçağı ve cilt altı amfizemine zamanında müdahale ile kompli-
kasyonların önüne geçilebilmektedir.
Anahtar kelimeler: AHAC, VATS, subkonjonktival amfizem, pnömoderma

Subkonjonktival Amfizem

P-067

roBotik Cerrahi sonuçlarıMız
Murat Akkuş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş/Amaç: Minimal invaziv cerrahinin yüksek teknoloji ile birleş-
mesi sonucu robotik cerrahi ortaya çıkmıştır. Bu teknoloji ile kliniği-
miz de yapılan Robotik Lobektomi (RL) operasyonları erken dönem 
sonuçlarının sunulması amaçlandı.

Materyal-Metod: Şubat 2015 –Aralık 2018 yılları arasında RL 
operasyonlarına alınan ardışık 35 olgu retrospektif çalışmaya alındı. 
RL olgularının demografik özellikleri, operasyon verileri, postoperatif 
takip ve sonuçlarıyla değerlendirildi.

Bulgular: Olguların 9’u erkek, 26’sı kadın, ortalama yaş 
61,2±12.5 idi. Primer akciğer kanseri 29 olgu, metastatik karsinom 
3 olgu, benign lezyonlar nedeniyle 3 olguya RL uygulandı. Malign 

lezyonların genişliği 3,1±1,1cm saptandı. Ortalama operasyon sü-
resi 185.7±60.7 idi. İki olgu kanama, 1 olgu cihaz arızası nedeniyle 
toplam 3’ünde (%8,6) peroperatuvar torakotomiye dönüldü. Onbir 
olguya sağ üst lobektomi, 2 olguya orta lobektomi, 7 olgu sağ alt 
lobektomi, 7 olgu sol üst lobektomi ve 8 olguya sol alt lobektomi 
uygulandı. 

Beş (%14,28) olgu da uzamış hava kaçağı, 4 (%11,42) olgu atrial 
fibrilasyon, 2 (%5,71) olgu pnömoni olmak üzere 11(%31,42) olgu 
da morbidite saptandı.

Primer akciğer karsinomu 29 olgunun; 17’si (%58,62) Adenokar-
sinom, 8’i (%27,58) Squamöz hücreli karsinom, 2’si (%6,89) küçük 
hücreli karsinom ve 2(%6,89) olguyu carcinoid tümör oluşturmak-
taydı. Patolojik evre; 12 olgu Evre I (IA=6, IB=6), 14 olgu Evre II 
(IIA=8, IIB=6) ve 3 olgu Evre IIIA olarak raporlandı. Benign lezyon-
ların 2’si bronşektazi ve 1 olgu sekestrasyon idi. 

Ortalama yatış süresi 6.9 ±3.2 gün izlendi. Operatif (30-90gün) 
mortalite izlenmedi. Uzun dönem 1 (%2.8) olgu 6. ay kaybedildi. 
Olgular ortalama 18.4 aydır hastalıksız takip edilmektedir.

Sonuçlar: RL güvenli, estetik, komplikasyon oranı düşük, cerrahi 
sonuçları tatminkar bir minimal invaziv yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Robotik lobektomi, Minimal invaziv torasik cerrahi, Robotic 
cerrahi

P-068

BoyunDa naDir Görülen Bir Patoloji: kist 
hiDatik
Gülistan Huriye Bozdağ
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Uşak

Amaç:  Boyun kistleri konjenital, enfeksiyöz-inflamatuar ve neop-
lastik olarak sınıflandırılabilir. Bu çalışmada boyundan mediastene 
uzanım şüphesi ile Göğüs Cerrahisi kliniğine refere edilen, yaklaşık 
8 cm çapa ulaşmış kistik lezyon sebebi ile opere edilen kist hidatik 
vakası sunuldu.

Yöntem:  Altmış altı yaşında kadın hasta kulak-burun-boğaz kli-
niğinden üst mediasten ile ilişkili olabilecek boyun bölgesinde şişlik 
sebebi ile polikliniğimize yönlendirildi.

Bulgular:   Üç yıldır sol boyun bölgesinde giderek büyüdüğü öğ-
renilen yaklaşık 8 cm çapında düzgün sınırlı, yumuşak kıvamlı kistik 
lezyon palpe edildi. Hastanın boyun ve toraks BT incelemesinde; sol-
da supraklaviküler alanda 8 cm kistik lezyon, lezyona komşu alanda 
yaklaşık 3,5 cm hipodens görünüm izlendi. Boyun ve toraks MR gö-
rüntülemesinde; lezyonlar öncelikle benign patolojiler lehine değer-
lendirildi (Resim). Olgu supin pozisyonda, lezyon üzerinden yapılan 
yaklaşık 10 cm’lik insizyonla opere edildi. Yaklaşık 8 cm’lik lezyon 
insize edildiğinde berrak sarı renkli kist sıvısı aspire edildi, kist memb-
ranları görülerek eksize edildi, kist duvarı rezeke edildi. Lezyonun 
anteromedialinde, daha sert, beyaz renkli 4x2 cm ebatlı lezyon total 
eksize edildi. Her iki lezyonun boyun bölgesinde olduğu, mediasten 
ile ilişkisinin olmadığı görüldü. Patolojik tanı her iki lezyon için de kist 
hidatik olarak raporlandı. 

Sonuç:  Enfeksiyöz-inflamatuar boyun kitleleri arasında kist hida-
tik nadir görülen bir hastalıktır. Ekinokokkozisin endemik olduğu böl-
gelerde bile baş-boyun bölgesinin kist hidatiği oldukça nadir olup %1 
oranında görülür. Literatürde izole boyun bölgesinde 12, posterola-
teral servikal bölgede 30 vaka bildirilmiştir. Boyunda şişlik şikayeti ile 
başvuran hastalarda nadir de olsa kist hidatik akılda bulundurulması 
gereken bir hastalıktır. Öykü yol gösterici olmakla beraber kesin tanı 
çoğu zaman peroperatif konur ve patoloji ile desteklenir.
Anahtar kelimeler: boyun, kist, kist hidatik



25-28 Nisan 2019, Belek, Antalya

102

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi KongresiPOSTER BİLDİRİLER

Resim 1.

P-069

yaBanCı CisiM (Makarna) asPirasyonuna Bağlı 
karDioPulMoner arrest: olGu sunuMu
İbrahim Ethem Özsoy, Mehmet Akif Tezcan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi

Giriş: Yabancı cisim aspirasyonları daha sık olarak çocuklar-
da görülmekle birlikte yetişkinlerde de karşılaştığımız nontravmatik 
nonvasküler acillerdendir. Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı olarak 
larengeal ödem, asfiksi ve kardiak arrest gelişebilir. Literatürde kardi-
opulmoner arrestle karşılaşılma oranı %1’ler civarındadır.

Olgu: 70 Yaşında kadın hasta acil servisimize kardiopulmoner ar-
rest olarak getirildi. Hastaya 112 ekipleri ambulansta resüsitasyon uy-
gulamışlar ve acil serviste resüsitasyona devam edildi ve kardiak ritim 
geri döndü. Hikayesinde hastanın Alzheimmer ve demansının oldu-
ğu ve bakımının da çocukları tarafından yapıldığı öğrenildi. Hastaya 
nazogastrik sonda takılmak istendi ancak takılamadı. Çekilen toraks 
BT’de trakeobronşial ağaç içerisinde ve özellikle özofagus ile midede 
dilatasyona yol açan yabancı cisim ile uyumlu lezyonlar tespit edil-
mesi (Resim 1) üzerine hastaya rijit bronkoskopi yapıldı. Rijit bron-
koskopide sağ ve sol ana bronş içerisinde çok sayıda makarna par-
çaları tespit edildi. Görülenlerin hepsi çıkarıldı. Evde olayın ilk oluş 
anından ambulans gelene kadar ki zaman zarfında hipoksik kaldığı 
belirlenen hastaya hipoksik beyin tanısı kondu ve yoğun bakımda 
yatışının 35. gününde ex oldu. 

Sonuç: Bütün dünyada yaşlanan nüfus ve yaşam beklentisinin 
artması ile giderek yaygınlaşan ve sağlık giderlerinde oldukça büyük 
yer tutan hastalık gruplarından biri de demans ve alzheimmerdir. 
Geriatrik yaş grubunun ve özellikle demans ve alzheimmer tanılı yaş-
lıların bakımlarında dikkatli olunmalıdır.
Anahtar kelimeler: Arrest, bronkoskopi, yabancı cisim

Resim 1. Toraks BT'de trakeobronşial ağaçta yiyecek parçaları ve yiyecekle dilate olmuş özofagus

P-070

tanısal zorluk: künt travMa sonrası Geç tanı 
alan DiyafraM rüPtürü
Barış Hekimoğlu1, Büşra Özdemir2, Yücel Akkaş2, Yasin Burak Yılmaz2, 
Kadir Baturhan Çiflik2, Bülent Koçer2

1Ordu Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ordu 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi Kliniği,Ankara

Giriş: Diyafragma rüptürü, ilk olarak 1541 yılında Sennertius tara-
fından tanımlanmış ve ilk başarılı diyafragma onarımı Walker tarafın-
dan 1889 yılında yapılmıştır.

Diyafragma yaralanması olan hastalar tanı konuldukları zamana 
göre üç gruba ayrılırlar. Travmadan sonra ilk iki hafta içerisinde tanı 
konulan olgular akut, akut yaralanmadan sonra herniye olan organ-
da strangülasyon gelişmeden önce tanı konulan olgular latent ve 
strangülasyona bağlı katastrofik olaylar geliştikten sonra tanı konulan 
olgular ise obstrüktif grubu oluştururlar.

Biz de bu çalışmamızda latent grupta yer alan olgumuzu sunmak 
istedik.

Olgu: 35 yaşındaki erkek hasta künt travma sonrası 10. ayda 
nonspesifik göğüs ve karın ağrısı ile kliniğimize başvurdu. Hastanın 
çekilen posteroanterior akciğer grafisinde(PAAG) sağ hemidiyafram 
minimal eleve izlenmekteydi[Resim 1-A]. Laboratuvar bulguları in-
celendiğinde; Hb:15.7 g/dL, Htc: %44.1, beyaz küre: 10400/mm3, 
biyokimyasal değerlerinden total bilirubin 2.34, indirekt bilirubini ise 
1.76 olduğu görüldü. 10 ay öce araç dışı trafik kazası öyküsü olan 
hastada akut dönemde çekilen PAAG ve TBT’de diyafragma kontur-
ları düzgündü [Resim 1-B]. Hastanın nonspesifik göğüs ve karın ağrısı 
mevcuttu. Fizik muayenede sağ hemitoraks bazalinde solunum sesle-
ri alınmıyordu, perküsyonla ise alt zonda matite alınıyordu. Hastaya 
fizik muayane ve anamnezden şüphelenerek diyafragma rüptürü ön 
tanısı ile video-assisted torokoskopi (VATS) yapıldı. VATS ile sağ 
diyafram rüptüre izlenen ve karaciğer herniasyonu görülen hasta-
da[RESİM 1-C] sıkı yapışıklıklar nedeni ile posterolateral torakoto-
miye dönülerek diyafram onarımı yapıldı([Resim 1-D]. Hasta postop 
6.günde taburcu edildi.

Sonuç: Künt diyafragma yaralanmalarında karın içi organlarının 
fıtıklaşma oranının zaman içinde artması ve strangülasyondan do-
layı erken teşhis ve cerrahi tedavi morbidite ve mortaliteyi azaltmak 
açısından çok önemlidir. Bu nedenle torakoabdominal travmalı olgu-
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larda radyolojik görüntüler normal bile olsa eğer hastanın nonspesi-
fik dahi semptomu varsa diyafragma rüptüründen şüphelenilmelidir. 
Diyafram rüptüründen şüphenilen hastalarda ise VATS hem tanı hem 
de tedavi açısından büyük önem taşımaktadır. VATS ile hasta, hem 
diyafram rüptürü şüphesi nedeni ile tomografi ile takibin getireceği 
radyasyon yükünden kurtulmaktadır hem de eş zamanlı operasyon 
ile tedavisi sağlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Diyafragma rüptürü, künt travma, herniasyon

Resim 1. Hastanın travması sonrası çekilen ilk akciğer 1-A, Hastanın preop çekilen posteroanterior 
akciğer 1-B, Hastanın VATS ile gösterilen diyafram rüptürü ve karaciğer herniasyonunun görüntüsü 
1-C, Hastanın torakotomi insizyonundan diyafram rüptür onarımın görüntüsü1-D

P-071

kurşun aDres sorMazsa
Gamze Cetinkaya, Ahmet Emin Sönmez, Ender Para
Hakkari Devlet Hastanesi

Giriş: Ateşli silah yaralanmalarında (ASY) mermi çekirdeği, yük-
sek kinetik enerjisi nedeniyle vücuda girdiğinde karşılaştığı dokula-
rın yoğunluğuna göre seyrini değiştirerek giriş trasesinden farklı bir 
bölgede saptanabilir ve beklenmeyen yaralanmalara yol açabilir. 
Hakkari Devlet Hastanesi’ne terör saldırısı sonucu toraksa nafiz ASY 
ile getirilen; VATS ile diyafragma onarımı ve kosta rezeksiyonu uygu-
lanan bu olgu; ilginç ASY trasesi ve VATS’ın tanı ve tedavideki rolünü 
vurgulamak için sunulmaktadır.

Olgu: Otuzbeş yaş erkek hasta; korucu. Terörle mücadele operas-
yonunda ASY sonrası acil servise getirildi. Fizik muayenede; sol ön 5. 
interkostal aralık (İKA) meme başı medialinde bir adet giriş ve posterior 
aksiller hatta 6. İKA’da çıkış yarası mevcuttu. Toraks bilgisayarlı tomogra-
fide (BT) sol ön 6. kostada hafif deplase ve 8. kostada şiddetli ağrıya yol 
açan parçalı fraktür, minimal sol hemotoraks, sol akciğer alt lob bazalde 
yaygın kontüzyon saptandı. Batın BT’sinde patoloji saptanmayan hasta 
takip ve tedavi amaçlı yatırıldı. Ağrı palyasyonu sağlandı. Kontrol akci-
ğer grafileri stabil seyreden hasta yatışının ikinci günü operasyona alındı. 
VATS ile sol 5 ve 7. İKA’dan açılan port girişlerinden yapılan eksplo-
rasyonda diyafragmada iki ayrı alanda 2 cm büyüklüğünde yaralanma 
tespit edildi ve bir numara prolenle onarıldı. Sekizinci kostadaki parçalı 
fraktür sahası parsiyel rezeke edildi. Akciğer parankiminde herhangi bir 
laserasyon izlenmedi. Hasta beşinci gün taburcu edildi. Poliklinik kontro-
lünde çekilen akciğer grafisinde patoloji izlenmedi.

Sonuç: Toraksa nafiz ASY’de mermi çekirdeğinin toraks içindeki 
seyri çoğu zaman doğrusal değildir. Özellikle diyafragma patolojileri 
akılda bulundurulmalı, klinik veya radyolojik şüphe halinde tanı ve 
tedavi amaçlı VATS eksplorasyon uygulanmalıdır. VATS birçok mer-
kezde uygulanabilen etkili ve güvenli bir minimal invaziv işlemdir.
Anahtar kelimeler: Ateşli silah yaralanması, diyafragma yaralanması, VATS

Diyafragma yaralanması

Resim 1. a) Preoperatif toraks BT görüntüsü, sol kostalar komşuluğuda diyafragma yaralanması? b) 
Peroperatif torakoskopi girişinden görülen diyafragma yaralanması c) Diyafragma onarımı d) Posto-
peratif 3. ay kontrol toraks BT'si

P-072

akCiğer kanseri ile Birlikte eş zaManlı 
iPsilateral DiyafraGMa hernisi
Mehmet Değirmenci
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kahramanmaraş

Amaç: Hem akciğer kanseri, hem de obstrüksiyonlu diyafragma 
hernisi önemli göğüs cerrahisi konularıdır. Bu iki klinik durumun bir 
arada bulunması hastalıkların idaresini daha da zorlaştırmaktadır. Bu 
çalışmada böyle bir durumda uygulanabilecek yöntemleri tartışmak 
amaçlandı. Yöntem: 61 yaşında erkek hasta, 10 yıl önce trafik kaza-
sı geçirmiş. 4 yıl önce akciğerinde nodül olduğu söylenmiş. Sigara 
kullanıyor. Karın ağrısı, yemek yiyememe, kanlı kusma şikâyetleri ile 
gittiği Gastroenteroloji uzmanı tarafından endoskopi yapılmış, Toraks 
BT çekilerek polikliniğimize yönlendirilmiş. Hasta tarafımızdan değer-
lendirildi. Bulgular:  Fizik muayenede hasta kaşektik görünümdeydi. 
Sol alt zonda solunum sesleri alınamıyordu. Yapılan değerlendirme 
sonucunda sol diyafragma hernisi (midenin bir kısmı toraks içinde) 
+ gastrointestinal obstrüksiyon + akciğerde 26x18 mm kitle teşhisi 
konulan hasta opere edildi. Operasyon esnasında daha akut bir tablo 
olduğu için diyafragma herni tamirine öncelik verildi. Kitleye ait hüc-
re tanısının olmaması, operasyon süresi ve postoperatif ekspansiyon 
sorunu göz önüne alınarak kitlenin olduğu akciğer bölgesine sol üst 
lob anterior segmenti içerecek şekilde geniş wedge rezeksiyon yapıldı. 
Patoloji sonucu squamöz hücreli karsinom ile uyumlu geldi. Hastaya 
tamamlayıcı sol üst lobektomi planlandı, ancak hasta tüm ısrarla-
ra rağmen operasyonu kabul etmedi. Kemoterapi ve radyoterapiyi 
kabul etmedi. Takipleri esnasında 6 ay sonra lokal nüks gerçekleşti. 
Sonuçlar: Bu iki zor klinik durumun bir arada bulunması tedaviyi 
daha zor ve karmaşık hale getirmiştir. Diğer yandan sublobar rezek-
siyon squamöz hücreli karsinom için nüks riski yüksek bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, diyafragma hernisi, ipsilateral
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Toraks BT Görüntüsü

P-073

kaBurGanın intraossöz liPoMu
Cumhur Muammer Sivrikoz, Egemen Döner, Erhan Durceylan
Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Giriş: İntraossöz lipom, iyi huylu bir kemik lezyonudur ve nadir 
görülen primer kemik tümörlerinin sadece %0,08’ini oluştururlar. 
Hastaların bir kısmında ağrı şikayeti olsa da tanı genellikle asempto-
matiktir. Nadir bir tümör tipi olduğundan, yanlış tanıyı önlemek için 
dikkatli radyolojik ve patolojik incelemeler yapılmalıdır. 

Olgu:  54 yaşında erkek hasta sağ göğsünde ağrı şikayeti ile has-
tanemize başvurdu. Direk grafisinde, sekizinci kaburgadan kaynak-
lanan geniş bir lezyon izlenen hastanın çekilen bilgisayarlı tomog-
rafisinde paravertebral lokalize iyi tanımlanmış geniş litik 4x3 cm 
çapında kitle tespit edildi. Yedinci ve sekizinci kaburga yeterli cerrahi 
sınır ile eksize edildi.

Sonuç:  İntraossöz lipomlar toraks kavitesi içerisine doğru büyü-
yerek restriktif problemlere yol açabilir. Vertebraya yakın olan lez-
yonların da genişleyerek nörolojik defisit oluşturma potansiyelleri 
mevcuttur. Kaburgalar ile ilgili lezyonların, malignite potansiyeli de 
taşıdıkları göz önünde bulundurulduğunda, tespit edildikleri noktada 
çıkarılması önerilir. Nihayi olarak eksizyon yapılacağından dolayı bu 
tip kemik lezyonlarında gerekli preoperatif tetkikler yapıldıktan sonra 
biyopsi yapılmadan da direk eksizyon uygulanabilir.
Anahtar kelimeler: Kaburga, Göğüs duvarı, İntraossöz lipom

P-074

Göğüs DuvarınDa yerleşiM Gösteren kist 
hiDatik olGusu
Fuat Sayır1, Ufuk Çobanoğlu1, Abidin Şehitoğulları2

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi

Giriş: Hidatik Kist hastalığı insanlık tarihi ile birlikte var olagelen 
paraziter bir hastalıktır. Hipokrattan beri bilinmekte ve tarihsel süreç 
boyunca farklı tedavi modaliteleri uygulanan önemli bir sağlık sorunu 
olmaya devam etmektedir. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyin zayıf 
olduğu toplumlarda sıkça rastlanmaktadır. Yöremizde de endemik bir 

şekilde görülen bir hastalıktır. Vücuttu en sık karaciğer ve akciğerde 
görülmekle beraber kan dolaşımının olduğu her doku ve organda 
görülmesi olasıdır. Toraxta bu hastalık, akciğer, mediasten, perikart, 
myokart, plevra, vasküler yatak (pulmoner sistemde), göğüs duvarın-
da sıkça görülebilmektedir. Göğüs duvarı yerleşimli kist hidatik hasta-
lığında zamanla büyüyen bir şişlik ve künt ağrıyla kendini belli etmek-
te ve daha çok travmaya, basıya bağlı olarak rüptüre olabilmektedir.

Olgu: 38 yaşında bayan hasta, göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. 
Aniden göğüs yan duvarında ağrı ve sıcaklık hissi tarifleyen hasta 
tetkikleri sonrası yatırıldı. Fizik muayenede sağ torax yan duvarında 
fluktuasyon veren ele gelen kitle vardı.Çekilen torax bt de sıvı dansi-
tesinde (kısmen sıvısı boşalmış), kistik imaj rapor edildi. Hasta ope-
rasyona alındı. Toraks ultrasonografisinde lezyon yeri işaretlenerek 
uygun kesi ile girildi ve kist lojuna ulaşıldı. Dıştan muhtemel basıya 
bağlı rüptüre olduğu anlaşılan lezyon için uygun hijyen koşullarında 
diseksiyon yapılarak germinatif membran, perikistik doku ve artıkları 
çıkartıldı. Loj debride edildi. Katlar uygun şekilde kapatıldı.Patolojisi 
kist hidatik olarak raporlandı. Hastaya post operatif dönemde alben-
dazol tedavisi de eklendi.

Sonuç: Kist hidaitk hastalığı konjuktiva dahil vücutta dolaşımın 
olduğu her yerde görülebilir. Torax duvarında sıvı dansitesinde lez-
yon hidatik kisti düşündürtmelidir. Olgumuzda lezyon dıştan basıya 
bağlı olarak rüptüre olmuştu. Mümkün olduğunca rüptüre olmadan 
kisti çıkartmak ve dokularda inokülasyonlara imkan vermemek la-
zımdır. Olgumuzun yapılan vücut taramalarında başka hiçbir dokuda 
kist hidatiğe rastlanmadı. Olgumuzda perfore olduğu için albendazol 
tedavisi özellikle bir süre devam ettirildi ve hasta aralıklarla kontrole 
çağrıldı, takip edildi ve takipler neticesinde başka bir hidatik kist var-
lığı görülmedi.
Anahtar kelimeler: göğüs duvarı, hidatik kist, albendazol

P-075

PriMer PulMoner aMiloiDozis olGusu
Mustafa Kuzucuoğlu
Balıkesir Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Balıkesir

Altmış dokuz yaşında kadın olgu uzun zamandır giderek artan ne-
fes darlığı yakınması ile başvurmuş çekilen akciğer grafisinde bilateral 
yer yer nodüler tarzda olmak üzere yaygın konsolidasyon sahaları 
saptanması üzerine olguya pnömoni ön tanısı ile intravenöz moksif-
loksasin tedavisi uygulanmış (Resim 1). Kısmi klinik yanıt elde edilen 
olgunun nefes darlığında belirgin bir rahatlama izlenmemiş. 

İntertisyel akciğer hastalığı düşünülen olgunun çekilen toraks bilgi-
sayarlı tomografisinde (BT) sağda daha belirgin olmak üzere bilateral 
nodüler tarzda konsolidasyon sahaları izlendi (Resim 2). Hastaya ayı-
rıcı tanı amaçlı doku biyopsisi planlandı ve mini torakotomi ile wedge 
rezeksiyon uygulandı. Patoloji sonucu ‘Pulmoner Nodüler Amiloido-
zis’ olarak raporlandı.

Olguya amiloidozis açısından sistemik tarama uygulandı ancak 
başka organ tutulumu saptanmadı. ‘Primer Pulmoner Amiloidozis’ 
olarak değerlendirilen olguya ‘Kolsisin’ tedavisi başlandı. Tedavi son-
rası 6. ayında değerlendirilen olgunun klinik yanıtı varken radyolojik 
olarak çekilen toraks BT’de anlamlı regresyon izlenmedi (Resim 3).
Anahtar kelimeler: amiloidozis, akciğer, infiltrasyon, kolşisin
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Resim 1. Akciğer grafisinde amilodozise bağlı infiltratif görünüm

P-076

ses kısıklığının naDir Bir neDeni; ortner 
senDroMu
Mustafa Kuzucuoğlu1, İlkay Albayrak2

1Balıkesir Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Balıkesir 
2Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Edirne

Rekürren larengeal sinirin kardiyak ya da major vasküler yapıların 
patolojilerine bağlı olarak basıya uğraması sonucu ortaya çıkan Ort-
ner Sendromu; ses kısıklığı ile karakterize klinik tablodur. Son derece 
nadir görülür. Bu çalışmada aort anevrizmasının neden olduğu Ort-
ner Sendromu olgusu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: ses kısıklığı, anevrizma, ortner sendromu

Resim 1. Toraks BT'de inen aortada görülen anevrizma

P-077

torasik CerrahiDe Pentraxin-3 ve 
Diğer inflaMatuar BiyoBelirteçlerin 
Posterolateral torakotoMi ilişkisi
İsa Döngel1, Ayşegül Aksoy Gökmen2, İbak Gönen3, Selçuk Kaya2

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta 
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anablim Dalı, İzmir 
3Medikal Park Silivri Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları, İstanbul

Amaç: Posterolateral torakotomi toraks cerrahisinde sıklıkla kulla-
nılır ve inflamatuar bir süreci başlatabilir. Kan beyaz küre (WBC) ve 
pentraxin-3 (PTX-3), C-reaktif Protein (CRP) gibi akut faz proteinleri 
inflamatuar sürecin belirlenmesinde son derece yardımcı belirteçler-
dir. Bu çalışmada, posterolateral torakotomiye vücudun verdiği infla-
matuar cevabın değerlendirilmesi amaçlandı. 

Çalışma Planı: Posterolateral torakotomi uygulanan 36 (11 ma-
ling, 25 bening) hastadan pre-op. ve post-op. 1., 3. ve 7. günlerde 
kan örnekleri alındı. Hastaların serumlarında PTX-3, CRP ve WBC 
değerleri çalışıldı. Tüm veriler kaydedildi ve analiz edildi.

Bulgular:  PTX-3 değerleri malign ve/veya 65 yaş üstü olgular-
da istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (Tablo-1). WBC ve 
CRP’nin pre-op değerleri ile post-op 1. 3. ve 7. günlerdeki değerleri 
arasında anlamlı fark vardı, fakat PTX-3 değerleri anlamlı bulunmadı 
(Tablo-2). Tüm olguların pre-op. ve post-op. 1, 3, ve 7. gün PTX-3 
değerleri ile CRP ve WBC değerleri arasında istatistiksel olarak an-
lamlı korelasyon bulunmadı. Malign ve benign olguların ayrımında 
PTX-3’ün tahmin gücü açısından, yapılan ROC (Receiver Operating 
Characteristic) analizinde AUC (Area Under the Curve) değerleri is-
tatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05) (Şekil 1).

Sonuç: Bu çalışma yeni bir inflamatuar marker olan PTX-3’ün 
özellikle akciğer kanseri olan hastalarda inflamatuar cevabın bir gös-
tergesi olarak tanı ve prognoz takibinde kullanılabileceğini önermek-
tedir. Bununla birlikte, toraksik cerrahide posterolateral torakotomiye 
bağlı inflamatuar cevap düzeylerinin belirlenmesinde PTX-3 seviye-
lerinin önemsiz olduğunu göstermiştir. Bu konuda ileri çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler: C-reaktif protein, İnflamatuar biyobelirteç, Pentraxin-3, 
Torakotomi

Şekil 1. PTX-3’ün maling olguları ROC analizi ile tahmin gücü
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Tablo 1. Yaş gruplarına göre PTX-3 değerlerinin ortalama dağılımı

PTX-3 <65 years (n=24)
Mean±SD

>65 Years (n=12)
Mean±SD p

Pre-op. (ng/mL) 4.16±5.06 15.57±14.36 0.001
Post-op. 1. gün (ng/mL) 4.63±7.01 17.97±26.49 0.003
Post-op. 3. gün (ng/mL) 5.52±10.74 12.81±19.32 0.010
Post-op. 7. gün (ng/mL) 7.07±15.19 9.18±7.83 0.030

Tablo 2. Olguların pre-op. ve post-op. 1. 3. ve 7. gün WBC, CRP, PTX-3 değerlerinin ortalama 
dağılımı

Mean±SD Min-Max p

CRP
(µg/mL)

Pre-op 21.78±39.87 1-221 0.001

CRP
(µg/mL)

Post-op 1. gün 92.06±56.42 32-221 0.001

CRP
(µg/mL)

Post-op 3. gün 77.07±46.7 23.8-188 0.001

CRP
(µg/mL)

Post-op 7. gün 44.18±37.29 3-184 0.001

WBC Pre-op 8.87±2.28 5.3-16.7 0.001

WBC Post-op 1. gün 12.52±3.41 7.5-23.1 0.001

WBC Post-op 3. gün 9.9±2.55 4.9-17 0.001

WBC Post-op 7. gün 8.76±2.28 3.4-13.3 0.001

PTX-3
(ng/mL)

Pre-op 7.97±10.55 0-53 0.069

PTX-3
(ng/mL)

Post-op 1. gün 9.08±17.13 0-97 0.069

PTX-3
(ng/mL)

Post-op 3. gün 7.95±14.33 0-72 0.069

PTX-3
(ng/mL)

Post-op 7. gün 7.74±13.23 0-70 0.069

P-078

vasküler torasik outlet senDroMu Cerrahi 
teDavisinDe 5 yıllık klinik BulGularıMız
Selçuk Köse, Servet Özdemir, Özgür İşgörücü, Necati Çıtak, Gün Murat 
Eyüboğlu
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Torasik outlet sendromu (TOS) subklavyan damarlarının 
ve brakiyal pleksusun, apertura toracica superior bölgesinde basıya 
uğraması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. TOS yaklaşık %8 sıklıkta 
görülür. Nörovasküler demette hangi komponentin basısının ön plan-
da olduğuna bağlı olarak nörolojik, vasküler veya her ikisinin beraber 
olduğu bir semptomatolojiye sahiptir. Genellikle 3-4. dekatlarda ve 
çoğunlukla bayanlarda görülür. Kadın/erkek oranı 7-8/1’dir. Tedavi 
ilk aşamada non-operatiftir. Fakat tanı konan hastaların %5’inde me-
dikal tedaviye rağmen semptomların iyileşmediği görülür. 

Yöntem: Biz kliniğimizde yapılan tanısal değerlendirmeler (anam-
nez, fizik muayene, göğüs ve servikal omurga radyografisi, MR anji-
ografi ve Doppler Usg ) neticesinde vasküler torasik outlet tanısı alan 
hastalara total 1.kot rezeksiyonu yapıldı.

Bulgular retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 28,8 olan 110 hastaya (20 erkek,90 

kadın) 120 operasyon yapıldı. Olguların 59’u sağ, 61’i sol TOS idi. 
Hastalarımızın tümü vasküler TOS tanısıyla opere oldu, bunlardan 
sekizinde (%7) tromboz (Paget Schroetter sendromu) saptandı. Paget 
Schroetter sendromlu hastaların beşinde subklavian arter, üçünde 
subklavien ven trombozu vardı. Onbeş (%13,6) hastamızda bilate-

ral TOS saptandı ve bilateral 1.kot rezeksiyonu uygulandı.(10 has-
ta 5 yıllık zaman dilimi içinde, 5 hasta daha öncesinde opere olan 
hastalardı.)

17 (%15.4) hastada 1.kot rezeksiyonuna ilaveten servikal aksesuar 
kosta rezeke edildi. Olguların 42 sinde (%38) paryetal plevra açıldığı 
için tüp torakostomi uygulandı. (plevrası açılan hastaların 3’ü postop 
saptanan pnömotoraks tanısıyla drene edildi.) 78 operasyonda cerra-
hi alana hemovac dren kondu. İki aksesuar servikal kosta tanılı hasta 
transaksiller yaklaşımın dezavantajları nedeniyle yetersiz rezeke edil-
di, nüks TOS bulguları saptandı ve supraklavikular yaklaşımla servi-
kal kot rezeksiyonu tamamlandı. Bir hasta (%0.9) postop saptanan 
hematom nedeniyle revizyona alındı, hematom boşaltıdı.

Sonuç: Torasik Outlet Sendromu, klinik tanısı zor, genellikle has-
ta şikayeti odaklı klinik bir antite olmakla birlikte vasküler TOS'da 
provakasyon manevraları ile birlikte yapılan doppler tanıya önemli 
oranda destek sağlamaktadır. TOS semptomları ile postoperatif dö-
nemde cerrahiye sekonder ağrılar takipte kafa karışıklığı yaratmakta-
dır. Cerrahi sonrası elde edilen fayda oranı sübjektif kriterler yerine 
objektif olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Cerrahinin ana hedefi 
olan foksiyonelliği irdelemek için de olgular preoperatif ve postope-
ratif QuickDash (The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 
Score) testi ile değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: torasik outlet sendromu, cerrahi, quick DASH

Bilateral TOS nedeniyle 1.kot rezeksiyonu ve servilkal kot rezeksiyonu yapılan olgu

Resim 1. Soldaki resim preop servikal vertebra grafisi, sağdaki resim postop akciğer grafisi

P-079

sol PnöMonektoMi sonrası Geç DöneM 
BronkoözafaGeal fistül ve enDoskoPik 
teDavisi
Cumhur Muammer Sivrikoz, Erhan Durceylan
Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Giriş:  Solunum ve sindirim sistemi arasındaki fistüller (trakeoö-
zofageal, bronkoözofageal) konjenital veya akkiz olabilir. Konjenital 
olanların erken semptom vermesinden dolayı, erişkinlerde genellikle 
akkiz fistüller görülür. Akkiz fistüller travmatik lezyonlar, kronik has-
talıklar (tüberküloz vs.) sonrası görülebildiği gibi sıklıkla çevre doku-
ların malignitelerinden kaynaklanır. Fistüller tümör dokusunun direk 
invazyonu ile oluşabildiği gibi, tedavi amaçlı yapılan cerrahi işlemler, 
kemoterapi - radyoterapi uygulamaları da oluşumlarına neden olabi-
lir. Sıklıkla özofagus kanseri ile ilişkili olsalar da, akciğer maligniteleri 
de bu tip fistüllerin oluşumuna yol açabilir.

Olgu:  68 yaşında az diferansiye squamöz hücreli bronş karsino-
mu nedeni ile sol pnömonektomi ve kısmi özafagus duvar rezeksi-
yonu yapılan hastada ameliyattan 9 yıl sonrasında öksürük şikayeti 
ile başvurdu. Yapılan tetkikler sonrasında sol pnömonektomi güdük 
bronkoözafageal fistül tespit edildi. Fistül bronkoskopik olarak cerra-
hi doku yapıştırıcısı ve poliglikolik asit yama kullanılarak kapatıldı. 3 
hafta sonra yapılan kontrol bronkoskopisinde fistül traktının kapalı 
olduğu izlendi ve hasta takibinde asemptomatik olarak izlendi.

Sonuç:  Solunum ve sindirim sitemi arasında oluşan fistüller 
pnömoni ve septik komplikasyon risklerinden dolayı tanı alır almaz 
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tedavi edilmelidirler. Tedavi amacı öncelikli olarak solunum sistemi 
kontaminasyonunun önlenmesi olmalıdır. Endoskopik girişimlerin 
açık cerrahi yöntemlere göre komplikasyon riski daha az olduğundan 
dolayı öncelikli olarak düşünülmesi gereken tedavi şekli olmalıdır. 
Özefageal dilatasyonu olan hastalarda bronkoskopik yolla uygulanan 
ve uygun malzeme ile fistül kapatma işleminin bir tedavi alternatifi 
olabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Bronkoözofageal fistül, Fibrin yapıştırıcı, Poliglikolik asit yama

P-080

MeDiastenin kistik lenfanjioMası
Mustafa Kuzucuoğlu1, İlkay Albayrak2

1Balıkesir Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Balıkesir 
2Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Edirne

Altmış bir yaşında erkek olgu ses kısıklığı nedeniyle başvurdu. Ak-
ciğer grafisinde patoloji saptanmayan olgunun çekilen toraks bilgisa-
yarlı tomografisinde (BT) üst mediastende arkus aorta komşuluğun-
da 20x12 mm boyutlarında ön planda mediastinal lenfadenopatiyi 
düşündüren lezyon ve sol alt lobta 7 mm boyutunda nodül saptandı 
(Resim 1). Olgunun çekilen pozitron emisyon tomografisinde (PET) 
BT’de saptanan lezyonlarda tutulum saptanmadı (Resim 2).

Olguya tanı ve tedavi amaçlı sol anterior mediastinotomi uygu-
landı ve mediasten yerleşimli lezyon eksize edildi. Patolojik değer-
lendirmesinde immünhistokimyasal olarak D2-40, CD34, CD31 ile 
lezyonda reaksiyon izlenirken, CK ile özellik gözlenmemiştir. Mevcut 
bulgular eşliğinde olgu ‘Kistik Lenfanjioma’ olarak değerlendirildi.

Olgu postoperatif 1. yılında olup yapılan tetkiklerinde nüks ya da 
patolojik lezyon saptanmadı (Resim 3).
Anahtar kelimeler: mediasten, lenfajioma, kistik higroma

Resim 1. Toraks BT de mediasten yerleşimli lezyonun görünümü

P-081

extenDeD PnöMonektoMi yaPılan CastleMan 
hastalığı-olGu sunuMu
Murat Kara1, Berker Özkan1, Melike Ülker1, Deniz Tuğcu2, Gülçin Yeğen3, 
Dilek Yılmazbayhan3

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Castleman Hastalığı anjiofolliküler lenf nodu hiperplazisi veya 
dev lenf nodu hiperplazisi olarak adlandırılan lenfoid dokunun nadir 
bir hastalığıdır. İntrapulmoner tutulum gösteren olgular daha nadir 
görülmekle beraber literatürde bildirilen 15 vaka vardır. Bu olguda; 
Castleman Hastalığı nedeni ile extended pnömonektomi yapılan 16 
yaşında erkek hasta sunuldu. Tümör, sağ hiler yerleşimli 10 cm’den 
büyük çaplı ve pulmoner ven, ana bronş ile infiltre görünümdeydi. 
İntrapulmoner tutulum gösteren hiler yerleşimli olgularda pnömo-
nektominin cerrahi olarak seçilebileceğini vurgulamak istedik.
Anahtar kelimeler: Castleman Hastalığı, hiler kitle, cerrahi, pnömonektomi

 
Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntüsü

P-082

aCil torakotoMi uyGulanan sırtınDan 
toraksa Penetre BıçaklanMa vakası
Gökçe Cangel1, Türkan Dübüş2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Cerrahisi 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi,İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Cerrahisi

Giriş:  Penetran toraks travmaları temel olarak delici kesici alet-
lerle olan yaralanmalar ve ateşli silahlarla olan yaralanmalar olarak 
ikiye ayrılabilir. Sırtından toraksa penetran bıçak ile Acil servise 112 
tarafından getirilen görme engelli hasta, klinik özelliği nedeniyle 
sunulmuştur.

Olgu:  Sırtından bıçaklanan görme engelli, madde bağımlısı 33 ya-
şındaki hasta 112 tarafından Acil servise getirildi. Fizik muayenesin-
de, sol hemitoraks posteriorda 5. İnterkostal aralıkta bıçağın toraksa 
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nafiz ve halen göğüs duvarına saplı olduğu gözlendi. Bıçağın toraks 
duvarında saplı olmasından dolayı mobilizasyon kısıtlaması yapıldı.
Çekilen toraks bilgisayarlı tomografide bıçağın parankime penetre ve 
torasik aortaya yakın komşulukta olduğu izlendi. Acil ameliyata alı-
nan hastada, genel anestezi altında sol torakotomi ile toraksa girildi. 
Bıçağın interkostal aralıktan girdiği ve parankime penetre olduğu iz-
lendi. Bıçak saplı olduğu parankimden kontrollü bir şekilde çıkarıldı. 
Parankimde oluşan laserasyon primer sütüre edildi. İnterkostal arter 
tamir edildi. Vasküler ve kardiyak yaralanma olmadığı görülüp bir 
adet toraks dreni yerleştirildikten sonra torasik insizyon kapatıldı. Post 
op takipleri sorunsuz geçen hasta, şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: Penetran toraks travmalarında mortalite ve morbitide ora-
nı oldukça yüksek seyretmektedir ve acil torakotomi nedenlerinden 
birisi de toraksa nafiz bıçağın çıkarılmasıdır. Bıçağın çıkarılması özel-
likle kalp veya büyük damar yaralanması riski nedeniyle torakotomi 
veya sternotomi kullanarak direk görüş altında yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: penetran toraks travmaları, acil torakotomi,bıçakla 
yaralanma,göğüs cerrahisi

 
Resim1

P-083

Posterior MeDiastenDe ektoPik tiroiD 
karsinoMu
Fatma İlknur Ulugün1, Kamran Aliyev1, Anıl Aysal2, Nezih Özdemir1

1Dokuz Eylül Üniversitesi,Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı,İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi,Patoloji Ana Bilim Dalı,İzmir

Ektopik tiroid dokusu, gelişimi sırasında tiroidin anormal göçün-
den kaynaklanır. Primer ektopik mediastinal tiroid çok nadirdir.Biz, 
posterior mediastende yerleşim gösteren tiroid papiller karsinom ol-
gumuzu sunduk.
Anahtar kelimeler: Ektopik tiroid, mediastinal kitle, papiller tiroid karsinom

Resim 1. Preoperative Toraks BT

P-084

kesiCi DeliCi alet yaralanMalarınDa anterior 
torakotoMi
Muhammet Ali Beyoğlu1, Ahmet Cem Esmer2, Ali Bulut3, Mehmet Çetin1

1Ataturk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi, Ankara, Türkiye 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bölümü, 
Mersin, Türkiye 
3Ağrı Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ağrı, Türkiye

Kesici delici toraks travmaları göğüs cerrahisi pratiğinde sık görü-
len, yüksek mortalite oranına sahip acil müdahale gerektiren travma-
lardır. Hematoraks gelişen hastalarda göğüs tüpü ile direnaj sağlan-
dığında ilk direnaj miktarının 1500 cc (20 cc/kg) ve üzerinde olması, 
saatlik direnaj takibinde ilk 4 saatte 200 cc/saat (2cc/kg) ve üzerinde 
hemorajik direnaj olması, volüm replasmanına rağmen hastanın he-
modinamik stabilizasyonunun sağlanamaması, kalp ve büyük damar 
yaralanması şüphesi acil torakotomi endikasyonu oluşturmaktadır. 

Masif hemotoraksta hemodinaminin bozukluğu, acil müdahele 
gereksinimi ve muhtemel büyük damar yaralanması nedeniyle tora-
kotomi tercih edilir. Hastanın abdominal organ ve kardiyovasküler 
sistem yaralanmalarının sıklıkla eşlik etmesi nedeniyle laparotomi ve 
sternotomi ihtiyacı da olacağından supin pozisyonda yapılan anterior 
torakotomi en iyi seçenektir.

Çalışmamız Temmuz 2017 ile Haziran 2018 tarihleri arasında Iğdır 
Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde delici ve kesici alet ya-
ralanmasına bağlı acil torakotomi uygulanan 5 hastayı içermektedir. 
Hastaların tamamı erkekti. Ortalama yaş 27,2 (min: 18 ve max: 37) 
idi. 2 hastaya hemodinamik instabilite nedeniyle herhangi bir görün-
tüleme yöntemi ve tüp torakostomi uygulanmadı. Diğer 3 hasta To-
raks Bilgisayarlı Tomografisi (BT) ile değerlendirildi. 2 hastada Toraks 
BT'de hemopnömotoraks, 1 hastada izole masif hemotoraks görüldü. 
Bu 3 hastaya tüp torakostomi sonrası acil torakotomi endikasyonu 
olması üzerine cerrahi uygulandı. 3 hastaya sağ, 2 hastaya sol ante-
rior torakotomi insizyonu yapılarak kanama kontrolü sağlandı. Genel 
cerrahi uzmanı tarafından 2 hastaya eşzamanlı laparaskopi, 3 hasta-
ya eşzamanlı laparotomi uygulandı. 1 hastaya anterior torakotomi 
sonrası eksplorasyonda kardiyak yaralanma görülmesi üzerine me-
dian sternotomi uygulandı ve başka bir il devlet hastanesinden vaka 
için gelen kalp ve damar cerrahı ile birlikte kanama kontrolü yapıldı. 
Cerrahiye bağlı mortalite izlenmedi. Ortalama yatış süresi 8,2 gün 
(min:7 ve max: 10) idi. Hastaların tamamı takiplerinin ardından şifa 
ile taburcu edildi.

Perifer devlet hastanelerinde bu tür kesici-delici alet yaralanmasına 
bağlı hematoraks vakalarıyla sık karşılaşılmakla beraber ilgili branş 
uzmanı eksiklikleri, hastaların hemodinamik durumunun üst merkez 
hastanelere sevkedilmeye uygun olmaması önemli sorunlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Torakotomi insizyonu cerrahinin özelliğine ve cerraha bağlı olmak-
la birlikte multisistem travmalarında eşlik eden patolojilerin yönetimi-
ni de kolaylaştırması, eş zamanlı cerrahiye uygun olması nedeniyle 
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anterior torakotomi en iyi seçenek olarak akılda bulundurulmalıdır. 
Göğüs cerrahisi elektif vakalarında artan lateral dekübit pozisyonda 
VATS ve standart posterolateral torakotomi uygulamalarının yanında 
uzmanlık eğitimi sürecinde anterior torakotomi tecrübesinin edindi-
rilmesi önemlidir.
Anahtar kelimeler: Kesici Delici Toraks Travması, Massif Hemotoraks, Anterior 
torakotomi,

Resim 1. Anterior Torakotomi

P-085

kolorektal kansere Bağlı akCiğer Metastazı 
Gelişen hastalarDa survi analizi
Sadettin Er1, Sabri Özden1, Yücel Akkaş2, Büşra Özdemir2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel 
Cerrahi Kliniği,Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs 
Cerrahi Kliniği,Ankara

Amaç: Kolorektal kanser nedeni ile opere edilen hastalarda akci-
ğer metastazı sonrası beklenen yaşam süresini analiz etmekti.

Materyal-Metod: Ocak 2010-Aralık 2018 tarihleri arasında kolo-
rektal kanser nedeni ile opere edilen 748 hastada, akciğer metastazı 
gelişen 99 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik veri-
leri, kolorektal kanser tanılı akciğer kanseri gelişen hastaların yaşam 
süreleri ölüm bildirim sistemi ve elektronik sistemden retrospektif 
olarak elde edildi. 7 hastanın takipleri sistemde görülmemesi üzerine 
çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular:  Çalışmaya dahil edilen 92 hastanın mortalite gelişen-
lerin 47’si erkek, 20’si kadındı. Yaşayan hastaların 14’ü erkek ve 
11’i kadındı. Mortalite gelişen hastaların yaşı ortalama±standart 
deviyasyon(SD) olarak 62(Min:35-Max:84)±13 ve yaşayanların 
ise 59(Min:40-Max:78)±10’du. Hastaların medyan yaşam süresi 
33(%95CI, 25,5-40,4) aydı. Takiplerde 67(%67,7) hastada mortalite 
25(%25,3) hastanın ise sağkalıma sahip olduğu görüldü. 

Sonuç: Kolorektal kanserler tedavisiz bırakıldığında metastatik 
olguların prognozu kötü olup, median sağkalım 5-9 ay kadardır. 
Metastatik kolorektal kanserlerin temel tedavisi sistemik tedavi olup, 
metastazın yalnız karaciğer ya da akciğerde olduğu durumlarda ila-
veten metastazektomi şeklinde cerrahi yaklaşımlar uygulanmaktadır. 
Anrezektabl ve sistemik yayılım gösteren akciğer gibi metastatik kolon 
kanserlerinde medyan sağ kalım süresi 20-22 ay ve 5 yıllık yaşam 
beklentisi %5 dir. Literatürle uyumlu olarak çalışmamızda medyan 
yaşam süresi 33 ay olarak tespit edildi.
Anahtar kelimeler: Kolorektal kanser, akciğer metastazı, sağkalım süresi

P-087

faCial BlushinG teDavisinDe 
viDeotorakoskoPik seMPatektoMi
Muhammet Ali Beyoğlu, İlteris Türk, Mehmet Çetin
Ataturk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi, Ankara, Türkiye

Aşırı yüz kızarması (facial blushing) sosyal fobinin en önemli semp-
tomlarından biridir ve kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde etkile-
mektedir. Etiyolojisi kesin olarak aydınlatılamamakla birlikte preve-
lansı da bilinmemektedir. Bu tür hastalara klasik olarak psikoterapi ve 
medikal tedavi uygulanmakta fakat başarılı sonuçlar alınamamakta-
dır. Videotorakoskopik olarak sempatik sinir koterizasyonu ile başarılı 
sonuç alınabilmekle birlikte torasik sempatektomi uygulayan cerrah-
ların çoğu izole yüz kızarması için bu operasyonu uygulamamakta-
dırlar. Bu yüzden facial blushing tedavisi ve uzun dönem sonuçları ile 
ilgili kısıtlı literatür bilgisi bulunmaktadır.

24 yaşında kadın hasta aşırı yüz kızarması şikayeti ile göğüs cerra-
hisi kliniğine başvurdu. Hasta yüz kızarması nedeniyle hayat kalitesi-
nin düştüğünü ve hatta bu şikayetinin mesleki başarısını engellediğini 
düşünmekteydi. Ergenlik döneminden beri aşırı yüz kızarmasının 
olduğunu ve duygusal stres altında başlayan yüz kızarmasının uzun 
süre geçmediğini ifade eden hastaya medikal tedavi ve psikoterapi 
önerildi. Uygulanan medikal tedavi ve psikoterapiden fayda görme-
yen hastaya bilateral videotorakoskopik T2 sempatektomi operas-
yonu uygulandı. Postoperatif pnömotoraks nedeniyle 2 gün nazal 
oksijen tedavisi uygulanan hasta postoperatif 3. gün şifa ile taburcu 
edildi. 

Poliklinik takiplerinde şikayetlerinin kaybolduğunu söyleyen has-
ta postoperatif 12. ay takibinde yüz kızarması şikayeti tariflemedi. 
Operasyon sonrası kendisine güveninin arttığını ve sosyal fobisinin 
azaldığını ifade etti. 

Özellikle palmar ve aksiller hiperhidrozis için uygulanan torakal 
sempatektomi operasyonu, Horner sendromu başta olmak üzere 
komplikasyonları ve kompansatuvar hiperhidrozise daha sık yol aç-
ması nedeniyle üst torakal seviyelerde çok sık uygulanmamaktadır. 
Olgumuzda olduğu gibi postoperatif başarılı sonuçlar alınsa da daha 
geniş vaka serilerine ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Facial blushing cerrahisi, Sempatektomi, T2 sempatektomi, 
Yüz kızarması ameliyatı

Resim 1. Facial Blushing
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P-088

nörojenik tüMörü taklit eDen 
ekstraParankiMal ParaverteBral yerleşiMli 
Bronkojenik kist olGu sunuMu
Süleyman Gökalp Güneş, Bahar Betül Kazak, Gökhan Kocaman, Bülent 
Mustafa Yenigün, Murat Akal
Ankara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Bronkojenik kistler bronşial ağaç ve ön bağırsağın anormal 
dallanmasıyla oluşan, malign dejenerasyon gösterebilen ender bir 
konjenital malformasyondur. Çoğunlukla mediastinal yerleşimli gö-
rülmekle birlikte parankimal, intratimik, paravertebral yerleşimli va-
kalar da sunulmuştur. Radyolojik görüntüleme sonucunda nörojenik 
tümör ön tanılı hastanın, intraoperatif değerlendirmede çok farklı tanı 
alması nedeni ile sunulmaya değer görüldü.

Olgu: İnvaziv duktal meme karsinomu sebebiyle operasyon ve 
adjuvan kemoradyoterapi öyküsü ile; kırk yaşında asemptomatik 
kliniği ola kadın hastanın, uzak organ taramaları sebepli çekilen to-
raks BT’sinde; sağ akciğer alt lob posterior bazal segmentte ekstra 
parankimal olduğu düşünülen - 3.3x1.8 cm boyutlu düzgün sınırlı 
kitle lezyonu izlendi ancak metastaz ile uyumlu bulunmadı. Sinir kılıfı 
tümörü ön tanısı düşünüldü. PET BT değerlendirilmesinde lezyonda 
patolojik tutulum izlenmedi. VATS ile girişim uygulandığında, alt lob 
posterobazal segment komşuluğunda ekstrapulmoner yerleşimli 3x4 
cm boyutlu kistik lezyon görüldü. Kistik lezyonla karina arasında duk-
tal bağlantı saptandı. Kist komplet eksize edildi. Patoloji; bronkojenik 
kist ile uyumlu olarak raporlandı.

Tartışma: Bronkojenik kistler sıklıkla mediastinal yerleşimli izlen-
mekle birlikte literatürde parankimal, intratimik, retroperitoneal, peri-
kardial ve subkutanöz gibi farklı yerleşimli ve farklı antiteler ile olgular 
da sunulmaktadır. Yerleşim yeri sebebiyle diğer malign süreçler ile 
karışabilmekte olup, malign dejenerasyon gösterebilmesi, komplike 
olarak semptomatik olabilmesi sebebiyle primer tedavi cerrahidir. 

Sonuç: Asemptomatik olgumuzda bilinen malignite öyküsü se-
bebiyle tarama programı kapsamında insidental olarak saptanan, 
yerleşim yeri itibari ile nörojenik tümör ön tanısı bulunan lezyonun, 
intraoperatif görüntüsü ile ayrıca subkarinal trakea bağlantısı nede-
ni ile bronkojenik kist olabileceği düşünülerek komplet eksize edildi. 
Ekstrapulmoner lezyonların ayırıcı tanısında yerleşim yeri ne olursa 
olsun, bronkojenik kistlerin de olabileceği düşünülerek hareket edil-
mesi uygundur.
Anahtar kelimeler: bronkojenik kist, ekstraparankimal, nörojenik tümör

Komplet rezeksiyon görüntüsü

P-089

iki küçük insizyonDan Dev Göğüs Duvarı 
tüMör rezeksiyonu: vats akılDa tutulMalı
Sevinç Çıtak1, Çağatay Tezel1, Serda Kanbur Metin1, Serkan Bayram1, 
Serdar Evman1, Yelda Tezel2, Merve Karaşal1, Volkan Baysungur1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Giriş: Dev göğüs duvarı tümörlerinde çoğu zaman geniş insizyon-
lar gerekli olmaktadır. Olgumuz özelinde büyük boyutta benign düşü-
nülen kitlelerde videotoraksokopik yöntemin başarı ile uygulanabile-
ceği ve toraksokopik minimal invazi cerrahinini getirdiği faydalardan 
hastaların yararlanabilceği gösterilmek istenilmiştir. 

Olgu: 40 yaşında erkek hasta sağ göğüs duvarında ele gelen şiş-
likle başvurduğu klinikte akciğer grafide sağda şüpheli lezyon görül-
mesi üzerine çekilen toraks BT(bilgisayarlı tomografi)’de 5. kot lateral 
kesimde kortekste düzensizlik meydana getiren 9x5cm kitle görüldü. 
PET/BT (pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi)’de 
lezyonun suvmax değeri 6.8 olup, uzak organ metastatik tutulum 
saptanmaması üzerine tanı ve tedavi amaçlı rezeksiyon kararı alın-
dı. 5. kot anteriorundan ve posteriorundan 3’er cm’lik iki insizyonla 
toraksa girilip, yapılan optik gözlem yardımı ile 5. kot çevre dokudan 
serbestleştirildi ön ve arka tarafınadan kot makasıyla kesildi ve kit-
le anterior insizyondan çıkarıldı. Hastanın takibinde patoloji raporu 
fibröz displazi olarak raporlandı ek tedavi veya cerrahiye gerek gö-
rülmedi (figür1).

Sonuç: VATS(video assisted thoracoscopic surgery) büyük kot 
kitlelerinde açık cerrahide bile olmayacak bir görüş açısı sağlıyor. 
VATS’ın sağladığı bu görüş ile posterior ve anterior cerrahi sınırlar 
daha net değerlendirilebiliyor, bu sayede palpasyonla değil görerek 
keseceğimiz yeri belirleyebiliyoruz ve daha doğru cerrahi sınırlar elde 
edebiliyoruz. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerin avantajları göz 
önünde bulundurulduğunda özellikle benign düşünülen veya total 
eksize edilebilecek göğüs duvarı tümörlerinde tanı ve tedavi açısın-
dan akılda bulundurulması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: VATS, dev göğüs duvarı tömörü, minimal invaziv

Şekil 1. a) Akciğer grafisi b) PET-CT(pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi) füzyon gö-
rüntüsü c) Kitle ve insizyonlar d) Piyes e) İnsizyon skarları f ) Kontrol akciğer grafisi

P-090

sağ PnöMonektoMi sonrası sinüs ritMine 
Dönen Bir kronik af olGusu
Melek Didem Peköz, Seçkin Deniz, Kemal Demircan, Bülent Aydemir, 
Muharrem Çelik, Tamer Okay
SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Atriyal fibrilasyon(AF) klinik uygulamada en sık görülen ve 
hastaneye yatış nedenleri arasında da en başta yer alan ritim bozuk-
luğudur. Akciğer rezeksiyonlarından sonra ise en sık görülen kompli-
kasyonlardan biridir.
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Bu çalışmada kronik AF’li bir hastada, yapılan sağ pnömonektomi-
nin kalıcı olarak sinüs ritmine döndüğü bir olgu sunulmuştur.

Olgu: 56 yaşında kadın hasta, daha önce Koroner Arter Hastalığı 
ve Kronik AF nedeniyle antikoagülan ve Cordarone tedavisi altında 
kardiyoloji tarafından takip edilmekteydi. Hastanın kontrolleri sıra-
sında yapılan tetkiklerinde dış merkezde çekilen Toraks BT'sinde sağ 
akciğer üst lob posterior segmentte 32 mm çaplı spiküle konturlu kit-
le, PET/BT sinde sağ akciğer üst lob posterior segmentte 35*33 mm 
boyutlarında düzensiz konturlu SUVmax:11,5 tutulumlu kitle saptan-
dı. Hastaya bir kez bronkoskopi ve iki kez de TTİİAB uygulanmış. 

Patolojik tanısı olmayan olguya sağ posterolateral torakotomi ya-
pıldı. Öncelikle frozen incelemeye gönderilerek, KHDAK olarak de-
ğerlendirildi. Daha sonra olguya sağ pnömonektomi ve 2R, 4R, 7, 8 
ve 10R numaralı mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı. İnferior 
ve superior pulmoner venler kesildiği andan itibaren önceden var 
olan AF’nin kaybolduğu görüldü. Hastanın ameliyat sonrası EKG’le-
rinin sinüs ritminde olduğu görüldü. Hasta postoperatif 4. gün tabur-
cu edildi. Ameliyat sonrası 1. ay kontrolünde çekilen EKG'sinin sinüs 
ritminde olduğu görüldü.

Sonuç: AF en sık görülen kardiyak aritmidir. EKG’de P dalgala-
rının yokluğu ve düzensiz RR aralığı saptanması ile AF tanısı konur.

Bu olguda da pulmoner venlerin bağlanıp kesilmesi ile birlikte kro-
nik AF olan ritm, sinüs ritmine dönmüştür.Bu olgu, AF'nin cerrahi 
açıdan bir risk oluşturmasının yanında, uygun kardiyak değerlendir-
mesi yapılmış hastada, cerrahinin AF'nin tedavi ve yönetimindeki 
etkisinin görülebildiğine bir örnektir.
Anahtar kelimeler: Atriyal Fibrilasyon, Akciğer Kanseri, Pnömonektomi

Hastanın preop ve postop EKG

Şekil 1. A: Hastanın preop EKG'si B: Hastanın postop EKG'si

P-091

PeDiatrik Göğüs Cerrahisi uyGulaMaları: 10 
yıllık DeneyiM
Tamer Altınok1, Barış Sarıçoban1, Murat Kuru2, Gürcan Koşal1, Sevgi 
Pekcan3, Necdet Poyraz4

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
Konya 
2TC.SB. Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, Niğde 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Konya 
4Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Konya

Ülkemizdeki göğüs cerrahisi kliniklerinde, pediatrik hastalara yak-
laşımın standart olmaması nedeniyle, 18 yaş altı vakalarımızdaki de-
neyimlerimizi paylaşmayı amaçladık. 

Ocak 2009 - Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimizde, 0 ile 18 
yaşını tamamlamamış, 184' ü kız; 294' ü erkek toplam 478 hasta-

ya; 491' i genel, 46' sı lokal anestezi altında, toplam 537 operasyon 
yapıldı. Hastalar, yaş, cinsiyet, tanı ve yapılan cerrahi işlem dağılımı 
yönünden retrospektif olarak incelendi. En küçük vakamız yeni doğ-
muş bebek iken, vakaların ortalama yaşı 6.4' tü. Tüp torakostomilerin 
%74' ü (34/46) acil müdahaleydi. Bu gruptaki 3y altı hastalara genel-
likle pediatri ybü.ndeki komplikasyonlara bağlı olarak, 13 y üzeri has-
talara ise travma ve primer spontan pnömotoraks nedeniyle müda-
hale edildi. Bronkoskopi ve özefagoskopiler, % 80 (275/347) yabancı 
cisim ön tanısıyla yapılırken, en küçük vaka özefagus yabancı cisimli 
3 aylık bebekti. Opere olanlar içerisinde en küçük vaka 25 günlük en-
terik kistti. 0-4 yaş grubunda, daha çok konjenital ac hastalıkları olan 
21 vaka; 5-8 yaş grubunda ve 9-12 yaş grubunda, çoğunluğu hidatik 
kist olan, sırası ile 21 ve 16 vaka; 13 yaş üzeri grupta ise çoğunluğu 
göğüs duvarı deformiteleri olan 56 vaka yapıldı. Vakaların endikas-
yonları çoktan aza; hidatik kist, göğüs duvarı deformiteleri, travma 
ve komplikasyonları, tümörler, konjenital akciğer hastalıkları, büllöz 
akciğer, torakal sempatektomi gerektiren patolojiler (raynaud h., vb.), 
bronşiektazi ve primer spontan pnömotoraks olarak sıralandı. 

Pediatrik göğüs cerrahisi uygulamalarının; eğitimini erişkin hastalar 
ile almış olsalar dahi tüm göğüs cerrahları tarafından, pediatri kliniği 
ile birlikte çalışarak, doğru tanı ile çocuk hastalara da müdahale et-
mekten çekinmeden ve toraksa yönelik cerrahi müdahale deneyimi 
olmayan diğer cerrahi branşlara bırakılmadan, yapılması gerektiğini 
düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Pediatrik göğüs cerrahisi, retrospektif çalışma, tüm 
uygulamalar

P-092

akCiğer kanserli hastalarDa PreoPeratif 
solunuM fonksiyonları, eGzersiz kaPasitesi 
ve Cerrahi sonuçlar arasınDaki ilişkinin 
DeğerlenDirilMesi
Bahar Betül Kazak1, Gökhan Kocaman1, Fatma Çiftçi2, Bülent Mustafa 
Yenigün1, Murat Özkan1, Serkan Enön1, Öznur Yıldız2, Ayten Kayı Cangır1

1Ankara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,Ankara 
2Ankara Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,Ankara

Amaç: Çalışmanın amacı akciğer kanseri cerrahisi öncesi pos-
toperatif risklerin öngörülmesinde fizyolojik ölçümlerin rolünü 
belirlemektir.

Metod: Preoperatif dönemde yapılan solunum fonksiyon testi 
(SFT), akciğer difüzyon kapasitesi testi (DLCO) ve arteryel kan gazla-
rı (AKG) ölçümlerine göre sınırlı kapasitesi olan, cerrahi açıdan orta 
yüksek riski bulunan, cerrahi rezeksiyon planlanan akciğer kanseri 
hastalarına kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET) uygulandı. KPET 
sonuçlarına göre hastalara cerrahi kararı verildi. Akciğer kapasitesi 
testlerinin, postoperatif komplikasyonlar, mortalite, yoğun bakım ya-
tış ve hastanede kalış sürelerine etkileri incelendi.

Sonuç: Tek merkezli prospektif çalışmaya 115 pulmoner rezervi 
sınırlı KHDAK hastası (22 K, 93 E) dahil edildi. Hastaların yaş ort. 
62.3±10 yıl idi. 79 (%70,5) olguda KOAH vardı. Klinik ve fizyolo-
jik değerlendirmelere göre 54 hasta medikal inoperabl olarak kabul 
edildi. 61 hasta opere edildi (4 wedge rezeksiyon, 1 segmentektomi, 
26 lobektomi, 4 bilobektomi, 26 pnömonektomi). FEV1/FVC, DLCO 
(% pred), VO2 L / dak değerleri inoperabl grupta, operabl gruba göre 
daha düşüktü (p = 0.001, p = 0.01, p = 0.02). Peroperatif 3 hasta 
ex oldu. Postoperatif 9 hastada pnömoni, 7 hastada uzamış hava 
kaçağı, 3 hastada bronkoplevral fistül, 1 hastada şilöz drenaj ve 1 
hastada hemorajik drenaj izlendi. 6 hastada aritmi ve 1 hastada kalp 
yetmezliği izlendi. SFT ve KPET sonuçları, komplikasyon oranları, 
yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış süresi ile korele değildi.

Tartışma: Pulmoner rezervi sınırlı hastalarda, DLCO ve KPET 
testleri ile daha nesnel değerlendirme yapılabilir ve bu hastaların bir 
kısmına cerrahi şansı verilebilir.
Anahtar kelimeler: Akciğer Kanseri,KPET,SFT Solunum Fonksiyonları,
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P-093

noDuler PulMoner lenfoiD hiPerPlazi
Ayten Kayı Cangır, Gökhan Kocaman, Emre Muhammed Koçak, Kübra 
Alphan Kavak, Betül Bahar Kazak
Ankara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Nodüler pulmoner lenfoid hiperplazi (NPLH) nonneoplastik len-
foproliferatif bir akciğer hastalığıdır. Psödolenfoma olarak da isim-
lendirilmiştir. 

20 yaşında kadın hasta. Astım nedeni ile takip edilen hastada in-
sidantel olarak sağ akciğer orta lobda 15 mm boyutlu düzensiz sınırlı 
nodül saptanmış. PET BT’de mevcut nodülde SUVmax 2.3 tutulum 
izlemiş. FEV1 değeri 2.9 lt (%80) ve DLCO değeri 88 olarak sonuç-
lanan hastaya sağ VATS uygulandı. Orta lobda plevrada çekintiye 
neden olan nodüle wedge rezeksiyon uygulandı. Frozen çalışıldı. 
“Benign veya maltoma olabilir’’ şeklinde raporlanması üzerine ek 
rezeksiyon planlanmadı. Takiplerinde ek sorun izlenmeyen hasta 
postoperatif 5. gün taburcu edildi. Uzun dönem patoloji sonucu poli-
tipik, ıgg hakim, ıgg4 oranı artmış plazma hücrelerinden zengin atipik 
lenfoid proliferasyon olarak raporlandı. Hasta patoloji sonucu ile he-
matoloji kliniğine danışıldı. 1mg/kg dozdan kortikosteroid başlandı ve 
kemik iliği biyopsisi yapılması planlandı. 

NPLH genellikle asemptomatik bir durumdur ve raslantısal 
yapılan tetkiklerle tanı konulur. Tek lezyon olarak görülebileceği 
gibi çoklu lezyonlar olarak da görülebilir. Akciğer kanseri ve 
malign lenfomadan ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. Lenfoid 
intersitisyel pnömoni, foliküler bronşit ve MALT tip lenfomadan 
histolojik olarak ayrım yapılması güç olabilir. İmmünhistokimya 
testleri yapılması gereklidir. Bu yüzden tanı doku biyopsisi 
ile konulmaktadır. Özellikle astım gibi kronik inflamatuvar 
hastalıkların varlığında pulmoner nodüllerin ayırıcı tanısında 
bulunmalıdır. Hem tanı hem tedavi için bu tip lezyonlarda 
minimal invaziv cerrahi girişimler güvenle uygulanabilir.

Anahtar kelimeler: Lenfoid hiperplazi, pulmoner nodül, pulmoner lenfoid 
hiperplazi

Toraks bt görüntüsü

P-094

tekrarlayan Göğüs Duvarı Metastazları ile 
seyreDen naDir Görülen Bir korDoMa olGusu
Melek Didem Peköz, Özgür Güzey, İsmail Dal, Bülent Aydemir, 
Muharrem Çelik, Mehmet Yıldırım, Tamer Okay
SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Kordomalar nadir görülen tümörlerdir. Embriyonik noto-
kord artıklarından gelişirler. Tüm vertebral kolonu tutabilmekle bir-
likte sırasıyla sakrum, kafa tabanı ve omurgaları tutarlar. Bu tümörler 
RT ve KT'ye düşük derecede yanıt verdiği için tedavinin en önemli 
bölümünü cerrahi rezeksiyon oluşturur. 

Bu çalışmada nadir görülen bir tümör olan kordomanın tekrarla-
yan kosta metastazları sonucu göğüs duvarı ve kot rezeksiyonu yapı-
lan bir olgusu vurgulanmak istenmiştir.

Olgu: 26 yaşında erkek hasta, Temmuz 2016'da boyun ve sırt ağ-
rısıyla başlayan şikayetleri sonucu servikal ve torakal kordoma tanısı 
almış. Hastaya C3 ve T9 vertebralara kitle eksizyonu yapılmış, ver-
tebralara plak yerleştirilmiş sonrasında KT uygulanmış. Eylül 2017'de 
hastanın göğüs ağrılarının olması üzerine yapılan tetkiklerinde sağ 
8,9 ve 10. kotlarda lezyon görülmesi üzerine hastaya sağ torakotomi 
açılarak 8,9 ve 10. kotlara rezeksiyon uygulandı. Patoloji sonucu kor-
doma metastazı olarak değerlendirilmiş ve hasta tekrar KT'ye yönlen-
dirilmiştir. Şubat 2019'da hasta mevcut şikayetlerle tarafımıza tekrar 
başvurdu. Tetkiklerinde hastada bu kez sağ 2 ve 3. kotlarda lezyon 
olduğu görüldü. Hastaya sağ axiller torakotomi açılarak 2 ve 3. kota 
total rezeksiyon uygulandı. Hastanın patoloji sonucu yine kordoma 
metastazı olarak değerlendirildi.

Tartışma: Kordomalar notokord hücre artıklarından köken alan ya-
vaş büyüyen, morfolojik olarak benign olmakla birlikte, lokalizasyon, 
direkt lokal invazyon ve lokal rekürrens nedeniyle malign seyredip, 
sıklıkla fatal sonuçlanan kemiğin primer neoplazmıdır. Kordomaların 
% 15'i mobil vertebralardan köken almaktadır. Vertebral kordomalar 
lokalizasyonları nedeniyle erken semptom veren ve buna bağlı olarak 
erken teşhis konması nedeniyle düşük metastaz oranına sahip neop-
lazmlardır.Metastazlar kemik, lenf nodu, beyin, akciğer ve abdominal 
visseral zarlara olur. Akciğerler en sık metastaz yaptığı yerlerdir.
Anahtar kelimeler: Kordoma, Göğüs Duvarı Tümörü, Göğüs Duvarı Rezeksiyonu

Hastanın preop BT'si

Resim 1. Sağ ikinci ve üçüncü kotlara invazyon gösteren göğüs duvarı tümörü
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P-095

taM klinik reMisyonDaki t-hüCreli akut 
lenfoBlastik löseMi olGusunDa tiMus Bezinin 
histoPatolojik DeğerlenDirilMesi
Burak Odabaşı1, Fikret Asarcıklı2, Zuhal Kuş Silav3, İsmail Dal1, Melek 
Didem Peköz1, Kemal Demircan1, Semih Buluklu1, Muharrem Çelik1, 
Tamer Okay1

1Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs 
Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim 
Dalı,İstanbul 
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Patoloji Ana Bilim Dalı,İstanbul

T hücreli akut lenfoblastik lösemi(T-ALL),çocuklarda yeni tanı alan 
akut lenfoblastik lösemilerin %10-25'ini oluşturmaktadır.Bu hastalık,-
timositlerin normal gelişimini kontrol eden yolaklardaki sitogenetik 
ve moleküler düzeyde izlenen sıra dışı etkinliklerin sonucunda ortaya 
çıkar.Bu durum,olağan hücre büyüme ve farklılaşmasını bozmaktadır.

Amaç: Klinik açıdan remisyonda olan hastalarda relapsın önlen-
mesi açısından timus bezinin histolojik özelliklerinin değerlendirilmesi 
önemlidir. T-ALL tanısıyla remisyon indüksiyonu amaçlı kemoterapi 
uygulanan,merkezi sinir sistemi tutulumu bulunmayan, ALL IC-BFM 
2009 kemoterapi protokol IA fazı tedavinin 33. gününde tam remis-
yonda olan,tanı anında toraks BT tetkikinde 51x28 mm. boyutun-
da ön mediastinal kitle saptanan,kemoterapi sonrasında boyutunun 
küçülmesine rağmen ön mediastinal kitlenin tamamen kaybolmadı-
ğı izlenen 9 yaşındaki erkek hastada timus dokusunun çıkartılması 
suretiyle relaps riski oluşturabilecek lenfoid hücrelerin histopatolojik 
açıdan değerlendirilmesi.

Yöntem: Merkezi sinir sistemi tutulumu olmayan,kemik iliği aspi-
rasyon biyopsisinde <%5 lenfoblast(Remisyon=M1) izlenen olgu-
ya,timus bezinde canlı lenfoblast varlığının değerlendirilmesi amaçlı 
J-sternotomi ile komplet timektomi uygulandı.

Bulgular:  Timus dokusunun histopatolojik değerlendirilmesinde,-
morfolojik ve immünohistokimyasal olarak lenfoblastik hücre izlen-
medi.Matür morfolojideki lenfoid hücrelerde CD5 immün reaktivitesi 
gözlenmesi,lenfoid komponentte TdT ekspresyon kaybı ve timik do-
kuda yaygın fibrozis izlenmesi üzerine mevcut kemoterapi protokolü 
ile tam remisyon sağlandığı sonucuna ulaşıldı.

Sonuç: T hücreli akut lenfoblastik löseminin timus kaynaklı lenfoid 
hücrelerden kaynaklandığı kabul edilmektedir.Bu da timus dokusu-
nun neoplastik hücrelerin kaynağı olabileceği ihtimalini güçlendir-
mektedir.Neoplastik görünümde lenfoid hücrelerin timus dokusunda 
varlığını sürdürmesi,klinik ve hematolojik açıdan tam remisyonda 
olsa dahi,relaps ihtimalini artırabilmektedir.Bu durum,timektominin 
rezidüel hastalığı eradike etmede etkili bir yaklaşım olabileceği dü-
şüncesini akla getirmektedir.
Anahtar kelimeler: Remisyon,T-ALL,Timektomi

 
Resim 1. Ameliyat öncesi toraks BT

P-096

karinayı invaze eDen aDenoiD kistik karsinoM 
olGusu
İsmail Dal, Özgür Güzey, Melek Didem Peköz, Burak Odabaşı, Deniz 
Ezgi Mahmutoğlu, Mehmet Sait Ersöz, Miray Ersöz, Bülent Aydemir, 
Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek EAH

Giriş: Adenoid kistik karsinomlar (AKK), tüm akciğer tümör-
lerinin %0.04 - 0.2 ‘sini oluşturan, yavaş büyüyen tümörlerdir. 
Trakeobronşial kaynaklı AKK’ların üçte ikisi trakeal yerleşimlidir. Alt 
trakeal seviyelerde yerleşen tümörler karinayı invaze edebilirler. Bu 
durumda karinal rezeksiyon yapmak gerekebilir. Karinal rezeksiyon, 
göğüs cerrahları için en zorlayıcı ameliyatlardan biridir. Bu olgu sunu-
munda karinayı istila eden bir AKK olgusu sunulacaktır.

Olgu: 56 yaşında erkek hastanın kronik öksürük şikayeti ile başvur-
duğu dış merkezde yapılan bilgisayarlı tomografi tetkikinde trakea alt uç, 
sağ lateral duvarına yerleşen tümör saptanmış. PET bilgisayarlı tomogra-
fi tetkikinde lezyonun SUDmax değeri 8.1 olarak ölçüldü. Hastaya bron-
koskopi yapıldı. Bronkoskopide karina seviyesinden başlayan sağ üst 
lob girişine kadar ilerleyen anterolateral yerleşimli kitle görüldü. Kitleden 
alınan biyopsi sonucu adenoid kistik karsinom olarak raporlandı.

Hastaya lateral dekübit pozisyonunda sağ torakotomi kesisi ile 
yaklaşıldı. Sağ ve sol ana bronşlar ile trakea etraf dokudan serbestleş-
tirilerek dönüldü ve asıldı. İnferior pulmoner ligaman serbestleştirildi. 
Perikard çepeçevre açılarak hilus serbestleştirildi. Trakea 21 numara 
bistüri ile kesilerek sol ana bronş cerrahi alan içerisinden direkt bakı 
eşliğinde entübe edildi. Karinal tümör 21 numara bistüri ile sol ana 
bronş membranöz kısmı korunarak tamamen rezeke edildi. Sağ ana 
bronş trakeaya 3/0 monocryl tek tek dikişlerle anastomoz yapıldı. 
Hava kaçağı kontrolünün ardından operasyon sonlandırıldı. 

Postoperatif 3. günda göğüs tüpü çekilen hastaya postoperatif 8. 
günde kontrol bronkoskopisi yapıldı. Anastomoz hattı intakt izlenen 
hasta aynı gün taburcu edildi. 

Sonuç ve Tartışma: Adenoid kistik karsinom primer tükürük bezi 
tümörüdür. Solunum sisteminde ise en sık görüldüğü yer trakea ve 
ana bronşlardır. Primer tedavinin cerrahi tedavi olduğu bu tümörler-
de, cerrahi sınır pozitifliği saptanırsa radyoterapi de tedaviye eklen-
melidir. Submukozal longitüdinal yayılım gösteren bu tümörlerde R0 
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rezeksiyon yapmak cerrah için zorlayıcı bir iştir. Literatürde az sayıda 
çalışma bulunan karinal rezeksiyon olgularında, iyi bir ön hazırlık ve 
anestezist ile yakın işbirliği zorunludur.
Anahtar kelimeler: karinal rezeksiyon, adenoid kistik karsinom, trakeal tümör

Olgunun Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri

Trakea Alt Ucunda Yerleşen Tümör Görüntüsü

P-097

MeDiastinal Duktus torasikus kisti-olGu 
sunuMu
Melike Ulker, Berk Çimenoğlu, Berker Özkan, Alper Toker
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Duktus torasikus kisti; oldukça nadir görülür. Genellikle posterior 
mediastende, vertebral sulkus veya visseral kompartmanda bulunur. 
Duktus torasikus trasesinin herhangi bir yerinde saptanabilir. Kistik 
yapı, bilgisayarlı tomografide saptanabilir ancak diğer kistik yapılar-
dan ayırımı yapılamaz. Tanı genellikle kist eksize edildiğinde konulur. 
Mediasten kitle olarak değerlendirilen 52 yaşında hasta duktus kisti 
ve şilotoraks tespit edilmesiyle kist eksizyonu ve duktus ligasyonu ile 
uygulanan cerrahi tedavisi ve klinik takibi sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Duktus torasikus, mediastinal kist, şilotoraks

Resim 1. Sol paratrakeal yerleşimli kitle görüntüsü

P-098

toraks Duvarına Metastaz şüPhesi Bulunan 
ilGinç Bir olGu
Naim Şüküroğlu, Argün Kış, Gökhan Öztürk, Ümit Aydoğmuş

Pamukkale Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Denizli

Giriş: Burada metastatik meme karsinomu şüphesiyle tetkik edi-
len, memedeki lezyonların benign ve göğüs duvarı lezyonun sarkom 
saptandığı olgu sunulmuştur. 

Olgu: 36 yaş kadın hasta 10 yılı aşkın süredir sol memede hisse-
tiği kitle de büyüme şikayetiyle genel cerrahi kliniğine başvurmuş-
tu. Meme MRG'sinde sol memede birbirine komşuluk gösteren ve 
sınırları birbirinden net olarak ayırt edilemeyen büyüğü 34x24 mm 
boyutlarda ölçülen yumuşak doku görünümleri izlenmişti. Solda 2-3. 
kosta-kondral bileşke düzeyinde öncelikle internal mammarian lenf 
nodu lehine değerlendirilen, sınırları birbirinden ayırt edilemeyen, 
büyüğü ~32x25 mm boyutlarda ölçülen yumuşak doku görünümleri 
izlenmesi üzerine kliniğimize yönlendirilmiş (Resim 1a). Mediastinal 
nodülün tru-cut biyopsisinde tanı konulamaması üzerine videoto-
rakoskopi yapılan hastanının nodüler görünümü eksize edildi aynı 
seansta memedeki nodüllerden eksizyonel biyopsi uygulandı (Resim 
1b). Göğüs duvarındaki lezyonun patolojik incelmesi “Düşük dereceli 
Fibromiksoid Sarkom”, meme kitleleri “Benign Filloides Tümör” ola-
rak raporlandı. Göğüs duvarı rezeksiyonu kararı verilen hastada 1-4. 
kostalar ile sterumun sol lateral duvarı en-blok eksize edildi, titanyum 
plaklarla rekonstrükte edildi (Resim 1c). Göğüs duvarı rezeksiyonunun 
patolojik incelemesinde tümöral doku saptanmadı. Postoperatif soru-
nu olmayan hasta 6. günde taburcu edildi (Resim1d). Operasyonun 
1. yılında nüks ve metastaz olmaksızın takibine devam edilmektedir.

Tartışma: Primer malign göğüs duvarı tümörlerin genellikle ilk 7 
kostada anteriorda yerleştiği bilinmektedir. Diğer organ tümörlerinin 
toraks duvarına metastazı sıktır. Primer diğer organ malignitesi olan 
hastalarda torakstaki lezyonların yönetimi özellik arz eder. Metastaz 
olasılığı ön planda düşünülürken, 2. primer olasılığı da daima akılda 
tutulmalıdır. Bu gibi durumlarda multidisipliner yaklaşımın önemlidir. 
Özellikle toraksta veya akciğerde primer şüphesi bulunan durumlar-
da patolojik doğrulama uygun olacaktır. Malign primer göğüs duvarı 
tümörlerinde geniş rezeksiyon önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Primer Malign Göğüs Duvarı Tümörü, Metastaz, 2. primer

Resim 1. a. Manyetik rezonans görüntüleme, b. Eksizyonel biyopsiler, c. Göğüs duvarı rekonstrüksi-
yonu, d. Postoperatif akciğer grafisi



25-28 Nisan 2019, Belek, Antalya

115

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi POSTER BİLDİRİLER

P-099

öksürük sonrası Gelişen MultiPl kot 
fraktürü: naDir Bir olGu
Gökçe Cangel1, Türkan Dübüş2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Cerrahisi 
Bölümü 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi,İstanbulEğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Cerrahisi 
Bölümü

Giriş:  Öksürük, çok sayıda nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen, 
yaygın ve önemli bir klinik sorundur. Sigara içen erkeklerin %30’u, 
kadınların ise %25’i kronik öksürükten yakınır. Bazen öksürük, gö-
ğüs kafesinde nadir görülen komplikasyonların primer sebebi olabilir. 
Bunlardan biri de kot fraktürüdür. Göğüs kafesinin orta yan bölümü-
nü oluşturan kostalar en çok etkilenen alanlardır. Kırığın bu bölgede 
saptanmasının nedeni öksürük sırasında kostanın en fazla bu alanda 
gerilime uğramasıdır. Polikliniğimize şiddetli öksürük sonrası gelişen 
multiple kot fraktürü tespit edilen olgu sunulmuştur. 

Olgu: Travma öyküsü olmayan 25 yaşında kadın hasta 6 haftadır 
geçmeyen öksürük, yeşil renkli balgam,nefes darlığı, sağ yan ağrısı 
şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Çekilen akciğer grafisinde sağ 
5.,6.,7. Kostalarda opasite izlenmesi üzerine ayırıcı tanı amaçlı bilgi-
sayarlı toraks tomografisi çekildi. Toraks tomografisinde sağ 5.,6.,7. 
Kostalarda non deplase fraktürler izlendi. Pnömotoraks, hemotoraks, 
cilt altı amfizemi yoktu. Hastaya analjezik, kas gevşetici tedaviler ve-
rildi. Kontrolleri normal olan hastanın, ağrıları zamanla kayboldu.

Sonuç olarak, öksürüğe bağlı gelişen kot fraktürü, nadir bir komp-
likasyondur. Öksürüğün tek başına kaburga kırığı nedeni olabileceği 
unutulmamalı ve kot fraktürü saptanması durumunda olası kompli-
kasyonlar açısından erken tedaviye başlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: öksürük, kot fraktürü, komplikasyon

P-100

naDir Görülen Cerrahi Bir Birliktelik: nuss 
ProseDürü ve auGMentasyon MaMoPlasti
Çisil Soysal Kuş, Abdurrahim Gördebil, Hatice Aslanoğlu, Suna Kuzu, 
Serkan Bayram, Volkan Baysungur, Serdar Evman
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Amaç: Yapılacak eş zamanlı minimal invaziv operasyonlarla has-
taların sağlık kalitesi artırılırken, bedensel imaj algısının da artırılabi-
leceğini göstermek amaçlanmıştır.

METOD: Yirmibeş yaşında kadın hasta pektus ekskavatuma bağlı 
kozmetik şikayet nedeniyle hastanemize başvurdu. Minimal İnvaziv 
Pektus Ekskavatum Düzeltilmesi (MIRPE- Modifiye NUSS ameliyatı) 
yapılan hasta postoperatif 3.gün taburcu edildi. Ameliyatın 32.ayın-
da planlanan bar çekilmesi operasyonuyla eş zamanlı olarak aug-
mentasyon mamoplasti operasyonu yapıldı. Postoperatif 1.gün dreni 
çekilen hasta ertesi gün taburcu edildi.

Bulgular:  Tıbbi hikayesinde dış merkez takipli tanılı Marfan send-
romu ve kardiyak mitral valv prolapsusu mevcut idi. Hastaya minimal 
invaziv pektus ekskavatum düzeltme (NUSS) ameliyatı uygulandı. 
Gerçekleşen ameliyattan 6 ay sonra çektirilen kontrol EKO inceleme-
sinde muhtemel kardiyak bası sebepli olan mitral valv prolapsusunun 
(MVP) düzeldiği gözlendi. Ameliyatın 32.ayında barın çekilmesi plan-
landı. Bu ameliyat ile birlikte hasta meme büyütme ameliyatı olmak 
istediğini belirtti. Pektoral doku hipoplazisi bulunan hasta için plastik 
cerrahi kliniğiyle görüşülüp eş zamanlı ameliyat kararı alındı. Eski in-
sizyon yerlerinden girilerek bar çıkarıldı. Aynı insizyonlar kullanılarak 
volümetrik ölçümler sonrası belirlenen silikon implantlar subpektoral 
olarak yerleştirildi. 

Sonuç: Minimal invaziv pektus ekskavatum ameliyatları, günü-
müzde ilk sırada tercih edilen göğüs kafesi deformitesi düzeltme ame-
liyatlarıdır. Bununla birlikte hasta memnuniyeti açısından, hastanın 

kendi isteği veya doktorun yönlendirmesiyle planlanıp yapılacak eş 
zamanlı ameliyatlarla, hastaların sendromik ek deformite ve bedensel 
algı sorunlarının çözülmesi mümkün olacaktır.
Anahtar kelimeler: pektus deformitesi, augmentasyon mamoplasi, Nuss 
prosedürü

P-101

karsinoiD tüMör, sChwannoM, MultiPle 
enDokrin neoPlazi (Men-1) Birlikteliği
Adil Avcı1, Galbinur Abdullayev1, Hüseyin Fatih Sezer1, Aykut Eliçora3, 
Ahmet Hamdi Ilgazlı2, Salih Topçu1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı 
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
3Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

41 yaş kadın hasta. Prolaktinoma, Paratroid bezinde adenomu 
olan hasta, kan şekeri düzensizlikleri nedeniyle acil servise başvurdu, 
öksürük şikayetleri de olması ile çekilen AC grafide mediastende kitle 
lezyon saptanan hasta. Yapılan tetkikler sonucunda akciğer paran-
kiminde ikinci bir lezyon saptandı. Ayrıca yapılan galyum-pet Bt'de 
parankim tutulumu yanında pankreasta da ayrı bir tutulum izlendi. 

Opere edilen hastanın parankimdeki lezyon tanısı karsinoid tm, 
mediastinal kitlesi schwannom olarak geldi. Endokrin tarafından de-
ğerlendirilen hastanın pankreas kitlesi insülinoma tanısı aldı.
Anahtar kelimeler: Karsinoid tm, MEN-1, schwannom

Resim 1. FDG ve galyum PET-BT karşılaştırma

P-102

Miyastenia Gravis'li olGularDa tiMektoMi 
DeneyiMleriMiz
Funda Öz Begtaş, İlyas Konuş, Metin Çelik, Menduh Oruç, Fatih 
Meteroğlu, Serdar Onat, Refik Ülkü
Dicle Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı,Diyarbakır

Amaç: Miyastenia Gravis patogenezinde timus bezinin rol oynadı-
ğı otoimmun bir hastalıktır. Genel olarak kabul edilen tedavi yöntemi 
ise timüs bezinin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. 

Çalışmamızda Ocak 2014- Aralık 2018 tarihleri arasında timekto-
mi yapılan 20 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Cerrahi tedavi 
yöntemleri ve patoloji sonuçları incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, kitle 
eksizyon şekilleri, patoloji sonuçlarına göre değerlendirildi.

Bulgular:  Kliniğimizde Myastenia Gravis nedeniyle timektomi ya-
pılan 20 hastanın 13’ü kadın,7 si erkek; yaş ortalaması 36,35 yıl idi. 
Hastaların 14’ü median sternotomi ile 5’i VATS ile 1’i VATS + me-
dian sternotomi ile opere edildi. Tüm vakalarda timüs dokusu ile bir-
likte çevre yağ dokusu da eksize edildi. Post-op 1 hastada komplikas-
yon olarak kolinerjik kriz gelişti (%5), mortalite izlenmedi. Hastaların 
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patoloji sonuçlarına göre; 9 ‘unda lenfoid hiperplazi (%45), 2 ‘sinde 
normal timüs dokusu(%10), 2’sinde Tip B3 Timoma (%10), 2’sinde 
Tip A Timoma (%10) ve 5 olguda Tip B2 Timoma (%25) tespit edildi. 

Tartışma: Miyastenia Gravis asetilkolin reseptörlerine antikor 
gelişmesi sonucu güçsüzlük, istemli kaslarda zayıflık ile karakterize 
otoimmun bir hastalıktır (1,2,3). MG hastalarının büyük çoğunluğu 
(%90) 35 yaş öncesinde hastalıkla karşılaşmaktadırlar. Kadınlarda 
30-40 yaşlarında erkeklerde 60-70 arasında hastalık pik yapar, ka-
dınlarda erkeklere oranla iki kat fazla görülür, Timektomi standart te-
davi yöntemi olarak kabul edilmekle birlikte timus bezinin çıkarılma-
sının yanında olası lokalizasyonlardaki ektopik timus dokularınında 
çıkarılması ile daha iyi remisyon elde edilir. Timektominin Myastenia 
Gravis olgularında başarı ile uygulanabilecek etkili ve güvenli bir cer-
rahi yöntem olduğuna inanıyoruz.

Kaynaklar
1. Nieto I, Robledo JP, Pajuelo MC, Montes JA, Ciron )G,Alonso JG. Prog-

nostic factors for myasthenia gravis treated by thymectomy:Review of 61 
cases Ann.ThoracSurg. 1999; 67:1568-71

2. Tsuchida M, Yamato Y, Souma T, Yoshiya K, VVatanabe T, Aoki T. Effica-
cy and safety of extended thymectomy for elderly patients vvith myasthe-
nia gravis Ann Thorac Surg 1999; 67:1563-7

3. Trastek VF, Shields T W Surgery of the thymus gland, İn; Shields W T (ed) 
General Thoracic Surgery, 4 th ed., Philadelphia: VVilliam & VVİlkins 
1995; 1770-1801

Anahtar kelimeler: Miyastenia, Gravis, Timektomi

P-103

ektoPik CushinG senDroMu olan tiMus 
nöroenDokrin karsinoMu; olGu sunuMu
Funda Öz Begtaş, Serdar Onat, Refik Ülkü
Dicle Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı,Diyarbakır

Giriş: Çok nadir görülen timusun karsinoid tümörleri nöroendok-
rin hücrelerden köken alırlar. Bizde bu çalışmamızda Ektopik Cushing 
Sendromu ile seyreden olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu: 32 yaşında erkek hasta baş ağrısı, halsizlik ve kas ağrıları 
şikayetleri ile dış merkez dahiliye polikliniğine başvurmuş; hiperpara-
tiroidi ve ektopik cushing hastalığı ön tanılarıyla hastanemiz endok-
rinoloji kliniğine kabul edilmiştir. Hastanın çekilen dış merkez PET-
CT’sinde timusta SUV maxı yüksek 5x3 cmlik kitle tespit edilmesi 
üzerine tarafımıza danışıldı. Hastaya genel cerrahi ile birlikte timekto-
mi ve paratiroidektomi planlandı. Median sternotomi ve genişletilmiş 
timektomi ile beraber mediastinal kitle eksizyonu yapılan hastanın 
patoloji sonucu Düşük Dereceli Nöroendokrin Karsinom olarak yo-
rumlandı. Hasta operasyon sonrası onkoloji kliniğine yönlendirildi.

Tartışma: Ektopik ACTH salınımına ve buna bağlı olarak Cushing 
sendromuna neden olan tümörler % 50 oranında akciğerde bulunur 
(1). Sıklık sırasına göre; bronşiyal karsinoid tümörler, bronkojenik 
karsinoma (sıklıkla küçük hücreli alt tipi), timus karsinomu, pankreas 
adacık hücre tümörleri, tiroid medüller karsinomu, feokromasitoma-
dır (2).Timus bezinin karsinoid tümörü, özellikle Cushing sendromu 
ve onun belirtileri ile birliktelik göstermeye eğilimlidir. Buna benzer 
endokrinopatalojilerin araştırılması esnasında timik patolojilerde göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Kaynaklar
1.  Schteingart DE: Principles and Practice of Endocrinology and Metabo-

lism. 3rd Ed. Lippincott Wiliams and Wilkins, Philadelphia, 723- 728, 
2001.

2.  Gagel RF: Cecil Textbook of Medicine. 21th Ed. W.B.Saunders Company, 
Philadelphia, 1048-1049, 2000.

Anahtar kelimeler: Cushing, timus, karsinoid, tümör

P-104

ayırıCı tanıDaki zorluk: efüzyon Mu? yoksa 
kist Mi?
Serpil Sevinç1, Arkın Acar1, Metin Er1, Seher Susam2

1SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir 
2SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Radyoloji Birimi, İzmir

Giriş:  Perikardiyal kistler, torasik kavitede oluşan nadir konje-
nital anomaliler arasındadır. Sıklıkla asemptomatiktir ve insidental 
olarak tanı alırlar. Dev perikardiyal kistler neden oldukları bası ne-
deniyle semptom verebilirler, ancak ayırıcı tanıları zorlayıcı olabi-
lir. Kliniğimizde opere edilen dev perikardiyal kist olgusunu, nadir 
görülmesi ve ayırıcı tanıda yaşanan güçlükler nedeniyle sunmayı 
amaçladık.

Olgu:  41 yaşındaki kadın hasta yaklaşık 1 aydır devam eden ve 
son dönemde artan nefes darlığı ve çarpıntı nedeniyle hastanemiz 
acil servisine başvurdu. Posteroanterior akciğer grafisinde sol hemi-
toraksta opasite ve toraks bilgisayarlı tomografisinde solda ampiyem 
şüphesi olan ankiste plevral sıvı nedeniyle hasta tarafımıza yönlendi-
rildi. 2 ay önce yaptığı doğum haricinde özgeçmişinde özellik olma-
yan hastanın fizik muayenesinde solda solunum sesleri azalmış olarak 
saptandı. Ayırıcı tanı amacıyla yapılan toraks ultrasonografi tetkiki 
“sol hemitoraksta ankiste ampiyem”, dış merkez toraks magnetik re-
zonans görüntüleme tetkiki (mrg) ise “konsolide-atelektatik akciğer” 
olarak raporlandı. Aynı toraks mrg tetkiki, hastanemiz radyoloji bi-
rimine konsülte edildi ve solda mediastinal kistik lezyon olabileceği 
bildirildi. Tüm bu anamnez, fizik muayene, laboratuvar sonuçları ve 
görüntüleme bulguları sonucunda ampiyem tanısından uzaklaşıldı 
ve tanı-tedavi amaçlı operasyon kararı verildi. Hastaya öncelikle sol 
videotorakoskopik eksplorasyon yapıldı. Toraksta az miktarda sero-
fibrinöz sıvı mevcuttu. Ön tanı olarak düşünülen mediastinal kistik 
lezyon konfirme edildikten sonra dev kistin perfore olmadan çıkarı-
labilmesi için port girişi genişletilerek sınırlı torakotomi yapıldı, yak-
laşık 15*13*5 cm boyutlu dev kistik lezyon total olarak eksize edildi. 
Histopatoloji raporu “Perikardiyal kist” olarak bildirildi. Hasta posto-
peratif 5.günde asemptomatik olarak taburcu edildi. 

Tartışma:  Dev mediastinal kistik lezyonların ayırıcı tanısı zorlayıcı 
olabilmektedir. Ankiste plevral efüzyon nedeniyle refere edilen hasta-
larda ayırıcı tanıda mediastinal kistler akılda tutulmalıdır. Anamnez, 
fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri bir bütün 
olarak değerlendirilip, hasta için en uygun tanı ve tedavi yöntemi 
seçilmelidir.
Anahtar kelimeler: Mediasten, Perikardiyal kist, Plevral efüzyon

Resim 1.
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P-105

çoklu PriMer tüMörü olan olGuDa kolon 
aDenokarsinoMunun akCiğere Metastazı
Hakan Sönmez1, Merve Karaşal2, Aysun Kosif2, Volkan Selami 
Baysungur2

1Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Göğüs Cerhhahisi, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi 
Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Çoklu primer tümörler, genellikle iki malignite tanısı arasındaki za-
man çizelgesine bağlı olarak metakron veya senkron olarak görülür. 
Tanı zamanları aynı anda (senkron) olabileceği gibi farklı zamanlar-
da da olabilir (metakron). Günümüzde çoklu primer tümörler için 
Warren ve Gates'in tanımı kullanılmaktadır. Bu tanıma göre; her bir 
tümör kesin bir malignite kliniğiyle prezente olmalı, her biri ayrı ayrı 
olmalı ve metastaz olma olasılığı ekarte edilmiş olmalıdır. 

Olgu: Yetmiş yaşında, 1999’da malign melanom, 2012’de endo-
metriyum kanseri (grade 2) ve 2015’te kolon adenokarsinomu nede-
niyle opere olan kadın hastanın takiplerinde çekilen toraks bilgisayarlı 
tomografisinde(figure 1); sağ üst lobda, pozitron emisyon tomogra-
fisinde (PET/CT) sağ akciğer üst lob anterior segmentte 15*12 mm 
çapında, SUV(max):7,3 tutan nodül tespit edildi. Bronkoskopisinde 
endobronşiyal lezyona rastlanmadı. Mediastinoskopi ve sağ videoto-
rakoskopik torasik yaklaşım ile üst lobdaki nodüle wedge rezeksyon 
ve lenf bezi örneklemesi yapıldı. Hasta postoperatif birinci günde ser-
vise alındı, postoperatif ikinci günde dreni sonlandırıldı ve postopera-
tif beşinci gün taburcu edildi. Hastanın patolojisi; kolon adenokarsi-
nom metastazı olarak raporlanması üzerine onkolojiye yönlendirildi. 

Tartışma: Akciğerler metastatik hastalığın sıklıkla görüldüğü or-
ganlardır. Kolorektal kanserlerde ise karaciğer metastazlarından sonra 
akciğer metastazları sıkça görülür. Primer tümörün kontrol altına alın-
ması ve onkolojik tedavilerin yanı sıra akciğerdeki metastatik lezyon-
ların rezeksiyonu dikkatli seçilmiş birçok hastada sağkalıma anlamlı 
fayda sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: çoklu pimer tümör, adenokarsinom, metakron, senkron

Resim 1. a. hastanın taburculuk sonrası kontrol pa grafisi b. Toraks tomografisinde sağ akciğer üst 
lob anterior segmentte 15*12 mm çapında nodül

P-106

raDyolojik olarak DiyafraGMa rüPtürü/
hernisi Düşünülen Dev tiMoliPoMa olGusu
Buğra Özel1, Halil Kolcu1, Volkan Yılmaz1, Burçin Çelik1, Yurdanur Süllü2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Samsun

Giriş: Timolipoma, anterior mediastenin nadir görülen benign bir 
tümördür. Bazen bir hemitoraksı doldurmuş şekilde diyafram ele-
vasyonunu taklit edebilir. Bu sunumda, sol subdiyafragmatik alanı 
dolduran ve radyolojik olarak diyafragma patolojisi düşünülen dev 
timolipoma olgumuzu sunduk.

Olgu: On beş yıl önce yüksekten düşme öyküsü tarifleyen ve yak-
laşık 4 aydır süregelen öksürük şikayetleri olan hastanın toraks ve 
abdomen BT’sinde; sol parakardiyak ve supradiyafragmatik alanda 
yaklaşık 108x67 mm ebadında heterojen yağ dansitesi ve diyafrag-
ma santral bölgesinde yaklaşık 3 cm’lik segmentte diyafragma de-
vamlılığı izlenemediği (rüptür veya herni?) rapor edildi. Diyafragma 
rüptürü düşünülen hastaya sol torakotomi yapıldı. Eksplorasyonda 
diyafragmanın intakt olduğu, sol hemitoraksı dolduran, ekstraparan-
kimal, anterior mediasten kökenli 22x17 cm ebatında yağlı doku gö-
rünümde kitlesel lezyon tespit edildi. Kitle total eksize edildi. Kitle 780 
gr ağırlığında ölçüldü. Postoperatif 4. gün taburcu edilen hastanın 
patoloji sonucu timolipoma olarak raporlandı. Postoperatif 3. Ayında 
olan hastanın takibi sorunsuz olarak devam etmektedir.

Tartışma: Timolipomalar, tüm timik neoplazmaların% 10'undan 
azını temsil eden, sıradışı, iyi huylu ve yavaş gelişen mediastinal tü-
mörlerdir. Etraf dokuları genellikle invaze etmez ve uzak metastaz gibi 
malign davranış göstermezler. Timolipoma nadir olarak dev boyutla-
ra ulaşabilir ve çoğunlukla asemptomatiktir. Timolipomanın tedavisi 
cerrahidir. 

Sonuç: Diyafragma patolojilerinde abdominal yapılardan en sık 
omentum toraks içerisine herniye olmaktadır, yağ içeriği nedeniyle 
omentum radyolojik olarak mediastinal yağ içerikli lezyonlarla karı-
şabilir. Gerek klinik gerekse de radyolojik olarak diyafragma patolojisi 
düşünülen olgularda intratorasik diğer mediastinal lezyonlar ayırıcı 
tanıda akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: diyafragma, mediasten, timolipoma

Resim 1. Preop BT ve postop spesmen görüntüsü

P-107

MeMe karsinoMu Metastazı şeklinDe Prezente 
olan BeklenMeDik Bir MezotelyoMa olGusu
Yiğit Yılmaz, Mesut Melih Özercan, Burcu Ancın, Serkan Uysal, Ulaş 
Kumbasar, Erkan Dikmen
Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Genel Bilgiler: Diffüz malign plevral mezotelyoma (MPM), 
plevranın metastatik tümörlerinden sonra, en sık karşılaşılan tü-
mörüdür. En sık 5-7 dekatlarda ve erkek cinsiyette görülür. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün verilerine göre kabaca yıllık insidansı 10-20 / 
1000000’dur. Asbest, MM etiyolojisinde temel etkendir. MM genel-
likle pariyetal plevradan köken alır ve plevral boşluğa doğru büyür. 
İnvazyon yolu genellikle lokal yayılımdır.

Olgu: Bu vaka sunumunda, nadir görülen bir neoplazi olan 
MM’nın kendi standartlarında bile az görülen bir prezentasyonunu 
sunmak istiyoruz. 53 yaşında kadın hasta. Bolu - Gerede doğum-
lu, Ankara’da yaşıyor. Non-smoker. Bir ay önce meme ca tanısı ile 
sol modifiye radikal mastektomi uygulanmış. Patolojik inceleme 
sonucu: İnfiltratif duktal karsinom olarak raporlanmış. Postoperatif 
değerlendirme için onkoloji kliniğine yönlendirilen hastanın çekilen 
Toraks BT sonucunda: Arkus aortanın posterioru ve inen aortanın 
superioru komşuluğunda 25x40x15 mm boyutlarında yumuşak doku 
lezyonu raporlanmış. Akabinde çekilen PET-BT sonucunda lezyonun 
SUVmax: 6 olarak bildirilmiş. Plevral yapraklarda tutulum olmadı-
ğı belirtilmiş. Doku tanısı alınmasının önerildiği raporda belirtilmiş. 
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Multidisipliner toraks konseyinde tartışılan hastaya kliniğimizde uni-
portal VATS ile kitle eksizyonu uygulandı. Plevrada görülen, metas-
tatik olduğu düşünülen nodüllerden de multiple biyopsiler alındı. 
Lezyonun intratorasik ekstrapulmoner bir kitle şeklinde prezente 
olması, PET-BT'de plevrada tutulum olmaması nedeniyle lezyonun 
meme karsinomu metastazı olduğu düşünülmüştü, ancak patolo-
ji sonucu: Meme karsinomu dahil adenokarsinomların aleyhinedir. 
Neoplazm epiteloid tip malign mezotelyoma ile uyumludur şeklinde 
raporlandı. Multidispliner toraks konseyinde tekrar tartışılan hasta, 6 
kür KT ve port ve dren yerlerine proflaktik RT aldı. Hasta postoperatif 
10. ayında şiddetli semptomları olmadan, günlük hayatında sıkıntı 
yaşamadan hayatına devam etmektedir.

Tartışma: MM, çok sık rastlanmayan ancak prognozu oldukça 
kötü bir neoplazmdır. Biomass (asbest) maruziyetinin etiyolojisinde-
ki temel faktör olduğu bilinen MM’nin kabaca yıllık insidansı 10-20 
/ 1000000’dur ve en sık erkeklerde 5-7 dekatlarda görülür. Lokal 
invazyon veya basıya bağlı bulgular ortaya çıkana kadar genellikle 
fark edilmezler ve ortaya çıkan bulgular nonspesifiktir. Genellikle ileri 
evrelerde tanı aldıkları için prognoz kötü olarak kabul edilmektedir. 
Tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi birlikte ya da ayrı 
ayrı kullanılabilir. MM’nin tedavisi tartışmalı olmakla birlikte, palya-
tif ya da tedavi amacıyla yapılan cerrahi girişimlerin (özellikle VATS 
Dekortikasyon) düşük mortalite ve semptomların kontrolü açısından 
arz ettiği önem tüm çalışmalarda açıkça ifade edilmektedir. Evresi 
uygunsa multimodal tedavi uygulanması hasta için en iyi tercihtir. 
Tedavide cerrahinin yeri tartışılmazdır.
Anahtar kelimeler: Malign Mezotelyoma, Plevra, Neoplazi, Meme Karsinomu, 
Metastaz

Preoperatif PET Görüntüsü

Nesim 1. Lezyonun Preoperatif PET Görüntüsü
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PriMer PulMoner ParaGanGlioMa: iki olGu 
sunuMu
Uğurum Ayşe Yücemen, Gökhan Kocaman, Bülent Mustafa Yenigün, 
Cabir Yüksel, Serkan Enön, Hakan Kutlay
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Paraganglioma exra-adrenal kromaffin hücrelerinden köken alan 
nadir bir tümördür. Genellikle karotis cismi, jugulotimpanik cisim 
veya mediastende yerleşirler. Primer pulmoner paraganglioma ise 
çok daha nadir görülür ve yayınlanmış sadece birkaç vaka bulun-
maktadır.

Olgu 1: 15 yaşında erkek hasta. Öksürük, halsizlik ve hemoptizi 
şikayeti ile hastaneye başvurmuş. Çekilen Toraks BT’de sol akciğer 
alt lobda 3 cm’lik lezyon tespit edilmiş. Yapılan bronkoskopide sol 
alt lob apikal segment bronşu içinde hipervaskülarize lezyon izlendi. 
Biyopsi sırasında hastada hipertansiyon ve taşikardi izlenmesi üze-
rine işlem iptal edildi. Yapılan ek tetkiklerinde hastanın idrar ve kan 
noradrenalin seviyelerinin yüksek olduğu tespit edildi. Hastaya sol to-

rakotomi ile alt lobektomi yapıldı. Postop herhangi bir komplikasyon 
yaşanmadı. Hastanın patolojisi endobronşiyal uzanım gösteren 3.7 
cmlik primer pulmoner paraganglioma ile uyumlu olarak raporlandı. 
Hastanın 10 yıllık kontrollerinde nüks izlenmedi.

Olgu 2: 22 yaş, erkek hasta. 12 paket/yıl sigara öyküsü mevcut 
olan hastanın, 1 yıldır nefes darlığı şikayeti mevcuttu. Hastaya çe-
kilen Toraks BT’de sol ana bronş içerisinde 13 mm’lik lezyon izlen-
mesi üzerine yapılan bronkoskopide sol ana bronşu tama yakın tı-
kayan parlak kırmızı renkli, düzgün yüzeyli lezyon izlendi. Çekilen 
Pet/BT’sinde yalnızca lezyonda SUVmax 8.2 tutulum izlenen hastaya 
karsinoid tümör ön tanısı ile rezeksiyon planlandı. Hastaya sol tora-
kotomi ile bronşiyal sleeve rezeksiyon uygulandı. Postop 5. gün so-
runsuz taburcu edilen hastanın patoloji sonucu 2 cm çapında cerrahi 
sınır ve lenf nodları negatif pulmoner paraganglioma olarak raporlan-
dı. Postop 3. ayında hastanın takipleri devam ediyor.

Endobronşiyal paraganglioma nadir görülen bir tümör olmakla 
beraber ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır. Uygun vakalarda pa-
rankim koruyucu cerrahi teknikler de kullanılabilir
Anahtar kelimeler: paraganglioma, toraks, rezeksiyon

Resim 1a-b. Olgu 1 ve 2 Toraks BT mediasten penceresi aksiyal kesitler
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torasik outlet senDroMunun 
suPraklavikuler yaklaşıMlateDavisi
Selçuk Gürz, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Ayşen Taslak Şengül, 
Burçin Çelik, Gül Temel, Caner İşevi, Buğra Özel, Ahmet Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun

Giriş ve Amaç: Torasik outlet sendromu (TOS), torasik çıkışta 
nörolojik ve vasküler yapılara bası sonucu semptom ve belirti veren 
klinik tablodur. Bu çalışmamızda amacımız supraklavikuler yaklaşım-
la TOS tadavisinin önemini ortaya koymaktır.

Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniverisitesi Göğüs Cerrahi Kliniğinde 
2008-2018 yılları arasında torasik outlet sendromu tanısı alan ve sup-
raklavikuler cerrahi yaklaşımla tedavi edilmiş 14 olgu(2 sinde bilate-
ral) klinik ve radyolojik bulguları ile gözden geçirilmiştir. Yaşları 14 ile 
57 arasında( ort 28.9) olup olguların tamamı K ndı. Bütün hastalar 
fizik muayenede adson manevrası ve diğer provakatif testler ile de-
ğerlendirildi.EMG ile sinir ileti hızı ölçüldü. Radyolojik olarak direkt 
servikal grafi,çok kesitli BT ile servikal kotun ve/veya bası oluşturma 
ihtimali olan yapıların (skalen kas ve fibröz bantlar) MR ile değerlen-
dirilmesi yapıldı. 

Bulgular:  7 hastada servikal kot eşlik ettiği saptandı. Tüm has-
talarda sağ kolda uyuşma ve ağrı ön planda iken 2 hastada sol kol 
şikayetleri de saptanmıştır. Ağrı ve uyuşma şikayetleri hastalarda 1-8 
yıl aralığında görülmektedir Olguların 7 sine supraklavikuler yakla-
şımla servikal kot eksizyonu,skalenektomi, çevre bağ doku ve fibröz 
bantların serbestleştirilmesi işlemi yapılmıştır. Bilateral şikayetleri 
olan 2 hastanın birinde bilateral skalenektomi ve çevre bağ dokusu 
serbestleştirilmsi yapılırken diğerine bilateral servikal kot eksizyonu 
yapılmıştır. Postoperatif taburculuk süresi ortalama 3,5(2-8) gündür. 
Postop en çok gözlenen şikayet uyuşma ve hafiflemiş ağrı şikayetleri-
dir. 4 hastada buna benzer şikayetler izlendi. Fizik tedavi ve analjezik 
destek önerildi. Nüks ve ek problem gelişmedi. 

Tartışma ve Sonuç:  Servikal kotlar genel populasyonun %6’sın-
da görülmektedir ve TOS etyolojisinde önemli rol oynamaktadır. 
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Bizim 12 olgumuzda tek taraflı, 2 olguda bilateral TOS ile uyumlu kli-
nik ve 7 olguda servikal kot saptanmıştır. Torasik outlet sendromunda 
tedavisinde supraklavikuler yaklaşımla servikal kot eksizyonu ve/veya 
eşlik etmediğinde skalenektomi düşük komplikasyon oranı ve başarılı 
sonuçları ile etkin bir cerrahi tedavi yöntemi olarak tercih edilebilir.
Anahtar kelimeler: etkin, supraklavikuler yaklaşım, TOS

Preop akciğer grafisi ve BT

Bilateral servikal kot 14/K hasta
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oliGoMetastatik/oliGorekürrensli akCiğer 
karsinoMu olGularıMız
Selçuk Gürz, Ayşen Taslak Şengül, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, 
Burçin Çelik, Volkan Yılmaz, Gül Temel, Halil Kolcu, Ahmet Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun

Giriş: Akciğer kanseri tedavisi sırasında metastaz saptanması, 
tedaviyi üstlenen klinisyenler açısından istenmeyen, karamsar bir 
durumdur. Mesane, pankreas veya kolona nadiren metastaz yapan 
akciğer kanseri, beyin, adrenal bezler, kemik ve karaciğere metastaz 
yapma eğilimindedir. 

Materyal-Metod: Kliniğimizde 2009-2018 tarihleri arasında akci-
ğer karsinomu tanılı oligometastaz/oligorekürrens tespit edilmiş, KRT 
ve/veya cerrahi ile multimodal tedavi uygulanmış 50 hasta retrospek-
tif olarak değerlendirildi. 

Bulgular:  42 si E, 8 i K olan 50 hastanın primer patolojisi; 26’sının 
adenokarsinom, 22’sinin epidermoid karsinom, 1’i adenoskuamöz 
karsinom, 1’i sarkomatoid karsinom idi. Primer odak 29 unda sağ 
akciğer, 21 i sol akciğer kaynaklıdır. 

Adenokarsinom tanılı hastaların 20 si E, 6 sı K olup yaş ortalama-
sı 56,7 (37-68), epidermoid karsinom tanılı hastaların 20 si E, 2 si 
K olup yaş ortalaması 60,3 (44-72) dü. 1.yılda 3 hasta kaybedildi. 
Takip sürecinde adenokarsinom olgularının 10 u kaybedilmiş olup 
ortalama sağkalım süresi 42,9 ay, ortalama metastaz gelişme süresi 
15,8 ay idi. Epidermoid karsinom olgularının da takip sürecinde 10 
u kaybedilip ortalama sağkalım süresi 22,8 ay,ortalama metastaz ge-
lişme süresi 7,6 ay idi. Metastaz ve sağkalım süresi adenokarsinom 
olgularında epidermoid karsimoya göre daha uzun olduğu görüldü. 
Adenokarsinom tanılı 6 hastanın patoloji incelemesinde LN tutulumu 
tespit edildi. Bu hastaların takiplerinde 3 ü kaybedildi( ortalama 19 
ay). Tutulan LN istasyonları 4-5-10 nolu istasyonlardı. LN metastazı 
olup 2 yıl ve üstü hayatını idame ettiren tek hasta olup tutulan LN 
istasyonu 11 noludur.

Tartışma-Sonuç: İleri evre metastatik hastalıkta genel sağkalım or-
talama 1 yıl idi. Oligometastazlı hastalarda, cerrahi, radyoterapi veya 
radyofrekans ablasyon gibi lokal tedavilerle sağkalım daha iyi olduğu 
görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Kelimeler: agresif tedavi, akciğer tümörü, ileri evre

Tanılar ve dağılım

Metastaz odakları

Adenokarsinom Epidermoid karsinom

Beyin metastazı 10 5

Surrenal metastazı 5 2

Karşı Akciğer metastazı 3 8

Kemik metastazı 3 3

Kolon metastazı 2 1

Karaciğer metastazı 1 1

Aynı taraf metastaz 2 2
Adeno ve epidermoid karsinom karşılaştırılması

P-111

ParaPnöMonik aMPiyeM teDavisinDe vats 
sonuçlarıMız
Gökçen Sevilgen, Kerim Tülüce, Hasan Türüt
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı-RİZE

Amaç: Ampiyem tedavisinde minimal invazif bir yaklaşım olarak 
videotorakoskopi(VATS)’ nin etkinliği kanıtlanmıştır. Bu çalışma-
da multiloküle-septalı komplike parapnömonik plevral effüzyon ve 
ampiyem tedavisinde VATS delokülasyon ve parsiyel dekortikasyon 
sonuçlarımızı yayınladık. 

Çalışma Planı: 2016-2018 yılları arasında evre-II ve evre-III plev-
ral ampiyem tanısı konan, toraks ultrasonografide(USG) erken dö-
nem septasyon ve multilokülasyon tespit edilen 51 hastaya VATS de-
lokülasyon, poşların birleştirilmesi ve parsiyel dekortikasyon yapıldı. 
Hastalar retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:  Hastaların ortalama yaşı 54.21(17-80), 40 erkek ve 11 
bayan hastaydı(N=51). Hastaların demografik özellikleri, komorbidi-
teleri, klinik özellikleri Tablo 1’ de belirtildi. Tüm hastalara toraks ult-
rasonografi(USG) eşliğinde torasentez ile ampiyem ve/veya komplike 
parapnömonik plevral effüzyon tanısı konuldu. Ampirik olarak cerrahi 
öncesi geniş spektrumlu antibiyotik tedavileri başlandı cerrahi öncesi 
kullanım süreleri kayıt edildi. Toraks bilgisayarlı tomografi(Resim) ile 
uyumlu olarak toraks USG’ de multilokülasyon, septasyon görülmesi 
üzerine videotorakoskopi(VATS) ile delokülasyon, parsiyel dekortikas-
yon yapıldı, 14 hastada ikinci bir port açıldı, 38 hastaya (%73) ise uni-
portal-VATS(U-VATS) yapıldı. Majör komplikasyon görülmedi. VATS 
sonrası torakotomi ile total dekortikasyon yapılan 1 hasta oldu.(%1,9), 
6 hastaya aktif direnaj suction uygulandı(%11), hastane yatış süresi or-
talama 13.23 gün olarak hesaplandı. 7 hasta heimlich valv ile taburcu 
edildi. Klinik ve radyolojik düzelme tüm hastalarda sağlandı.

Sonuç: Parapnömonik ampiyem tedavisinde tecrübemize daya-
narak özelikle toraks ultrasonografide bilgisayarlı tomografi ile de 
uyumlu tespit edilen multilokülasyon varlığında ve fibrinopürülan 
evrede VATS tüp torakostomiye göre oldukça güvenilir, düşük morbi-
dite ve etkili bir tedavi yöntemidir.
Anahtar kelimeler: Parapnömonik ampiyem, Toraks Ultrasonografi, 
multılokülasyon ve septasyon, VATS
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Resim 1. Toraks Bilgisayarlı Tomografi’ de Evre II Ampiyem ve multilokülasyon

Tablo I. Hastaların demografik ve klinik özellikleri

ÖZELLİKLER N= 51 (%)

YAŞ 54.21( 17-80)
CİNSİYET
ERKEK 40
BAYAN 11
SİGARA 14 (%27.4)
KOAH 12 (%23.5)
KALP HASTALIĞI 6 (%11.7)
ASA SKOR
ASA -3 26 (%50)
ASA -4 3 (%5.8)
U-VATS 38 (%73)
AMELİYAT SÜRESİ(DK) 105.73(ort.)
ENTUBE EDİLMEDEN 3
TÜBERKÜLOZ 3
MALİGNİTE 3
KOAH, Kronik obstruktif akciğer hastalığı 
U-VATS, Uniportal-VATS
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erişkin yaşa ulaşMış konjenital trakea 
özefaGial fistül onarıMı
Gamze Gül Tiryaki, Esra Yamansavcı Şirzai, Tunç Laçin, Hasan Fevzi 
Batırel, Bedrettin Yıldızeli
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı, İstanbul

Trakeoözefageal fistül (TÖF), doğuştan olabileceği gibi travma, 
malignite veya inflamasyona bağlı kazanılmış olarak ortaya çıkabilir. 
Etyolojisine bakılmaksızın ilk teşhiste yapılması gereken akciğeri aspi-
rasyona bağlı enfeksiyonlardan korumak ve hastanın enteral beslen-
mesini sağlamaktır. 

19 yaşında erkek hasta, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve öksü-
rük şikayetleri nedeniyle tetkik edilirken TÖF ön tanısı ile tarafımıza 
yönlendirildi. Fizik muayenesinde kifotik postür bozukluğu ayrıca ge-
çirilmiş yarık dudak damak operasyonuna bağlı üst dişlerde şekil bo-
zukluğu mevcuttu. Yapılan fleksible bronkoskopide vokal kord 2 cm 
altında fistül hattı izlendi. Endoskopide diş hizasından18. cm de fistül 
traktı tesbit edildi. Hastaya trakea rezeksiyonu ve özefagusun primer 
onarımı yapılması planlandı. Collar insizyon sonrası fleksible bron-
koskopi ile trakea üzerinde fistül yeri tespit edildi. Trakea 2. halkası 
rezeke edildi. Özefagustaki fistül 4/0 vicyrl ile primer sütüre edildi. 
Sternotiroid kası 4 adet 4/0 vicryl ile paraşüt şeklinde özefagus üzeri-
ne indirildi. Daha sonra trakea membranöz yüzü 4/0 pds ile kontinü 
ve anterior yüz 3/0 vicyrl ile sepere kapatıldı. Ekstübasyon sonrası 2 
adet çene dikişi konuldu. Hemovak yerleştirildi. Operasyon sonrası 
3. günde hemovak çekildi. 7. günde çene dikişi alındı. 10. günde oral 
kontrastlı bilgisayarlı tomografi çekildi. Kaçak izlenmeyen hastanın 
oral alımı açıldı. Akut faz reaktanlarında yükselme izlenmeyen, vital-

leri stabil olan hasta postoperatif 14. günde taburcu edildi. Postope-
ratif 1. ayında olan hastanın takipleri sorunsuzca devam etmektedir. 

Konjenital TÖF’ler genellikle yaşamın ilk yıllarında semptomatik 
olurken hastamızdaki gibi erişkin yaşa ulaşmış TÖF vakalarında fistül 
traktı çıkarılsa bile mutlaka trakea rezeksiyonu önerilmektedir. Ayrıca 
hastamızda uygulanan özefagusun pediküllü kas flebiyle onarımı işle-
minin özefageal iyileştirmeyi pekiştirdiği önerilmektedir. Hastamızda 
da bu yöntem kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Konjenital trakeoözefageal fistül, Trakea rezeksiyonu, Pediküllü 
kas flebi

Resim 1. Hastanın preoperatif radyolojik ve peroperatif görünümü
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konjenital kistik aDenoMatoiD 
MalforMasyon, olGu sunuMu
Esra Yamansavci Şirzai, Sezer Aslan, Tunç Laçin, Gamze Gül Tiryaki, 
Bedrettin Yıldızeli
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı, İstanbul

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon (KKAM), hamarto-
matöz veya displastik akciğer dokusunun, normal akciğer dokusu 
ile karıştığı ve genellikle tek lob lokalizasyonu gösteren konjenital 
pulmoner anomalilerden biridir. Yenidoğan ve infantlarda daha sık 
izlenmesine karşın, erişkin yaşta daha nadir rastlanır. Tedavide etki-
lenen kısmın cerrahi olarak çıkarılması önerilmektedir. Kliniğimizde 
minimal invaziv yöntemlerle cerrahi tedavi uyguladığımız konjenital 
kistik adenomatoid malformasyon olgusu sunulmuştur.

38 yaşında küçüklüğünden beri sık solunum yolu enfeksiyonu şika-
yeti olan hasta poliklinik muayenesinde ileri tetkik amacıyla çektirilen 
toraks BT’de orta lob medial segmentte 5x3.5 cm ölçülen, septasyon 
içeren ince cidarlı hava içerikli lezyon saptandı (Resim 1A). Ön planda 
benign procesler düşünülmekle birlikte öncelikle bronşektazi ve kon-
jenital patolojiler düşünüldü. Uniportal videotorakoskopik eksploras-
yonda lezyonun orta lob ile sınırlı olması rezeksiyon sahasının lezyonu 
tamamen içermesi gerekliliği göz önünde bulundurularak anatomik 
rezeksiyon kararı verildi. Uniportal orta lobektomi yapıldı. Postoperatif 
3. gün taburcu edildi (Resim 1B). Kati histopatolojik değerlendirme-
si konjenital kistik adenomatoid malformasyon tip 1 olarak bildirildi. 
Postoperatif 2. ayında olan hasta takibi sorunsuzca devam etmektedir.

İleri yaşlarda lezyonun maligniteye dönüşüm ve komplikasyonlara 
yol açma riski nedeniyle tedavi için cerrahi rezeksiyon önerilmektedir, 
tercihen lobektomi yapılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, Torakotomi, 
Bilgisayarlı tomografi
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Resim 1. A. Preoperatif bilgisayarlı tomografi, B. Postoperatif akciğer grafisi

P-114

koMPlike akCiğer karaCiğer kist hiDatik; olGu 
sunuMu
Sezer Aslan, Esra Yamansavcı Şirzai, Bihter Sayan, Tunç Laçin, Bedrettin 
Yıldızeli
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı, İstanbul

Kist hidatik ekinokoklar tarafından oluşturulan bir enfestasyondur. 
Akciğer kist hidatiği daha çok sağ akciğerde ve alt loblarda gözle-
nir. Yapılan bazı çalışmalarda da akciğer kist hidatiği olan hastaların 
%8- 36 sında karaciğer de de kist saptanmıştır. Kliniğimizde komplike 
akciğer karaciğer kist hidatik hastasının cerrahi tedavisi sunulmuştur.

39 yaşında kadın hasta polikliniğimize öksürük ateş genel durum 
bozukluğu nedeniyle başvurdu. Hastanın medikal özgeçmişinde 2017 
yılında sağ yan ağrısı nedeniyle başvurduğu dış merkezde karaciğer 
kist hidatik tanısıyla perkutan drenaj işlemi yapıldığı ve albendazol 
kullandığı öğrenildi. Toraks bilgisayarlı tomografide sağ hemitoraks-
ta supradiyafragmatik yerleşimli yaklaşık 85 mm çapında heterojen 
dansitede lezyon tespit edildi. Toraks manyetik rezonans değerlendir-
mesinde ise bu lezyonun subdiyafragmatik gecisi net olarak izlendi. 
2 hafta yatarak antibiyoterapi sonrası hastaya posterolateral tora-
kotomi sağ alt lobun çoğu alanını hepatize etmiş kalın duvarlı kistik 
oluşum tespit edildi. Kist duvar açıldıktan sonra komplike olmuş apse 
drenajı ve hidatik kist membranları aspire edildi. Kistik oluşumun di-
yafragma altı uzanımı tespit edildi. Diyafram kısmı rezeke edilerek 
karaciğerdeki kistik oluşuma torakstan müdahele edildi. Safra kaçağı 
izlenmemesi üzerien diyafragma primer kapatıldı. Daha sonra serum 
sale ile yapılan yıkama sonrasında hava kaçakları kontrol altına alındı 
ve kist duvarı kapitone edildi. Hastanın postoperatif takipleri serviste 
yapılmış olup 4. Gün drenajı azalması üzerine göğüs tüpü çekilmiş ve 
7. günde taburcu edilmiştir. Post operatif 6. ayında olan hasta takip-
leri sorunsuzca devam etmektedir.

Komplike olmuş pulmoner ve karaciğer kist hidatik olgularına eş-
zamanlı müdahele edilerek hastanın tekrar cerrahi travmaya maruz 
kalması önlenebilir.
Anahtar kelimeler: Kist hidatik, Torakotomi, Bilgisayarlı tomografi

Resim 1. Sol üstte kist hidatik membranları çıkarıldıktan sonra sağ alt lobi influasyon görünümü, Sağ 
üstte kistik lezyonun diyafragmatik geçisi MR görünümü, Sol altta diyafragmatik geçişin operasyon 
görünümü, Sağ altta kapitonaj sonrası sağ alt lobi görünümü

P-115

PerikarDiyal kistin üniPortal vats ile 
eksizyonu
Taner Ege, Gamze Gül Tiryaki, Sezer Aslan, Tunç Laçin, Bedrettin 
Yıldızeli
Marmara Üniveritesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Merkezi Göğüs Cerrahisi AD,İstanbul

Giriş: Perikardiyal kist,genellikle orta mediastende ve nadiren 
arka kısımda bulunan nadir bir kisttir. Tüm pericardial kistlerin %70-
75’i sağ kardiyofrenik açıda lokalize olur. Çoğunluğu zararsız ve 
asemptomatiktir. 

Olgu: 68 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve öksürük şikayeti ile 
çekilen Toraks BT’de Sağ alt lobda 8x6 cm boyutlarında kistik kitle 
tespit edildi.

Sağ uniportal VATS yapıldı. Sağ kardiyofrenik sinüse yerleşmiş, 
yaklaşık 8 cm çapında düzgün sınırlı, perikard yağ dokusundan kö-
ken aldığı görülen kistik lezyon total olarak eksize edildi. Postoperatif 
4. Gün taburcu edildi.

Sonuç: Perikardiyal kistlerin cerrahi tedavisinde Uniportal VATS 
ile kistin eksizyonu torakotomi ve sternotomiye göre minimal invaziv 
bir yöntem olup günümüzde başarı ile uygulanabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Perikardiyal Kist, Çölemik kist, Uniportal VATS

 
Resim 1. Sağ Kardiyofrenik Sinüste İzlenen Kistik Lezyon
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P-116

yaBanCı CisiM reaksiyonu Gösteren 
MeDiastinal kitle: Bir olGu sunuMu
Cansel Atinkaya Baytemir, Onur Derdiyok, Sevinç Çıtak, İrfan Yalçınkaya
SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eah, Göğüs Cerrahisi Kliniği

63 yaşında, E hasta, göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Hastanın 
20 yıl önce mide ülseri nedeniyle operasyon öyküsü mevcut. Bir yıl 
önceki toraks BT’sinde mediastinal 4 cm lik lezyon saptanmış. PET-
CT de tutulum olmaması ve hastanın da opere olmak istememesi 
üzerine takip altına alınmış. Ancak göğüs ağrısı şikayetinde ilerleme 
ve gözlenmesi üzerine tekrar toraks BT çekiliyor. Lezyon 6 cm ye 
progrese olmuş, özofagus ve mediastinal sınırlardan ayrılmayor diye 
raporlandı. Yeni PET-CT de de tutulum gözlenmedi. Özofagoskopide 
lümen normal saptandı. Bronkoskopi bulgularında patoloji saptan-
madı. Akciğer MR’ında özofagusla sınırları net ayrılmayan lezyon ve 
ayrıca kitleye komşu 2 cm lik kistik bir alan daha tespit edildi. Hasta-
nın operasyonu kabul etmesi üzerine sağ torakotomi yapıldı. Kitlenin 
özofagusa sıkı yapışık olduğu, yer yer kalsifikasyon olduğu gözlendi. 
Özofagusta herhangi bir yaralanma olmadan total eksize edildi. Altta-
ki kistin de özofagus lümeniyle bağlantısı olmadığı gözlendi. Kitlenin 
patolojisi hyalinize fibrozis, yabancı cisim reaksiyonu gösteren psö-
dokistik yapı, osseöz metaplazi olarak raporlandı. Hasta sorunsuz 5 
aydır takip edilmektedir.
Anahtar kelimeler: mediastinal kitle, özofagus patolojileri, yabancı cisim 
reaksiyonu

İntraoperatif kitlenin görüntüsü

Mediastinal kitlenin makroskopik görüntüsü

P-117

kronik aMPiyeM zeMininDe akCiğer kanseri
Merve Şatır Türk, Aynur Baş, Muhammet Sayan, Ali Çelik, Abdullah İrfan 
Taştepe
Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Akciğer kanserlerinin fibrotik, kalınlaşmış plevraya komşu 
akciğer parankiminden ve sıklıkla kronik inflamatuar değişikliklerden 
kaynaklandığı düşünülmüştür. Uzun süre devam eden kronik infla-
masyonun komşu parankimi etkilemesi ve karsinogeneze neden ol-
ması olasıdır.

Ampiyemde görülen kalıcı enfeksiyon, skar dokusu oluşumu ve 
akciğeri kapsayan bir plevral ayrılma ile sonuçlanır. Enflamatuar ve 
enfeksiyöz hastalıkları olan hastalarda artan kanser riski birçok çalış-
mada bildirilmiştir

5 yıldan fazla takip edilmiş kronik ampiyemli hastalarda kanser ge-
lişme riskinin arttığı gözlemlenmiştir.

Olgu sunumu: 1. Olgu: 63 yaşında erkek hasta,1992 yılında iş 
kazası nedeniyle sol pnömonektomi yapılmış. Daha sonra da fistül-
süz ampiyem nedeniyle toraks kateteri ile takip edilmiş. 2017 yılında 
hasta kanlı balgam ve kateterinden kanlı drenajı olması üzerine ta-
rafımıza başvurdu. Hastanın toraks BT’sinde sol hemitoraks boşlu-
ğunda plevra yaprakları arasında seviyelenme gösteren sıvı izlenmesi 
üzerine hastaya miyoplasti planlandı. Hasta postoperatif 7. Gününde 
toraks dreni ile taburcu edildi. Hastanın operasyonu sırasında plev-
radan alınan örneğin patolojisi aktif kronik inflamasyon olarak ra-
porlandı. Hastanın takibinde yara yeri akıntısı şikayetinin devam 
etmesi üzerine hastaya torakoplasti planlandı. Operasyonda 4. Ve 5. 
Kot parsiyel olarak rezeke edildi. Patoloji sonucu: keratinize skuamöz 
hücreli karsinom olarak raporlandı. Hastaya medikal tedavisi plan-
lanması açısından hasta medikal onkolojiye yönledirildi.

2. Olgu: 71 yaşında erkek hasta, 1989 yılında tüberküloz ampiyem 
nedeniyle sol torakoplasti yapılan hasta 1 yıldır devam eden yara yeri 
akıntısı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Operasyonda sol postero-
lateral retorakotomi ile cilt ve kas flepleri kaldırılarak toraksa girildi 
ve enfekte dokular temizlendi. Sol 5. Kosta proksimal ve distalden 
rezeke edildi. Paravertebral bölgede şüpheli alandan biyopsi alınarak 
frozen’ a gönderildi. Frozen sonucu: skuamöz hücreli karsinom olarak 
raporladı. Vertebra invazyonu ve plevral yayılım düşünüldüğünden 
ileri cerrahi düşünülmedi ve operasyon sonlandırıldı. Hastanın kesin 
patoloji sonucu: iyi diferansiye skuamöz hücreli karsinom olarak ra-
porlanması üzerine hasta medikal onkolojiye yönlendirildi.

Tartışma: Uzun süre ampiyem nedeniyle takip edilen hastalarda 
kronik inflamasyon zemininde malignite gelişebileceği göz ardı edil-
memeli, gerekli olduğunda ileri radyolojik tetkiklere (kemik sintigrafi-
si, kraniyal MRG, PET BT vs.) başvurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Kronik İnflamasyon, Akciğer Kanseri, Ampiyem

P-118

Disfaji ile Gelen Posterior MeiDastinal 
yerleşiMli ParatiroiD aDenoM olGusu
Tunç Laçin, Taner Ege, Bihter Sayan, Bedrettin Yıldızeli
Marmara Üniveritesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Merkezi Göğüs Cerrahisi AD,İstanbul

Giriş: Paratiriod bezinin posterior mediasten ektopisi nadirdir. 
Genellikle hiperkalsemi ile ortaya çıkar, disfaji oldukça nadir bir 
semptomdur. Cerrahisi anterior mediastinal yerleşimli olanlarda tran-
serservikal, posterior mediastinal yerleşimli olanlarda ise torasik insiz-
yonlar ile yapılır. Son yıllarda mediastinal solid veya kistik lezyonlar-
da minimal invaziv yaklaşımlar tarif edilmiştir. Video torakoskopi ile 
orta ve posterior mediasten mükemmel gözlemlenebilir.

Olgu:  Olgumuz 68 yaşında kadın hasta, 1 yıldır giderek artan 
yutma güçlüğü şikayeti ile başvurduğu Gastroenteroloji polikliniğinde 
hastaya çekilen Toraks BT’de Sağ hemitoraks posterior mediasten-
de 5x3,5x3 cm boyutlarında kitle tespit edilmiş. Hastaya Toraks MR 
çekildi, MR’da özefagus sağ posterolateralinde yaklaşık 5x3,5 cm bo-
yutlarında düzgün konturlu kistik lezyon tespit edildi. Hastanın preop. 
testlerinde kalsiyum değeri normal idi. 

Sağ VATS ile uniportal yaklaşım ile mediastinal kistik kitle (Resim) 
eksizyonu yapıldı.

Postoperatif 3.gün komplikasyonsuz taburcu edildi. Patoloji sonu-
cu Paratiroid adenomu olarak raporlandı.

Sonuç: Posterior mediastende yerleşen, disfaji ile ortaya çıkıp 
hiperkalsemiye neden olmayan paratiroid adenomları nadirdir. Bu 
olguda mediastinal kitlenin Uniportal VATS ile eksizyonu yapılmış-
tır.Bu tür posterior ve orta mediastinal kistik veya solid lezyonların 
cerrahisinde Uniportal videotorakoskopik yaklaşım minimal invaziv 
bir işlem olup hasta için Torakotomi veya sternotomiye gore oldukça 
avantajlı bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Paratiroid Adenomu,Posterior mediastinal kitle,Mediastinal kitle
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Resim 1. Apikal bölgede V.azygosun Üst tarafında görülen 5x3 cm lik lezyon

P-119

naDir Görülen Bir heMoPtizi olGusu: Bronşun 
Dieulafoy lezyonu
Olgun Kadir Arıbaş1, Ahmet Dumanlı2, Burhan Apilioğulları3

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD, Ankara 
2Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD, Afyonkarahisar 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD, Konya

Amaç: Dieulafoy lezyonu submukozal arterlerin anormal dere-
cede büyümesi sonucu kanama ile kendini gösteren bir tablodur. 
Genellikle gastrik mukozanın altında bulunan submukozada görülür. 
Daha nadir olarak bronşial submukozada gösterilmiştir. Bronşial ar-
terlerin anormal derecede büyümesi ve erozyona uğraması sonucun-
da hemoptizi ile kendini gösterir. Kronik enflamatuar akciğer hasta-
lıkları ve sıgara en sık etken olarak gösterilmektedir. Biz bu çalışmada 
açıklanamayan hemoptizi vakalarında dieulafoy lezyonunun düşü-
nülmesi gerektiğini açıklamayı amaçladık.

Olgu: 1990 doğumlu olan erkek hastaya, yaklaşık bir yıldır he-
moptizi şikayeti nedeni ile gittiği kliniklerde çeşitli medikal tedaviler 
verilmiş. Hemoptizisinin tekrarlaması üzerine kliniğimize refere edilen 
hasta yatırıldı. 

Tanısal rijit bronkoskopi yapıldı. Sağ bronşial sistemde kanama ol-
duğu gözlendi. Sağ femoral arterden seldinger yöntemiyle girilerek 
yapılan arkus aortografi, torakal aortografi ve interkostal anjiografile-
rin incelemesinde; sağ bronsial arter anjiografisi sırasında yer yer dis-
tal kesimlerinden minimal ekstravazasyon gözlendi. Ekstravazasyon 
saptanan dalın obstrüksiyonu amacıyla, bu dalların çıktığı torakal dal 
lümen içi yerleştirilen mekanik koil ile embolize edildi. Embolizasyon 
sonrası vasküler yapının kanlanmadığı gözlendi. Yapılan kontrol to-
rakal anjiografisinde oklüzyonun tam olduğu ve aortaya koilin uzan-
madığı gözlendi. 

Sonuç: Olgumuzdaki gibi açıklanamayan ve ölümcül seyredebi-
len hemoptizi vakalarında bronşial submuzadaki arterlerin anormal 
derecede büyümesi ve erozyonuna bağlı olarak kanama yapabilen 
dieulafoy lezyonu akla gelmelidir.
Anahtar kelimeler: Dieulafoy, bronş, hemoptizi

P-120

öksürüğe Bağlı MultiPl kot fraktürü sonrası 
akCiğerin Ciltaltı hernisi
Mürteza Hakan İlter1, Selçuk Köse2

1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
Kırşehir 
2Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Açık kalp cerrahisi sonrası β-bloker kullanımı olan hasta, β-bloker 
kullanımı sonrası şiddetli ve uzun süreli öksürük atakları olması üzeri-
ne Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları polikliniklerine başvurmuş. Ope-
rasyondan yaklaşık 1 yıl sonra, öksürük ataklarının halen devam et-
mesi ve sağ göğüs duvarında zaman zaman oluşan şişlik şikayetleri ile 
kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayene ve grafilerinin 
değerlendirilmesi sonucunda, sağ 6-7-8. kotlar lateral ve posteriorda 
deplase fraktürler tespit edildi. 8. ve 9. kotların arasından akciğerin 
cilt altına herniye olduğu saptanması üzerine cerrahi müdahale kararı 
alındı. Herniasyonun tespit edildiği 8.interkostal aralıktan toraksa gi-
rildi ve 6-7-8. kotlarda deplase ve parçalı kırıklar, osteosentez klips ve 
barları kullanılarak tespit edildi. Bu bölgede işleme ek olarak prolen 
mesh ile desteklendi. 3 gün sonra toraks dreni çekilen hasta, postop 
7.gün taburcu edildi. Kontrollerinde hastanın hernisinin tamamen gi-
derildiği gözlendi.
Anahtar kelimeler: Spontan kot fraktürü, akciğerin ciltaltına hernisi, toraks duvar 
rekonstrüksiyonu

Preop Toraks BT

Akciğerin göğüs duvarına hernisini gösteren preop toraks BT

P-121

orta loB veninin naDir Bir varyasyonu; 
viDeotorakoskoPik orta loBektoMi olGusu
Güntuğ Batıhan, Kenan Can Ceylan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve 
Cerrahisi EAH, İzmir

Giriş: Videotorakoskopik akciğer rezeksiyonlarında damar varyas-
yonları vaskuler yaralanma ve hatalı rezeksiyon riskini artıran fak-
törlerden biridir. Orta lobun venöz direnaj varyasyonları ve görülme 
sıklıkları daha önce yapılmış olan anatomik, klinik ve radyolojik ça-
lışmalarda ortaya konmuştur. Tanısız kitlesel lezyon nedeniyle vide-
otorakoskopik orta lobektomi operasyonu uygulanan ve orta lobda 
anormal venöz direnaj saptanan olgumuzu peroperatif ve radyolojik 
imajlar eşliğinde sunmayı amaçladık. 
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Olgu: Öksürük şikayeti ile yapılan tetkiklerinde orta lobda 5x4 cm 
boyutunda kitlesel lezyon saptanan ve transtorasik ve bronkoskopik 
biyopsiler ile tanıya gidilemeyen hasta operasyon planıyla interne 
edildi. Preoperatif hazırlıkları tamamlanan hastaya videotorakosko-
pik orta lobektomi operasyonu uygulandı. Vaskuler yapıların diseksi-
yonu esnasında orta lobdan iki adet ven dalı çıktığı ve bu dallardan 
birinin üst lob venine diğerinin ise alt lob venine katıldığı görüldü. 
Bu dallar endoskopik vaskuler stapler kullanılarak ayrı ayrı kesildi ve 
operasyon komplikasyonsuz sonlandırıldı.

Tartışma: Anatomik pulmoner rezeksiyonları güvenli bir şekilde 
yapabilmek için vaskuler yapıların varyasyonlarını ve bu varyasyon-
ların görülme sıklıklarını bilmek büyük önem taşımaktadır. Anatomik 
ve radyolojik çalışmalar orta lobun çok sayıda venöz direnaj pater-
ninin olduğunu göstermiştir. Bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan 
biri Marom ve aradaşlarının 201 hastanın kontrastlı toraks BT’lerini 
derleyerek yaptıkları radyolojik çalışmadır(Resim 1). Bu çalışmada 
olguların %68’inde orta lob veni üst lob veniyle birleşip süperior 
pulmoner veni oluşturarak atriuma dökülmektedir. En sık görülen 
varyant ise orta lob veninin ayrı bir dal olarak atriuma dökülmesi-
dir(%26). Bizim olgumuzda tespit ettiğimiz patern ise Marom ve ar-
kadaşları tarafından tanımlanan varyantlar arasında izlenememiştir. 

Minimal invaziv cerrahi girişimlerin yaygınlaşmasıyla birlikte ana-
tomik pulmoner rezeksiyonlar, üç boyutlu yapıları iki boyuta indirge-
yen video sistemleri üzerinden yapılır hale gelmiştir. Bu durum temel 
anatomi bilgisine hakim olmanın yanında anatomik yapıların var-
yasyonlarının bilinmesi gerekliliğini daha da önemli hale getirmiştir. 
Hiler yapıların dikkatli ve tam diseksiyonu, olgumuzdaki gibi en nadir 
damar varyasyonu varlığında bile komplikasyonsuz rezeksiyonlar ya-
pabilmek için büyük öneme sahiptir.
Anahtar kelimeler: Orta lob veni, Vaskuler varyasyon, VATS

Resim 1. Soldaki şekilde Marom ve arkadaşları tarafından tanımlanan venöz direnaj varyantları gö-
rülmekte. Sağdaki resimde ise olgumuzun peroperatif görüntüleri yer almakta. Orta lob venöz direnajı 
üst ve alt lob veni ile birleşen birer dal ile sağlanmakta.(RUL: Sağ üst lob, RML: Sağ orta lob, RLL: Sağ 
alt lob venlerini temsil etmekte)

P-122

sol heMitoraksı taMaMen DolDuran Dev 
teratoM
Argün Kış, Ümit Aydoğmuş
Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Denizli

Anterior mediasten patolojilerin en sık görüldüğü mediastinal 
kompartmadır(%54-57). Germ hücreli tümörler bu gruptaki hasta-
lıkların %15-20 ‘ni oluşturmaktadır, bunlardan da teratomlar en sık 
görülendir. Teratom endoderm, ektoderm ve mezodermden köken 
almış hücrelerden oluşmaktadır,dolayısıyla yağ, kartilaj, kıl, düz kas 
hücreleri içerirler. Kistik komponent içerebilirler. Erken yaşlarda gö-
rülür, genellikle asemptomatik olup, insidental saptanılar; ancak me-
diastinal vital organlara veya akciğere, trakeobronşiyal sisteme bası 

yapmasıyla semptomatik hale gelebiriler. Göğüs ağrısı, nefes darlığı 
ve öksürük en sık görülen semptomlardır. 

Onüç yaşında erkek hasta göğüs ağrısı ve özellikle son bir yılda 
artan nefes darlığı, çabuk yorulma şikayetleri ile başvurduğu pedi-
atri polikliniğinden tarafımıza refere edilmiş. Akciğer grafisinde sol 
hemitoraks tamemen opak ve mediasten sağa doğru kaymış olarak 
izlenmekte. Fizik muayenede solda solunum sesleri işitilmiyordu. To-
raks bigisayarlı tomografisinde solda tüm hemitoraksı dolduran, me-
diasteni itmiş, heterojen iç yapıda, değişik oranlarda yağ, kıkrdak, 
kalsifikasyon içeren kitle ve efüzyon izlenmekte. Sol akciğer atelekta-
tik görünümdeydi. Magnetic rezonans incelemede vasküler invazyon 
izlenmediği, ön tanı teratom ile uyumlu olarak bildirildi. Laboratuvar 
değerleri normal sınırlardaydı. 

Hastaya operasyon planlandı. Parsiyel sternotomi+anterior tora-
kotomi insizyonu (hemiclamshell) ile 4. interkostal aralıktan toraksa 
girildi. Sol Hemitoraksı tamamiyle doldurmuş,diyaframı İten,medias-
tinal yapıları sağa doğru deviye etmiş kİtle olduğu izlendi.Kitle sert,-
fİkse,yer yer kistik natürde idi.Göğüs duvarı veya vasküler yapılara 
invazyon saptanmadı, akciğer dokusunun atelektatİk olduğu görül-
dü.Frenik sinirin hasarlanmış olduğu izlendi. Postoperatif takipte sol 
akciğerin tam ekspanse olduğu gözlendi. Tanısı matür kistik teratom 
olarak bildiridi. 

Teratom nadiren tüm hemitoraksı dolduracak boyutlara ulaşır. 
Çocuklarda daha erken semptom vermektedir. Genellikle radyolojik 
olarak tomografide izlenen tipik iyi sınırlı, yağ, yumuşak doku, kalsi-
fikasyon içeren görünümleriyle tanı konulmaktadır. MR ile özellikle 
mediastinal vasküler yapılar invazyon açısından değerlendirilir. İnsi-
yon şekli ve büyüklüğü kitlenin boyutlarına ve yerleştiği yere göre 
yapılması uygun olacaktır. Uygun cerrahi müdahele ve kitlenin total 
olarak çıkartılabilmesi için güvenli olan insizyon seçilmelidir.Bu va-
kada, sol hemitoraks apeksten diyafragmatik sulkuslara kadar me-
diasten de dahil olmak üzere tamamen kitle ile dolu idi. Bu nedenle 
bütün bu yüzeylerde güvenli diseksiyon ve rezeksiyon yapılması için 
hemiclamshell insizyon seçildi.Perikard, ana vasküler yapılar, akciğer 
ve diyafragma ile olan sıkı yapışıklıklar nedeniyle diseksiyon özenli 
ve dikkatlice yapılmalıdır. Postoperstif dönemde ciddi bir solunum 
fizyoterapisi uygulanmalıdır zira uzun süre kitle ile baskı altında kalan 
atelektatik akciğer dokusunun tam ekspansiyonu için bu gereklidir
Anahtar kelimeler: hemiclamshell insizyon,mediasten, teratom,

Toraks tomografisi ve MR görüntüleri

Resim 1. Kitlenin tüm hemitoraksı doldurduğu ve mediasteni ittiği görülüyor.

P-123

atiPik raDyolojik Prezentasyonlu tiMoMa 
olGusu
Mesut Melih Özercan, Yiğit Yılmaz, Burcu Ancın, Serkan Uysal, Ulaş 
Kumbasar, Erkan Dikmen
Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Genel Bilgiler: Timoma, timus bezinin epitelyal bir neoplazisidir. 
Sıklıkla ön mediastende yerleşim gösterir (%95). Tüm malignitelerin 
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%1’den daha azını oluştururlar. Timoma klinik olarak çoğunlukla be-
lirti vermez. Timomalarda kalsifikasyon görülebilir (%40). Genellikle 
heterojen ve nodüler kalsifikasyon görünürken, kapsülde halka şek-
linde kalsifikasyon görülmesi oldukça nadirdir. Bu çalışmada, kliniği-
mizde opere edilen, kapsülde kalsifikasyon ile prezente olan bir timo-
ma olgusunu, literatür bilgileri ışığında sunmayı amaçladık.

Olgu: Bilinen ek hastalığı olmayan 35 yaşında kadın hasta. 
Herhangi bir şikayeti yok. Öksürük nedeniyle çekilen akciğer grafisin-
de düzgün sınırlı kalsifik lezyon görülmesi üzerine, tarafımıza operas-
yon amacıyla dış merkezden yönlendirildi. Çekilen Toraks BT sonu-
cu: Anterior mediastende timus lojunda 2,5x3 cm boyutlu, nodüler 
hipodens oluşum şeklinde raporlandı. Hastaya VATS ile mediastinal 
kitle eksizyonu uygulandı. Hastanın patoloji sonucu: Timoma Tip B2, 
makroskopik görüntüsü 4x2,5x2 cm boyutlarında, çevresinde kalsi-
fiye kapsül izlenen solid eksizyon materyali, kapsül intakttır, şeklinde 
raporlandı. 

Tartışma: Anterior mediasten tümörleri içerisinde en sık görüleni 
timomadır. Birçok çalışmada timomaların kalsifikasyon içerdiği rapor-
lanmıştır, ancak kapsülde kalsifikasyon oldukça nadirdir. Literatürde 
halka şeklinde kalsifikasyonlarla seyreden timomalar genellikle Tip B 
ya da Tip B komponenti içermektedir. Kalsifikasyon olup olmaması 
veya kalsifikasyonun çeşidi, timomaların yönetim algoritmasında bir 
kriter olmamalıdır. Timomalar bütün tümörler arasında düşünüldü-
ğünde, oldukça nadir tümörler olduğundan bu konuda fikir birliği 
oluşturabilmek için daha büyük prospektif hasta serilerine ihtiyaç 
vardır.
Anahtar kelimeler: timoma, kalsifikasyon, vats, cerrahi rezeksiyon

 
Resim 1. Pre-operatif lateral direk grafide düzgün sınırlı, çevresi kalsifik, retrosternal kitlenin gö-
rünümü

P-124

Bronkojenik kisti için naDir Bir lokalizasyon: 
ParaözefaGial yerleşiM
Hakan Keskin1, Makbule Ergin1, Emel Gündüz2, Alpay Sarper1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş: Bronkojenik kistler foregut kökenli nadir görülen konjenital 
anomalilerdir. Tüm mediastinal kistik patolojilerin %50-60’ını oluş-
tururken, tüm mediastinal lezyonların sadece %5-10’unu oluşturur-
lar. Mediastende sıklıkla subkarinal, paratrakeal yerleşim gösterirler. 
Nadiren paraözofagial yerleşim gösterebilirler. Bu vakayı nadir gö-
zükmesi nedeniyle sunuyoruz.

Olgu:  60 yaşında erkek hasta bir haftadır giderel artan nefes dar-
lığı şikayeti ile çekilen toraks tomografisinde posterior mediastende 
sağda paraözofagial alanda yaklaşık 51x47 mm boyutlu düzgün sı-
nırlı yumuşak doku yada izlenmesi üzerine polikliniğimize başvurdu. 
Hasta astım nedeniyle ilaç tedavisi aldığını ifade etmekteydi. Bunun 
dışında özgeçmişinde belirgin bir özellik yoktu. Sağ posterolateral to-
rakotomi ile paraözefagial bölgedeki kistik yapı total olarak çıkarıldı. 
(Resim1) Hastada postoperatif bir komplikasyon gelişmedi ve 5. gün-
de taburcu edildi. 

Tartışma: Bronkojenik kistler, gestasyonel 3.-6. haftalarda “vent-
ral foregutun” anormal tomurcuklanmasıyla oluşan konjenital lezyon-
lardır. Konjenital olmalarına rağmen, asemptomatik seyir izlemeleri 
nedeniyle, sıklıkla erişkin yaş grubunda tanı konulur. Bronkojenik 
kistlerde erkek/kadın oranı birbirine eşittir.

Çoğu vaka aseptomatik seyir izler. Semptomatik vakalarda ise 
semptomlar genellikle hafiftir ve geç dönemde ortaya çıkar. Çocukluk 
yaş grubunda obstrüktif semptomlar ön plandayken, erişkin yaş gru-
bunda infeksiyöz ve inflamatuar semptomlar görülür. Göğüs ağrısı, 
öksürük, dispne en sık karşılaşılan semptomlardır. 

Tanı için kullanılan en önemli radyolojik tetkik bilgisayarlı tomogra-
fidir. Kistin lokalizasyonu, komşu dokularla ilişkisi, boyutu ile ilgili bil-
giler verir. Gerekli görülen hallerde manyetik rezonans görüntüleme 
yapılabilir. Ancak bronkojenik kistin kesin tanısı, cerrahi rezeksiyon 
ve histopatolojik inceleme ile konulabilir.

Bronkojenik kistlerin kesin tedavisi, kist duvarıyla birlikte eksizyo-
nuyla mümkündür. Tam rezeksiyon yapılamazsa nüks riski vardır. 
Bası semptomlarını azaltan perkütan aspirasyon, endobronşial ultra-
sonografi ile ince iğne aspirayonu gibi cerrahi girişimler sonrası kist 
duvarından devam edebilecek salgıyla nüks oluşabileceği unutulma-
malıdır.

Sonuç:  Paraözefagial bölge, bronkojenik kist için nadir bir lokali-
zasyon olmasına karşı mediastinal kistik lezyonların büyük kısmının 
bronkojenik kist olması nedeniyle bu bölgede rastlanan kistlerin bron-
kojenik kist olabileceği düşünülmelidir. Bronkojenik kistlerin cerrahi 
tedavisinde kistin total olarak çıkartılmamasının nükse yol açacağı 
unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: bronkojenik kist, cerrahi, konjenital, mediastinal.

Resim 1. Paraözefagial alandan çıkarılan kitlenin makroskopik görüntüsü.
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intratorasik fikse eDilen Posterior kosta 
fraktürü: olGu sunuMu
Hüseyin Ulaş Çınar1, Burçin Çelik2

1Medicana Samsun Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun

Giriş: Künt toraks travmasına bağlı posterior kosta fraktürlerinin 
ekstratorasik yoldan redükte edilerek fikse edilmesi, anatomik neden-
lerden dolayı, her zaman kolay değildir. Bu çalışmada göğüs kafesine 
ciddi deplase olmuş posterior kosta fraktürleri olan ve intratorasik 
yoldan redüksüyon ve fiksasyon işlemi uygulanan olgu, literatürde 
benzer bir uygulama görülmediğinden dolayı, sunulmuştur.

Olgu: Altmışdört yaşında erkek hasta, yüksekten düşme nedeniyle 
acil servise getirildİ. Posterior göğüs duvarında yaygın krepitasyon ve 
krankman, alt zonlarda yelken göğüs deformitesi mevcuttu. Pre-arrest 
tablosunda olan hasta entübe edilerek, radyolojik değerlendrimeye 
alındı. Toraks BT’de; sağ üst-alt zonda posterior, lateral ve anterior-
da yaygın kosta fraktürlerinin yanısıra, 7,8,9 ve 10. kostaların pos-
teriordan toraksa ciddi deplasman gösterdiği, skapulada çok parçalı 
fraktür, sağ hemopnömotoraks, yaygın cilt altı amfizemi, sağ akciğer 
parenkiminde 6 cm ebadında travmatik hava kisti ile uyumlu kaviter 
lezyon ve sağ alt lobda kollaps ve solda yaygın kontüzyon alanları 
olduğu görüldü. Sağ tüp torakostomiyi takiben akciğer ekspansiyonu 
sonrası kontrol toraks BT de; 7.kot–sağ ana bronş arası mesafede 
azalma (0.34 cm), 9.kot–inferior pulmoner ven arası mesafede azal-
ma (0.56 cm), 8.kot–deplasmanında artış (>3.5 cm) ve 9.kot kom-
şuluğunuda intratorasik serbest kemik fragmanları olduğu gözlendi. 
Bulgular eşliğinde eksplorasyon kararı alınan hastanın peroperatif 
değerlendirmesinde; 7,8,9,10. kostaların blok halinde toraksa dep-
lase olduğu, 7,8,9 kostaların tranvers proçes komşuluğundan dislo-
ke olduğu, 9.kostanın kama şeklinde pulmoner vene yakınlaştığı ve 
akciğer parenkimi içinde hemoraji oluşturduğu (dallarında injury?), 
7.kostanın alt lob bronşuna identiye olduğu saptandı.Başlangıçta 
7,8,9. disloke kostalar intratorasik yoldan dikkatlice redükte edildi. 
Parenkimal tamir ve kanama kontrolünü takiben, redükte edilen dis-
loke kostalar vertebra korpuslarına, titanyum plaklar ile yine intrato-
rasik yoldan fikse edildi. Hasta postoperatif 7.gün yoğun bakımdan, 
12.gün hastaneden taburcu edildi. Postoperatif 1,2,3. ay kontrolünde 
herhangi bir komplikasyon oluşmadığı saptandı.

Tartışma:Sonuç olarak; cerrahi fiksasyon endikasyonu olan pos-
terior kosta fraktülerinin, ekstratorasik stabilizasyonun zor olduğu du-
rumlarda, uygun lokalizasyonda, intratorasik fiksasyon seçeneği de 
göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: künt travma, deplase kosta fraktürü, yelken göğüs, cerrahi 
stabilizasyon, intratorasik fiksasyon

Resim 1. A) Başvuru anında deplase 8.kosta B) 9.kosta ile inferior pulmoner ven yakın komşuğu  
C) 7,8,9 kosta internal redüksüyon D) 7,8,9 kosta intratorasik fiksasyon
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PulMoner asPerGilloMaDa anatoMik akCiğer 
rezeksiyonu sonrası PostoPeratif erken 
MorBiDite ve sağkalıMa etki eDen faktörler
Celal Buğra Sezen, Cemal Aker, Salih Bilen, Yaşar Sönmezoğlu, Umut 
Kilimci, Yunus Aksoy, Özkan Saydam, Muzaffer Metin
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş: Pulmoner aspergillomlar nadir görülen ve diğer solunum so-
runları ile komplike olabilen ve tedavide ciddi zorluklarla karşılaşılabi-
len bir akciğer hastalığıdır. Bu çalışmamızdaki amacımız hastanemiz-
de pulmoner aspergilloma nedeniyle opere ettiğimiz hastaların uzun 
dönem sonuçlarını ve postoperatif erken dönemdeki morbiditeye etki 
eden prognostik faktörleri değerlendirmektir.

Materyal ve Metot: Çalışma Ocak 2007 ile Ocak 2017 tarihleri 
arasında pulmoner rezeksiyon yapılan 3962 hastanın dataları pros-
pektif olarak oluşturulan veri tabanından retrospektif olarak değer-
lendirildi. Bu hastalardan puloner aspergilloma nedeniyle anatomik 
rezeksiyon yapılan 55 hasta (%1.38) çalışmaya alındı. 

Belcher ve Plummer tarafından oluşturulan radyolojik aspergillo-
ma sınıflandırmasına göre olgular görüntüleme ve torakotomi bul-
gularına göre basit ve kompleks aspergilloma olarak iki grup altında 
değerlendirildi. i. Basit pulmoner aspergillomlar (SPA) iyi lokalize 5 
cm’den küçük, iyi sınırlı, ince duvarı olan, etrafında atelektazi veya 
konsolidasyonu olmayan hastalar ii. Kompleks Pulmoner Aspergillo-
ma (CPA) 5 cm’den büyük, kalın duvarlı ve etraf dokuda atelektazi 
veya konsolidasyon olan alanları (bronşektazi ve tüberkülöz ile birlik-
te olan) olarak kabul edildi. Hemoptizi şikayeti ile basvuran hastalar 
24 saatte 300 ml ve üzerinde veya ≥100 mL/saat ise masif hemopti-
zi, 100 mL/saat altında ve 24 saatte 300 ml altında ise hafif hemoptizi 
olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmada 40’i erkek (%72.7), 15’i kadın (%27.3) cin-
siyet mevcuttu. 3 hasta (%56.1) hemoptizi şikayeti ile başvurdu. 11 
hastada masif hemoptizi, 20 hastada ise basit hemoptizi şikayeti mev-
cuttu. Masif hemoptizi nedeniyle 7 hastaya acil operasyona alındı. 
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Postoperatif 15 hastada (27.3) 19 morbidite izlendi. İntraoperatif ve 
postoperatif mortalite saptanmadı. Çalışmamızda Morbiditeye etki 
eden risk faktörleri Charlson Comorbidity Index (CCI) > 3 olması, 
masif hemoptizinin olması ve yapılan rezeksiyon şekli olarak saptandı 
(Tablo 1). Hastalar ortalama 59 ay takip edildi. 5 yıllık sağkalım oranı 
%89.4 (ortalama 116±6.82 ay) idi. Sağkalıma demografik, cerrahi 
özellikler ve hemoptizi tipi etki etmediği izlendi (p>0.05). 

Sonuç:  Bu çalışmadaki en kritik bulgu pulmoner aspergillomada 
cerrahi tedavinin kabul edilebilir morbiditelerinin olması ve mortali-
tenin saptanmamasıdır. Cerrahi tedavinin başarısını postoperatif ag-
resif fizyoterapiler ve komplikasyonlarının yönetimi en önemli kısmını 
oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Aspergilloma, Prognostik Faktörler, Sağkalım, Masif Hemoptizi

Tablo 1. Morbiditetye etki eden faktörlerlerin Değerlendirilmesi
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farklı neDenlerle yaPtığıMız enDoskoPik 
torakal seMPatektoMilerin erken-orta-Geç 
DöneM sonuçları ve hasta MeMnuniyetinin 
DeğerlenDirilMesi
Murat Kuru1, Tamer Altınok2, Barış Sarıçoban2

1Ömer Halisdemir Üniversitesi EAH, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Niğde 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
Konya

Amaç: Torakoskopik sempatektomi sıklıkla bölgesel hiperhidroz 
olmakla birlikte yüz kızarıklığı, Buerger, Raynaud gibi hastalıkların 
tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik daha az ağrıya ve 
erken işe dönmeye olanak sağlar. Bu çalışmamızda medikal tedavile-
re cevap vermeyen hastalara uyguladığımız endoskopik torakal sem-
patektomi(ETS) ameliyatlarımızın farklı dönemlerdeki sonuçlarını ve 
memnuniyet değerlendirmesini sunuyoruz.

Yöntem: Haziran 2010-Mart 2019 tarihleri arasında aksillar/pal-
mar hiperhidroz, Buerger ve Raynaud Hastalığı nedeniyle ETS yapı-
lan 67 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik 
verileri, ameliyat endikasyonları, takip zamanları, operasyon teknik-
leri, intraoperatif/postoperatif komplikasyonlar açısından dosya veri-
leri kullanıldı. Hastaların memnuniyetleri, ameliyat öncesi ve sonrası 
sosyal hayat değişiklikleri vb. telefon ile aranarak analiz edildi.

Bulgular: 67 hasta(35 kadın,32 erkek) opere edildi. Hastaların 
ortalama yaşı 23.2(16-42) yıldı. Hastaların postoperatif hastanede 

kalış süresi ortalama 1.6(1-15) gün olarak bulundu.Postoperatif takip 
süresi ise ortalama 17.8 aydı(1ay-9yıl).Operasyon 5 mm lik 2port(7 
işlemde 3 port) yardımıyla aksillar bölgeden videotorakoskopik 
olarak yapıldı. 60 hastaya bölgesel hiperhidroz,3 hastaya Raynaud 
Hastalığı, bir hastaya ise Buerger Hastalığı nedeniyle aynı seansta 
bilateral ETS uygulandı. 2 hastada preoperatif, 1 hastada intraope-
ratif bradikardi nedeniyle farklı seanslarda operasyon gerçekleştirildi. 
Sadece 1 hastada sol sempatektomi esnasında gelişen kanamaya 
bağlı acil torakotomi uygulandı. 1 hastada uzamış hava kaçağı göz-
lendi ve tüp torakostomi ile tedavi edildi. Sadece 2 hastada anlamlı 
kompansatuar hiperhidroz görüldü. 2 hastada vasküler fibrozis ne-
deniyle sol T4 sempatektomi parsiyal olarak yapılabildi. Hastalarda 
en sık başvuru polikliniği Göğüs Cerrahisi olmakla birlikte bu grup 
hastaların en sık sosyal medya aracılığıyla ameliyattan haberdar ol-
duğu görüldü. Hastaların anlamlı çoğunluğu ameliyattan memnun 
olup ameliyatı önerdiklerini belirttiler. Preoperatif hastalarda oluşan 
özgüven kaybının postoperatif dönemde belirgin azaldığı görüldü. 
Preoperatif 10/10 olan hiperhidroz oranı postoperatif dönemde or-
talama 1.4/10 olarak bulundu.

Sonuç: Axillar-palmar hiperhidroz, Buerger ve Raynaud Hastalığı 
için sempatik zincirin T3-T4 seviyesinden yapılan ETS ameliyatı ile 
postop ağrı ve kompansatuar hiperhidroz miktarında belirgin azalma, 
hasta memnuniyetinde anlamlı artış gözlenmektedir. Medikal teda-
vilere cevap vermeyen hastaların iyi değerlendirilmesi sonucu yapı-
lacak olan ameliyatların memnuniyet değerlendirilmesinde daha iyi 
sonuçların ortaya çıkacağını düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Hiperhidroz, Buerger, Raynaud, Sempatektomi, ETS

Palmar Hiperhidroz

Bilateral Palmar Hiperhidroz

P-128

total Dekortikasyon sonrası Gelişen 
şilotoraks teDavisinDe soMatostatin 
kullanıMı
Cumhur Muammer Sivrikoz, Erhan Durceylan, Emine Gökçe, Name 
Şahin
Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Giriş: Şilotoraks vücuttaki en büyük lenfatik drenaj sistemi olan 
duktus torasikusun bütünlüğünün bozulması sonucu plevral aralıkta 
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şilöz sıvının birikmesidir. En sık neoplazilerden sonra karşımıza çıkan 
şilotoraks travma ve cerrahi sonrası da görülebilir. Tedavide ilk se-
çenek olarak konservatif yöntemler kullanılır. Somatostatin intestinal 
kan akımında azalma ve dolayısı ile şilöz effüzyon miktarını azaltarak 
konservatif tedaviye destek olarak kullanılabilir.

Olgu:  62 yaşında erkek hastaya mezotelyoma tanısı ile total de-
kostikasyon yapıldı. Post operatif şilotoraks gelişen hastanın oral bes-
lenmesi kesildi. Sonrasında göğüs tüpünden drenajı kesilen hastanın 
oral alımı tekrar başlatılınca şilöz drenajın tekrar başladığı gözlemlendi 
ve hastanın oral alımı tekrar kesildi ve ek olarak hastaya somatostatin 
tedavisi başlandı. 5 gün boyuca somatostatin tedavisi alan ve göğüs 
tüpünden drenajı kesilen hastanın oral alımı tekrar açıldığında şilo-
toraksın tekrarlamadığı izlendi ve hastanın göğüs tüpü sonlandırıldı.

Sonuç:  Somatostatinin şilotoraks tedavisinde konservatif yöntem-
lerle beraber kullanımı tedavi etkinliğini arttırıp hastanın cerrahi işlem 
ihtiyacını ortadan kaldırabilir.
Anahtar kelimeler: Somatostatin, Şilotoraks, Dekortikasyon

P-129

Göğüs Duvarı rezeksiyonu ve 
rekonstrüksiyonu yaPılan uzun DöneM 
sağkalıMa sahiP PriMer MeMe MaliGn fiBröz 
histiyositoM olGusu
Burçin Çelik1, Caner İşevi1, Tekin Şimşek2, Buğra Özel1, Necmiye Gül 
Temel1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Samsun

Giriş: Malign fibröz histiyositom(MFH), yumuşak doku sarkomu 
olup sağkalım süresi kısa olan bir tümördür. MFH’ın en sık görüldüğü 
bölgeler ekstremite ve retroperitoneal bölge olup nadiren meme do-
kusunda da izlenebilir. Primer meme MFH’da 5 yıllık sağ kalım %60 
civarındadır ve en sık bölgesel lenf nodlarına ve akciğere metastaz 
yapar. Bu çalışmada akciğer metastazı nedeniyle 20 yıl önce ameliyat 
edilmiş olan ve göğüs duvarında lezyon ile başvuran primer meme 
MFH’lu hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu: Göğüs duvarı sol ön tarafında akıntılı lezyon nedeniyle klini-
ğimize başvuran 56 yaşında kadın hastaya 1991 yılında sol memede 
primer MFH nedeniyle parsiyel mastektomi, 1999 yılında nüks ne-
deniyle radikal mastektomi yapılmış. Postoperatif dönemde RT alan 
hastaya 1999 yılında akciğer metastazı nedeniyle ardışık cerrahilerle 
bilateral metastazektomi ve lobektomi uygulanmış. Çıkarılan lezyon-
ların patolojisi MFH metastazı olarak raporlandı. Onaltı yıl sonra gö-
ğüs duvarı sol ön tarafında akıntılı yara tespit edildi ve alınan biyopsi 
malignite (-) olması üzerine takibe alındı. Ancak 3 yıl içerisinde lez-
yonda progresyon izlenmesi üzerine çekilen Toraks BT’de sol 4.-8.
kosta lateralinde, litik-destrüktif değişiklikler ve kalsifikasyonlar izlen-
di. PET BT’de aynı lokalizasyonda patolojik düzeyde FDG akümü-
lasyonu mevcuttu. Onkolojik konsey kararıyla hastaya göğüs duvarı 
rezeksiyonu ve latissimus dorsi kas flebi + cilt grefti rekonstrüksiyon 
yapıldı. Postoperatif 9.gününde şifa ile taburcu edilen hastanın pato-
loji sonucu nekrotizan enflamatuar olay olarak raporlandı. 

Tartışma: İlk defa 1963 yılında Ozello ve ark tarafından tanımla-
nan malign fibröz histiyositom, erişkinlerde görülen en sık yumuşak 
doku sarkomudur. MFH, akciğer ve göğüs duvarında nadir görülür 
ve tercih edilen tedavi komplet rezeksiyondur. Uzun dönem sağkalı-
ma sahip olan hastamızda göğüs duvarındaki lezyon RT’e bağlı oste-
omyelit olarak kabul edildi, tümör nüksü izlenmedi.
Anahtar kelimeler: akciğer, malign fibröz histiyositom, meme, sağkalım

Resim 1. Preop, perop, postop görünüm

P-130

klavikula fraktürlerinin Cerrahi teDavisinDe 
şekil hafızalı nitinol Plak kullanıMı
Ayten Guner Akbiyik
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Cerrahisi 
ABD, İstanbul

Amaç: Bu çalışma deplase klavikula fraktürlerinin şekil hafızalı ni-
tinol plak ile yapılan cerrahi tedavisinin sonuçlarını değerlendirmek 
üzere planlandı. 

Gereç veYöntem: Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim 
Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde 2014 -2018 yılları 
arasında opere edilen 19 klavikula fraktürü olgusu retrospektif olarak 
incelendi. Hastaların radyolojik ve klinik sonuçları değerlendirildi. 

Bulgular:  Yapılan çalışmaya toplam 19 hasta alındı. Hastaların 
hepsi erkekti ve yaşları 18 ile 67 (ortalama yaş 40.4) arasında deği-
şiyordu. Tüm hastaların cerrahi tedavisinde şekil hafızalı nitinol plak 
kullanıldı. İnsizyonun başlangıcından itibaren ölçülen ortalama ame-
liyat süresi 38 dakika olarak hesaplandı. İzole klavikula kırıklarında 
hastanede kalış süresi ortalama 3 gün orarak bulundu. Opere edilen 
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hastalardan sadece birinde ek cerrahi girişime ihtiyaç duyuldu. Kalan 
18 hastanın takiplerinde klinik ve radyolojik olarak tam iyileşme 
görüldü

Sonuçlar: Deplase klavikula kırıklarının şekil hafızalı nitinol plak 
kullanılarak cerrahi tedavisi minimal cerrahi diseksiyonla gerçekleşir. 
Plak uygulaması kolaydır. Komplikasyon oranı düşüktür ve postope-
ratif hasta memnuniyetinin yüksek olması ile tercih edilebilecek bir 
yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Cerrahi tedavi, klavikula fraktürü,nitinol plak,şekil hafızalı

 
Şekil 1. Sağ klavikula fraktürü (şekil1a) ve nitinol plak ile yapılan tamirinin (şekil1b) postero anterior 
akciğer grafisinde görünümü.

P-131

trakea Defektinin aerikular kartilaj ile 
onarıMı: olGu sunuMu
Ayten Guner Akbiyik, Tahir Şevval Eren
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Cerrahisi 
ABD, İstanbul

Giriş: Trakeal darlıklar çoğunlukla uzun süreli entübasyon sonra-
sında gelişir. Kaf basıncının yüksek olması sonucu gelişen iskemiye 
bağlı endotrakeal mukozanın beslenmesi bozulur. Gelişen granülas-
yon dokusu trakeal darlığa yolaçar. Ayrıca çeşitli sebeplerle oluşabi-
len trakeal travmaya bağlı da gelişebilir. Darlığın yeri bronkoskopi 
ve 3 boyutlu servikal bilgisayarlı tomografi (BT) ile saptanır.Tedavisi 
genellikle cerrahidir.Gereç veYöntem: Bu olgu trakeal stenoz tanısıy-
la trakea rezeksiyonu ve uç uca anastamoz yöntemi ile opere edil-
di. Olguda trakea-kutanöz fistül gelişti. Hasta ikinci kez operasyona 
alındı. Plastik cerrahi tarafından trakeal kartilaj anatomisine uygun 
olarak aerikular kartilaj greft hazırlandı. Bu yöntemi trakeal defekt-
lerin kapatılmasında kullanılabilecek bir seçenek olarak göstermeyi 
amaçladık.

Bulgular:  Daha önceden bilinen kronik hastalık öyküsü ol-
mayan 51 yaşında erkek hasta. Travmatik intrakranial kanama ile 
opere edilmiş ve iki hafta süreyle yoğun bakımda entübe olarak 
kalmış. Hastaya trakeostomi açılmış. Trakeostomi kapatılmasını to-
lere edemeyen hastanın yapılan görüntüleme tetkiklerinde trakeanın 
trakeostomi sonrasında tam olarak koptuğu anlaşıldı ve operasyon 
planlandı. Bronkoskopi yapıldı Trakeanın kopan üst ucunun gra-
nülasyon dokusuyla kapandığı görüldü. Coller insizyonla trakeaya 
ulaşıldı.Rezeksiyon ve uçuca anastamoz yapıldı. Hasta postoperatif 
4. gün taburcu edildi.15 gün sonra boyunda şişlik şikayeti ile gelen 
hastaya fiberoptik bronkoskopi yapıldı. Anastamoz hattının önünde 
yaklaşık 1 cm genişlikte fistül ağzı izlendi. Hasta reoperasyon için 
hazırlandı. Eski insizyon hattı açıldı. Fistül görüldü trakeal defekt 
plastik cerrahinin aerikular kartilajdan rezeke ettiği yama ile onarıldı. 
Operasyon sonrası 5. gün taburcu edilen hasta sorunsuz olarak 28. 
ayını tamamlamıştır.
Anahtar kelimeler: Aerikular kartlaj greft, trakea cilt fistülü, trakeal stenoz,

Resim 1. Olgunun 3 boyutlu boyun BT sagittal kesitinde trakeostomi kanülünün hemen üzerinde 
trakeanın alt ve üst bağlantısının kaybolduğu görülüyor.

P-132

intratorasik sarkoMlar
Mehmet Furkan Şahin, Mahmut Subaşı, Ahmet Güngör, Sinan Türkkan, 
Alkın Yazıcıoğlu, Erdal Yekeler
Sağlık Bilimler Üniversitesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve Akciğer 
Nakli Kliniği, Ankara

Giriş: Sarkomlar toraksın nadir tümörleridir. Akciğer parankimi, 
mediasten, plevra veya gögüs duvarndan köken alabilirler. Malign 
fibröz histiyositoma leiomiyosarkom, rabdomiyosarkom, liposarkom 
en sık görülen histolojik tipler iken sinovial sarkom, kondrosarkom 
literatürde ancak birkaç olgu ile sınırlıdır. Tanı, histopatolojik olarak 
sarkom benzeri malignitelerin (sarkomatoid karsinomlar) ve metas-
tatik hastalığın dışlanmasıyla konulur. Radyolojik olarak çoğunlukla 
büyük, heterojen kitleler şeklinde görülürler.

Materyal-Method: Kliniğimizde 2012–2019 arasında opere edilen 
ve patolojik tanısı malign mezenkimal tümör gelen 8 hasta çalışmaya 
dahil edildi. Olguların demografik bulguları, patolojik, klinik ve rad-
yolojik değerlendirmeleri retrospektif olarak gözden geçirildi.

Bulgular:  Olguların tamamı erkek ve ortalama yaş 51 (26-67) idi. 
Preoperatif çekilen toraks BT’lerde ortalama tümör boyutu 13,3 ± 
0.5 cm. olarak saptandı. Olguların 2’si sağ üst lobda, 2’si sol alt lob-
da, 1 olgu özefagusta, 1 olgu ön mediastende, 1 olgu orta mediasten-
de ve 1 olgu da sol 2. ve 3. kostalara invaze olarak parasternal alanda 
yerleşimli idi. Tüm olgular preoperatif dönemde PET-CT ile tarandı 
ve diğer organ ve sistemlerde tutulum izlenmedi. Üç olgumuzda pre-
operatif olarak malign mezenkimal tümör ön tanılarına ulaşılabildi. 
Bir olgumuza sol alt lobektomi ve diyafragma invazyonu sebebiyle 
diyafragma rezeksiyonu, 1 olgumuza sol alt lobektomi, 1 olgumu-
za toraktomi ve laparatomi ile yaklaşılarak özefagus rezeksiyonu ile 
mide parsiyel rezeksiyonu ve mide interpozisyonu (İvor-Lewis), sağ 
üst lobdan köken alan 18x10 cm boyutlarında dev kitle lezyonu olan 
diğer bir olgumuza torakotomi ve sternotomi yaklaşımları ile sağ pnö-
monektomi,1 olgumuza sağ üst lobektomi, ön mediastende yerleşik 
36x22 cm boyutlu dev kitle lezyonu için kitle eksizyonu ve göğüs du-
varına invaze parasternal yerleşimli kitle lezyonu olan olgumuza da 
kitle eksizyonu ve göğüs duvar rezeksiyonu operasyonları uygulandı. 
Cerrahi sınırlar negatif olarak rapor edildi. Histopatolojik olarak 3 
olgumuzda sinovial sarkom, 3 olgumuzda liposarkom, 1 olgumuzda 
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kondrosarkom,1 olgumuzda özefagus leiomiyosarkom tespit edildi. 
Takiplerinde 2 olgumuzda postoperatif dönemde nüks gelişti.

Tartışma: Sarkomlar malign mezankimal tümörlerdir ve toraksta 
oldukça nadir görülürler. Akciğer, toraks duvarı, mediyasten veya di-
ğer bağ doku kaynaklı olabilir. Genellikle kapsülsüz ve çevre dokuya 
invazyon gösterirler. Bu tümörler toraks malignitelerinin % 5’inden, 
tüm primer tümörlerin %2’sinden sorumludur. Primer tedavi cerrahi-
dir. Cerrahi tedavide amaç, tümörün sınırları temiz olacak şekilde ge-
niş bir rezeksiyon uygulanmasıdır. Tümörün histolojik grade’i sağka-
lım açısından en önemli belirleyici faktördür. Ayrıca tümör boyutu ve 
derinliği de önemli prognostik faktörlerdir. Genellikle geniş lokal ek-
sizyon ve postoperatif radyoterapi (RT) önerilir. Malign mezankimal 
tümörlerde multidisipliner tedavilere rağmen nüks gelişebilmektedir.
Anahtar kelimeler: intratorasik kitle, malingite, sarkom,

Liposarkom

Resim 1. Liposarkom olgusunun BT kesiti

Tablo 1. İntratorasik sarkom olgularının özellikleri

OLGU YAŞ CİNSİYET LOKALİZASYON BOYUT PRE-OP TANI POST-OP TANI
CERRAHİ 

SINIR
AMELİYAT 

TARİHİ

1 34 erkek ön mediasten 36x22 
cm.

x LİPOSARKOM NEGATİF 12.02.2012

2 44 erkek sol alt lob 8x8,5 
cm.

TTİİABX: SPİNDLE 
HC'Lİ

SİNOVİAL SARKOM NEGATİF 15.12.2014

3 58 erkek sol alt lob 5x5,5 
cm.

X LİPOSARKOM NEGATİF 29.12.2014

4 67 erkek parasternal 8x5 
cm.

X KONDROSARKOM NEGATİF 22.02.2016

5 26 erkek orta mediasten 9x5 
cm.

X SİNOVİAL SARKOM POZİTİF 03.11.2016

6 60 erkek sağ üst lob 18x15 
cm.

X LİPOSARKOM NEGATİF 06.05.2018

7 53 erkek özefagus 14x10 
cm.

ENDOSKOPİ 
BX: MALİNG 

MEZENKİMAL TM.

ÖZEFAGUS SARKOM NEGATİF 17.07.2018

8 63 erkek sağ üst lob 9x8 
cm.

TBİİABX: MALİNG 
MEZENKİMAL TM.

SİNOVİAL SARKOM NEGATİF 03.12.2018

P-133

sağ PanCoast tüMörünü taklit eDen Dev 
hüCreli keMik tüMörü olGusu
Salih Duman1, Deniz Sansar1, Ali Murat Akçıl1, Levent Cansever1, 
Mehmet Reşit Önen2, Sait Naderi2, Mehmet Ali Bedirhan1

1T.C. Sağlık Bilimler Üniversitesi,Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi,İstanbul 
2T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve sinir 
Cerrahisi,İstanbul

Dev hücreli kemik tümörü kemiğin nadir görülen malignitelerin-
dendir. Genellikler uzun kemiklerin epifizleri etrafında görülürler ve 
tüm tümörlere göre %5 oranında saptanırlar. Genellikle soliter sapta-
nır ve lokal agresif seyirlidir. Kosta tutulumu %0,5 oranında görülür. 
Kostaların genellikle posteriorunda lokalizasyon eğilimdedir. Sağ ak-
ciğer apikal yerleşimli ilk üç kot tutulumu olan ve verteba invazyonu 
saptanan olgumuzu sunuyoruz.

Giriş: Dev hücreli kemik tümörleri kemiğin nadir görülen neop-
lasmlarıdır. Sıklıkla uzun kemiklerin epifizleri etrafında görülmektedir. 
En sık femur, tibia ve radiusta görülmektedir. Kosta lokalizasyonu na-
dir olmakla beraber kostanın genellikle posterior arkında görülmek-
tedir. Cerrahi olarak total eksizyon yapılması yeterlidir. Nüks görülme 
oranı %50 civarındadır. Bu çalışmada vertebra, kosta ve akciğerin 
un-blok rezeksiyonu yapılarak total eksizyon uygulanan dev hücreli 
kemik tümörü olgusu işlenmiştir. 

Olgu: Sırt ağrısı nedeniyle dış merkezde tetkik edilen 54 yaşındaki 
kadın hastaya çekilen toraksbilgisayarlı tomografisinde sağ akciğer 
apikalinde ikinci ve üçüncü kostayı invaze eden vertebra korpusla-
rına yaslanan 10 santimetre kitle saptanmış. Tru cut biyopsi ile dev 
hücreli kemik tümörü tanısı konulmuş. Hasta radyoterapi tedavisine 
yönlendirilmiş. Radyoterapi tedavisi bittikten sonra tekrar değerlen-
dirilen hastada kitlede regresyon saptanmamış. Bu aşamadan sonra 
tarafımıza başvuran hastaya toraks manyetik rezonans görüntülemesi 
yapıldı. Vertebra invazyonu saptanan hasta beyin cerrahisi ekibi ile 
değerlendirilerek operasyon kararı alındı. Beyin cerrahisi ekibi ile bir-
likte 3 seviye laminektomi ve vertebra korpus rezeksiyonu ile birlikte 
1,2,3 kot,akciğer wedge rezeksiyonu uygulanarak kitle un-blok olarak 
çıkarıldı. Uzun dönem patolojisi dev hücreli kemik tümörü, cerrahi 
sınırlar temiz olarak geldi. Ameliyat sonrası üçüncü gününde dreni 
çekilen hasta dördüncü gün taburcu edildi. 

Tartışma: Dev hücreli kemik tümörü sıklıkla 30-40 yaşlarda ve 
kadınlarda daha sık görülür. En sık femur, tibia ve radiusta görül-
mektedir.Kostalara en az etkilenen bölgelerdir. Kosta tutulumu 
%0,5-0,6 oranında mevcuttur. Yüksek lokal rekurren görülmesi ve 
malignite potansiyeli olması sebebiyle total eksizyon önerilmektedir. 
Radyoterapi duyarlılığı az olması sebebiyle mümkün ise cerrahi ön 
planda olmalıdır. 

Sonuç: Lokal agresif seyirli dev hücreli kemik tümörlerinde komp-
let rezeksiyon için multidisipliner olarak değerlendirilmeli, iyi seçilmiş 
hastalarda extended rezeksiyonlar zorlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: dev hücreli kemik tümörü, göğüs cerrahisi, kosta invazyonu

 
Resim 1. Piyes fotoğrafı, preopreatif kitle Bt görüntüsü
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naDir Bir torasik Patoloji: ektoPik akCiğer
Seda Kahraman1, Sercan Aydın1, Tevfik İlker Akçam1, Kutsal Turhan1, 
Deniz Nart2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Toraksta yer kaplayan oluşumların lokalizasyonları, kö-
ken aldıkları dokunun özelliğine göre farklılık gösterebilmektedir.
Bu sebeple mediasten kompartmanlara ayrılarak incelenmektedir. 
Posterior mediastende en sık nörojenik kökenli lezyonlar ile karşılaşıl-
makla birlikte, özefagus patolojileri, vertebral neoplazmlar, bronkoje-
nik kistler izlenebilmektedir. Yazımızda, sol paramediastinal yerleşimli 
ektopik akciğer dokusu saptanan olgu sunuldu.

Olgu: Öksürük nedeniyle tetkik edilen 49 yaşında kadın hastanın 
toraks bilgisayarlı tomografisinde sol alt lob komşuluğunda, paraaor-
tik-paramediastinal yerleşimli,ekstraparankimal 90x75 mm boyutlu 
lezyon izlenmiş(Resim 1a). Ayırıcı tanı için çekilen MRG inceleme-
sinde lezyon, özefagus duplikasyon kisti veya bronkojenik kist lehine 
değerlendirildi(Resim 1b). 

Hasta için operasyon kararı alındı. Sol lateral mini-torakotomi 
insizyonu ile toraks açılarak, inferior pulmoner ligaman ile komşu, 
diyafragmatik sinüse uzanım gösteren düzgün sınırlı oluşum izlendi. 
Lezyonun belirli bir organla ilişkili olmadığı görüldü. Kistin içi açıl-
dığında nekroze, sarı renkte, enfekte olduğu düşünülen sıvı aspire 
edildi. Çevre dokulardan ayrılarak total olarak rezeke edilen mater-
yalin histopatolojik inceleme sonucunda “ektopik akciğer dokusu” ile 
uyumlu olduğu bildirildi(Resim 1c).

Sonuç: İntratorasik lezyonların histopatolojik verifikasyonunda be-
nign-malign oluşumlarla birlikte, konjenital yapılar nadiren karşımıza 
çıkmaktadır. Bu tür olgularda pulmoner sekestrasyonlar ile birlikte 
ektopik akciğer dokusu da akla gelmelidir.
Anahtar kelimeler: ektopik, sekestrasyon, akciğer

Resim 1. a: ToraksBT’de sol hemitoraksta kistik lezyon b: Toraks MR incelemesi c: Rezeksiyon ve lez-
yon içi aspirasyon materyali

P-135

ne uMDuk ne BulDuk
Cemil Kul1, Ali Uzun2

1Mersin Toros Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahi 
2Mersin Toros Devlet Hastanesi, Acil Servis

Motosiklet kazası sonrası ilçe devlet hastanesinden sağ ğöğüs ağ-
rısı şikayeti olan hasta, sağ hemotoraks+sağ klavikula kırığı tanısıyla 

gönderilen hastanın acil servisimizde cekilen akciğer grafisinde gö-
rünmün hemotoraks ile uyumlu olmaması üzerine Bilgisayarlı Toraks 
grafisi çekildi.Hastada travmadan alakasız kistik kitle görülmesi üzeri-
ne hasta operasyona alındı.
Anahtar kelimeler: travma,tanı, kist

Akciğer Grafisi

P-136

zorlu PnöMotoraks GirişiMlerinDe alternatif 
yarDıMCı yönteM: skoPi rehBerliği
Sercan Aydın, Gizem Keçeci Özgür, Ali Özdil, Ahmet Kayahan Tekneci
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Tüp torakostomi (TT) özellikle pnömotoraks tedavisinde en 
sık kullanılan tedavi yöntemi olsa da minimal ve lokalize pnömoto-
rakslarda uygulama zorluğuna bağlı olarak malpozisyon, parankim 
içi yerleşim-yaralanma gibi morbid ve mortal komplikasyonlar mey-
dana gelebilir. Minimal ve lokalize pnömotoraks saptanan ve skopi 
eşliğinde TT uygulanan iki olgu sunuldu.

Olgu 1: HIV tanısı ile takip edilen 27 yaşında erkek hasta immun-
supresyona bağlı citomegalovirus ve pnömosistis carini pnömonisi ta-
nıları ile hastanemiz göğüs hastalıkları kliniğinde takip edilmekte iken 
etiyoloji net belirlenememekle birlikte bilateral parsiyel pnömotoraks 
sebebiyle kliniğimize konsülte edildi. Toraks bilgisayarlı tomograsinde 
bilateral lokalize parsiyel pnömotoraks izlenen hastaya pnömotoraks 
alanı küçük olsa da hastanın genel durumunun bozukluğuna bağlı 
hemodinamiyi bozması sebebiyle girişim planlandı. Olguya skopi eş-
liğinde bilateral TT uygulandı (Resim 1a, 1b, 1c). İşlem sonrası her iki 
akciğerde de ekspansiyon sağlandı.

Olgu 2: Bilateral nüks spontan pnömotoraks öyküsü sebebiyle 
sağ hemitorakstan 3 yıl önce, sol hemitorakstan ise 7 ay önce opere 
edilen 25 yaşında erkek hasta tekrar sol göğüs ağrısı sebebiyle acil 
servisimize başvurdu. Sol hemitoraksta parsiyel pnömotoraks izlenen 
hasta öncelikle oksijen inhalasyonu ile takip edilmek üzere servis iz-
lemine alındı. Servis izleminde pnömotoraksı progrese olan olguya 
skopi eşliğinde TT uygulandı. İşlem sonrasında tam ekspansiyon sağ-
lanan olguda herhangi bir komplikasyon izlenmedi.(Resim 1d, 1e, 1f) 

Sonuç: Tüp torakostomi rutin uygulamada deneyimli ellerde so-
runsuz şekilde uygulanabilse de; komplikasyon oluşabilecek minimal 
ve lokalize pnömotorakslarda yardımcı yöntemlerin rehberliği morbi-
dite ve mortaliteyi önlemek açısından önemlidir. Skopi eşliğinde TT 
uygulamaları görüntü kalitesi, rahat ve güvenilir uygulama sağlaması 
nedeniyle imkanı bulunan merkezlerde tercih edilebilecek yöntem-
lerden biridir.
Anahtar kelimeler: lokalize, pnömotoraks,skopi
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Resim 1. a: Olgu 1’ in işlem öncesi lokalize pnömotoraks alanlarını gösteren tomografi kesiti b: Olgu 
1’ in işlem sonrası skopik görünümü c: Olgu 1’ in işlem sonrası posterio-anterior akciğer grafisi d: Olgu 
2’ in işlem öncesi lokalize pnömotoraks alanlarını gösteren akciğer grafisi e: Olgu 2’ in işlem sırasında 
skopik görünümü f: Olgu 2’ in işlem sonrası posterio-anterior akciğer grafisi

P-137

viDeo yarDıMlı torakoskoPik Cerrahi sonrası 
naDir koMPlikasyon: akCiğer herniasyonu ve 
Cerrahi teDavisi
H Volkan Kara, Ezel Erşen, İsmail Sarbay, Akif Turna
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul

Giriş:  Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi(VATS) kullanım sıklığı 
giderek artmaktadır. VATS a dair bilgi ve tecrübe birikiminin artışına 
paralel olarak farklı komplikasyonlarda izlenmektedir.

Kliniğimizde uniportal VATS sonrasında akciğer heniasyonu geli-
şen hastamızı ve cerrahi tedavisini sunuyoruz. 

Olgu:  48 yaşında kadın hasta 5 yıldır olan öksürük şikayeti ve 
gastrik reflü nedeniyle tetkik edilirken çekilen bilgisayarlı tomografide 
sağ hemitoraks dördüncü torakal vertebra komşuluğunda, vertebra 
korpusunda 17x11mm yumuşak doku dansitesinde lezyon tespit 
edildi. Hastaya sağ uniportal VATS ile cerrahi uygulandı. Tanımlanan 
alanda kitle lezyon izlenmedi ancak azygos veni komşuluğunda şüp-
heli vasküler malformasyon alanı görüldü. Yapı diseke edilip vasküler 
stapler ile zımbalanarak kesildi. Ek sorun izlenmeksizin işlem son-
landırıldı. Post operatif 24. saatte hastanın oral alımını açılmasının 
ardında mevcut toraks dreninden biyokimyasal incelemeler ile teyid 
edilen şilöz vasıfta 1000 cc drenaj izlendi. Hastanın oral alımı kesile-
rek total parenteral nütrisyon başlandı. Takip eden günlerde drenajın 
seröze dönmesi üzerine 2 kere sıvı gıdalar ile oral beslenme başlandı 
ancak her defasında şilöz drenajın tekrar ortaya çıkması nedeniyle 
15. günde duktus torasikus ligasyonu kararı alındı. Aynı insizyondan 
VATS ile sağda eksize edilen lezyon komşuluğunda şilöz drenaj aktif 
olarak izlendi. Torasik duktus diseke edilerek klip ile kapatıldı. Hasta 
ameliyat sonrası dördüncü gününde dreni çekildikten sonra beşinci 
günde taburcu edildi. Hastanın patolojisi lenfa yolu olduğu belirtildi.

Post operatif takibinde öksürürken insizyon yerinde progrese olan 
şişme ve eşlik eden yoğun ağrı ile tekrar başvurdu. Çekilen Toraks 
BT’de sağ göğüs duvarında 4-5. interkostal mesafe anterolateralin-
de yaklaşık 3.5x2 cm boyutunda defektten interkostal kas planlarına 
doğru herniye olan sağ akciğer parankimi izlendi. Eski insizyon yeri 
açılarak interkostal aralıktaki defect alanına uygun prolen mesh ile 
onarıldı. Postoperatif 2. günde toraks dreni çekilerek taburcu edilen 
hastanın poliklinik kontrollerinde yapılan değerlendirmelerde öksürt-
me ve valsalva manevrasıyla insizyon bölgesinde herniasyon izlen-
medi takipleri sorunsuz devam etmektedir. 

Tartışma: VATS sonrası akciğer herniasyonu sık görülmez,etken 
faktörler arasında interkostal alandaki insizyonun ciltten daha geniş 

olması, plastik yara rektraktörünün ve tek insizyondan çalışılması 
nedenli tüm ekipmanların insizyon yüzeyine oluşturduğu baskının 
iyileşme üzerindeki olumsuz etki olabilir. Hastamızda sebep tekrarla-
yan cerrahi ve ağızdan alımın kesilmesiyle doku iyileşmesi arasındaki 
bağlantı olabilir. VATS sonrası genişletilmiş insizyonlarda herniasyon 
olabileceği akılda tutulmalı kapama esnasında buna yönelik tedbir 
alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: VATS, torakoskopik cerrahi, şilotoraks, akciğer herniasyonu, 
komplikasyon

P-138

9 yaşınDa çoCukta PulMoner heMosiDerozis
Osman Cemil Akdemir1, Süleyman Ceyhan1, Abdülaziz Kök1, Sedat 
Ziyade1, Ömer Soysal1, Erkan Çakır2, Nur Büyükpınarbaşlı3

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pediyatri Anabilim Dalı, Çocuk 
Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Pulmoner hemosiderozis alveoler kanama ile gider. Klinikte 
hemoptizi ve kronik kan kaybı mevcuttur. Primer ve sekonder ola-
bilir. Tanıda hemosiderin yüklü makrofajların varlığını kanıtlamak 
için balgam, mide sıvısı veya bronkoalveoler lavaj örneği alınmalıdır. 
Kronik rinit, tekrarlayan otitis media ve gastrointestinal semptomlar 
eşlik edebilir. Tedavide, idiyopatik Pulmoner Hemosideroz kortikos-
teroitlere yanıt verebilir. 2-3 aylık bir tedaviden yanıt alınmazsa azo-
tioprin ve siklofosfamid gibi immünsupresifler kullanılabilir. Prognoz, 
altta yatan kanama nedenine bağlıdır. Bazı çocuklarda idiyopatik he-
mosiderozisin gidişi şiddetlidir. Kortikosteroidler remisyonu sağlarken 
bazılarında yararsız kalmaktadır. Yineleyen kanama, sıklıkla kronik 
pulmoner fibrozis ve solunum yetersizliği ile sonuçlanır. Hastaların 
neredeyse yarısı 1-5 yıl arasında akut pulmoner hemoraji ve progre-
sif pulmoner yetmezlik nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Tanı amaçlı 
akciğer biyopsisi yapılan bir olgu sunulmuştur. Olgu: Dokuz yaşında 
kız hasta ilerleyen nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunum nedeniyle 
çocuk göğüs hastalıkları kliniği tarafından yaklaşık 2 yıldır takip edil-
mekteydi. Balgamla karışık az miktarda hemoptizisi mevcuttu. Fizik 
muayenesinde solunum sesleri bilateral kabalaşmış saptandı. Açlık 
mide sıvısında hemosiderin yüklü makrofajlar saptandı. Toraksın 
Bilgisayarlı Tomografisi; “Her iki akciğerde tüm lob ve segmentlerde 
yaygın buzlu cam dansiteleri mevcuttur. Her iki akciğer alt loblarda 
orta lob ve linguler segmentlerde daha belirgin olmak üzere yaygın 
pnömonik konsolidasyonlar izlenmektedir” şeklinde bildirildi. Mide 
açlık sıvısında hemosiderin yüklü makrofajlar vardı. Kemik iliği bi-
yopsisinde malignite yoktu. Tedaviye cevapsızlık nedeniyle VATS ak-
ciğer biyopsisi yapıldı. Patoloji sonucu “Alveol lümenlerinde hemosi-
derin yüklü makrofajlar demir boyası (+), minimal fibrozis, alveoler 
hemosiderozis ile uyumlu olarak rapor edildi. Sonuç: Diffüz akciğer 
hastalıklarında açık akciğer biyopsisi tanı koydurucudur. Bu uygula-
ma pulmoner hemosiderozisde de geçerlidir.
Anahtar kelimeler: pediyatrik göğüs cerrahisi, pediyatrik pulmonoloji, 
hemosiderozis
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Resim 1. Bilateral konsolidasyonlar

P-139

akCiğerin sarkoMatoiD karsinoMlarınDa 
ProGnostik faktörler
Muhammet Sayan, Aynur Baş, Elgün Valiyev, Ali Çelik, İsmail Cüneyt 
Kurul, Olgun Kadir Arıbaş, Abdullah İrfan Taştepe
Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Akciğer sarkomatoid karsinomları epitelyal tümör olmalarına rağ-
men histopatoloji ve sağkalım açısından diğer küçük hücreli dışı ak-
ciğer kanserlerinden farklılık göstermektedir.Küçük biyopsi örnekleri 
ile tanı konulmalı güç olup kesin tanı sıklıkla rezeke edilen specimen-
lerden verilmektedir.Çalışmamızda opere edilen pulmoner sarkomaid 
karsinom olgularının sağkalım ve prognostik faktörler açısından ana-
lizi amaçlanmıştır. 

Lokal etik kurul onayının alınmasını takiben kliniğimizde 2011 
ocak -Aralık 2018 tarihleri arasında opere edilen ve patolojisi sarko-
matoid CA olarak raporlanan 34 hasta dahil edildi.Hastalar tümör 
evresi, tümör çapı,yaş,cinsiyet, patolojide nekroz varlığına göre grup-
landırılarak analiz edildi.

Hastaların 6'sı kadın,28'i erkekti.Ortalama yaş 60 (36-80, dağ:9,2) 
idi.2 hasta karsinosarkom,9 hasta pür iğsi ya da dev hücreli,23 hasta 
miks patolojiye sahipti.Miks patolojilerin iğsi hücrelere 5 hastada ade-
no,5 hastada SCC,2 hastada large cell eşlik etmekte idi.7 hastada dev 
hücre + adeno,1 hastada dev hücre+SCC,3 hastada ise dev hüv-
re+iğsi hücre+adenoCa komponenti mevcuttu.22 hastada lenf nodu 
invazyonu yok iken 7 hastada N1,5 hastada N2 istasyonda metastaz 
mevcuttu.17 hastada visseral plevra invazyonu, 2 hastada parietal 
plevra invazyonu saptandı, 15 hastada plevral invazyon saptanmadı. 
20 hastada tümör üst zon,9 hastada alt zon,5 hastada hiler yerleşimli 
idi.4 hastaya pnömonektomi,24 hastaya lobektomi-segmentekto-
mi,6 hastaya ektended (akciğer rezeksiyonu+toraks duvar rezeksi-
yonu) operasyon uygulandı.6 hastanın patolojisinde yoğun nekroz 
saptandı,ortalama sağkalım 41 ay (SD:5,2), 5 yıllık sağkalım 33,6% 
olarak belirlendi (Resim 1a).8.TNM evrelemesine göre analiz edildi-
ğinde evre3 hastalarda sağkalım diğer evrelere göre istatistiksel ola-
rak anlamlı şekilde kötü idi (p<0.05,Resim 1b). Patolojik incelemede 
nekroz olanlarda ortalama sağkalım 32 ay (SD:9), olmayanlarda 44 
ay (SD:6,1) idi fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).Vis-
seral plevra invazyonu ve rezeksiyon şekli ile sağkalım arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).Histopatolojik tip-
lere göre en kötü ortalama sağkalım pür iğsi ya da dev hücreli grupta 
34 ay (SD:10,8) iken en iyi sağkalım miks grupta 43 ay (SD:6,1) 
saptandı fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi.Tümör çapına göre 
<5 cm, 5-7 cm ve ≥7 cm olarak gruplandırıldığında ≥7 cm olan 
grupta ortalama sağkalım 12,6 ay (SD:5,4) olup diğer gruplara göre 

istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde kötü idi (p<0.05, Resim 1c).
Hiler/mediastinal lenf nodu invazyonuna göre analiz yapıldığında 
N0-1 grubunda ortalama sağkalım 44 ay (SD:5,6),N2 grubunda 19 
ay (SD:8,1) saptandı ama istatistiksel olarak anlamlı değildi.Cinsiyet, 
tümör yerleşimi ve yaş değişkenleri ile sağkalım analizinde anlamlı 
bir ilişki bulunmadı. 

Akciğer sarkomatoid karsinomları oldukça heterojen bir tümör 
grubu olup cerrahi tedavi ile genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım 
açısından tatminkar sonuçlar elde edilebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Sarkomatoid karsinom, pleomorfik karsinom, karsinosarkom

Resim 1. a: Genel sağkalım eğrisi b: Tümör çapına göre sağkalım karşılaştırılması (p<0.05) c: Tümör 
evresine göre sağkalım karşılaştırılması (p<0.05)

P-140

Myastenia Gravis teDavisinDe viDeo yarDıMlı 
torakoskoPik tiMektoMinin, transsternal 
tiMektoMiye ile karşılaştırMalı olarak 
inCelenMesi; 123 olGu ile
Kadir Burak Özer1, Attila Özdemir1, Ekin Ezgi Cesur1, Mesut Buz1, Duygu 
Özer2, Rahşan Adviye İnan2, Recep Demirhan1

1S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Giriş: Myastenia gravis; istemli kaslarda aktivite ile artan ve din-
lenmekle düzelen kas güçsüzlüğü ile karakterize otoimmun postsinap-
tik bir nöromuskuler kavşak hastalığıdır. Myastenia gravisi olan genç, 
timoması olan ya da timoması olmayıp bulber semptomları mevcut 
timik patolojili hastalarda, timektomi tercih edilen standart bir tedavi 
yöntemidir. Geleneksel transservikal timektomiye göre video yardımlı 
torakoskopik timektomi; daha az cerrahi travma ve postoperatif ağrı 
ile, hastane kalış süresinin kısalığı ile kozmetik nedenlerle günümüzde 
giderek daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır.

Amaç: Bu çalışmamızda video yardımlı torakoskopik timektominin 
klinik sonuçlarını timik patolojisi olan myastenia gravisli hastalarda, 
konvansiyonel transservikal timektomi ile karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler:  Nisan 2011 ile Aralık 2018 arasında 123 
myastenia gravisli hastaya timektomi yapıldı. Hastaların 81'i kadın, 
42'si erkek idi. Yaş ortalaması 42.8 ± 15.7 olup 65 hastaya (%52.8) 
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transservikal timektomi, 58 hastaya (%47.2) video yardımlı torakos-
kopik timektomi uygulandı. Hastalar; ameliyat süreleri, post opera-
tif drenaj miktarları, dren sonlandırma ve hastanede kalış sürelerine 
göre retrospektif olarak karşılaştırıldı.

Bulgular:   Video yardımlı torakoskopik timektomi yapılan has-
taların ameliyat süreleri ortalama 85 dk. (± 23,4 dk.), transservi-
kal timektomi olan hastalarda ortalama 108 dk. (± 27,5 dk.) idi. 
Operasyon sırasında ya da sonrasında hiçbir hastada miyastenik kriz 
yaşanmadı. Her iki grupta da mortalite görülmedi. Perioperatif kan 
kaybı ve görsel ağrı skorlarında anlamlı bir fark bulunmadı. Öte yan-
dan, ameliyat süreleri, postoperatif drenaj miktarları ve hastanede 
kalış süresi açısından video yardımlı torakoskopik timektomi yapılan 
hasta grubunda anlamlı farklılık saptandı.

Sonuçlar:  Video yardımlı torakoskopik timektominin, myastenia 
gravisi olan timik patolojili hastalarda uygun endikasyonlarda güvenli 
ve tercih edilmesi gereken bir cerrahi yöntem olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Myastenia gravis, Videotorakoskopik timektomi, Transservikal 
timektomi

P-141

sternal aPse ve osteoMiyelit; Metil Metakrilat 
ile teDavi
Süleyman Ceyhan, Osman Cemil Akdemir, Abdulaziz Kök, Sedat Ziyade, 
Ömer Soysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Günümüzde sternal osteomiyelit en sık sternotomi sonrası 
görülür. Mediyastinal apse ve enfeksiyon ve sternal ayrılma ile birlik-
tedir. Sternotomi dışı gelişen osteomiyelitlerde enfeksiyöz ajan olarak 
ise, azalmakla birlikte hala en sık sebep tüberkülozdur. Tedavi planını 
enfeksiyonun yaygınlığı belirler. 

Olgu: Altmışyedi yaşında erkek hasta, diyabetik, göğüs ön-üst kıs-
mında şiddetli ağrı ve düşmeyen ateş nedeniyle görüldü. Toraksın 
Bilgisayarlı Tomografisinde (BT); sağ hemitoraks anteriorunda 1. 
ve 2. kostokondral eklemler komşuluğunda, 45x18 mm boyutun-
da, sınırları net olarak demarke edilemeyen hipodens alan mevcuttu 
(Resim 1). Takipte cilde fistülize oldu. Ameliyatta, sternumun her iki 
yanından 2. kıkırdak kostalar sağlam sınırları görünene kadar kü-
rete edildi. Korpomanubrial eklem seviyesindeki fistül etrafı açıldı. 
Eklemin tamamen erode olduğu ve kemik yüzeylerinin bozulduğu 
eklem boşluğu kürete edildi. Altta ve üstte sağlam kemik görünün-
ceye kadar kemik kürete edildi. Perioperatif Ortopedi konsültasyo-
nu istendi. Targocid ampül ve rifocin ampüllerle boşluk yıkandı ve 
doldurulması için metilmetakrilat kullanıldı. Patolojik tanı: Sternum, 
kemik, eksizyon: Dejenere sinoviyal ve kartilaginöz dokular, kronik 
iltihap elemanları içeren fibrokartilaginöz dokular, anastomozlaşan 
kemik trabekülleri ile karakterli yeni kemik yapımı alanları, aradaki 
parankimde hyalinize bağ doku artışı alanları, hemorajik-nekrobiyo-
tik alanlar, kronik iltihap elemanları, taze kanama. Postoperatif 3. gü-
nünde hemovac dreni çekildi. Hasta, sorunsuz şekilde ayaktan takip 
edilmektedir. Sonuç: Sternal enfeksiyonda, erken dönemde, sternal 
debridman uygundur. Sternumdaki defektin rekonstrüksiyonu ve pe-
rioperatif kanamanın kontrolü için metilmetakrilat kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: sternum, osteomiyelit, debridman, metil metakrilat

Resim 1. Sternal osteomiyelite ait Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüsü

P-142

Dev Göğüs Duvarı tüMörünDe nüks yönetiMi
Mehmet Ağar1, İlham Gülçek1, Muhammet Kalkan1, Cemal Fırat2, Saadet 
Alan3, Muhammet Reha Çelik1, Hakkı Ulutaş1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahisi AD. 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD.

Özet: Fibrosarkom, primer göğüs duvarından kaynaklanan, göğüs 
duvarının en sık görülen primer yumuşak doku tümörüdür. Toraksı 
oluşturan yapılardaki bağ dokusundan gelişir. Tüm yetişkin maligni-
telerinin yaklaşık %0.1-0.15'i göğüs duvarı yumuşak doku sarkomla-
rıdır. Dev boyutlara ulaşan ve nüks cerrahisi uygulanan olgu sunuldu. 

Sağ hemitoraksta şişlik şikayetleri ile 2012 yılında kliğimize başvu-
ran 62 yaşındaki erkek hastanın, sağ üst hemitoraksta ele gelen yak-
laşık 30x15 cm lik dev bir toraks duvarı kitlesi saptandı. Dış merkezde 
yapılan biyopsi sonucu; malign mezenşimal tümör olarak raporla-
nan olguya cerrahi planlandı. Güvenli marj gözetilerek, kemik yapı 
korunarak, kitle cilt ile birlikte total eksize edildi ve plastik cerrahisi 
tarafından split cilt grefti ile kapatıldı. Patoloji sonucu; fibrosarkom 
(Grade 2), cerrahi sınırlar intakt olarak değerlendirildi. Postoperatif 
dönemde lezyon büyüklüğünden dolayı 30 gün 60 gray RT uygu-
landı. İlk yıl kontrollerinde patoloji saptanmayan ve şizofren tanısı 
olan hasta uzun dönem düzenli takiplerine gelmedi. İlk operasyon 
tarihinden 6 yıl sonra dev boyutlara ulaşmış (yaklaşık 25x15 cm) 
nüks kitle nedeniyle tekrar müracat etti. Dış merkezde tekrar alınan 
biyopsi sonucu fibrosarkom olarak raporlanmıştı. Radyolojik incele-
melerinde kitle lezyonu göğüs duvarı yumuşak dokuda sınırlı olduğu 
düşünüldü (Resim 1) ve olguya tekrar cerrahi planlandı. Toraks du-
varı malign kitle cerrahi algoritmasına uygun kitle lezyonu total eksi-
ze edildi. Şüpheli interkostal alandan frozen çalışılarak negatif sınır 
saptandı. Peroperatif plastik cerrahisi tarafından cerrahi alan split cilt 
grefti ile kapatıldı. Patoloji raporu; dermatofibrosarkoma protuberans 
zemininden köken alan fibrosarkom, cerrahi sınır negatif olarak ra-
porlandı. Postoperatif dönemde, cilt greftinin kısmi başarısız olması 
nedeniyle kas-deri flebi ile rekonstruktif cerrahi uygulandı. Ek komp-
likasyon gelişmeyen olguya 25 gün 50 gray RT uygulandı. Genel du-
rumu iyi olan hasta takip edilmektedir. 

Göğüs duvarı malign yumuşak doku kitlelerinde R0 cerrahi rezek-
siyona rağmen özellikle dev kitlelerde nüks açısından yakın takip ya-
pılmalıdır. Lezyon büyük boyutlara ulaşmadan uygulanacak cerrahi 
morbiditeyi azaltmaktadır.
Anahtar kelimeler: Nüks Tümör, Fibrosarkom,Göğüs Duvarı
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Resim 1. Göğüs duvarı tümörünün bilgisayarlı toraks tomografi görüntüsü

P-143

interkostal sinirDen köken alan ve uniPortal 
vats ile eksize eDilen sChwannoMa olGusu
İlham Gülçek1, Mehmet Ağar1, Muhammet Kalkan1, Ayşenur Akatlı2, 
Muhammet Reha Çelik1, Hakkı Ulutaş1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD.

Özet; Schwannoma; schwann hücrelerinden ya da sinir kılıfından 
kaynaklanan en sık görülen nörojenik tümördür. Genellikle benign 
karekterdedir ve insidental olarak saptanabilir ya da nadiren semp-
tomatik olabilir. Posterior mediastende sıklıkla görülen bu lezyonlar 
nadiren interkostal sinir kılıfından kaynaklanabilir.

Sırt ağrısı şikayeti ile kliniğimize müracat eden 31 yaşında erkek 
hastanın çekilen PA akciğer grafisinde; sol 8. İCA posteriorunda 3x2 
cm’lik lezyon tesbit edildi. Bilgisayarlı toraks tomografisinde; poste-
rior mediastende 8. İCA içinden orijin alan 3x2 cm lik subplevral 
lezyon saptandı (Resim 1). Sol uniportal VATS ile interkostal alana 
fikse olmuş, kapsüllü, sert lezyon total eksize edildi. Tüp torakostomi-
si uygulanmayan olgu postoperatif 1. gün komplikasyonsuz externe 
edildi. Patoloji sonucu; schwannoma olarak raporlanan olgu takip 
edilmektedir. 

Sinir kılıfından kaynaklanan schwannoma olgusu farklı lokalizas-
yonlarda görülebildiği unutulmamalıdır. Bu lezyonların tedavisinde; 
açık cerrahiler yanında VATS ile etkin tedavi ve kür sağlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Schwannoma, Göğüs Duvarı, Sinir kılıfı

Resim 1. Lezyonun bilgisayarlı toraks tomografisi görüntüsü

P-144

eski tiroiD karsinoMlu olGuDa Collar 
insizyon ile eksize eDilMiş reziDü intratorasik 
Guatr
Süleyman Ceyhan, Osman Cemil Akdemir, Abdulaziz Kök, Sedat Ziyade, 
Ömer Soysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Substernal guatr servikal guatrın mediyastene uzanmış 
formudur. Küçük substernal uzanım %82, büyük kısmının mediyas-
tende olması %15 ve tüm guatrın mediyastende olması durumu ise 
%3 olguda görülür. Plonjan (plonjeant) guatr da denir. Arteri hemen 
daima inferior tiroid arterden gelir. Genellikle ana damarlar, brakiyo-
sefalik, ile sternum arasındadır. %95 olguda boyun insizyonundan 
eksize edilebilir. Tiroid karsinomu ameliyatı öyküsü olan ve mediyas-
tende rezidü tiroid dokusu kalan bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: Otuzdört yaşında kadın hastanın anamnezinde dört yıl önce 
dış merkezde tiroid karsinomu nedeniyle operasyon öyküsü mevcut 
ve yakınması yok. Polikliniğimize yönlendirilen hastanın Toraksın 
Bilgisayaralı Tomografisinde (BT); mediastende superior anterior lo-
kalizasyonda prevasküler alanda, retrosternal yerleşimli, 27x26x23 
mm ebatlı, elipsoid şekilli, heterojen strüktürlü, içerisinde fokal mili-
metrik kalsifikasyonlar da izlenen düzgün sınırlı lezyonun superiorda 
tiroid istmus lokalizasyonu ile devamlılık gösteren nüks tiroid dokusu 
ile uyumlu olduğu izlendi (Resim 1). Supin pozisyonda eski Collar in-
sizyon yerinden tekrar kesi yapılarak künt ve keskin disseksiyonlarla 
kitle komplet olarak çıkartıldı. Postoperatif patoloji sonucu multifokal 
adenomatöz hiperplazi gösteren tiroid dokusu, distrofik kalsifikasyon 
ve hyalinizasyon alanları olarak raporlandı. Hasta postoperatif 14. 
ayında sorunsuz şekilde ayaktan takip edilmektedir. 

Sonuç: Servikal tiroid rezeksiyonu sonrası tiroidin mediyastinal 
bölümü kalabilmektedir. Bu durumda da boyun insizyonu ile rezidü 
tiroid dokusunun, uygun olgularda rezeksiyonu mümkündür.
Anahtar kelimeler: Collar insizyon, intratorasik guatr, plonjan, tiroid
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Resim 1. Rezidü intratorasik Tiroid dokusuna ait Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüsü

P-145

DiyafraGMa Paralizisine neDen olan 
MeDiyastinal kist hiDatik
Süleyman Ceyhan, Abdulaziz Kök, Osman Cemil Akdemir, Sedat Ziyade, 
Ömer Soysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Diyafragma paralizisi genellikle malign hastalıkların frenik 
siniri invaze etmesi ile gelişir. Bu olguda, benign bir patoloji nedeniyle 
diyafragma paralizisi geliştiği saptanmıştır. 

Olgu: Altmışiki yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayetiyle İç 
Hastalıkları polikliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde bilateral 
ekspiratuvar raller saptandı. Toraksın Bilgisayarlı Tomografisinde 
(BT); “Ön mediastenin superiorunda, sol paramedian alanda, sol 
1. kostosternal eklem posterior komşuluğunda, yaklaşık 43x25 mm 
boyutlarında, brakiyosefalik ven komşuluğunda sıvı ve yağ dansi-
tesinde, periferal minimal kontrastlanma gösteren, kapsüler yapıda 
yumuşak doku lezyonu izlendi (Timik kist? Bronkojenik kist? Germ 
hücreli tm? Lenfoma? Metastaz?). Sol hemidiyafragma belirgin eleve 
görünümdedir, Diyafragma paralizisi? şeklinde raporlandı (Resim-1). 
Hastaya sol torakotomi yapıldı. Sol frenik sinirin tamamen kitle içe-
risinde olduğu ve diyafragmanın posteriorda 4. İnterkostal aralık 
seviyesine kadar eleve olduğu saptandı. Frenik sinir sakrifiye edile-
rek kitle mediyastenden total eksize edildi. Ön tarafından vagus si-
nirine invaze olan alan keskin disseksiyonla sinir korunarak ayrıldı. 
Diyafragma evantrasyonu 1 numaralı ipek sütür ile plike edilerek 
onarıldı. Postoperatif patoloji sonucunda hyalin kutiküler membran, 
kist cidarındaki fibrotik dokuda ve çevre bağ dokuda ayrıca vezikü-
ler yapılar içerisinde skoleksler izlendi, kist hidatik ile uyumlu olarak 
bildirildi. Postoperatif 6 ay süreyle Albendazol aldı ve kontrol Toraks 
BT’si normal izlendi. Hasta postoperatif 1. yılında sorunsuz şekilde 
ayaktan takip edilmektedir. 

Sonuç: Mediyastinal kist hidatik bası ile frenik sinir paralizisi 
yapabilir.
Anahtar kelimeler: kist hidatik, diyafragma, paralizi, mediyasten

Resim 1. Ön mediyastinal alanda frenik siniri invaze eden kist hidatik lezyonuna ait Bilgisayarlı To-
mografi (BT) görüntüsü

P-146

PnöMonektoMi sıvıları nereDe?
Ahmet Kayahan Tekneci, Tevfik İlker Akçam, Ali Özdil, Ayşe Gül Ergönül, 
Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Pnömonektomi sonrası öksürük, nefes darlığı, ciltaltı amfi-
zemi gibi bulgular ile akciğer grafisinde plevral sıvının azalması bron-
koplevral fistül (BPF) varlığını düşündürür. BPF nadir ve tedavisi zor 
bir komplikasyondur.

Olgu: Pnömonektomi uygulanan 3 olgu da erkekti ve yaş ortala-
ması 56.7 (51-64) idi. Histopatolojik olarak incelendiğinde olguların 
ikisi skuamöz hücreli karsinom, biri ise adenokarsinom olarak rapor-
landı. Olguların ikisine sağ pnömonektomi, birine sol pnömonekto-
mi uygulandı. Tüm olgularda bronş rezeksiyonu için aynı tip (60-4.1 
mm, endoskopik) stapler kartuşu kullanıldı. Operasyondan sonra 
en erken 1.5 ay (Şekil 1a) ve en geç 3 ay (Şekil 1b) sonra kontrol 
grafilerinde plevral sıvı miktarının azaldığı ve plevral aralıkta hava 
miktarının arttığı gözlemlendi (Şekil 1). Olgulardan sadece birinde 
nefes darlığı ve cilt altı amfizem gibi klinik bulgular bulunurken diğer 
ikisi asemptomatikti. Tüm olgular BT ve bronkoskopi ile değerlendi-
rildi ve ana bronş güdüklerinin salim olduğu gözlemlendi. Abdominal 
ultrasonografide batın içi serbest sıvı izlenmedi. Semptomatik olan 
olgu tekrar opere edilirken diğer olgular konservatif tedavi ile izlendi. 
Revizyona alınan olguda BPF yada mevcut kliniği açıklayacak her-
hangi bir patoloji gözlemlenmedi ve bronş güdüğü parietal plevra 
flebi çevrilerek güçlendirildi. Üç olgu da sonraki dönemde akciğer 
grafileri ile ayaktan takip edildi ve plevral hava-sıvı düzeyinin stabil 
olarak devam ettiği izlendi. Olguların hiçbirinde hava-sıvı düzeyinin 
kaybolmasını açıklayabilecek herhangi bir patoloji saptanmadı. 

Sonuç: Pnömonektomi sonrası hava-sıvı düzeyinde azalma izlen-
mesi BPF varlığının işareti olabilir. Bronkoskopi ve BT’de tespit edi-
lemeyen mikrobronkoplevral fistüllerin olabileceği akılda tutulmalıdır. 
BPF onarımında tam bir fikir birliği bulunmamakla birlikte hastanın 
durumuna, etiyolojisine, fistülün lokalizasyonuna, boyutuna ve cer-
rahın tecrübesine bağlı olarak konservatif tedaviden cerrahi tedaviye 
kadar çeşitli yöntemler kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: bronkoplevral, fistül, pnömonektomi, sıvı
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Resim 1. Hastaların taburculuk grafileri ve sıvı regresyonu saptanan grafileri

P-147

Myastenia Gravis teDavisinDe viDeo yarDıMlı 
torakoskoPik tiMektoMinin, transsternal 
tiMektoMi ile karşılaştırMalı olarak 
inCelenMesi; 123 olGu ile
Kadir Burak Özer1, Attila Özdemir1, Ekin Ezgi Cesur1, Mesut Buz1, Duygu 
Özer2, Rahşan Adviye İnan2, Recep Demirhan1

1S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Giriş:  Myastenia gravis; istemli kaslarda aktivite ile artan ve din-
lenmekle düzelen kas güçsüzlüğü ile karakterize otoimmun postsinap-
tik bir nöromuskuler kavşak hastalığıdır. Myastenia gravisi olan genç, 
timoması olan ya da timoması olmayıp bulber semptomları mevcut 
timik patolojili hastalarda, timektomi tercih edilen standart bir tedavi 
yöntemidir. Geleneksel transservikal timektomiye göre video yardımlı 
torakoskopik timektomi; daha az cerrahi travma ve postoperatif ağrı 
ile, hastane kalış süresinin kısalığı ile kozmetik nedenlerle günümüzde 
giderek daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır.

Amaç:  Bu çalışmamızda video yardımlı torakoskopik timekto-
minin klinik sonuçlarını timik patolojisi olan myastenia gravisli has-
talarda, konvansiyonel transservikal timektomi ile karşılaştırmayı 
amaçladık.

Gereç ve Yöntemler:  Nisan 2011 ile Aralık 2018 arasında 123 
myastenia gravisli hastaya timektomi yapıldı. Hastaların 81'i kadın, 
42'si erkek idi. Yaş ortalaması 42.8 ± 15.7 olup 65 hastaya (%52.8) 
transservikal timektomi, 58 hastaya (%47.2) video yardımlı torakos-
kopik timektomi uygulandı. Hastalar; ameliyat süreleri, post opera-
tif drenaj miktarları, dren sonlandırma ve hastanede kalış sürelerine 
göre retrospektif olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Video yardımlı torakoskopik timektomi yapılan has-
taların ameliyat süreleri ortalama 85 dk. (± 23,4 dk.), transservi-
kal timektomi olan hastalarda ortalama 108 dk. (± 27,5 dk.) idi. 

Operasyon sırasında ya da sonrasında hiçbir hastada miyastenik kriz 
yaşanmadı. Her iki grupta da mortalite görülmedi. Perioperatif kan 
kaybı ve görsel ağrı skorlarında anlamlı bir fark bulunmadı. Öte yan-
dan, ameliyat süreleri, postoperatif drenaj miktarları ve hastanede 
kalış süresi açısından video yardımlı torakoskopik timektomi yapılan 
hasta grubunda anlamlı farklılık saptandı.

Sonuçlar:  Video yardımlı torakoskopik timektominin, myastenia 
gravisi olan timik patolojili hastalarda uygun endikasyonlarda güvenli 
ve tercih edilmesi gereken bir cerrahi yöntem olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Myastenia gravis, videotorakoskopik timektomi, transsternal 
timektomi

P-148

BüyüMüş MeDiastinal lenf noDlarının ayırıCı 
tanısınDa suvMax ve hu Değeri yarDıMCı MıDır?
Fatmagül Demir1, Özgür Katrancıoğlu2, Şule Karadayı1, Zekiye Hasbek3, 
Ersin Tuncer4, Ekber Şahin1

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı,Sivas 
2Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Niğde 
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı,Sivas 
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı,Sivas

Giriş: Bu çalışmada etiyolojisi bilinmeyen büyümüş mediastinal 
lenf nodlarının ayırıcı tanısında PET-BT’deki SUVmax değeri ve 
Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT)’deki Hausfield Unitesi (HU) değe-
rinin önemini belirlemeyi amaçladık. 

Materyal-Metod: Bu retrospektif çalışmada Haziran 2013- Ocak 
2019 yılları arasında mediastinal lenf nodu büyüklüğü saptadığımız 
ve Mediastinoskopi yaptığımız 57 hastada patoloji sonuçları ile PET-
BT’deki SUVmax ve Toraks BT’deki HU değerleri arasındaki kore-
lasyon araştırıldı. 

Bulgular: Büyümüş mediastinal lenf nodları saptanan ve medi-
astinoskopi yapılan 57 hastanın (15 kadın, 42 erkek) nihai patolo-
jik tanısı 31 hastada benign, 26 hastada ise malign olarak rapor-
landı. Hastalarımızın 31 (%54,4)’inde primer akciğer kanseri, 11 
(%19,3)’inde vücudun diğer yerlerinde maligniteler mevcut iken, 
15 (%26,3)’inde ise mediastinal lenf nodlarının büyüklüğü dışında 
bilinen bir hastalığı yoktu. Patoloji sonuçlarımız; 5 hastada tbc, 2 
hastada sarkoidoz, 18 hastada akciğer kanser metastazı, 8 hastada 
vücudun diğer malignitelerinin metastazı, 24 hastada ise reaktif ola-
rak raporlandı. Nihai patoloji sonucuna göre PET-BT’deki SUVmax 
değeri benign grupta ortalama 6,60 ± 4,58 iken, malign grupta 
10,11± 6,81 idi (p=0,02). Toraks BT’ deki HU değerlerine göre 
ise malign grup 48,34 ±15,90 iken, benign grup 47,39 ± 16,65 idi 
(p=0,83). Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre iki grup arasın-
da, SUVmax değeri istatiksel olarak anlamlı bulunurken, HU değeri-
ne göre istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Büyümüş lenf 
nodlarının radyolojik olarak uzun ve kısa aksları değerlendirildiğinde 
ise, kısa aksın iki grup arasındaki değerleri istatiksel olarak anlamlı 
olarak malign grupta yüksek bulunmuştur (p=0,02).

Sonuç: Büyümüş mediastinal lenf nodlarının ayırıcı tanısında sık-
lıkla kullanılan, semikantitatif bir ölçüm olan SUVmax değeri benign 
ve malign lezyonları ayırmada etkili bir yöntemdir. Çalışmamızda 
bunu desteklemiştir. Ayrıca büyümüş lenf nodlarının kısa aks değerle-
ri de iki grubu ayırmada etkin bir yöntem olarak bulunmuştur. Ancak 
HU ile uzun aks değerlerinin benign-malign lezyon ayırımı arasında 
bir ilişki bulunamamıştır.
Anahtar kelimeler: Mediastinal Lenf Nodları, PET-BT, HU.



25-28 Nisan 2019, Belek, Antalya

138

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi KongresiPOSTER BİLDİRİLER

P-149

akCiğer kanseri olGularınDa PostoPeratif 
renal koMPlikasyon GelişiMinDe risk 
faktörleri
Sami Karapolat, Ömer Topaloğlu, Atila Türkyılmaz, Celal Tekinbaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Trabzon

Giriş: Akciğer kanseri olgularında postoperatif renal komplikasyon 
gelişimi halen ciddi bir sorundur.

Materyal-Metod: Bu çalışmada Ocak 2015-Aralık 2018 tarihleri 
arasında kliniğimizde akciğer malignitesi nedeniyle anatomik rezeksi-
yon yapılan 612 olguda renal komplikasyon gelişen 42 (%6.9) olgu 
retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların 39’u (%92.8) erkek (p<0.05) 3’ü (%7.2) ka-
dın ve yaşları 54-85 arasında değişmekteydi. Komorbid hastalıklar 
arasında en sık olarak 14’ünde (%33,3) hipertansiyon (p<0.05) ve 
6’sında (%14.3) diabetes mellitus mevcuttu. Sürekli kullanılan ilaç-
lar; 7’sinde (%16.7) kalsiyum kanal blokeri, 4’ünde (%9.5) beta 
bloker, 4’ünde (%9.5) gliklazid ve 2’sinde (%4.8) ACE inhibitörü 
idi. Preoperatif kontrastlı tomografi 32 (%76.2) olguda çekilmiş-
ti (p<0.05). Preoperatif kreatin değerleri; 29’unda (%69) <1,2, 
10’nunda (%23.8) 1,2-2 arasında ve 3’ünde (%7.1) 2< idi. Cerrahi 
işlem olarak en sık 8 (%19) sol pnömonektomi, 7 (%16.7) sol alt lo-
bektomi ve 6 (%14.3) sağ alt lobektomi yapıldı. Postoperatif 29’unda 
(%69) NSAİ (p<0.05) ve 11’inde (%26.2) kan ürünleri kullanıldı. 
Postoperatif kreatin değerleri; 5’inde (%11.9) <1,2, 35’inde (%83.3) 
1,2-2 arasında ve 2’sinde (%4.8) 2< idi. 2 (%4.8) olguda postope-
ratif dönemde hemodiyaliz uygulandı. Birinci ayın sonundaki kont-
rolde kreatin değerleri 31’inde (%73.8) <1,2, 9’unda (%21.4) 1,2-2 
arasında ve 2’sinde (%4.8) 2< idi. Histopatolojik sonuçlar arasında 
en sık 26 (%61.9) olguda skuamoz hücreli karsinom (p<0.05) ve 10 
(%23.8) olguda adenokarsinom tespit edildi. Olguların takip süresi 3 
ay-4 yıl arasında değişmekte olup hiçbir olguda kronik renal yetmez-
lik oluşmamıştır. 

Sonuç: Akciğer kanseri olgularında postoperatif dönemde renal 
komplikasyon gelişmesi açısından risk faktörü olarak erkek cinsi-
yet, hipertansiyon, preoperatif kontrast madde kullanımı, posto-
peratif NSAİ kullanımı ve skuamoz hücreli karsinom histopatolojisi 
bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, cerrahi, komplikasyon, renal

P-150

enDo Bronşial ultrasonoGrafi rehBerliğinDe 
yaPılan klinik ve Patoloji sonuçlarıMız
Mehmet Yıldırım1, Recep Ustaalioğlu1, Zuhal Kuş Silav2, Özgür Güzey1, 
İsmail Dal1, Murat Yaşaroğlu1, Bülent Aydemir1, Miray Ersöz1, Eyüp Halit 
Yardımcı3, Burak Odabaşı1, Seçkin Deniz1, Tamer Okay1

1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul 
3Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Erzurum

Giriş: Endo Bronşial Ultrasonografi (EBUS) rehberliğinde 
transbronşial iğne aspirasyon biyopsisi (TBİAB) akciğer kanserinde 
mediastinal lenf nodu evrelemesi sürecinde minimal invaziv bir giri-
şim olarak tanı aşamasında yerini almıştır. EBUS - TBİAB ile medias-
tinal ve hiler lenf nodları örneklenebilir. Ayrıca mediastinal kitlelerden 
biyopsi örneği alınabilir. Sıklıkla 2R, 2L, 4R, 4L, 7, 10 ve 11 numaralı 
lenf nodu istasyonlardan biyopsi alınabilmektedir. Literatürde sınırlı 
sayıda EBUS rehberliğinde 5 ve 6 numaralı lenf nodu istasyonu ör-
neklemesi olguları da bulunmaktadır. 

Materyal ve Metod: Bu çalışma Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve 
Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta kayıtları ret-

rospektif olarak taranarak oluşturuldu. 22 Nisan 2016 tarihi ile 08 
Şubat 2019 tarihleri arasında 156 olgu EBUS – TBİAB için hazırlan-
dı.. EBUS - TBİAB uygulanan vakaların, yaş, cinsiyet, lezyon boyu-
tu, PET FDG tutulumu, örneklenen istasyonlar, kaç defa örnekleme 
yapıldığı ve patoloji sonuçları veri tabanı haline getirildi. İşlem es-
nasında patoloji ekibi ameliyathanede hazır olarak bulunmakta ve 
materyalin yeterliliği konusunda cerrahi ekibi yönlendirmektedir. 
EBUS işlemini ameliyathane ortamında, genel anestezi altında 8.5 
numaralı endotrakeal tüp içerisinden yada laringeal maske kullana-
rak uyguladık.

Bulgular:  Çalışmamızda EBUS uyguladığımız hastalar 20-81 yaş 
aralığında ve ortalama yaş 57.9 olarak gerçekleşti. 96 erkek, 60 kadın 
toplam 156 hastadan örnekleme yapıldı. 3 hastadan lenf nodların 
çok küçük olması ve vasküler yapıların biyopsi yapmaya izin verme-
mesinden dolayı biyopsi alınamadı. 1 hastada entübasyon güçlüğü 
nedeni ile işlem başarısız oldu. 

EBUS-TBİAB uyguladığımız 152 olgudan 20 vaka yetersiz mater-
yal olarak neticelendi. Patolojik tanı koyma yüzdemiz 86.8 olarak 
neticelendi. EBUS - TBİAB ile tanı koyduğumuz 132 olgunun pa-
tolojisi; 57’si malignite pozitif, 75’i malignite negatif olarak raporlan-
dı. 33hastaya küçük hücreli dışı akciğer kanseri, 12 hastaya küçük 
hücreli akciğer kanseri, 12 hastaya akciğer dışı diğer organ metastaz-
ları tanısı konuldu. Ayrıca 2 hastanın patoloji raporu tüberküloz ile 
uyumlu, 13 hastanın patoloji raporu ise sarkoidoz ile uyumlu olarak 
neticelendi. EBUS öncesi altta malignite geçmişi yada malignite tanısı 
olan 29 hastanın patoloji sonucunda malign neoplazma bulgusuna 
rastlanmadı. En sık örneklenen mediastinal lenf nodu istasyonları sı-
rasıyla: 7 numaralı istasyon (%75.7), 4R numaralı istasyon (%57.2) 
ve 11R numaralı istasyon (%17.8) olarak gerçekleşti Toplam 11 olgu-
da komplikasyon görüldü.

1 vaka EBUS - TBİAB sonrası klinik takibinde, işlemden 5 gün 
sonra kardiyak problemlerden dolayı kardiyak arrest ve ardından 
exitus oldu.

Sonuçlar: Preoperatif lenf nodu örneklemesinde mediastinoskopi 
halen altın standart olarak kabul edilmektedir. EBUS - TBİİAB mi-
nimal invaziv lenf nodu örneklemesi amacıyla giderek daha yaygın 
olarak klinik kullanıma girmiştir.
Anahtar kelimeler: ebus, transbronşial biyopsi, akciğer, kanser

P-151

küçük hüCre Dışı akCiğer kanserinDe lenf 
noDu MikroMetastazları PreDikte eDileBilir 
Mi?
Suat Erus1, Murat Hüseyin Kapdağlı2, Hande Süer3, Serhan Tanju1, 
Mustafa Şükrü Dilege1

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
2VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
3Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaç: Rezeke edilmiş erken evre küçük hücre dışı akciğer kanserli 
olgularda lenf nodu mikrometastaz varlığını, hastanın demografik ve 
patolojik verileriyle karşılaştırarak predikte edebilecek parametreleri 
araştırmayı amaçladık

Hastalar ve Yöntem: VKV Amerikan Hastanesi'nde Şubat 2013 
ve Nisan 2014 tarihleri arasında küçük hücre dışı akciğer kanseri 
tanısıyla opere edilmiş tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Preop 
neoadjuvant tedavi almış ve preop N2 veya M1 olduğu kanıtlanan 
hastalar çalışmadan çıkarıldı. Perop diseke edilen tüm lenf nodları 
hem konvansiyonel yöntemle hem de qRT-PCR yöntemiyle EpCAM, 
CEACAM5 ve KRT19 biyomarkerlarıyla metastaz açısından incelen-
di. Hastaların demografik, patolojik ve sağ kalım verileri analiz edildi.

Bulgular: 32 hastanın 86 lenf nodu analiz edildi. 86 Lenf nodunun 
27'sinde mikrometastaz pozitif kabul edildi. Buna göre 32 hastanın 
18'inde mikrometastaz pozitifti (%56,3). Konvansiyonel metodlarla 
N2 olduğu tespit edilen iki hastayı çıkardığımızda, mikrometastaz 
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varlığına göre evrelendiğinde 4 hastanın N1'den N2'ye, 12 hastanın 
N0'dan N2'ye ve bu 12 hastanın 4'ünün de N0'dan multipl N2'ye 
upstage olduğu görüldü. Mikrometastatik hastaların sağ kalımları is-
tatistiksel olarak olmasa da mikrometastatik olmayan hastalardan dü-
şüktü (61,33 vs 63,64 ay, p>0,05). Patolojik veriler analiz edildiğin-
de mikrometastatik hastalarda; tümör boyutlarının anlamlı derecede 
küçük olduğu ve lenfovasküler invazyonun anlamlı derecede düşük 
olduğu tespit edildi.

Sonuç: Bizim çalışmamızda, konvansiyonel metodlarla incelen-
diğinde adjuvant tedavi gerektirmeyen mikrometastatik tümörlerin 
anlamlı olarak 2cm'den küçük olduğu ve lenfovasküler invazyon ka-
biliyetinin düşük olduğu görüldü. Zahmetli ve pahalı bir metod olan 
lenf nodlarında mikrometastaz varlığını predikte edebilecek daha ke-
sin patolojik parametreler elde etmek için daha fazla sayıda hastayla 
randomize kontrollü çalışmalar dizayn edilmelidir.
Anahtar kelimeler: mikrometastaz, akciğer kanseri, qRT-PCR,

Tablo 1. 

P-152

vats esnasınDa saPtanan akut DiyafraGMa 
rüPtürleri: 3 vaka sunuMu
Ekin Zorlu, Salih Kür, Nesimi Günal, Berkant Özpolat, Koray Dural
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kırıkkale

Amaç: Kliniğimizde travmatik hemotoraks nedeniyle VATS ru-
tin olarak uygulanmaya başlanmıştır. Kesici delici alet yaralanması 
(KDAY) nedeniyle acil servise başvuran ve yapılan radyolojik değer-
lendirmede diyafragma rüptürü saptanamayan, ancak eksplorasyon 
esnasında diyafragmatik yaralanma saptanarak onarım yapılan 3 
hastayı sunmayı amaçladık.

Vaka 1: HAA, 21 yaşında erkek hasta. Sol 9. interkostal aralık 
midskapular hattan KDAY. PA akciğer grafisi ve Toraks BT de sol he-
mopnömotoraks mevcut. VATS eksplorasyonda hematom tahliyesi 
ve sol diyafragmada posteriorunda yaklaşık 2 cm defekt saptandı. İki 
port VATS primer onarım yapıldı.

Vaka 2: YT, 33 yaşında erkek hasta. Sağ 8. interkostal aralık pa-
ravertebral bölgede KDAY. PA akciğer grafisinde sağ subpnömonik 
hemotoraks görünümü mevcut. VATS eksplorasyonda sağ hematom 
tahliyesi diyafragmada posteriorunda yaklaşık 2 cm defekt saptandı. 
İki port VATS primer onarım yapıldı.

Vaka 3: MC, 45 yaşında erkek hasta. Sağ 9. interkostal aralık 
posterior aksiller hattan KDAY. Toraks BT de hemopnömotoraks ve 
abdomen bt de karaciğerde subkapsüler hematom, sağ böbrekte la-
serasyon (Grade 2-3) saptandı. Hastanın solunum sıkıntısı olması ne-
deniyle acil serviste tüp torakostomisi uygulandı. Batın açısından ise 
takip önerildi. VATS eksplorasyonda diyafragma kubbesinde yaklaşık 
2 cm defekt saptandı. Üç port VATS primer onarım yapıldı.

Sonuç: Toraks duvarı alt seviyelerinden olan KDAY’ da VATS 
eksplorasyon radyolojik tetkiklerde saptanamayan diyafragma ya-
ralanmalarının tanısında önemli bir teşhis ve tedavi yöntemi olarak 
önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Videotorakoskopi, VATS, Diyafram laserasyonu, Travmatik 
diyafram hernisi

P-153

CCa ve verteBral arter rüPtürü yaParak Masif 
kanaMaya seBeP olan özofaGeal stent
Cumhur Murat Tulay1, Görkem Eskiizmir2

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi AD 
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD.

Özofageal stent komplikasyonları arasında en sık %7-75 oranın-
da migrasyon görülür; ayrıca direkt olarak stentlere bağlı ölüm oranı 
%0,5-2 'dir. Masif kanama, nadir görülen komplikasyonlardandır. 

Olgu:  Subglottik larenks kanseri nedeniyle 1,5 sene önce total la-
renjektomi ve bilateral boyun diseksiyonu uygulanan, cerrahi sonrası 
kemoradyoterapi alan bayan hastaya radyoterapi sonrası gelişen özo-
fageal striktür nedeniyle stent uygulandı. Özofageal stent uygulama-
sının ardından 6. ayda trakeostomi kanülü etrafından kanama başla-
yan hastaya anjiografi sonrası sol CCA'ya coil uygulanarak kanama 
kontrol altına alındı. Bu işlemden yaklaşık 5 ay sonra trakeostomi ka-
nülü etrafından masif kanama tespit edilen hasta KBB kliniğince acil 
operasyona alındı. İntraoperatif göğüs cerrahi kliniğince operasyona 
eşlik edildi. Sternotomi yapılan hastada sol CCA ve sol vertebral arter 
ayrım bölgesinde rüptür alanları ve masif kanama tespit edildi. Sol 
CCA, arcus aorta orijininden, vertebral arter de ayrım bölgesinden 
bağlanarak kanama durduruldu.Sol CCA içerisindeki coil çıkartıldı. 
Özofageal stent çıkartılmaya çalışıldı ancak stent çıkartılamadı. Stent, 
özofagus içerisinden çıkartılabildiği kadar çekildi ve vasküler yara-
lanmaya sebep veren bölge kesilerek çıkartıldı. Manubrium sterni 
bölgesi trakeostomi kanülüne uygun şekle getirilerek kanül normal 
pozisyonundan daha aşağıya yerleştirildi. Hasta postoperatif yoğun 
bakıma alındı. Postoperatif nörolojik bulgu saptanmadı.

Sonuç: Semptomatik rahatlama sağlayan özofageal stentle-
rin hayatı tehdit eden ciddi komplikasyonlara sebep olabileceği 
hatırlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Masif Kanama, Özofagus, Stent

 
Resim 1. Özofageal stent-CCA orijinden bağlı

P-154

folliküler Bronşiyolit
Abdulaziz Kök, Süleyman Ceyhan, Osman Cemil Akdemir, Sedat Ziyade, 
Ömer Soysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: İnterstisyel Akciğer Hastalıkları, etiyolojiye göre kabaca yedi 
ana gruba ayrılabilir: Mesleksel ve çevresel etkilenmeye bağlı, kolla-
gen-vasküler hastalıkların tutulumuna bağlı, nedeni bilinen veya bi-



25-28 Nisan 2019, Belek, Antalya

140

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi KongresiPOSTER BİLDİRİLER

linmeyen granülomatöz akciğer hastalıkları (örneğin hipersensitivite 
pnömonisi, sarkoidoz), kalıtsal hastalıklar, (tüberoskleroz, nörofibro-
matoz, ailesel), iyatrojenik/ilaca bağlı, belirli özgül antiteler (örneğin 
langerhans hücre granülomatozu, lenfangioleiomyomatoz, alveoler 
proteinoz), idyopatik interstisyel pnömoniler. Ayrıcı tanı bazen zor-
dur. Folliküler bronşiyolitin yeri tartışmalıdır. 

Olgu: Ondört yaşında erkek hasta öksürük, balgam ve hırıltılı so-
lunum şikayetleriyle yaklaşık 2 yıldır çocuk göğüs hastalıkları kliniği 
tarafından takip edilmekteydi. Fizik muayenesinde dinlemekle bila-
teral yaygın krepitan raller saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisin-
de(BT) her iki akciğerin aerasyonunda artış, bilateral yaygın asiner 
infiltrasyonlar, yaygın tomurcuklanan ağaç manzaraları ve sentilobü-
ler milimetrik buzlu cam nodülleri şeklinde raporlandı (Resim 1). Tanı 
amaçlı sol Videotroakoskopik (VATS) wedge rezeksiyon ile akciğer 
parankim biyopsisi yapıldı. Patoloji raporu: parankimde bronkosent-
rik görünümlü polimorf nüveli lökositlerin eşlik ettiği lenfoid foliküller 
oluşturan mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu, bronşiol lümenle-
rinde pürülan eksuda varlığı, bu alanların arasında alveoler septaların 
bazılarının devamlılığında bozulma ve minimal mononükleer iltihabi 
hücre infiltrasyonu. Bronşioller çevresinde lenfoid foliküller oluşturan 
alanlarda immünhistokimyasal olarak CD21 (+)' tir. Lenfoid foli-
küller CD20 (+) B hücrelerinden oluşmakta olup çevrelerinde CD3 
(+) T hücreleri mevcuttur. Morfolojik bulgularla öncelikle "Foliküler 
Bronşiolit" düşünülen olgunun bu antite ile birlikte giden "Konnektif 
doku hastalıkları" açısından araştırılması. 

Sonuç: Diffüz akciğer hastalıklarında ayrıcı tanıda en uygun yakla-
şım VATS akciğer biyopsisidir
Anahtar kelimeler: açık akciğer biyopsisi, interstisyel akciğer hastalığı, vats

 
Resim 1

P-155

BronkoPlevral fistülDe alternatif stent 
yaklaşıMı: zıMBalanMış stent uyGulaMası
Kenan Can Ceylan, Serap Yıldız, Arkın Acar
SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Giriş: Bronkoplevral fistül (BPF), pnömonektomi ve lobektomi 
gibi akciğer rezeksiyonları sonrasında görülen, tedavisi güç bir komp-
likasyondur. Tedavi seçenekleri hasta ve fistül özelliklerine göre me-
dikal, endoskopik ve cerrahi olarak değişkenlik gösterebilir. Özellikle 
cerrahiye uygun olmayan hastalarda endoskopik stent uygulamaları, 
klinik düzelmeye yardımcı olmaktadır. Sol pnömonektomi sonrası ge-
lişen BPF’ye yönelik bronş güdüğüne bir ucu kör silikon stent uygula-

ması yaptığımız olguyu, bu tekniğin literatürde çok nadir uygulanan 
bir işlem olması nedeniyle sunmayı amaçladık.

Olgu:  6 yıl önce sol akciğer santral skuamöz hücreli karsinom 
tanısı alan 74 yaşındaki erkek hastaya kliniğimizde sol pnömonek-
tomi uygulandı. Evre 3A olması nedeniyle 4 kür adjuvan kemotera-
pi aldı.Takiplerinde ilk operasyondan 3 yıl sonra bronş güdüğünde 
nüks düşünülmesi üzerine adjuvan kemoradyoterapi tedavisi aldı. 1 
ay önce nefes darlığı, ağzına kötü kokulu bol miktarda balgam gel-
mesi yakınmaları ile tetkik edilen hastada, sol ana bronş güdüğünde 
yaklaşık 7 mm boyutunda BPF izlendi. Bunun üzerine hastaya sol 
tüp torakostomi uygulandı. Hastanın genel durum itibariyle medikal 
olarak inoperabl olması nedeniyle hastaya bronkoskopik stent uygu-
laması planlandı. Rijit bronkoskopi ile sol ana bronş güdüğüne uygun 
ölçülerde hazırlanan, bir ucu stapler ile kapatılmış silikon stent yer-
leştirildi. İşlem sonrası hastanın sol tüp torakostomi dreninden hava 
drenajının kesildiği izlendi. Hastanın yakınmaları geriledi. Olgunun 
sorunsuz takibi halen devam etmektedir.

Sonuç:  BPF, yönetimi karmaşık olan bir komplikasyondur. Uygun 
olan hastalara uygun bir şekilde uygulanan endoskopik stentler, bu 
hastaların klinik gidişine olumlu katkı sağlamaktadır. Bir ucu kör ola-
rak bronş güdüğüne uygulanan silikon stent uygulaması da, salim 
olan taraf akciğeri, stentin komplikasyonlarından koruyarak hastalar-
da hızlıca semptomların düzelmesine, dolayısıyla daha iyi bir palyas-
yona yol açmaktadır.
Anahtar kelimeler: Bronkoplevral fistül, Stent, Endobronşiyal tedavi, Bronkoskopi

P-156

anatoMik rezeksiyon sonuçlarıMız
Nilay Çavuşoğlu Yalçın, Muharrem Özkaya, Mehmet Bilgin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerahisi Kliniği

2014-2018 Tarihleri arasında anatomik akciğer rezeksiyonu yaptı-
ğımız 269 hasta retrospektif olarak incelendi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2014-2018 tarihleri 
arasında 45’i kadın 224’ü erkek toplam 269 hastaya anatomik ak-
ciğer rezeksiyonu yapıldı. Yaş ortalaması 63.44 olarak tespit edildi.
hastaların 54’ü(20,07%) neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi yapılan 
ya da ekstended akciğer rezeksiyonu yapılan hastalardan oluşmak-
taydı.Uygulanan cerrahi işlemlere bakıldığında birinci sırayı 50 has-
ta(18,58%)ile sağ üst lobektomi almaktaydı. Sırasıyla sol pnömonek-
tomi43(15,98%), sol üst lobektomi43(15,98%), sağ alt lobektomi 
40(14,86%) ve azalan oranlarda diğer prosedürler gözlenmekteydi.
Nihai patolojı sonuçları inclendiğinde hastaların 9.6% sı(26 hasta)
benign, 90.33’ü(243 hasta) malign grupta idi.Histopatolojik incele-
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mede en çok Adenokarsinom tanılı hasta (39.03%) gözlendi. Son-
rasında 103 hasta (38,28%) ile Squamoz hücreli karsinom tespit 
edildi.Benign grupta ise 16 hasta (5.94%) Bronşektazi tanısı aldı.
Per operatif N2 tanısı alan 7 hasta(2.81%) olduğu tespit edildi.erken 
dönem komplikasyonlardan en çok aritmi 30 hastada (11.15%) göz-
lenirken,6 hastada da (2.23%) miyokard infarktusu saptandı. 7 hasta 
(2.60%) erken dönemde ex oldu,ancak bunlardan 4(1.48%) tanesi 
Miyokard enfarktüsü,pulmoner emboli, serebral emboli vb sebepler 
ile ilk 24 saatte ex oldu.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, anatomik rezeksiyon,cerrahi

P-157

Başarı ile teDavi eDilMiş Geç sPontan 
özefaGus rüPtürü
Abdulaziz Kök, Osman Cemil Akdemir, Süleyamn Ceyhan, Sedat Ziyade, 
Ömer Soysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Özofagus yaralanmasının toplam mortalitesi % 22’dir. 
Barojenik yaralanma, torasik yaralanma ve 24 saatten sonra teda-
vi edilmiş olanlarda ise mortalite sırasıyla % 39, %34 ve % 33’tür. 
Boerhaave sendromu, barojenik spontan özofagus rüptürlü ve yara-
lanmanın onuncu günü gelmiş bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: Otuziki yaşında erkek hasta, anamnezinde yaklaşık 1 ay 
önce ÜSYE nedeniyle antienflamatuar-dekonjestan ilaç kullanımı ve 
sonrasında şiddetli öğürmeyi takip eden kusma tarifledi. Fizik mua-
yenesinde septik görünümde ve takipneik idi, solunum sesleri sağda 
belirgin bir şekilde azalmış ve kabalaşmıştı. Oral/iv kontrastlı bilgisa-
yarlı toraks tomografisinde(BT) sağda multiloküle plevral sıvı kollek-
siyonları, sağ hemitoraks postero-inferior kesimde içerisinde kontrast 
madde ekstravazasyonu ve anteriorunda hava sıvı-seviyesi veren 
ayrı bir poş izlendi (Resim 1). Hastada özofageal rüptür, Boerhaave 
Sendromu, düşünülerek endoskopi de yapıldı. Özofagusta 25. 
cm’de, yaklaşık 15 mm’lik bir segmentte yırtık alanı izlendi. Yarı kap-
lı 20x140 mm’lik metalik stent takılarak proksimalden iki adet klip 
ile tespit edildi. Aynı gün içerisinde hastaya sağ torakotomi ile total 
dekortikasyon, plevral poşların birleştirilmesi ve toraks boşluğu ve 
mediyasten drenajı üç göğüs tüpü ile sağlandı. Yoğun antibiyoterapi 
uygulanan hastanın postoperatif 14. gününde özofagus stenti çıka-
rıldı. İlk günden itibaren oral erum fizyolojik içirilmesine devam edil-
di. Postoperatif 20. günde rejim 1 başlandı. Kontrol amaçlı çekilen 
kontrastlı BT’de kontrast madde kaçağı izlenmemesi üzerine posto-
peratif 27. Gününde rejim 3 başladı. Hasta sorunsuz şekilde ayaktan 
takiplidir. Sonuç: Geç özofagus rüptüründe özofagus devamlılığı ve 
rüptürün kapatılması stent konarak kapatılabilir. Plevral ve mediyas-
tinal kontaminasyon torakotomi ve çok sayıda göğüs tüpü drenajı 
ile sağlanabilir. Bu işlemler ve takip tecrübeli ekipler ile yapılmalıdır
Anahtar kelimeler: özefagus, rüptür, torakotomi

Resim 1.

P-158

PulMoner noDüllerDe Cerrahi yaklaşıM
Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik, Mehmet Ağar, İlham Gülçek, 
Muhammet Kalkan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD.

Özet: Pulmoner nodüller (PN); genellikle tesadüfen, başka ne-
denlerle çekilen grafiler ya da risk grubuna yapılan kontroller sıra-
sında saptanır. PA akciğer grafisinde %0,1-2 ve toraksın bilgisayarlı 
tomografisinde %8-51 oranında görülür. Benign-malign ayrımı klinik 
ve radyolojik olarak yapılmalı, tanı ve tedavisinde hangi yöntemlerin 
uygulanacağı bilinmelidir. Çünkü PN, akciğer kanserinin en erken 
radyolojik bulgusudur. Kliniğimizde tanı ve tedavi amaçlı cerrahi uy-
gulanan PN olguları sunuldu.

Pulmoner nodül tanısı ile kliniğimize takip ve tedavi edilen 243 
olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların 153’ü erkek, 60’ı kadın 
idi. Yaş aralığı 17-86 (ortalama; 56,48) idi. Cerrahi kararı verilen ol-
guların 196’sına (%80) VATS, 25’ine mini torakotomi, 20’sine to-
rakotomi, 2’sine sternotomi uygulandı. Patoloji sonucuna göre 128 
(%52,67) olgu benign, 115 (%47,33) olgu malign olarak raporlandı. 
Benign- malign lezyonların sınıflandırması tablo 1 de belirtilmiştir. 
Son yıllarda VATS kullanımının artması ile komplikasyon ve hastane-
de kalış süresinin azaldığı görüldü. VATS sonrası açığa geçme (tora-
kotomi) oranı %4 olarak saptandı. 

Erken evre akciğer kanserinin habercisi olan bu lezyonlarda cer-
rahi tedavinin mutlak bir kür şansını sağlayabilmesi nedeniyle tüm 
PN aksi ispatlanana kadar malign olarak değerlendirilmelidir. Be-
nign-malign bütün PN örnekleme için minimal invazif bir yöntem 
olan VATS, düşük mortalite ve morbidite oranları ile hem diagnostik 
hemde teropatik amaçla, etkin bir şekilde kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: Pulmoner nodül, VATS, Malign

Tablo 1. 
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P-159

torasik outlet senDroMunun Cerrahi 
teDavisinDe kullanılan suPraklavikuler 
yaklaşıM transaksiller yaklaşıMa 
Göre PostoPeratif 1. haftaDa Daha az 
kinezyofoBiye yol açar
Bülent Mustafa Yenigün1, Tüzün Fırat2, Yasin Tunç2, Farrukh Ibrahımov1, 
Yusuf Kahya1, Nur Banu Karaca2, Ayten Kayı Cangır1

1Ankara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Torasik Outlet Sendromu (TOS) ne-
deniyle supraklavikuler veya transaksiller yaklaşımla cerrahi uygula-
nan hastalarda postoperatif 1. haftadaki kinezyofobi, ağrı düzeyleri 
ve hareket fonksiyonlarının karşılaştırılmasıdır.

Yöntem: Supraklavikuler yaklaşımla cerrahi uygulanan 11 hasta-
nın (yaş: 35.43 ± 12.77 yıl, semptom süresi: 3.4 ± 1.1 yıl) sonuçları, 
transaksiller yaklaşımla cerrahi uygulanan 10 hasta (yaş: 32.11 ± 
9.77 yıl, semptom süresi: 3.9 ± 0.9 yıl) ile karşılaştırıldı. Dinlenme 
ve aktivite sırasındaki ağrı düzeyleri Görsel Analog Skalası, kinezyo-
fobi düzeyi Tampa skalası, üst ekstremite fonksiyonu Kol-Omuz-El 
Sorunları Anketi ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler ameliyat-
tan 1 hafta sonra yapıldı. Grupların verileri Mann Whitney U Testi ile 
karşılaştırıldı.

Bulgular:  Supraklavikuler yaklaşım uygulanan grupta transaksil-
ler yaklaşım uygulanan gruba göre istirahat ağrısı (p = 0.008) ve 
aktivite ağrısı (p = 0.004) daha düşüktü, kinezyofobi daha azdı (p = 
0.0001), üst ekstremite fonksiyonu daha iyiyidi (p = 0.0001).

Sonuç: Supraklavikuler yaklaşım, transaksiller yaklaşıma göre 
daha az kinezyofobi ve ağrı seviyesine yol açması nedeniyle erken 
mobilizasyon ve erken fonksiyonel iyileşme için daha avantajlıdır ve 
tercih edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Torasik Outlet Sendromu, Cerrahi tedavi, Kinezyofobi, 
Supraklavikuler yaklaşım, Transaksiller yaklaşım,

P-160

hayatı tehDit eDen heMotoraksa neDen olan 
DesenDan MeDiastinit olGusu
Hasan Yavuz, Sercan Aydın, Tevfik İlker Akçam, Ali Özdil
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Hemotoraks, sıklıkla göğüs travmaları sonucu gelişse de bir-
çok farklı sebebi mevcuttur. Bunlardan nadir bir sebep de spontan 
hemotorakslardır. Spontan hemotorakslarında nadir sebeplerinden 
biri toraks içi enfeksiyonlardır. Bildirimizde diş çekimi sonrası desen-
dan mediastinit sebebiyle takibe alınan; ardından ampiyem ve he-
motoraks gelişen hasta sunuldu. 

Olgu: Yaklaşık 2 ay önce diş çekimi öyküsü mevcut 35 yaşında 
diyabetik erkek hasta acil servise nefes darlığı, boyun ve göğüs ön 
bölgesinde kızarıklık şikayetleri ile başvurdu. Toraks tomografisinde 
derin boyun bölgesinde retrofarengeal alanda apse formasyonu, me-
diastinal yapılarda kirlilik ve plevral efüzyon nedeniyle değerlendiril-
di. Bilateral tüp torakostomi uygulandı. Sıvı ampiyem natüründe idi. 
Bu bulgular ile medikal tedavi ile izleme alınan hastanın izleminin 16. 
gününde sağ toraks dreninden hemorajik vasıflı drenaj, hipotansiyon 
ve hemogram değerlerinin düşmesi sebebiyle hasta tekrar boyun ve 
toraks tomografisi ile değerlendirildi. Sağ hemitoraksta plevral effüz-
yon seviyesinin arttığı, desendan aortadan köken alıp sağ hemitorak-
sa yönelen özefagusu çaprazlayan interkostal arterde anevrizmatik 
dilatasyon (Resim 1b) ve bu bölgeden aktif ekstravazasyon izlenmesi 
üzerine bu alana anjioplastik olarak coil uygulaması yapıldı. Önce 
hemorajiye bağlı semptomları gerileyen, ardından medikal tedavi ile 
enfektif semptomları gerileyen hastanın ilk uygulanan toraks dreni 

18. günüde, hemoraji sebebiyle uygulanan toraks dreni ise 6. günün-
de sonlandırıldı. Ancak dekortikasyon gerekliliği bulanan olgunun ta-
burculuğundan yaklaşık 1 ay sonra sağ hemitoraksına ve 4 ay sonra 
sol hemitoraksına dekortikasyon uygulandı(Resim 1c). 

Sonuç: Mediastinit ve ampiyem nadir de olsa yaşamı tehdit ede-
bilecek vasküler patolojilere yol açabilmektedir. Bu tür olgularda vas-
küler patolojilerin meydana gelebileceği unutulmamalı, anjioplastik 
tedavi yöntemleri akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: ampiyem, anevrizma, girişimsel, mediastinit

Resim 1. a: Hastanın başvuru tomografisinde mediastinit ve ampiyem görünümü b: İnterkostal ar-
terde anevrizmatik dilatasyon(ok) c: Hastanın ilk dekortikasyon öncesi akciğer grafisi (ok: coil)

P-161

küçük hüCreli Dışı akCiğer kanseri neDeniyle 
aMeliyat eDilen hastaların ikaMet ettikleri 
BölGelere Göre takiPleri
Burçin Çelik, Selçuk Gürz, Necmiye Gül Temel, Yasemin 
Büyükkarabacak, Ayşen Şengül, Ahmet Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun

Giriş: Akciğer kanserinde gerek cerrahi tedavi gerekse diğer teda-
viler multidisipliner çalışılan hastanelerde yapılmalıdır. Hastaların te-
davileri sonrası gelişebilecek komplikasyonlar tedaviyi veren merkez-
ler tarafından yönetilmesi sağkalım açısından önemlidir. Çalışmanın 
amacı; kliniğimizde küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) nedeni 
ile cerrahi tedavi uygulanan hastaları ikametlerine göre takip, nüks ve 
sağkalımları açısından değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal-Metod: Ocak 2014- Aralık 2018 tarihleri arasında kli-
niğimizde KHDAK nedeni ile anatomik rezeksiyon yapılan 310 has-
ta retrospektif olarak incelendi. Hastalar ikamet ettikleri illere göre; 
Samsun ili (grup 1) ve Samsun dışı iller (grup 2) şeklinde ikiye ayrıldı. 
Cerrahi tedavi sonrası takiplerde; postoperatif ilk 2 yıl için 6 ay, 2 
yıldan sonrası için 12 ay ve üzeri başvurusu olmayan hasta takipsiz 
kabul edildi. 30 günlük mortalite nedeniyle 3 hasta (grup 1, n=2; 
grup 2, n=1) çalışma dışı bırakıldı. Gruplar takip, nüks ve sağkalım 
açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 

Bulgular:  Hastaların %13,3’si kadın (n=41), %86,6’si erkek 
(n=266) olup yaş ortalaması 62,7 (31-85) yıl idi. En sık; uygulanan 
cerrahi tedavi olarak %83’üne lobektomi (n=255), histopatolojik 
tanı adenokarsinom (n=141), skuamöz hücreli karsinom (n=141), 
patolojik evre %26,3 ile evre 1A (n=81) idi. Olguların %62,78’si 
(n=193) grup 1, %37,12’si (n=114) grup 2’de bulunmaktaydı. Grup 
1’de 18 (%5,8) hasta, grup 2’de 13 (n=4,2) hasta takipsiz kabul edil-
di. Her iki grup arasında takip açısından istatistiksel fark bulunmadı 
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(p=0,345). 5 yıllık sağkalım grup 1’de %43,5, grup 2’de %44,2 olup 
gruplar arasında istatistiksel fark (p=0,869) izlenmedi. 

Tartışma: Kliniğimizde KHDAK nedeniyle cerrahi tedavi uygula-
nan hastaların takibi ve hastaların kendi hastalıklarını takipleri açısın-
dan ikamet ettikleri bölgeler açısından fark görülmedi. Sonuç olarak; 
bölgemizde yaşayan hastalar ve onkolojik tedaviden sorumlu hekim-
ler akciğer kanseri hastalığının takip ve tedavisinin önemini bildikle-
rini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, cerrahi, sağkalım, takip

P-162

PeDiatrik Göğüs Cerrahisi DeneyiMleriMiz
Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik, Mehmet Ağar, İlham Gülçek, 
Muhammet Kalkan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD.

Özet: Göğüs cerrahi hastaları içerisinde pediatrik yaş gurubu fazla 
olmamakla birlikte, operasyon endikasyonları ve tedavi yaklaşımla-
rı erişkinlere oranla farklılık göstermektedir. Kliniğimizde 2009-2019 
yılları arasında tanı ve tedavi amaçlı opere edilen 168 pediatrik olgu 
retrospektif olarak incelendi.

Pediatrik bu olguların yaş ortalaması 12.2 (0-17) idi. Olguların 
83’ü kız, 85’i erkek hastaydı. Hastalar dış merkezden ya da pediat-
ri kliniğinden refere edilmişti. Olgular en sık, nefes darlığı, öksürük, 
balgam çıkarma semptomları ile müracat ettiler. Klinik muayene, 
radyolojik tetkikler sonrası; yabancı cisim aspirasyonu (n=28), hi-
datik kist (n=23), pektus ekskavatum (n=19), hiperhidrozis (n=10), 
trakeal stenoz (n=10), pektus karinatum (n=8), özofagusta yabancı 
cisim (n=8), mediastinal kist/kitle (n=11), bronşektazi (n=7), pnö-
motoraks (n=9), plevral efüzyon (n=5), perikardiyal efüzyon (n=4), 
penetran toraks yaralanması (n=3), diyafragma evantrasyonu- ateşli 
silah yaralanması- intratorasik hematom- raynaud hastalığı- şiloto-
raks, refleks sempatik distrofi- torasik outlet sendromu (n=2), akci-
ğer absesi- karaciğer kist hidatiği, morgagni hernisi, bronkoplevral 
fistül-diyafragma rüptürü- endobronşiyal lezyon- atipik karsinoid 
tümör- konjenital adenomatoid kistik malformasyon (n=1) tanıları 
saptandı. Yapılan cerrahi operasyonlar tablo 1 de belirtilmiştir. Uy-
gun endikasyona sahip 67 (% 39,9) olguda torakoskopik yaklaşım 
(uniportal VATS/ VATS) tercih edildi. VATS ile sıklıkla; nuss (n=20), 
sempatektomi (n=13), mediastinal kist/kitle/timektomi (n=8), wedge 
rezeksiyon (n=8), lobektomi (n=6), perikardiyal pencere açılması 
(n=6) ve plevral biyopsisi (n=6) gibi cerrahi yaklaşımlar uygulandı. 

Göğüs cerrahisinde pediatrik olgularda; ilgili merkezlerde multidi-
sipliner yaklaşımla etkin sonuçlar alınmaktadır. VATS özellikle adö-
lesan yaşdaki olgularda, bunun yanında deneyimli merkezler tara-
fından tüm yaş gruplarında da kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Pediatri,Deneyim, Göğüs Cerrahisi

P-163

uniPortal vats DeneyiMiMiz
Mesut Buz, Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Recep Demirhan
TC SB SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Genelinde tüm cerrahi işlemlerde özelinde ise göğüs cer-
rahisinde minimal invazif girişimler daha kısa yatış süresi,kozmetik 
görünüm,post-op ağrının daha az olması nedeniyle her geçen gün 
daha fazla oranda tercih edilmekte ve uygulanmaktadır.

Gereç veYöntem: Kliniğimizde 2009-2018 yıllarını kapsayan top-
lam 10 yıllık süredeki Uniportal VATS girişimlerimizi derledik.

Lobektomi:68
Segmentektomi:2
Pnömotoraks:303
Plörezi:361
Diyafram Evantrasyonu:11
İnterstisyel AC Hast. (Wedge Bx.):86
Perikardiyal Kist:8
Travmatik Hemotoraks:30
Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS):56
Toplam:925
Sonuç: VATS uygulamaları tecrübe ve bilgi birikiminin art-

ması ile her geçen gün daha fazla sayıda ve merkezde güvenle 
uygulanmaktadır
Anahtar kelimeler: VATS,Minimal İnvazif Cerrahi,Minimal İnvazif Cerrahi
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P-164

torakotoMi sonrası ağrı kontrolünDe, 
ePiDural analjezinin interkostal Blok 
üzerine etkilerinin ProsPektif olarak 
DeğerlenDirilMesi
Kadir Burak Özer1, Fatih Doğu Geyik2, Ekin Ezgi Cesur1, Attila Özdemir1, 
Mesut Buz1, Fatma Tuğba Özlü1, Recep Demirhan1

1S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon 
Kliniği

Giriş:  Torakotomi sonrası ağrı, post operatif dönemde gözlenen 
ağrının en ciddi formudur ve etkin bir tedavi gerektirir. Toraks cerra-
hisi uygulanan olgularda ameliyat sonrası dönemde ağrının kontrol 
altına alınamadığı koşullarda, morbidite ve mortaliteye neden olabi-
lecek ciddi pulmoner komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Kliniğimizde 
torakotomi yapılan hastalara interkostal ve epidural analjezi yöntem-
leri postoperatif ağrı tedavisi için rutin olarak kullanılmaktadır. Bu 
randomize, kontrollü, prospektif klinik çalışmada, torakotomi hasta-
larında; ameliyat sırasında çok seviyeli interkostal blok ve ameliyat 
sonrası epidural analjezi kombinasyonu uygulamasının yalnızca çok 
seviyeli interkostal blok yapılan hastalara göre ek analjezi ihtiyacını, 
dinamik ve statik olarak görsel analog ağrı skalası değerlerini karşı-
laştırmayı amaçladık.

Gereç veYöntem:  Torakotomi yapılan 40 hasta (ASA sınıf I-III, 
18-65 yaş); interkostal blok ile analjezi grubu ve epidural+interkos-
tal analjezi grubu olmak üzere iki alt gruba randomize olarak ayrıldı. 
Torakotominin kapatılmasından önce, Grup I’deki hastalara kostot-
ransvers eklemi hizasında torakotomi seviyesinden, bu seviyenin iki 
alt ve iki üst seviyelerinden olmak üzere toplam beş seviyeden, her 
seviyeye 2 mL olacak şekilde %0.5’lik bupivakain enjekte edildi. 
Grup II hastalarına interkostal blok ile analjeziye ek olarak lateral de-
kübit pozisyonda cilt-cilt altı lokal anestezisini takiben steril şartlarda 
T4-5 aralığından direnç kaybı tekniği kullanılarak epidural boşluğa 
25 mg bupivakain + 50 mcg fentanyl sitrat uygulandı. Ameliyat son-
rası dönemin ilk dört saatinde her saat, daha sonra 12, 24, ve 48. 
saatlerinde hastaların dinamik ve statik ağrı skorları ve ek analjezi 
ihtiyaçları karşılaştırıldı.

İstatistik: Hasta verileri SPSS 20.0 (IBM) programı kullanılarak 
analiz edilmiştir. Gruplar arasında parametrik veriler Mann-
Whitney Utesti kullanılarak, kategorik veriler ise Ki-kare ve Fisher's 
Exact Testleri kullanılarak karşılaştırılmışlardır. Karşılaştırmalarda 
p değerinin 0.05’den küçük bulunması halinde fark anlamlı kabul 
edilmiştir.

Bulgular:   Çalışmaya 30’u erkek 10’u kadın 40 hasta dahil edil-
di. Bu hastaların 21 (%52.5)’ine operasyon sonunda interkostal sinir 
blokajı ile birlikte epidural analjezi, geri kalanlara (n: 19 / %47.5) 
ise sadece interkostal sinir blokajı uygulandı. Her iki grup arasında 
hastaların yaş ortalamaları, vücut kitle indeksleri, operasyon süreleri, 
ASA skorları ve diyabet mevcudiyetleri bakımından istatistiksel ola-
rak fark saptanmadı (p >.05 ). Epidural analjezi eklenen hasta gru-
bunda gerek ek analjezi ihtiyacında gerekse saatlik dinamik ve statik 
ağrı skorlamasında anlamlı bir fark saptandı.

Sonuçlar:  Torakotomi sonrası ağrının kontrolünde, interkostal 
blok ve epidural analjezi kombinasyonunun, tek başına interkostal 
blok ile analjezi uygulamasından hem ek analjezi ihtiyacında hem 
de dinamik ve statik ağrı kontrolünde daha etkin ve tercih edilmesi 
gereken bir yöntem olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Torakotomi, Analjezi, İnterkostal blok, Epidural analjezi

P-165

haCiM küçültüCü sarMal uyGulaMasınDa 
kanaMa kontrolü ve olası koMPlikasyonu
Mehmet Ağar, İlham Gülçek, Muhammed Kalkan, Muhammet Reha 
Çelik, Hakkı Ulutaş
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD.

Giriş:  Amfizem kronik enflamasyon sonucu oluşan doku hasarı 
ve elastik recoil azalması ile seyreden, geri dönüşümsüz ve ilerleyici 
bir hastalıktır. İleri derece amfizemi olan ve medikal tedaviye rağ-
men yanıt alınamayan hastalarda endobronşial volüm azaltıcı sarmal 
yöntemi (LVRC) seçilmiş hastalarda kabul görmüş bir tedavi şekli-
dir. Akciğer hacimlerinde ve egzersiz kapasitesinde artma, dispnede 
azalma ve yaşam kalitesinde artış olduğu gösterilmiştir. Ancak bazen 
işleme bağlı olarak akut dönemde atak sıklığında artış, pnömoni gibi 
komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu çalışmada literatürde bulun-
mayan, akıllı sarmalın uygulanma tekniği ile ilişkili olduğunu düşün-
düğümüz bir komplikasyon sunulmuştur.

Olgu:  Yaklaşık 20 yıldır KOAH hastası olan, yapılan tetkiklerin-
de FEV1: 0.46 (%15), RV:186, 6 dakika yürüme testi 200 metre 
saptanan hastaya, bir ay arayla önce sol hemitoraksa sonrada sağ 
hemitoraksa bronkoskopik volüm küçültücü cerrahi uygulandı. İkinci 
uygulama sonrası taburcu edilen hasta ateş ve nefes darlığı şikayeti 
ile başvurduğu dış merkezde pnömoni tanısı ile tedavi edilmiş. Bu sı-
rada çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde sol üst lobda içerisinde 
sarmalların göründüğü kaviter lezyon izlenmiş (Resim 1). Yaklaşık 2 
hafta süren pnömoni tedavisi sonrasında çekilen bilgisayarlı toraks 
tomografisinde kaviter lezyonun gerilediği ve hastanın kliniğinin dü-
zeldiği gözlendi. Radyolojik ve klinik olarak düzelen hasta 15. gün 
taburcu edildi. 

Sonuç:  Bronkoskopik hacim küçültücü girişimlerde en sık görülen 
komplikasyonlar arasında pnömoni, hemoptizi ve pnömotoraks sayı-
labilir. Kliniğimizde tedavi gören hastalar içerisinde en sık pnömoni 
gözlenmiş olup iki hastada masif hemoptizi, iki hastada pnömotoraks 
görülmüştür. 

Masif hemoptizi gelişmesinin hayatı tehdit eden bir durum olduğu 
göz önüne alınarak, bronkoskopik işlem sırasında endobronşial aktif 
kanama görülen hastalarda literatürde tarif edilmemiş bir teknik ile 
kanama kontrolü sağlamaktayız. Sub-segment bronşu düzeyinde, 
yeri bronkoskop ile görülerek yerleştirilen sarmal sonrasında kana-
ma gelişmesi durumunda, hemen bitişiğinde yer alan dikotomik dal 
bronşuna ikinci bir sarmal yerleştirerek kanama kontrol altına alın-
maktadır. İkinci sarmalın mekanik etkisi ile kanama durdurulabil-
mektedir. Olgumuzda bu sık sarmal uygulamasının gerek mekanik ve 
gerekse iskemik etkisi ile kaviter lezyonun oluşmuş olabileceği düşü-
nüldü. Akut dönemde yabancı cisim reaksiyonu ve oluşabilecek en-
feksiyonun önlenmesine yönelik tedavi ile lezyonunun kendiliğinden 
iyileşebileceği gösterildi. 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) seçilmiş hastalarda 
bronkoskopik hacim küçültücü girişimler olası komplikasyonlarına 
rağmen etkili ve güvenle uygulanabilen tedavi yöntemleridir.
Anahtar kelimeler: bronkoskopik volüm, sarmal, komplikasyon

Resim 1
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P-166

özefaGus leioMyoMu+GGo zeMininDe aDenoCa
Mesut Buz, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Kadir Burak Özer, Recep 
Demirhan
TC SB SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
İstanbul

Amaç: Asemptomatik ve minimal FDG tutan lezyonlarda maligni-
te ihtimali akılda tutulmalıdır.

Gereç veYöntem: 43 yaşında bilinen hastalık yada sigara kulla-
nım öyküsü olmayan bayan hasta yutma güçlüğü şikayeti ile tetkik 
edilip Özefagus Leiomyomu ön tanısıyla operasyon amaçlı değer-
lendirilirken istenen PET-BT; ‘’özefagus üst 1/3 kesimde - arkus aorta 
düzeyinde, yaklaşık 2 cm çapında özefagus lümenini daraltan, hafif 
düzeyde F18-FDG tutulumu gösteren (SUDmaks: 3.3), tümöral lez-
yona ait yumuşak doku yapılanması ayrıca sağ akciğer alt lob superi-
or segmentte yaklaşık 1.5 cm çapında, minimal düzeyde nonspesifik 
F18-FDG tutulumu gösteren (SUDmaks: 2.4), buzlu cam dansitesin-
de infiltrasyon sahası (enflamatuar proses?)’’ şeklinde raporlandı.
Torakotomi ile özefagus kitle eksizyonu uygulanan hastanın sağ akci-
ğer alt lobuna yapılan wedge rezeksiyonun F/S sonucu malign olarak 
bildirilmesi üzerine alt lobektomi+MLND uygulandı.

Bulgular:  Kesin patoloji sonucu özefagus kitlesi leiomyom,akciğer 
ise adenokarsinom olarak raporlandı.

Sonuç: Sigara kullanım öyküsü olmayan ve başka bir patolojiyi 
değerlendirme amaçlı çekilen PET-BT de minimal,non-spesifik dü-
zeyde FDG tutulumu gösteren buzlu cam dansitesinde adenokanser 
saptadık.
Anahtar kelimeler: PET-BT, FDG, Leiomyom, AdenoCA

P-167

akCiğer kanserinDe ikileM: Multifokal akCiğer 
kanserleri
İlham Gülçek, Mehmet Ağar, Muhammed Kalkan, Hakkı Ulutaş, 
Muhammet Reha Çelik
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD.

Giriş: Son yıllarda akciğer kanseri tedavisindeki onkolojik gelişme-
ler ve akciğer kanseri taramaları ile multifokal akciğer kanserlerinin 
saptanma sıklığı artmıştır. Tüm akciğer kanserlerinde insidansı %0.7-
15 arasında iken adenokarsinomlar için bu oran %1-8 arasında rapor 
edilmektedir. Cerrahi tekniklerin başarısı ve hedefe yönelik onkolojik 
tedavilerdeki gelişmeler, yaşam süresinin uzamasına ve multifokal ak-
ciğer kanserlerine yaklaşımın değişmesine yol açmıştır.

Olgu: Öksürük şikayeti ile başvurduğu dış merkezde çekilen gra-
filerinde multipl nodüller tespit edilen hasta kliniğimize başvurdu. 
Atmış beş yaşındaki erkek hastanın bilgisayarlı toraks tomografisinde 
orta lobda yerleşik 2.1 cm çapında, sağ üst lobta 1 cm çapında ve 
sol alt lob süperior segmentte 1.5 cm çapında parankimal nodüller 
izlendi. Hastanın taramalarında uzak metastaz saptanmadı. Hastaya 
sağ SIVATS uygulandı ve üst lobdaki nodüler wedge rezeksiyon 
uygulandı. Frozen section incelemesi lepidik paternli adenokarsi-
nom olarak rapor edilmesi üzerine aynı seansta orta lobektomi ve 
4,8,9,10 ve 11 nolu lenf nodları eksizyonu yapıldı. Her iki nodülün 
uzun takip patolojisi lepidik paternli adenokarsinom olarak raporlan-
dı. Lenfovasküler invazyon izlenmeyen materyalde alınan lenf nod-
ları tümör negatif rapor edildi. Bir ay sonra soldaki nodül için sol 
SIVATS ile nodüle wedge rezeksiyon yapıldı. Patoloji değerlendirmesi 
skuamöz hücreli karsinom olarak raporlandı. Mediastinal lenf bezle-
rinde tümör saptanmadıç. Postoperatif takiplerinde sorun gelişmeyen 
hasta tedavi planı açısından Torasik Onkoloji Konseyine sunuldu. 
Multifokal lepidik paternli adenoakrsinomların tekrarlama eğilimleri 
nedeniyle yineleyen operasyonlar gerekebileceği, her üç tümöründe 

ayrı ayrı değerlendirildiğinde Evre I tümör olması nedeniyle ek tedavi 
önerilmedi. 

Sonuç:  Multipl odaklı akciğer kanseri tanı kriterleri Martini ve 
Melamed tarafından 1975 yılında tariflenmiştir. Senkron akciğer kan-
seri için tümörler farklı histolojik tipte olmalı, fiziksel olarak belirgin 
ve ayrı olmalıdır. Aynı histolojide ancak farklı lob ve segmentte ise 
bu durumda karsinoma in situ dan köken almalı ve tanı anında eks-
trapulmoner metastaz ve lenfatik içi tümör olmaması gerekir. Cerrahi 
tekniklerin gelişmesi, özellikle VATS uygulamalarında elde edilen de-
neyim sayesinde multifokal tümörlerin metastatik tümörlerden ayırıcı 
tanısının yapılabilmesi konusunda daha agresif tutum sergilenebil-
mektedir. Özellikle mediastinal lenfadenopati ve/veya başka uzak 
metastaz izlenmeyen hastalarda lezyonların direk metastaz kabul 
edilmeden önce multifokal tümör bulunma olasılığı akılda tutulmalı, 
gerektiğinde tanı için minimal invazif girişimlerin kullanılmasından 
çekinilmemelidir.
Anahtar kelimeler: multifokal, akciğer ca, adeno ca

Resim 1. Multiple lezyonların bilgisayarlı toraks tomografisi lokalizasyonları

P-168

uyanık hastaDa entüBasyonsuz vats 
DeneyiMleriMiz
Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş, Mehmet Ağar, İlham Gülçek, 
Muhammed Kalkan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD.

Giriş: Göğüs cerrahisinde minimal invazif tanı ve tedavi yöntem-
leri arasında VATS önemli bir yer tutmaktadır. Plevral ve pulmoner 
hastalıklarda hastayı anestezinin risklerinden korumak için uyanık 
VATS yapılmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu çalışmada kliniği-
mizde uygulanan uniportal uyanık VATS olguları retrospektif olarak 
incelendi. 

Materyal-Metod:  Kliniğimizde 2017-2019 yılları arasında uyanık 
uniportal VATS ile 22 hasta opere edildi. Yaş ortalaması 47.3 (18-78) 
olan hastaların 14‘ ü erkek, 8‘ i kadındı. On bir hastaya sağ uniportal 
VATS, 11 hastaya sol uniportal VATS yapıldı. 

Sonuçlar:  Entübasyon ile yapılan benzer girişimlerde hastanın or-
talama uyutulma süresi 20 (12-40) dk, ortalama operasyon süresi 28 
(15-40) dakika ve ortalama uyandırılma süresi 22 (15-45) dakika ola-
rak hesaplandı. Entübasyon ile başlanan operasyonlarda total orta-
lama süre 70 dakika iken, uyanık SIVATS vakalarında ortalama ope-
rasyon süresi 37.5 ( 15-45) dakika olarak hesaplandı. İntraoperatif 2 
hastada tekrarlayan öksürük atakları olurken, 2 hasta yaygın ağrı tarif 
etti. Bir hasta operasyonun 20 dakikasında oluşan ajitasyon nedeniy-
le entübe edilmek zorunda kalındı. Hastaların postoperatif dönemde 
hastanede ortalama kalış süresi 4.2 gün olarak hesaplandı. Opere 
edilen hastaların 12 tanesine plevra biyopsisi, 8 tanesine wedge re-
zeksiyon yapıldı. Bir hastada yabancı cisim çıkarılırken 1 hastada 
timektomi uygulandı. Hastaların cerrahi endikasyonları ve yapılan 
cerrahi işlem tablo 1 de gösterildi.

Sonuç:  Derin anestezinin kardiyak etkileri, hemodinamik sonuçla-
rı, entübasyonun riskleri, uyandırma ve uyutma süresine bağlı alınan 
anestezik ilaç etkileri, postoperatif yoğun bakım gerekliliği, açlık süresi 
gibi anesteziye bağlı riskler, uygun hastalarda yapılacak olan uyanık 
girişimler ile minimalize edilebilir. Uyanık yapılan operasyonlar lokal 
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ve rejyonel anestezideki gelişmeler ile daha güvenli hale gelmiş ve 
sıklığı artmıştır. Uyanık yapılan cerrahilerde göreceli olarak hastanın 
ameliyat korkusunun, genel anestezi almaya elverişli olmayan hasta-
larda operasyon risklerinin, operasyon süresinin ve hastanede yatış 
sürelerinin azaldığı gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: uyanık, VATS, deneyim

Tablo 1. Opere edilen hastalarda cerrahi endikasyonlar

P-169

kataMenial PnöMotoraks; olGu sunuMu
Necmiye Gül Temel1, Selçuk Gürz1, Caner İşevi1, Yurdanur Süllü2, Ahmet 
Başoğlu1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Samsun

Amaç: Katamenial pnömotoraks, sıklıkla 30 ila 40 yaş arası repro-
düktif dönemdeki kadınları etkileyen, nadir bir durumdur. Bu çalış-
mada rekürren spontan pnömotoraks nedeni ile takip edilen torasik 
endometriozis tespit edilen olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu:  Kliniğimize 21 yaş kadın hasta spontan rekürren pnömoto-
raks tanısı ile başvurdu. Tüp torakostomi sonrası akciğeri ekspanse 
oldu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde patoloji görülmedi. Hastanın 
anamnezinde menstrüel siklusunun 2. gününde olduğu ve daha 
önceki pnömotoraksının da aynı dönemde gerçekleştiği öğrenildi. 
Katameniel pnömotoraks düşünülerek VATS eksplorasyon yapıldı. 
Parietal plevra ve diyafragmada mavi kahverengi lezyonlar tespit 
edildi. Parankimal bül/bleb gibi herhangi bir patoloji tespit edilmedi. 
Lezyonlardan biyopsi alındı. Patolojisi endometriozis olarak raporlan-
dı. Postoperatif dönemde şikayeti olmayan hasta, Kadın Hastalıkları 
ve Doğum kliniğine yönlendirilerek, şifa ile taburcu edildi.

Sonuç:  Özellikle reprodüktif dönemde, menstrüel siklusla birlik-
telik gösteren, pnömotoraks olgularında, katamenial pnömotoraks 
akılda bulundurulması gereken nadir bir klinik tablodur.
Anahtar kelimeler: endometriyozis, katamenial, menstrüel siklus, pnömotoraks

Resim 1. A) Diyafragma üzeri nodüller B) Parietal plevra üzeri nodül C) Akciğer grafisi: Sağ pnömo-
toraks D) Toraks BT: Tüp torakostomi sonrası

P-170

Göğüs ağrısınDa ayırıCı tanı; özofaGus 
yaBanCı CisiM
Necmiye Gül Temel, Yasemin Büyükkarabacak, Halil Kolcu, Ahmet 
Başoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun

Amaç: Özofagus yabancı cisimleri, akut dönemde müdahale edil-
mez ise, ciddi morbidite ve mortaliteye sahip durumlardır. Bu çalış-
mada koroner sendrom olarak takip edilen ve medikal tedavi edilen 
hastada gecikmiş ve komplikasyona (özefagus rüptürü) neden olmuş 
yabancı cisim (kemik) olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu: Bilinen alzheimer ve koroner arter hastalığı olan 78 yaş ka-
dın hasta yemek yedikten sonra başlayan göğüs ağrısı şikayeti ile acil 
serviste tetkik edilmiş. Akut koroner sendrom açısından değerlendi-
rilmiş. Akut patoloji saptanmayan hasta taburcu edilmiş. 5 gün sonra 
şikayetleri artan yutma güçlüğü başlayan hasta tekrar aynı merkezde 
retrospektif değerlendirildiğinde, toraks bilgisayarlı tomografisinde, 
arkus aorta seviyesinde 2x25 mm lik özofagus yabancı cisim tespit 
edilmiş. Yapılan rijit özofagoskopide kesici dişlerden itibaren 20. cm 
de görülen yabancı cisim forceps yardımı ile çıkarıldı. Yabancı cismin 
özefagus lümenini tam kat perfore ettiği tespit edildi. Mediastinit ta-
nısı ile konservatif tedavisi yapılan hasta yatışının 25. gününde şifa 
ile taburcu edildi.

Sonuç:  Kognitif bozukluğu ve göğüs ağrısı olan hastalarda özo-
fagus yabancı cisimleri ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması, 
morbidite ve mortalitesi yüksek komplikasyonları önlemek açısından 
önemlidir.
Anahtar kelimeler: mediastinit, özofagus, perforasyon, yabancı cisim
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Resim 1. Preop Toraks BT kesiti, yabancı cisim

P-171

toraksı kateDen santral venöz kateter
Gizem Keçeci Özgür, Sercan Aydın, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül 
Ergönül, Alpaslan Çakan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Santral venöz kateterler, intravenöz (IV) tedavi, kemoterapi, 
parenteral beslenme, hemodiyaliz, hemodinamik izlem gibi amaçlarla 
oldukça sık olarak kullanılmaktadır. Kateterizasyon sonrası gelişebile-
cek komplikasyonlar arasında; damar yaralanmaları, kateter malpo-
zisyonu, pnömotoraks, hemotoraks, hava embolisi, subkutan hema-
tom gibi mekanik komplikasyonlar da yer almaktadır. Bildirimizde 
otolog kemik iliği transplantasyonu amacıyla santral venöz kateter 
uygulanan ve ardından hemopnömotoraks gelişen olgu sunuldu. 

Olgu: Testis germ hücreli tümörü ve akciğer metastazı tanıları ile 
takip edilen 23 yaşında erkek hastaya kemik iliği transplantasyonu 
(OKİT) kararı alınmış. OKİT için hücre toplanması amacıyla santral 
venöz kateter (SVK) uygulanan hastada işlem sonrası göğüs ağrısı ve 
dispne gelişmiş. Radyolojik olarak değerlendirilen hastada SVK’nın 
malpoze olduğu, kalp, ana vasküler yapılar ve hilus anteriorunu kate-
derek kardiyofrenik sinüste sonlandığı, hemopnömotoraksa sebep ol-
duğu saptandı(Resim 1). Olguya sağ tüp torakostomi ve kapalı su altı 
drenajı uygulandı. Yoğun bakım koşullarında kateter kontrollü şekilde 
sonlandırıldı. İşlem sonrası hava drenajı ve yaklaşık 150 cc hemorajik 
vasıfta sıvı drenajı izlendi. İlk 24 saatte toplam 900 cc hemorajik sıvı 
drenajı olan hastanın takibinde yeni sıvı drenajı izlenmemesi üzerine 
toraks dreni 5. gününde sonlandırıldı.

Sonuç: Kalıcı kateter uygulamaları oldukça sık olarak uygulanan 
bir işlem olup çeşitli komplikasyonlar açısından risk taşımaktadır. 
Olası komplikasyonlardan kaçınmak için kateter doğru pozisyonda, 
doğru bir teknikle yerleştirilmeli ve anatomik komşuluklar iyi bilin-
melidir. İşlem sonrası kateterin yerinin doğruluğu radyolojik olarak 
kontrol edilmelidir.
Anahtar kelimeler: hemotoraks, hilus, kateter, santral

Resim 1. a: Malpoze santral kateterin toraks tomografisinde koronal kesit görüntüsü b: Malpoze 
santral kateterin toraks tomografisine ait akciğer grafisi görünümü

P-172

MiniMal invaziv CerrahiDe non-entüBe 
yaklaşıMıMız
Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemi̇r, Mesut Buz, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
T.C. S.B. S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Amaç: Non-entübe video yardımlı torasik cerrahi prosedürü 
(NIVATS) oldukça yeni ve giderek artan uygulama alanları ile ça-
ğımızın en yeni torasik cerrahi uygulamalarındandır. Çalışmamızda 
kliniğimizde uygulanan non-entübe VATS olgularımız ve sonuçları 
sunulmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2015- Ocak 2018 tarihleri 
arasında yapılan non-entübe videotorakoskopik operasyonlarımız 
çalışmaya dahil edildi. Bilateral endoskopik torakal sempatektomi ile 
plevral biyopsi operasyonlarımızı uygun hastalarda entübe etmeden 
uygulamaktayız. Çalışmaya dahil edilen hasta sayısı toplam 98 idi. 
Bu olgulardan 67’sine endoskopik torakal sempatektomi ve 31’ine 
plevra biyopsisi uygulandı. Hastalara operasyon öncesi ve sırasında 
interkostal blok (bupivakain) ve sedasyon uygulandı. Oksijen mas-
kesi ile hava yolu devamlılığı için bazı hastalara oro faringeal tüp 
ya da laringeal maske uygulandı. Torakal sempatektomi olgularında 
ortalama operasyon süresi toplamda 24 ±2 dk ve taburculuk süresi 
1 gün idi. İşlem sırasında olguların spontan solunumu devam etti-
ğinden atelektazi ve post operatif ekspansiyon kaybı yaşanmadı ve 
tüp torakostomi ya da torakal kateterizasyon gerekmedi. Plevra bi-
yopsisi uygulanan olguların ortalama operasyon süresi toplamda 22 
dk (15-42 dk) olarak hesaplandı. Efüzyon nedeni ile toraks dreni ile 
kliniğe alınan hastaların ortalama taburculuk süresi 3 gün (2-5 gün) 
idi. Operasyon sırasında frozen patolojide malign rapor edilen ve ek 
cerrahi işlem planı olmayan 5 hastaya 8 gr talk ile kimyasal plöredezis 
uygulandı. 

Sonuç ve Tartışma: Toraks cerrahisinde gerek torakotomi gerek 
videotorakoskopik uygulamalarda klasik olarak tek akciğer venti-
lasyonuna ihtiyaç duyulur ve genel anestezi uygulanır. Per-operatif 
süreçte anestezi hazırlık süresinin kısalması, post operatif morbidite-
nin azaltılması ve bu sayede daha hızlı taburculuk süresi gibi avan-
tajları göz önünde bulundurulduğunda oldukça avantajlı ve tercih 
edilmekte olan bir teknik olduğu görülmektedir. Giderek yaygınlaşan 
bu uygulama ile bazı yazarlar torakoskopik lobektomi olguları sun-
maya başlamışlardır. Anestezi ekibi ile iyi kooperasyon gerektiren bu 
yöntemin torasik cerrahi pratiğinde daha fazla yer bulması gerektiği 
kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Laringeal maske, Non-entübe, Oro-faringeal tüp, 
Torakoskopik cerrahi

P-173

oPere ettiğiMiz PriMer Göğüs Duvarı kaynaklı 
sarkoMlu olGularıMız
Attila Özdemir, Mesut Buz, Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
TC SB SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Ewing sarkomu küçük yuvarlak mavi hücrelerden oluşan, 
ağrı ve şişlik ile başvuran, sıklıkla genç adolesanlarda izlenen, agresif 
tedavi kombinasyonlarına ragmen kötü prognoz gösteren tümörler-
dir. Bu çalışmamızda primer göğüs duvarından kaynaklanan göğüs 
duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu yaptığımız, takiplerinde 5. yı-
lını dolduran 2 olgumuzu uzun sağ kalım sürelerinden dolayı literatür 
eşliğinde sunmak istedik.

Gereç veYöntem: İlk olgumuz 18 yaşında erkek, sağ meme la-
teralinde şişlik ve ağrı, ikinci olgumuz 19 yaşında bayan, sol göğüs 
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lateral duvarında şişlik ve ağrı ile başvuruyor. Her iki hastaya ilk 
planda insizyonel biyopsi yapıldı. Patolojisi Ewing sarkomu gelme-
si üzerine uzak metastaz taraması için PET-CT ve beyin MR çekildi. 
Uzak metastaz saptanmaması üzerine iki olguyada onkolojik cerrahi 
prensipleri dahilinde göğüs duvarı rezeksiyonu sonrasında ilk olgu ti-
tanyum mesh + latisimus dorsi kas flebi, ikinci olguda compozit mes-
h+latissimus dorsi kas flebi ile rekonstrüksiyonu yapıldı. Patolojileri 
ilk tanı ile uyumlu ve cerrahi sınırlar negatif geldi. Onkoloji kliniğine 
yönlendirilen olguya kemoterapi verildi. Rutin onkoloji ve göğüs cer-
rahisi kliniklerince takipte olan her iki olgu 5. yılını doldurmuş olup 
metastatik hastalığa rastlanmadı.

Sonuç: Ewing sarkomu kötü prognozlu tümörler olmak birlikte 
primer göğüs duvarından kaynaklanan sistemik hastalığı bulunma-
yan olgularda onkolojik cerrahi prensipler dahilinde yapılan tam kat 
göğüs duvarı rezeksiyonu ve sonrası uygulanan agresif kemoterapi-
nin yaşam süresine olumlu katkı sağladığına inanmaktayız ve bu ol-
gularda tedavi planlamasında cerrahi rezeksiyonun olması gerektiği 
kanatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Ewing sarkomu, Tam kat göğüs duvarı rezeksiyonu ve 
rekonstrüksiyonu, Kemoterapi.

P-174

izole sternuM Metastazı olan MeMe kanserli 
iki olGuDa sternuM rezeksiyonu ve 3/D 
PrintinG rekonstrüksiyonu
Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Mesut Buz, Kadir Burak Özer, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
TC SB SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Evre 4 izole metastatik veya lokal invazyonu olan meme 
kanserli olgularda cerrahi tedavinin yeri tartışmalı olmakla birlikte sı-
nırlı sayıdaki çalışmalarda göğüs duvarı rezeksiyonunun veya lokal 
radyoterapinin yaşam süresine olumlu katkı sağladığı görülmüştür. 
Biz de takipleri esnasında izole sternum metastazı saptanan ve opere 
edilen 2 olguyu literatür eşliğinde tartışmak istedik.

Gereç veYöntem: İlk olgumuz 46 yaşında bayan hasta. 14 ay 
öncesinde sol modifiye radikal mastektomi (MRM) yapılmış, posto-
peratif T3N1 olarak evrelenmiş ve 2 kür doksurubisin (D) 60 mg/
m2 + Siklofosfamid (C) 600 mg/ m2 tadavisi görmüş. Takiplerinin 8. 
ayında izole sternum metastazı saptanması üzerine olgu göğüs cerra-
hisi kliniğine refere edilmiştir. İkinci olgu 49 yaşında bayan hasta, 5 
yıl önce sol MRM operasyonu olan olgu T2N3 olarak evrelendirilmiş, 
postoperatif 4 kür DC tedavisi almış ve kemoterapi sonrasında 45-50 
GY RT gören hastaya Tamoxifen tb 20 mg/gün başlanmış ve tedavisi-
nin 5. yılında izole sternum metastazı saptanması üzerine olgu göğüs 
cerrahisi kliniğine refere edilmiş. Her iki olguya PET/CT ve beyin MR 
çekilip sistemik hastalığın olmadığı teyit edildi. Her iki olguya göğüs 
ön duvarı rezeksiyonu sonrası 3/D yazıcı yöntemi ile kişiye özel rijit 
protez ile rekonstrüksiyonu yapıldı. Her iki olgunun postoperatif 1. 
yıllarında ayaktan polklinik takiplerine devam edilmektedir.

Sonuç: Metastatik kanserlerde göğüs duvarı ve sternum rezeksi-
yonu hem ağrıyı hemde hastalık rekürrensine bağlı ülserasyon ve 
kanamayı azaltığı görülmüştür. Bir çok ileri evre kanser türünde ya-
pılan rezeksiyonlar tedavi ve takip süreçlerinde ortaya konulan farklı 
tedavi yöntemleri ve edinilen bilgi birikimleri evre 4 hastalarda yaşam 
sürelerine olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Sınırlı hastalığa sahip 
iskelet sistemi metastazlarında rezeksiyon ve rekonstrüksiyon geçerli 
bir tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte hastalar dikkatle değerlendi-
rilmelidir; çünkü bu durum sistemik hastalığın habercisi olup hastalar 
gereksiz bir major cerrahi girişime maruz kalabilir.
Anahtar kelimeler: Meme kanseri, izole sternum metastazı, 3/D printing 
rekonstrüksiyon.

P-175

özefaGus rezeksiyonu sonrası Gelişen 
intratorasik Gastro-özofaGial anastoMoz 
kaçağının stent ile teDavisi
Attila Özdemir, Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Mesut Buz, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
TC SB SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Özofagus rezeksiyonu sonrasında gelişen anastomoz ka-
çakları en sık morbidite ve mortaliteye sebep olan komplikasyondur. 
Erken tanı ve tedavi ile artık günümüzde bu komplikasyonlar başarı 
ile tedavi edilmektedir. Eskiden cerrahi tedavi ilk seçenek olmakla bir-
likte günümüzde mevcut açıklığın boyutuna göre endoskopik yerleş-
tirilen özofagial stentler ilk tedavi yaklaşımı olarak sıkça kullanılmaya 
başlanmıştır. Biz de kliniğimizde özofagus kanseri nedeniyle subtotal 
özefajektomi sonrası intra torasik gastro-özefagial anastomoz yapılan 
hastamızda postop gelişen anastomoz kaçağını kaplı metal endosko-
pik stent ile tedavisini sunmak istedik. 

Gereç veYöntem: Olgumuz 64 yaşında bayan. Artan yutma güç-
lüğü nedeniyle başvurduğu merkezde yapılan endokopisinde subka-
rinal 28 cm’de özofagusun dış bası nedeniyle tama yakın tıkalı oldu-
ğu görülüyor. Toraks BT’de subkarinal düzeyde özofagusu saran kitle 
izlenmekte. Hastaya bronkoskopi (FOB)+endobronşial ultrasonog-
rafi (EBUS) yapılıyor ancak tanısal olmuyor. PET-CT çekiliyor ve kitle 
haricinde tutulum izlenmemesi üzerine tanı ve tedavi için eksploratif 
torakotomi yapıldı. Subkarinal düzeyde özofagusu saran ve diseksi-
yona izin vermeyen sert kitle ve kitleden yapılan frozen patolojinin 
malignite ile uyumlu gelmesi üzerine subtotal özofajektomi + mide 
tüpleştirilip toraks içinde anastomoz yapıldı. 5. gün çekilen özofagog-
rafide kaçak izlenmemesi üzerine dreni sonlandırılıp oral alımı başla-
nan hasta, 6. gün taburcu edildi. Postoperatif 3. haftasında bulantı, 
kusma ve ateş şikayeti ile acil polkliniğine başvuruyor. Oral alımı dur-
durulup geniş spektrumlu antibiyoterapi başlanan hastaya aynı gün 
FOB + Endoskopi yapıldı. Endobronşial lezyon izlenmeyen hastanın 
anastomoz hattında 2 adet stapler açılmış olduğu içerisinde püy gelen 
yaklaşık 1 cm özofago-plevral fistül ağzı izlendi. Fistül üzerine burun-
dan askı ipi ile sabitlenen kaplı metal stent konuldu. Takiplerinde oral 
alımı başlanıp taburcu edildi. 40. gününde stenti alındığında fistül 
ağzının 1-2 mm olacak şekilde küçülmüş olduğu ancak püy gelmeye 
devam ettiği izlenmesi üzerine ikinci stent uygulandı. İkinci stent 30. 
gününde çıkarıldığında mevcut fistül ağzının aynı olduğu ancak püy 
gelmediği izlenen olguya 2 adet metal klips uygulanarak stent sonlan-
dırıldı. Çekilen özofagografide fistül izlenmemesi üzerine orali açılıp 1 
gün sonra taburcu edildi. 

Sonuç: Özofagus rezeksiyonu sonrasında gelişen anastomoz ka-
çağı ve sonrasında oluşan fistül tedavisinde uygun hastalarda endos-
kopik stentler ilk tedavi seçeneği olarak kullanılabilir. Bu olgularda 
majör bir revizyon ameliyatından kaçınmak ve olası bir revizyona za-
man kazandırmak için daha minimal invaziv yöntem olan özofageal 
stentler öncelikle tedavide denenmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Özofagus rezeksiyonu, Özofago-plevral fistül, Kaplı metal 
stent.
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P-176

Posterior MeDiasten yerleşiMli Bronkojenik 
kist rezeksiyonu sonrası Gelişen 
trakeozofaGial fistül ve sonrasınDa stent ile 
teDavisi
Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Mesut Buz, Kadir Burak Özer, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
TC SB SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Trakeoözofagial fistül (TÖF), endobronşial sistem ile gast-
rointestinal sistem arasında istenmeyen bir bağlantı oluşmasıdır. 
Konjenital veya edinsel olabilir. Edinsel TÖF olgularının en sık sebebi 
uzamış entübasyon, travmatik, postoperatif ve maligniteler oluştur-
maktadır. Hastanın genel durumun hızla bozulduğu bu klinik durum-
da erken tanı ve hızlı müdahale ile dramatik düzelme izlenmektedir. 
Posterior mediastinal yerleşimli bronkojenik kist ön tanısı ile video-
torakoskopik rezeksiyon yapılan hastada postoperatif gelişen TÖF 
olgusunun kaplı metalik stent ile tedavisini literatür eşliğinde sunmak 
istedik.

Gereç veYöntem: Olgumuz 31 yaşında kadın. Kronik halsizlik, 
baş- boyun ağrısı ve yutma güçlüğü nedeni ile başvuruyor. Toraks 
BT’de posterior mediastende subkarinal yerleşimli kistik lezyon iz-
lendi. Ayırıcı tanı için çekilen toraks MR’da, toraksta azigo-özefageal 
reses komşuluğunda subkarinal bölgeye dek uzanım gösteren ve sağ 
taraflı yerleşim gösteren T1W sekanslarda hipointens, T2W sekans-
larda hiperintens karakterde ve kontrastlanma göstermeyen kistik 
lezyon izlenmesi üzerine VATS ile total rezeke edildi. Postopertaif 5. 
gün sorunsuz taburcu edildi. Postoperatif 14. günü ani gelişen yük-
sek ateş, genel durum bozukluğu ve oral alım sonrası artan öksürük 
şikayetleri ile acil polikliniğe başvurdu. Hastaya aynı gün TÖF ön 
tanısı ile bronkoskopi + endoskopi yapılıp fistül izlenmesi üzerine 
özofagial kaplı metalik stent uygulanıp oral alımı durduruldu ve ge-
niş spektrumlu antibiyoterapi başlandı. Hastanın takiplerinde kliniği 
hızla düzelmiş ve oral alımı 7. gün sıvı gıda olarak açılmış ve takip-
lerinde kontrol endoskopileri yapılıp stentli olarak taburcu edilmiştir. 
40. gün kontrol endoskopisinde stent değiştirilmiş ve fistül ağzının 
1-2 mm olacak kadar küçülmüş olduğu izlenmiştir. Mevcut stent yine 
30. gününde kontrol endoskopisi ile birlikte fistülün kapanmış olduğu 
görülerek sonlandırılmıştır. 

Sonuç: Edinsel TÖF olgularında ilk tedavi seçeneği cerrahi ol-
makla birlikte bu tür vakalarda günümüzde endoskopik stent olguları 
özellikle genel durumu bozuk hasta gruplarında ilk tedavi seçeneği 
olarak düşünülmelidir. Elbetteki cerrahi seçenek primer kapanama-
yacak kadar büyük fistüllerde veya stentin başarısız olduğu durum-
larda kaçınılmaz tedavi yöntemidir
Anahtar kelimeler: TÖF, Endoskopi-Bronkoskopi, Özofagial stent

P-177

elastofiBroMa Dorsi neDeniyle oPere 
eDilen hastalarDa vizual ağrı skalasının 
DeğerlenDirilMesi
Attila Özdemir1, Selime Kahraman1, Kadir Burak Özer1, Ekin Ezgi Cesur1, 
Mesut Buz1, Recep Demirhan1

1TC SB SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2TC SB SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Amaç: Çalışmamızda elastofibroma dorsi tanısı ile opere edilen 
olgularda vizuel ağrı skalası kullanılarak operasyon öncesi ve sonrası 
ağrı şiddetleri karşılaştırıldı.

Çalışma Planı: Ocak 2016- Ocak 2019 tarihleri arasında elasto-
fibroma dorsi tanısı ile opere edilmiş 21 hasta ( 8 erkek, 13 kadın, ort.
yaş 39.5 yıl, dağılım 32-54 ) çalışmaya dahil edildi. Hastaların ope-

rasyon öncesi vizual ağrı saklasına göre ağrı şiddetleri sınıflandırıldı, 
operasyon sonrası ile karşılaştırıldı. 

Bulgular:  Olguların 6 sağ taraf, 7 sol taraf, 8 bilateral yerleşimli 
idi. On sekiz hastada ağrı şikayeti vardı, üç hastada klinik yakınma 
yoktu. Ağrı şikayeti olan hastalara operasyon öncesinde vizual ağrı 
saklasına göre ağrı şiddetleri soruldu. Lezyon tarafı ve ağrı şiddetti 
tarifi tablo-1 ' deki gibiydi. Operasyon sonrasında durum tablo-2 ' 
deki gibiydi.

Elastofibroma tanılı yirmi bir hastanın on sekizinde ağrı şikayeti 
vardı. Tüm hastalarda lezyon total eksizyon yapılarak çıkarıldı. Nüks 
eden vaka olmadı. Bilateral sekiz hastanın üçü aynı seanda, beşi faklı 
seandalarda opere edildi.

Ağrı şikayeti olan on sekiz hastanın on yedisinde operasyon sonra-
sında ağrının tam olarak geçtiği, bir hastada azalmış olduğu görüldü. 
Ağrı şikayetinde artma olan hastamız olmamıştır. 

Sonuç: Elastofibroma dorsi fibroz dokunun elastin komponenti-
nin proliferasyonu sonucu oluşan iyi huylu bir yumuşak doku lez-
yonudur. Çoğunlukla ileri yaşda, kadınlarda ve tek taraflı görülür. 
Klinik semptom vermeyebilir, ağrı ele gelen kitle en sık şikayetlerdir. 
Tedavisi lezyonun tam eksizyonudur. 

Biz yapmış olduğumuz çalışmada elastofibrom tanısı ile opera etti-
ğimiz hastalarda preop ve postop ağrı şikayetlerini vizual ağrı skalası-
nı kullanarak karşılaştırdık. Ağrı şikayetinin hastaların tama yakınında 
düzeldiği görüldü.
Anahtar kelimeler: elastofibroma dorsi, ağrı, vizual ağrı skalası

Tablo 1. Preop VAS

VAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sağ Taraf 2 1 2 3 1
Sol Taraf 1 2 1 1 2 2

Tablo 2. Postop VAS

VAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sağ Taraf 9
Sol Taraf 8 1

P-178

akCiğer hiDatik kist olGularıMız, 
yönteMleriMiz ve Cerrahi sonuçlarıMız
Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Mesut Buz, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
T.C. S.B. S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Amaç: Hidatik kist, ara konağın insan olduğu, etkeni Echinococcus 
türü parazitoz olup, ülkemiz de dahil olmak üzere özellikle Ortadoğu, 
Orta Asya, Güney Amerika, Avustralya gibi bölgelerde endemik ola-
rak izlenmektedir. En sık olarak Echinococcus Granulosus enfestas-
yonu ile karşılaşılmakta ve vücutta ilk sırada karaciğer, ikinci sırada 
akciğer etkilenmektedir. Eğer kist, akciğerde ise tedavisi cerrahi ola-
rak kabul edilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde opere edilen kist 
hidatik olgularımızı ve sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, kliniğimizde opere edilen 28 
akciğer hidatik kist olgusu sunulmuştur. Hastaların başvuru yakınma-
ları değerlendirilmiş ve başvuru sırasında mevcut olmayan hastalara 
Toraks BT çekilmiştir. Klinik değerlendirmede öksürmekle ağzında su 
geldiği bilgisi alınan hastaların kist perforasyonu açısından radyoloji-
leri değerlendirilmiş ve perfore olgular kliniğe derhal yatırılmış ve me-
dikal tedavi başlanmıştır. Hastalara hemaglutinasyon testi yapılmış ve 
sonuçları kayıt edilmiştir. Yaygın kist hidatik radyolojisi olan hastalara 
kraniyal tomografi ya da gereğinde manyetik rezonans görüntüleme-
leri çekilerek intrakraniyal kistler dışlanmıştır. 
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Bulgular:  Opere edilen 67 olgunun 37’si erkek ve 30’u kadın 
idi. Olgulardan 48’i izole akciğer hidatik kisti ile başvurmuş olup, 2 
olguda diyafragmada, 16 olguda karaciğerde ve 1 olguda dalakta eş 
zamanlı kistler saptandı. Toraksta saptanan kist hidatik olgularından 
birinde kist parakardiyak yerleşimli olup göğüs duvarında ksifoid alt 
ucu komşuluğunda da bir adet kist mevcuttu. Olguların 6’sinde bila-
teral akciğerde hidatik kist mevcuttu. Tüm olgular öksürük yakınması 
ile başvurdular. Bir olguya bilateral hidatik kist nedeni ile, 1 olguya da 
mediastinal kist nedeni ile sternotomi uygulandı. Diğer bilateral olgu-
lar ardışık torakotomi prosedürü ile opere edildiler. Dört olguya tek, 
periferik kist nedeni ile videotorakoskopi ile wedge rezeksiyon uygu-
landı. Sağ taraf akciğer ile karaciğer ve dalak kist hidatik olgularından 
7’sine aynı seansta torakotomi ve laparotomi uygulanırken anatomik 
olarak yerleşimi uygun olan 3 olguya frenotomi ile karaciğer kistek-
tomi uygulandı. Olguların tamamına post operatif ve rüptüre olmuş 
olgulara pre operatif andazol tedavisi başlandı. 

Tartışma: Ülkemizde daha çok kırsal bölgelerde ve hayvancılıkla 
uğraşan kişilerde 12/100.000 oranında görülen Echinococcus gra-
nulosus’a bağlı hidatik kist enfeksiyonunda genellikle tanı 3. ve 4. 
dekatlarda konulur. Akciğer hidatik kistinin primer tedavisi cerrahi-
dir ve enfeksiyon ve rüptür riski nedeniyle zaman geçirmeden opere 
edilmelidir. Günümüzde tercih edilen uygulama parankim koruyucu 
cerrahidir. Tek ve küçük kistler için videotorakoskopik yöntemler, bü-
yük kistler için kistotomi-kapitonaj, yeterli iyileşme sağlayan güvenilir 
yöntemlerdir. Multiple yerleşimli hidatik kist olgularında gerektiğinde 
multidisipliner yaklaşımla tedavinin belirlenmesi ve olguların takibi 
önem taşımaktadır
Anahtar kelimeler: Akciğer hidatik kisti, Kistotomi kapitonaj, VATS Kistektomi

P-179

naDir Bir efüzyon seBeBi: Parsiyel PulMoner 
veöz Dönüş anoMalisi
Cabir Yüksel, Gökhan Kocaman, Uğurum Ayşe Yücemen, Bahar Betül 
Kazak
Ankara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,Ankara

Giriş: Parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi (PPVDA) nadir 
görülen konjenital bir durumdur. Bir yada daha fazla pulmoner ve-
nin sol atrium yerine sağ atrium, superior vena kava, inferior vena 
kava, koroner sinus veya sol innominate vene açılması durumu-
dur. Hastaların çoğu asemptomatik olup, efüzyonla da karşımıza 
çıkabilirler.

Olgu: Hırıltılı solunum, kilo kaybı şikayeti ile göğüs hastalıklarına 
başvuran 21 yaşında erkek hasta. Çocuklukta sık geçirilmiş pnömoni 
öyküsü, astım tanısı mevcut. Fizik muayenede sağ bazalde solunum 
sesleri azalmış. Akciğer grafisinde sağ tarafta efüzyonla uyumlu opasi-
te izlendi. Hastanın çekilen Toraks BT’sinde sağda plevral efüzyon ve 
pulmoner ödem bulguları ile birlikte, sağ üst lob ve alt lob pulmoner 
venlerinin sol atriyuma açıldığı düzeyde kesinti izlenmiştir, pulmoner 
venler opasifiye olmamıştır, sağ pulmoner venlerin ince dallar halin-
de hepatik venlere döküldüğü düşünülmüştür. Yapılan transtorasik 
EKO’da hepatik venler dilate izlendi. Hastada parsiyel pulmoner ve-
nöz dönüş anomalisi düşünüldü ileri tetkikler için kardiyoloji ve kalp 
damar cerrahisi kliniklerine yönlendirildi.

Tartışma: PPVDA otopsi serilerinde %0.4–0.7 sıklığında görül-
mekte olup, nadir bir vasküler anomalidir. PPVDA’nın sağda görül-
me sıklığı sola kıyasla fazladır. Anormal venin drenaj bölgeleri; sağda 
süperiyor vena kava, azygos ven, inferiyor vena kava, hepatik ven, 
portal ven veya sağ atriyum, solda sol brakiosefalik ven, koroner si-
nüs ve hemiazygos ven olabilir. Hastalar genelde hafif semptomatik 
veya asemptomatik olduğundan, BT ve MR incelemelerinde insiden-
tal olarak karşılaşılır. Asemptomatik ve kardiyak anomalinin eşlik et-
mediği olgular tedaviyi gerektirmeyebilir.

Bu olguda plevral efüzyon etiyolojisi araştırılırken çekilen TH BT 
ile insidental olarak saptanmıştır. Plevral efüzyonlu hastalar araştırılır-
ken ayırıcı tanıda bu nadir durum da düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler: konjenital, parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi, plevral 
efüzyon

 
Resim 1. Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi BT Aksiyel Kesit
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yaBanCi CisiM asPirasyonu ile Başvuran 
olGularDa klinik DeneyiMleriMiz
Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Mesut Buz, Kadir Burak Özer, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
T.C. S.B. S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Amaç: Çocukluk çağında daha sık görülmekle birlikte erişkin yaş-
larda da izlenmektedir. Hava yolunun kısmi ya da tam tıkanmasına 
bağlı olarak farklı belirti ve bulgularla seyreder. Solunum sistemine 
aspire edilen yabancı cisimlerin belirlenip, çıkarılması komplikasyon-
ların önlenmesi açısından önemlidir. Acil müdahale edilmezse morta-
liteye neden olabilir ve son yıllarda geliştirilen bronkoskopi teknikleri 
sayesinde çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu çalışmada kliniğimi-
ze yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle başvurarak girişim yapılan 
olgular değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2010-2018 yılları arasında ya-
bancı cisim aspirasyonu tanısı ile girişim yapılan 43 olgu incelendi. 
Olguların yaşları 16-84 arasındaydı. Olguların hastaneye başvuru 
süreleri ile aspirasyon süresi arasındaki süre 30dk- 2 yıl arasında 
değişmekteydi. 

Bulgular:  Bronkoskopik uygulamalar rijit bronkoskop ile genel 
anestezi altında yapıldı. Trakeostomili bir hastada fiberoptik bronkos-
kop ile forceps birlikte kullanılarak işlem yapılırken bir hastada tora-
kotomi ile yabancı cisim çıkarıldı. Olguların 29’inde (%67) yabancı 
cisim sağ tarafta, 13 (%30) olguda sol tarafta, 1 olguda bilateral ana 
broşlarda saptandı ve bronkoskopik gözlem sırasında yabancı cisim 
forsepsleri yardımıyla çıkarıldı; İki olguda torakotomi gerekli oldu.. 

Tartışma: Bu çalışma, yabancı cisimlerin çocuklar kadar erişkinler 
için de önemli olduğunu ve yabancı cisimden şüphelenmenin ve iyi 
bir öykünün en önemli tanı ölçütü olduğunu ve fiziksel inceleme ile 
radyolojik değerlendirmenin hasta için önemini vurgulamaktadır.
Anahtar kelimeler: Ani solunum yetmezliği, Bronkoskopi, Yabancı cisim 
aspirasyonu,
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Plevralın taşlı yüzük hüCreli karsinoM 
Metastazı: olGu sunuMu
Serkan Bayram, Onur Derdiyok, Hilal Köşük, Serdar Evman, Serda 
Kanbur, Çağatay Tezel, Volkan Baysungur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sureyyapasa Gogus Hastaliklari ve Gogus Cerrahisi Egitim ve 
Arastirma Hastanesi Gögüs Cerrahisi Klinigi

Memenin taşlı yüzük hücreli karsinomu bol miktarda hücre içi 
müsin birikimi ile karakterize edilen bir adenokarsinom alt tipidir. 
Memenin taşlı yüzük hücreli karsinomu çok nadir görülen agresif bir 
tümördür. Meme semptomları ve bulguları gelişmeden önce, plevral 
metastaz olarak tespit edilen olguyu sunuyoruz.

Olgu: 83 yaşındaki bayan hasta nefes darlığı şikayeti ile kliniğimize 
başvurdu. Posterior anterior ( PA ) akciğer grafisinde sağ hemitoraks-
ta plevral efüzyon saplandı. (Şekil 1) Torasentez ile plevral sıvı örnek-
lenme yapıldı. Alınan sıvının ARB’si (-) idi ve eksudaydı. Bilgisayarlı 
tomografisi (BT) sağ hemitoraks plevral kalınlaşma plevral efüzyon 
teapit edildi (Şekil 2). Fiberoptik bronkoskopide endobronşiyal lez-
yon saptanmadı. Balgam ile bronkoskopik lavaj sitolojik inceleme-
sinde kültürde üreme olmadı ve malignite saptanmadı. Tekrarlayan 
plevral efüzyon nedeniyle VATS ile biyopsi kararı alındı. Yapılan pa-
rietal plevra biyopsisi memenin taşlı yüzük hücreli karsinomu metas-
taz olarak raporlandı.

Tartışma: Memenin taşlı yüzük hücreli karsinom, tüm meme karsi-
nomlarının% 2-% -4'ünü temsil eder. Memenin taşlı yüzük hücreli kar-
sinomu strüktürün, müksin içeren market halka hücreleri tarafından 
yaygın şekilde sızması ile bir lezyon olarak tanımlanmıştır. Memenin 
taşlı yüzük hücreli karsinomu hastalığın ileri evresinde semptomlar 
ortaya çıkarlar. Taşlı yüzük hücrelerin tespit edilmesi tüm kanser tür-
lerinde kötü prognostik olarak kabul edilmektedir.

Taşlı yüzük karsinom metastatik bölgeleri - GIT, midenin serosal ve 
submukozal yüzeylerini, kadın genital yolunu, idrar yolunu ve dalağı 
kullanma eğiliminde olduğunu yapılan çalışmalarla tespit edilmekte-
dir.Plevral tutulumla ilgili literatür çok az çalışma bulunmaktadır.

Sonuç olarak tekrarlayan plevral efüzyonlarda nadir de olsa ola-
bileceği Memenin taşlı yüzük hücreli karsinomu akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: taşlı yüzük karsinom, meme ca,plevra metastaz
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aDenoiD kistik karsinoMun akCiğere talihsiz 
Metastazı
Kamran Aliyev1, Fatma İlknur Ulugün1, Meltem Sevinc1, Dündar 
Karabay2, Aydın Şanlı1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi,Gögüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı,İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi,Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı,İzmir

Adenoid kistik karsinom (ACC), ilk kez 1856'da Theodor Bilroth 
(1829-1894) tarafından "silindiroma" olarak bildirilen nadir bir ma-
lign tümördür.(1) Adenoid kistik karsinom (ACC), tüm baş ve boyun 
malignitelerinin% 1'inden ve tüm tükürük neoplazmalarının yakla-
şık% 10'undan sorumludur.(2) Gögüs cerrahisini ilgilendiren kısmı 
sık-sık akciğer metastazları yapması ve bu metastazların takip ve te-
davilerine yaklaşımdır. Daha önce ACC nedeni ile operasyon yapı-
lan ve takiplerinde gelişen akciğer metastazlarının perikard,pulmoner 
ven ve atrium invazyonu olan hastayı sunuyoruz.

Olgu: Boyunda şişlik,ağrı ve ağzını açamama şikayetleri ile 
2014 yılında dış merkeze baş vuran hasta yapılan tetkikler sonucu 
15/04/2014 tarihinde genel anestezi altında sol segmental mandi-
bulektomi ile parafarengial kitle eksizyonu,sol boyun diseksionu,sol 
paratidektomi operasyonu uygulanmış.Patoloji sonucu adenoid kistik 
karsinom ve perinöral invazyon olarak raporlanmış. RT ve eş zamanlı 
5 kür kt almışdır. 2 Yıl takiplerde her hangi lokal ve uzak metastaz 

bulgusuna rastlanmamışdır. Aralık 2017 de yapılan torakoabdominal 
bt –de karaciğer ve akciğer metastatik lezyonlar saptanmış. Hastaya 
18/01/2018 sağ hepatektomi ameliyatı uygulanmış. Mayıs 2018'de 
sol akciğer 4 farklı metastatik lezyonlara yönelik sbrt uygulanmışdır. 
24 Aralık 2018 de çekilen pet bt –de her iki akciğerde değişik lokali-
zasyonlu,boyutları 1-3 cm arasında değişen hipermetobolik,en büyü-
ğü sağda alt lobda posterior bazal segmentde lokalize metastatik kitle 
lezyonları dikkati çekmişdir.Hastanın eski tetkiki ile karşilaşdırıldığın-
da miks yanıt lehine değerlendirilmişdir.Hastaya sağ akciğere yönelik 
sbrt planlanırken çekilen 19/02/2019 torkas bt de sağ akciğer 2,5x2,6 
cm pulmoner vene ınvaze görünümde ve atrıum duvarı komşuluğun-
da kitlesel görünüm tesbit edilmişdir.

Tartışma:  ACC lokal olarak agresif bir tümördür ve radyoterapi 
ve kemoterapiye nispeten dirençli olduğu için cerrahi bu hastalar için 
tedavinin temelini oluşturur. ACC hastaları lokal nükslere yatkın hale 
getiren perinöral invazyon ile karakterizedir. Bizim olgumuzda da pe-
rinöral invazyon mevcuttur.Ek olarak, bu hastalar da tedaviden 10 
yıl sonrasına kadar gelişebilen, genellikle akciğerde ve multipl uzak 
metastaz prevalansı yüksektir.Spiro'nun çalışmasında, minimum 10 
yıllık takip süresinde, uzak metastazların görülme sıklığı% 38 dir.(3)

Radikal metastazektominin hastalığın kontrolündeki potansiyel et-
kisi henüz değerlendirilmemiştir.(3) Metastaz cerrahisindeki belirsizli-
ğin en önemli nedeni, çoklu ve tekrarlayıcı metastaz yapma eğilimi 
olabilir. Bu olguda kitlenin perikard invazyonu ve atriuma komşulu-
luğu nedeniyle olası bir tümör embolisinden kaçınmak için cerrahi 
uygulanmışdır.

Sonuç: her ne kadar acc akciğer metastazlarında cerrahi düşünül-
memekle birlikde lezyonun yeri ve potansiyel riskleri nedeniyle me-
tastazektomi uygulana bilmektedir.
Anahtar kelimeler: Adenoıd kistik karsinom,perikad invazyonu,akciğer metastazı

 
Akciğer potolojik materal
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öksürük ile oluşan kosta kırıkları ve D 
vitaMini eksikliği
Mertay Boran1, Ertay Boran2

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Düzce

Giriş: Öksürük ile inspiratuvar ve ekspiratuar kaslar kasılır ve int-
rapleural basınçtaki büyük değişiklikler nedeniyle çeşitli komplikas-
yonlar ortaya çıkabilir. Şiddetli veya sürekli öksürük kosta kırığına 
neden olabilir. Öksürük ilişkili kosta kırığı(ÖİKK), stres kırıklarının en 
sık raporlanan sebebidir ve kırık nedeni olarak kas kasılması gösterilir. 
ÖİKK her yaşta (3 ay-80 yas) görülebilir sadece akciğer hastalığı olan 
yaşlı bireylerde değil, aynı zamanda ek hastalığı olmayan genç birey-
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lerde de oluşabilir. Bu çalışmamızda. öksürüğe ikincil kosta fraktürü 
saptanan hastaların özellikleri araştırıldı.

Gereç veYöntem: 4 yıl içinde Göğüs cerrahisi polikliniğine öksü-
rük ve ani göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran ve ÖİKK fraktürü tanısı 
konulan, travma ve ek hastalık hikayesi olmayan 6 hasta (5 (%83.3) 
kadın, 1 (%16) erkek)‘nın özellikleri retrospektif değerlendirildi. 

Bulgular:  Hastaların medyan yaşı 53 yıl (37-77), öksürük süresi 
medyan 17 gün( 7-360 gün) idi. Kırıklar 5 (%83.3) hastada sağ he-
mitoraksta ve lateralde, 1 hastada(%16.7) ise bilateral idi. Kosta kırığı 
tanısı 4 hastada X ray, 2 hastada Toraks bt ile konuldu. Hastaların 
%50( 3 hasta)de 1, iki (%33.3) hastada 2, bir hastada ise 4 kostada 
fraktur saptandı. En sık 6.(%50) ve 7.(%83.3)kosta( 1 hastada 6., 2 
hastada 7., 1 hastada sağ 6.7.8. ve sol 7., 1 hastada 9. ve 10. kos-
tada) fraktür saptandı. Normal D vit seviyeleri 30-70 ng/ml iken 6 
hastanın medyan D vitamin seviyeleri 10.87 ng/ml( 5-16.87) idi. Ağrı 
tedavisi, D vitamin replasmanı ve öksürük ( 5 hastada alt solunum 
yolu enf, 1 kronik sinuzit postanazal akıntı) tedavisi uygulandı

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda ÖİKK bayanlarda, sağ hemito-
raksta, ve orta-alt seviye çoğunlukla tek kostada sık olduğu, ve D vi-
tamini eksikliğinin spontan kırıklara neden olduğu saptandı. Öksürük 
şikayeti olan ve ani goğüs ağrısı ile başvuran hastalarda spontan kos-
ta fraktürü ve D vitamini eksikliği araştırılmalıdır.

Kaynaklar
1. Kilic D et al. Spontaneous Rib Fracture Caused by Coughing: Report of 

Two Cases. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007, 27:468-470,
2. Narayanasamy SN et al..Cough fracture: stress on the ribs. Int J Res Med 

Sci. 2015;3:808-09
Anahtar kelimeler: öksürük, kosta fraktürleri, D vitamin eksikliği
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roBotik tiMektoMi – 1 yıllık haCettePe 
DeneyiMi
Yiğit Yılmaz, Mesut Melih Özercan, Burcu Ancın, Cansel Çetin, Serkan 
Uysal, Ulaş Kumbasar, Erkan Dikmen, Metin Demircin, Rıza Doğan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Robotik yardımlı torakoskopik cerrahi (RATS), son yıllarda 
timektomi operasyonlarında uygulanmaya başlayan minimal invaziv 
tekniklerden biridir. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerde postopera-
tif ağrının ve hastanede kalış süresinin konvansiyonel cerrahi yön-
temlere göre düşük olduğu ve iyileşmenın daha hızlı olduğu görülür. 
Çalışmamızda, 1 yıllık robotik timektomi deneyimimiz sunuldu.

Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasın-
da Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
Kliniği’nde robotik timektomi uygulanan 12 vakanın (7 erkek, 5 ka-
dın – ortalama yaş 45 [min:22-max:68]) kayıtları geriye dönük ince-
lendi. Tüm hastaların yaşları, cinsiyetleri, myasteni varlığı, ek hasta-
lıkları, ameliyat süreleri, vakanın hazırlık süresi, göğüs tüpü sayıları, 
drenaj miktarları ve tüp çekilme zamanları, postoperatif komplikas-
yon, reoperasyon, postop kanama, yoğun bakımda kalış süreleri ve 
hastanede kalış süreleri kaydedildi. Bulgular:  Ameliyat sürelerinin 
median değeri 140 [105-215] dakikadır. Robotun kurulum süresi ve 
selektif entübasyon süresi ortalama 45 dakika sürmektedir. Vakalar 
postoperatif dönemde yoğun bakımda izlenmemişlerdir. Göğüs tüpü 
kalış süresinin median değeri 1.50 [1,00-2,00] gün. Drenaj miktarı-
nın median değeri 155 [35,00-252,50]ml. Hastanede kalış süresinin 
median değeri 4,00 [4,00-5,00]gündür. Hiçbir vakada açık cerrahiye 
geçilmemiştir. Sonuç: Robotik cerrahi yöntemde drenaj miktarı daha 
az ve hastanede kalış süresi daha kısadır. Günümüz minimal inva-
ziv cerrahi yöntemlerinden robotik timektomi; uygulanabilir, hasta 
açısından konforlu ve güvenli bir yöntemdir. Robotik cerrahi bir çok 
branşta olduğu gibi göğüs cerrahisi operasyonları için de çok farklı bir 
bakış açısı sunmaktadır. Bu bağlamda gelecek yıllarda, VATS uygula-
malarının yaygınlaştığı gibi robotik cerrahi uygulamalarının yaygınla-
şacağını ve daha çok gündeme geleceğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Robotik cerrahi, timektomi, mediasten

Tablo 1. Vakaların yaş - cinsiyet dağılımı ve patolojik tanıları

Hasta Yaş Cinsiyet Tanı Robotik Uygulama

1 34 E Timik kist Timektomi

2 22 E Myastenia Gravis Timektomi

3 55 K Myastenia Gravis Timektomi

4 68 E Timoma Timektomi

5 27 K Myastenia Gravis Timektomi

6 64 K Timoma Timektomi

7 28 E Myastenia Gravis Timektomi

8 53 K Timoma Timektomi

9 61 E Timik kist Timektomi

10 35 K Myastenia Gravis Timektomi

11 31 E Timik hiperplazi Timektomi

12 65 E Myastenia Gravis Timektomi
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Cerrahi teDavi yaPılan Dev özefaGeal sarkoM: 
olGu sunuMu
Mahmut Subaşı1, Mehmet Furkan Şahin1, Ahmet Güngör1, Alkın 
Yazıcıoğlu1, Şükran Zişan Özgü2, Erdal Yekeler1

1SBÜ, Ankara Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Kliniği, Ankara. 
2SBÜ, Ankara Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara.

Amaç: Özefageal sarkom olgusunun sunulması amaçlandı. 
Yöntem: 53 yaşında erkek olgu son 6 aydır olan yutma güçlüğü 
ve kilo kaybı şikâyetleri ile farklı merkezlerde değerlendirilmiş. Bu 
merkezlerde yapılan bilgisayarlı tomografi ve endoskopi tetkikleri ile 
özefagusta büyük boyutlu kitle saptanmış ancak yapılan biyopsilere 
rağmen kesin tanısı konamamış ve kliniğimize sevk edilmiş. 

Bulgular:  Bilgisayarlı tomografide özofagus orta-distal parçasın-
da, 19x10x7 cm boyutlu, her iki ana bronş, sağ pulmoner arter ve 
her iki taraftaki pulmoner venleri anteriora deplase eden, heterojen 
kontrast tutan kitle izlenmekteydi. Kliniğimizdeki endoskopik değer-
lendirilmesinde, özefagus orta kesimde yaklaşık 20 cm uzunluğun-
da, yüzeyi kanamalı endoskopun geçişine izin veren, yumuşak, üzeri 
beyaz membranlarla örtülü kitlesel lezyon izlendi, multipl biopsiler 
alındı. Patolojik incelemesi sonucu malign mezenkimal tümör olarak 
raporlandı. Sistemik değerlendirilmesinde uzak metastaz saptanma-
yan hastaya laparotomi ve sağ torakotomi (Ivor-Lewis operasyonu) 
ile ozefajektomi, parsiyel gastrektomi, ozefagogastrik anastomoz ve 
lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Postoperatif sorunsuz takip edilen 
hastaya 7. günde oral başlandı. 11. günde sorunsuz taburcu edil-
di. Rezeksiyon materyalinin patolojik incelemesi grade 2 malign 
mezenkimal tümör (sarkom) ile uyumluydu ve metastatik lenf nodu 
saptanmadı. 

Sonuç: Özefagus malignitelerinin büyük çoğunluğunu adeno-
karsinom ve skuamöz hücreli karsinom oluşturur. Özefagusun daha 
az görülen diğer maligniteleri ise melanom, sarkom ve lenfomadır. 
Sarkomlar egzofitik, polipoid ve nadiren de ülseratif kitle şeklinde or-
taya çıkar. En sık semptom progresif disfaji ve kilo kaybıdır. Temel 
tedavi yöntemi, cerrahi rezeksiyondur. Metastatik hastalıkta dahi 
palyatif amaçlı rezeksiyon yapılabilir. Diğer bir palyatif yöntem ise 
stentlemedir. Adjuvan radyoterapi ve kemoterapinin rolü tartışma-
lıdır. Erken tanı ve cerrahi rezeksiyon sağkalımı uzatan en önemli 
faktörlerdir.
Anahtar kelimeler: cerrahi, sarkom, özefagus
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Resim 1.

P-186

izole sternuM Metastazı neDeniyle sternuM 
rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu yaPılan 
renal hüCreli karsinoM olGusu
Attila Özdemir, Mesut Buz, Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
Sağlık Bakanlığı Kartal S.B.Ü. Dr. Lütfi Kırdar E.A.H Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Bütün göğüs duvarı tümörleri primer değildir. Göğüs duva-
rında meme, akciğer ya da toraks dışı kaynaklı tümörlerinin metas-
tazları görülebilir. Hatta bazen göğüs duvarında ağrı ve ekspansiyon 
yapan kitle, metastaz yapmış bir tümörün ilk belirtisi olabilir. Göğüs 
duvarında hızlı büyüyen kitlelerde toraks dışından da kaynaklanabi-
leceği unutulmamalı ve bu nedenle geniş cerrahi rezeksiyonlar öncesi 
mutlaka sistemik hastalık ekarte edilmelidir.

Gereç veYöntem: Olgumuz, 58 yaşında erkek, göğüs ön duvarın-
da hızlı büyüyen ağrılı kitle ile başvurdu. Tru-cut biyopsi sonucu ma-
lign tümör olarak rapor edildi ancak ayırıcı tanıya gidilemediğinden 
hastaya insizyonel biyopsi yapıldı. Bu kez patoloji ilk planda böbrek 
kaynaklı malignite ile uyumlu geldi. PET/CT’de ve sternumdaki kitle 
haricinde belirgin tutulum izlenmemesi üzerine batın MR çekildi ve 
sağ böbrekte periferik yerleşimli 1 cm çapında şüpheli alan saptandı. 
Olguya öncelikli olarak mevcut kitlenin hızlı progresyon göstermesi 
ve oligo metastaz kabul edilmesinden dolayı parsiyel sternum rezeksi-
yonu + bilateral parsiyel klaviküla rezeksiyonu ve titanyum plaklar ile 
rekonstrüksiyon yapıldı. Olgunun takiplerinde klavikula hareketlerine 
bağlı yara yerinde açılma olması üzerine 1 ay sonra sağ nefrektomi 
sırasında yara yeri revizyonu yapıldı. 

Sonuç: Göğüs duvarı kitleleri, bazen uzak organ malignitelerin 
ilk bulgu verdiği metastazları şeklinde ortaya çıkabilir. Eğer palyatif 
bir rezeksiyon düşünülmüyor ve onkolojik bir cerrahi planlanıyor ise 
primer odak mutlaka kontrol altına alınmalı sistemik bir hastalığın 
olmadığı klinik ve radyolojik olarak kanıtlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Renal hücreli karsinom, İzole sternum metastazı, Sternum 
rezeksiyonu ve rekonstüriksiyonu.

P-187

lokal nükslerle seyreDen MaliGn fiBröz 
histiyositoM (Mfh) tanılı iki olGu: Cerrahi 
teDavinin sağ kalıMa etkisi
Attila Özdemir, Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Mesut Buz, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
Sağlık Bakanlığı Kartal S.B.Ü. Dr. Lütfi Kırdar E.A.H Göğüs Cerrahisi Kliniği

Amaç: Malign Fibröz Histiyositom (MFH) erişkinlerde en sık gö-
rülen yumuşak doku sarkomudur, sık rekürrens ve kısa sağ kalım 
gibi agresif özelliklere sahiptir. MFH’lu olgular % 44 oranında lokal 
nükslerle izlenir. Tedavide kemo-radyoterapiye hassas bir tümör ol-
mayıp geniş cerrahi rezeksiyon ve rekonstrüksiyon önerilmektedir. 
Sunduğumuz her iki olguda da lokal nüksler sonrasında cerrahi te-
davi ilk tercih olmuştur. 

Gereç veYöntem: İlk olgumuz 56 yaşında erkek, sol memede kitle 
nedeniyle 2011 yılında ilk eksizyonel biyopsi yapılıyor. Postoperatif 
patolojisi yumuşak doku sarkomu MFH grade 2 olarak raporlanması 
üzerine göğüs cerrahi kliniğine refere edilen hastaya 3-4-5 kostanın 
parsiyel rezeksiyonu dahil göğüs ön duvarı tam kat rezeksiyonu son-
rasında latissimus dorsi kas flebi + titanyum mesh ile rekonstrük-
siyonu yapıldı. İkinci olgumuz 41 yaşında erkek, 2011 yılında dış 
merkezde sol skapula posteriorunda kitle nedeniyle 4 kez eksizyon 
yapılan hasta lokal nüks nedeniyle polkliniğimize başvurdu. Hastaya 
ilk planda skapula medial kenarı ile birlikte 4-5-6. kostaların parsiyel 
rezeksiyonu ile birlikte tam kat göğüs duvarı rezeksiyonu ve kompozit 
mesh üzerine latissimus dorsi kas flebi ile rekonstrüksiyonu yapıldı. 
Her iki olguda ilk tanı konulduğu andan bugüne kadar geçen 8 yıllık 
sürede bir çok defa lokal nüks nedeniyle opere edilmiş olup halen 
ayaktan poliklinik takipleri yapılmaktadır.

Sonuç: MFH erişkinlerde en sık görülen yumuşak doku sarkomu-
dur. Tedavisinde kemo-radyoterapiye hassas bir tümör olmayıp geniş 
cerrahi rezeksiyon ve rekonstrüksiyon önerilmektedir. Bu tümör gru-
bunda bizim her iki olgumuzda yaptığımız ve literatürde önerildiği 
gibi tedavide onkolojik sınırlar dahilinde yapılan tam kat göğüs du-
varı rezeksiyonları hatta palyatif rezeksiyonlar ilk tercih olarak akılda 
tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: MFH, Tam kat göğüs duvarı rezeksiyonu, Lokal nüks

P-188

Bronşial kistlerin eşlik etiği sywer-jaMes-
MaCleoD senDroMu: olGu sunuMu
Mahmut Subaşı1, Mehmet Furkan Şahin1, Ahmet Güngör1, Alkın 
Yazıcıoğlu1, Gülden Aydoğ2, Erdal Yekeler1

1SBÜ, Ankara Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Kliniği, Ankara. 
2SBÜ, Ankara Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara.

Amaç: Swyer-James-Macleod Sendromu olgusunun klinik özellik-
lerinin tartışılarak cerrahi tedavisinin sunulması amaçlandı. Yöntem: 
21 yaşında erkek hasta son 4-5 yıldır tekrarlayan akciğer enfeksiyonu 
anamnezi ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayene yapıldı, akciğer fil-
mi, bilgisayarlı tomografi, ventilasyon perfüzyon sintigrafisi istendi.

Bulgular:  Fizik muayenesinde sol alt zonda solunum sesleri azal-
mıştı. Akciğer grafisinde sol akciğerde volüm artışı, sol alt zonda mul-
tipl oval opasiteler ve hiperinflasyonla karakterize amfizem alanları, 
mediastende karşı tarafa itilme izlendi. Bilgisayarlı tomografide sol 
akciğer alt lob bazal segmentlerinde yaygın amfizem ve pulmoner 
vaskülaritede azalmayla birlikte en büyüğü 3,8 cm olan multipl kistler 
izlendi. Alt lob süperior segment korunmuştu. Ventilasyon perfüzyon 
sintigrafisinde sol alt lob bazalinde fotopenik alanlar izlendi. Hastaya 
sol torakotomi insizyonuyla anatomik sol alt lob bazal segmentekto-
mi yapıldı. Patolojik inceleme sonucu kronik bronşitis, amfizem ve 
enfekte pulmoner bronşial kist olarak yorumlandı. 
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Sonuç: Swyer-James-MacLeod Sendromu veya Bret Sendromu, 
postinfeksiyöz obliteratif bronşiyolite bağlı gelişen tek taraflı lüsen ak-
ciğer olarak görülen nadir bir akciğer hastalığıdır. Karakteristik olarak 
çocukluk döneminde adenovirus veya mycoplasma pneumoniae en-
feksiyonu gibi viral bir solunum yolu enfeksiyonunu izler. Pulmoner 
arterlerin hipoplazisi/agenezisi, pulmoner parankimin hipoperfüzyo-
nuna yol açar. Tedavisi çoğu zaman konservatiftir ve genellikle enfek-
siyon yönetimini içerir ve ayrıca olası enfeksiyonları önlemeye yöne-
liktir. Grip ve pnömokok aşıları uygulanmalıdır. Pnömonektomi veya 
lobektomi gibi cerrahi prosedürler, tekrarlayan enfeksiyon durumun-
da etkilenen akciğer bölümleri için endikedir. Aynı lobda bronşiyal 
kistin eşlik ettiği Swyer-James-MacLeod Sendromu literatürde nadir 
olması nedeniyle sunmaya değer bulduk.
Anahtar kelimeler: cerrahi, bronşial kist, Sywer-James-Macleod Sendromu

 
Resim 1

P-189

PostentüBasyonel trakeal stenozlarDa 
Cerrahi yaklaşıM
Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik, Mehmet Ağar, İlham Gülçek, 
Muhammed Kalkan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD.

Özet: Postentübasyonel trakeal stenoz (PETS); uzun süre meka-
nik venilatöre bağlı olgularda, endotrakeal tüp kafının trakeaya aşırı 
basınç uygulaması ile trakeal kartilajın lokal iskemik nekrozu ve gra-
nülasyon dokusunun aşırı büyümesi sonucu meydana gelen, ciddi 
solunum sıkıntısına neden olan bir klinik durumdur. Entübasyon tüp-
lerinin ve yoğun bakım tekniklerinin gelişmesine rağmen saptanan 
trakeal stenozlar halen hayati tehdit etmektedir. 

Bu çalışmada İnönü Üniversitesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde 
PETS tanısı ile cerrahi uygulanan 13 olgu retrospektif olarak ince-
lendi. Olguların 9’u erkek, 4’ü kadın, yaş ortalaması 36,5 (14-64) 
idi. Entübasyon endikasyonu; 7 olgu travma, 2 olgu KOAH, 2 olgu 
cerebravasküler patoloji, 1 olgu aort diseksiyonu operasyonu, 1 olgu 
kardiyak arrest sonrası olduğu saptandı. Bütün olgular elektif şartlar-
da opere edildi. Operasyon öncesi bütün olgulara rijit bronkoskopi ile 

tekrarlayan trakeal dilatasyon uygulandı. Üç olgu çocuk, 10 olgu eriş-
kin yaşda idi. İki kız çocuk olguya öncelikle trakeal T-tüp uygulanarak 
(ortalama 2-3 yıl) fiziksel gelişimleri tamamlandı. Sonrasında trakeal 
rezeksiyon ve uç uca anastomoz uygulandı. Bir olguda anastomoz 
stenozu gelişti, postoperatif tekrarlayan trakeal dilatasyona cevap 
vermemesi üzere trakeal T-tüp tekrar uygulandı ve 3 yıl sonunda tra-
keal T-tüp sonlandırılarak şifa sağlandı. Bu olgu dışındaki olgulardan 
3’üne postoperatif 1-2 kez bronkoskopik dilatasyon ihtiyacı oldu. Bir 
olguya sağ torakotomi, 12 olguya collor insizyonla trakea rezeksi-
yonu ve uç uca anastomoz uygulandı. Postoperatif erken dönemde 
mortalite gözlenmedi. 

Trakea stenozunda elektif şartlarda trakea rezeksiyonu ve ucuca 
anastomoz ilk tercih olmalıdır. Preoperatif iyi yönetilen olgularda pos-
toperatif komplikasyon oranı az, başarı oranı yüksektir.
Anahtar kelimeler: Postentübasyonel,Stenoz, Cerrahi

P-191

akCiğer rezeksiyonu sonrası aMPiyeM 
ile Plevral reziDü Boşluk teDavisinDe ve 
torakotoMi insizyonu açılMasınDa vakuM 
yarDıMlı kaPaMa sisteMinin kullanılMası
Mehmet Oğuz Köksel, Hadra Şafak Üstük, Abdülkerim Bayülgen, Erhan 
Ayan
Mersin Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin

Giriş: Vakum Yardımlı Kapama Sistemi (VAK) göğüs cerrahisinde 
2006 yılından itibaren torasik ampiyem, bronkoplevral fistül ve plev-
ral boşluk problemlerinde geniş vaka serileri olmasa da kullanılmaya 
başlanmıştır. Bizde akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz, operas-
yon sonrası uzamış hava kaçağı, ampiyem ve akciğer ekspansiyonu 
kusuru nedeniyle uzun süre takip ettiğimiz 2 hastamız ile torakotomi 
insizyonu iyileşme sorunu ve açılma olan sekiz hastamızda VAK uy-
gulaması tecrübemizi sunmak istedik.

Olgu: Rezeksiyon sonrası ampiyem ve plevral rezidü boşluk geli-
şen iki hastamızın ilki olan erkek hastamızda akciğer skuamöz hücre-
li karsinom nedeniyle sağ alt lobektomi yapıldı. Toraks boşluğunda 
enfekte rezidü boşluğun kapatılması amacıyla VAK uygulandı. İkinci 
olgumuz kadın hasta idi. Destrükte akciğer nedeniyle dış merkezde 
sol pnömonektomi yapılan ve ampiyem nedeniyle 6 aydır tüp tora-
kostomiyle takip edilmiş olan hastaya kliniğimizde VAK uygulandı. 
Hastalara operasyonda 6. kot’a parsiyel rezeksiyon ve plevral deb-
ritman yapılıp kaviteye VAK süngeri yerleştirildi. Üç günde bir top-
lam 8-11 seans VAK değişimi yapıldı. Her iki hastada plevral rezi-
düel boşluğun kapatılması amacıyla VAK uygulaması sonrası plastik 
ve rekonstrüktif cerrahi ekibi ile birlikte pektoralis majör (olgu 1) ve 
latissimus dorsi (olgu 2) adale flepleri kullanılarak plevral boşluk dol-
duruldu. Cilt parsiyel olarak serbestleştirilerek ve kısmi olarak yapılan 
desepitelizasyon ile birlikte karşı karşıya gelecek şekilde primer olarak 
süture edildi. Post op grafilerde rezidüel boşluğun tamamen kapandı-
ğı görüldü ve hastalar sorunsuz şekilde taburcu edildi.

Torakotomi sonrası yara yerinde akıntı ve enfeksiyon gelişen, to-
rakotomi insizyonunun açıldığı 8 hastamızda açık pansuman yerine 
VAK uygulaması yapıldı. Hastalara ortalama 6 seans VAK uygulandı. 
Yara yeri iyileşen ve granülasyon dokusu oluşan hastaların insizyon-
ları primer olarak kapatıldı. Hastaların VAK uygulama süreçleri açık 
yara debridmanı yaptığımız hastalarla karşılaştırıldığında hastaların 
ağrı kesici kullanım miktarlarının anlamlı oranda azalmış olduğu tes-
pit edildi. 

Tartışma: VAK tedavisiyle tek tip emici aktivite uygulanması, ar-
teriollerde genişlemeyle yarada granülasyon dokusunun artmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca, yaradaki ödem ve sıvı eksüdasyonunu azalta-
rak bakteri kolonizasyonunu minimale indirip yaraya yapılan günlük 
pansuman ihtiyacını azaltmaktadır.

VAK tedavisi geleneksel tedavi yöntemlerine kıyasla sorunlu ya-
raların iyileşmesini hızlandırması, hastanede kalışı azaltması, mik-
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roorganizmaların dokudan daha erken eradikasyonunu sağlaması, 
mortaliteyi azaltması, tedavi süresini kısaltması ve tedavi başarısının 
artırılması nedeniyle güvenli bir seçenek olmaya başlamıştır.

Sorunlu, enfekte, plevrayla ilişkili torakotomi insizyonu ve ampi-
yeme dönüşen vakalarda, cerrahi mortalite ve morbidite riski yüksek 
olgularda, uzun hastane yatışlarında, VAK’ın alternatif bir yöntem 
olarak akılda tutulması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Vakum Yardımlı Kapatma Sistemleri, Plevral Boşluk, Ampiyem

Resim 1. Lobektomi Sonrası reziduel boşluk ve ampiyem nedeni ile VAK uygulaması

P-192

akCiğer kanserinDe sternotoMi yaklaşıMı
Mehmet Yıldırım, Recep Ustaalioğlu, İsmail Dal, Murat Yaşaroğlu, Bülent 
Aydemir, Ömer Giray İntepe, Melek Didem Peköz, Burak Odabaşı, Deniz 
Ezgi Mahmutoğlu, Semih Buluklu, Muharrem Çelik, Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Lokal ileri evre akciğer kanserinde cerrahi tedavinin sağ 
kalımı artırdığı bilinmektedir. Daha evvel unrezektable olarak kabul 
edilen hastaların bir kısmı sternotomi yaklaşımı ile operable olarak 
değerlendirilebilir. Bu çalışmada son 10 yıl içerisinde kliniğimizde lo-
kal ileri evre akciğer kanseri olgularına sternotomi ile yaklaştığımız 
olgular değerlendirilecektir. Yöntem: Tıbbi kayıtlar geriye dönük ola-
rak incelenerek 2009 - 2019 yılları arasında kliniğimizde sternotomi 
ile yaklaştığımız akciğer kanseri olguları tarandı. Olgulara ait erken 
dönem komplikasyonlar ve sağ kalım durumları araştırıldı. Bulgular:  
Sternotomi ile akciğer kanserine yaklaştığımız 13 olgu tespit edildi. 
Hastaların tamamı erkekti. Ortanca yaş 64 (en küçük:52, en bü-
yük:77) olarak saptandı. Beş hastaya pnömonektomi uygulanırken, 
3 hastaya lobektomi ameliyatı yapılmıştı. Sekiz hastada akciğer re-
zeksiyonu yapılabilmiş, 5 hasta ise yapılan eksplorasyon sonrasında 
unrezektable olarak değerlendirilmiştir. Rezeksiyon yapılan hastalar-
da sternotomi yaklaşımının tercih edilmesinin en sık sebebi intra pe-
rikardiyal girişim gereksinimidir (5 hasta). Bunun yanında 1 hastada 
atrium rezeksiyonu, 1 hastada sternum rezeksiyonu, 1 hastada ise 
innominate ven rezeksiyonu gereksinimi nedeniyle sternotomi yakla-
şımı seçilmiştir. Akciğer rezeksiyonu yapılan 8 hastanın 3’ünde majör 
komplikasyon gelişmiştir. Bir hastada intraoperatif majör hemoraji, 
1 hastada postoperatif majör hemoraji, 1 hastada ise postoperatif 
dönemde ARDS gelişmiştir. İki hastada peroperatif dönemde exitus 
gelişmiştir. Akciğer rezeksiyonu yapılan 8 olguda ortalama sağ kalım 
28.6 ay (en küçük:0, en büyük:112 ay) olarak hesaplanmıştır. Sonuç: 
İleri evre akciğer kanseri olguları, tecrübeli bir cerrah tarafından de-

ğerlendirilmeden evvel unrezektable olarak kabul edilmemelidir. Bu 
operasyonlar doğası gereği yüksek riskli operasyonlardır. İyi seçilmiş 
olgularda sternotomi ile akciğer rezeksiyonu yaklaşımı sağ kalımı 
artırmaktadır.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, sternotomi, lokal ileri evre akciğer kanseri

 
Resim 1. Sol Atrium Duvarını İnvaze Eden Akciğer Kanseri Olgusu

Tablo1. Olgulara Ait Komplikasyon ve Mortalite Bilgileri

Numara Cinsiyet Yaş Operasyon Komplikasyon Survey

1 E 63 Sağ Pnömonektomi ve Sol atrium 
Rezeksiyonu

Post Operatif Kanama Post Operatif 
Exitus

2 E 71 Sağ Pnömonektomi ARDS Post Operatif 
Exitus

3 E 52 Eksplorasyon (Biatrial Tutulum Nedeniyle 
Unrezektable)

- 24 ay (halen sağ)

4 E 58 Sağ Pnömonektomi - 25 ay (halen sağ)

5 E 61 Sağ Pnömonektomi İntra Operatif 
Kanama

17 ay (halen sağ)

6 E 57 Eksplorasyon (Multiple N2 Nedeniyle 
İnoperable)

- 13 ay

7 E 67 Sağ Üst Lobektomi - 57 ay (halen sağ)

8 E 64 Eksplorasyon (Unrezektable) - 8 ay

9 E 56 Sol Üst Lobektomi + Sternum Rezeksiyonu - 11 ay

10 E 77 Eksplorasyon (Unrezektable) - 25 ay

11 E 76 Sol Üst Lobektomi + İnnominate Ven 
Rezeksiyonu

Uzamış Hava Kaçağı 112 ay (halen 
sağ)

12 E 65 Eksplorasyon (Siner Sonrası PHT Nedeniyle 
İnoperable)

Sternal Dehisens 95 ay (halen sağ)

13 E 77 Sağ Pnömonektomi - 7 ay

P-193

GorhaM-stout senDroMu ve şilotoraks 
Birlikteliği
Recep Ustaalioğlu, Seçkin Deniz, Deniz Ezgi Mahmutoğlu, Kemal 
Demircan, Kübra Çetinkaya, Mehmet Yıldırım, Tamer Okay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek EAH Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş: Gorham-Stout sendromu lokalize lenfatik damarların endo-
telyal proliferasyonuna bağlı kemikte absorbsiyon ve destrüksiyonun 
geliştiği düşünülen nedeni tam olarak bilinmeyen nadir görülen bir 
hastalıktır.

Bu olguda nadir görülen bir hastalık olan Gorham-Stout sendrom-
lu perikardiyal tamponad nedeniyle pencere açılan hastada şilotoraks 
birlikteliği sunulmak istenmiştir.

Olgu: 41 yaşındaki erkek hasta, nefes darlığı nedeniyle hastane-
miz acil servisine başvurmuş. Bilinen kardiyak geçmişi olmayan, 2 
yıl önce plevral efüzyon öyküsü olan, Gorham-Stout sendromu tanısı 
ile takip edilen ve 2010 yılında C1-2 vertebra korpuslarında görülen 
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destrüksiyonlar nedeniyle opere edilen hastanın yapılan acil eko-
sunda tamponada neden olmayan perikardiyal efüzyon saptanması 
üzerine yatırılarak takip ve tedavi planlanmış. Hastanın takiplerinde 
nefes darlığının artması, hastada hipotansiyon ve taşikardi gelişmesi 
üzerine yoğun bakım ünitesine alınan hastaya, acil perikardiyosen-
tez uygulanarak hastanın hemodinamisi düzeltilmiş. Servis takibinde 
stabil gözlenen hasta taburcu edilmiş. Yaklaşık 2 hafta sonra baş dön-
mesi ve gözlerde kararma şikayetleriyle acil servise başvuran hasta-
da tekrar perikardiyal efüzyon saptanması üzerine hasta tarafımıza 
danışıldı ve operasyon planlanarak yatırıldı.Sol mini torakotomi ile 
perkardiyal pencere açılan ve 500 cc kadar plevral efüzyon mayii 
ve 1000cc kadar yoğun görünümde perikardiyal mayii aspire edildi. 
Postoperatif servis takiplerinde şilöz görünümde plevral mayii drena-
jı saptanan hastanın yapılan mayii örneklemesinde trigliserid değeri 
175 mg/dl saptanması üzerine şilotoraks düşünülerek hastanın oral 
beslenmesi sonlandırıldı. Parenteral nutrisyon tedavisine başlandı. 2 
hafta kadar bu şekilde takip ve tedavi edilen hastanın mayiisi seröz 
karaktere dönmekle birlikte trigliserid içeriği 36 mg/dl olarak tetkik 
edildi. Perikardiyal ve plevral sıvı kütürlerinde üreme saptanmayan 
hastanın yağsız diyetle oral beslenmesi açıldı. Hastanın günlük drena-
jının sonlanmasıyla dreni alınarak taburculuğuna karar verildi.

Sonuç: Gorham-Stout sendromu lokalize lenfatik damarların en-
dotelyal proliferasyonuna bağlı kemikte destrüksiyonun geliştiği dü-
şünülen, plevral ve perikardiyal efüzyonun da eşlik edebildiği nedeni 
tam olarak bilinmeyen nadir görülen bir hastalıktır. Genelde çocuk-
luk çağında görülmekle ve tanı konulmakla birlikte ileri yaşlarda da 
tanı konulan olgular bulunmaktadır. Lenfoproliferatif patolojik seyir 
izleyen, lenfatik obstrüksiyon gözlenen bu hasta grubunda plevral ve 
perikardiyal efüzyon kliniği de gözlenmektedir,
Anahtar kelimeler: gorham-stout sendromu, perikardiyal tamponad, plevral 
efüzyon, şilotroraks

P-194

GeBelikte Gelişen ve Post PartuM DöneM De 
tekrarlayan sPontan PnöMotoraks olGusu
Suzan Temiz, Gönül Gülmez, Oğuzhan Turan, Chinara Karımlı, Ömer 
Önal, Ömer Faruk Demir, Leyla Hasdıraz, Fahri Oğuzkaya
Erciyes Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kayseri

Giriş: Subplevral büllerin veya bleblerin spontan rüptürü sonucu 
oluşan spontan akut pnömotoraks gebelikte nadiren görülmektedir. 
Literatürde sınırlı vaka bildirilmekle birlikte hamilelikte insidansı 1,2-
6/100000 olarak tespit edilmiştir. 27 yaşında gebeliğinin 34. haftasın-
da takip edilen tekrarlayan spontan pnömotoraks vakasını sunmayı 
amaçladık.

Olgu: 27 yaş bayan hasta 34 haftalık gebeliği mevcut göğüs ağrısı 
ile acil servise başvuruyor. Yapılan muayenede sol tarafta havalanma 
azlığı mevcut koruma önlemleri sonrasında çekilen grafide sol hemi-
toraksta da 4 kot altında ve lateralden ayrılmış olarak pnömotoraks 
hattı görünmekte olduğu için hastaya sol tüp torakostomi uygulandı. 
Fetus ve annenin takiplerinde patolojik durum gözlenmedi. 6. günün-
de göğüs tüpü çekilerek taburculuğu yapıldı.

Hasta gebeliğinin 38. haftasında doğumunu sezeryan ile yaptı; 
sağlıklı bir kız çocuğu oldu. Doğumdan yaklaşık 2 ay sonra hasta 
nefes darlığıyla acil s erviste değerlendirildi.Hastanın ilk atağında ol-
duğu gibi grafide sol 4 kot altında pnömotoraksı mevcut olunca klini-
ğimize yatışı verildi 48 saat sürekli O2 ile takip edildi. Posteroanterior 
akciğer grafisi ile takiplerin de görünümde azalma olmadı, cerrahi 
planlandı. Hastaya sol VATS yapıldı; apeksteki büllöz alan görüldü.
Cerrahide wedge rezeksiyon ve apikal plörektomi yapıldı.Hastanın 
4.gününde göğüs tüpü klemplendi ve 5. günü çekildi. Vitalleri stabil 
olan hastanın rutin poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi.

Tartışma: Hamilelik döneminde gelişen pnömotoraks hem anne 
hem fetüs için riskler oluşturabilir. Hastanın takibinde; grafi çekimi 
yapılırken bebek için koruyucu kurşun örtü kullanıldı ve annenin 

günlük oskültasyonla sık aralıklarla muaynesi yapıldı. Akciğer eks-
pansasyonu sağlanınca göğüs dreni çıkarıldı. Bu dönemde anne için 
Kadın doğum ve hastalıkları kliniğinin desteği oldu.

Sonuç: Gebelikte gelişen pnömotoraksın tedavisi için belirlenmiş bir 
rehber bulunmamaktadır. Hastamızın 3 yıldır aktif şikayeti olmamakla 
birlikte polikliniğimizce takiplerine devam edilmektedir. Çok nadir olsa 
da gebe bir hastada; hem annenin hem bebeğin risk altında olabilece-
ği;spontan pnömotoraks gelişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: gebelikte spontan pnömotoraks, postpartum pnömotoraks, 
spontan pnömotoraks

Resim 1. a: ilk pnömotoraks atağında çekilen grafi pnömotoraks alanını ve fetus için uygulanan 
koruma görülmekte. b: göğüs dreni çıkarıldıktan sonraki grafi c: postpartum dönemde tekrarlayan 
pnömotoraks alanı görülmekte d: cerrahi sonrasında kontrol grafisi e: postop göğüs dreni çıkarıldık-
tan sonraki grafisi f: takibinin 3. yılında poliklinikte çekilen grafisi

P-195

80 yaşınDaki erkek hastaDa tanı konulan Dev 
PulMoner arteriyovenöz MalforMasyon
Mertay Boran1, Ertay Boran2

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Düzce

Giriş: Pulmoner arteriyovenöz malformasyonlar (PAVM) nadir gö-
rülen pulmoner vasküler anomalilerdir. PAVM %50, 20 yaşlarında, 
%90, 40 yaşında kadar semptomatik hale gelmektedir. Hastaların 
çoğu asemptomatik olsa da, PAVM'ler soldan sağa şant akımından 
dolayı dispneye neden olabilir. PAVM %53-70 alt loblarda, % 75 
tektir, Drenaj genelde sol atriumadır. Bu olguda 80 yaşındaki erkek 
hastada sağ alt pulmoner ven ile sağ basiler pulmoner arter arasında 
saptanan devasa bir PAVM sunulmaktadır.
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Olgu: 80 yaşında erkek hasta dispne ile şikayeti ile başvurdu, 
Arterial kan gazında Ph 7.4, pO2 61 mmHg, s02,% 90 ve Co2 31 
mmHg idi. Hemoglobin 14.8 g/dl, eritrosit 10.3 saptandı. Toraks BT 
anjiyografide sağ alt lob superior segmentte, sağ alt pulmoner ven ve 
sağ baziler pulmoner arter arasında 5.5.cm boyutunda PAVM sap-
tandı. Ekokardiyografide ciddi mitral ve triküspit kapak yetmezliği 
saptandı. Pulmoner arter basıncı 45 idi. Sağ kalp yetmezliği ve alt 
solunum yolu tedavisi uygulandı. Yaşı ve komorbiditeleri nedeniyle 
cerrahi rezeksiyon uygulanmadı.

Tartışma: PAVM, hastamızda olduğu gibi uzun yıllar boyunca tanı 
konulamayan nadir pulmoner vasküler anomalilerdir. Hastamızda 
palyatif tedavi uygulandı

Kaynaklar
1. Khurshid I, Downe GH, Pulmonary arteriovenous malformation. Postg-

rad med J 2002: 78; 191-197
2. Liechty KW, Flake AW. Pulmonary vascular malformations. Seminars in 

Pediatric Surgery 2008:17, 9-16
Anahtar kelimeler: pulmoner arteriovenöz malformasyon, akciğer, geriatrik hasta

Resim 1. Sağ alt lobta PAVM

P-196

linGula arterinin naDir Bir varyasyonu; 
viDeotorakoskoPik sol alt loBektoMi olGusu
Güntuğ Batıhan, Kenan Ceylan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve 
Cerrahisi EAH, İzmir

Giriş: Pulmoner arter dallarının literatürde tanımlanmış birçok 
varyasyonu bulunmaktadır. Cerrahi rezeksiyonların güvenle yapıla-
bilmesi için temel anatominin bilinmesinin yanında bu varyasyonla-
rın da bilincinde olmak gerekmektedir. Bu durum özellikle iki boyutlu 
görüntü sağlayan monitörler üzerinde gerçekleştirilen videotorakos-
kopik akciğer rezeksiyonlarında önemini daha da arttırmıştır. 

Akciğer kanseri tanısı ile videotorakoskopik sol alt lobektomi ope-
rasyonu uygulanan olgumuzda tespit ettiğimiz anormal dallanan lin-
gula arterini peroperatif görüntüler eşliğinde sunmayı amaçladık.

Olgu: 57 yaşında erkek hasta sol akciğer alt lob bronş karsinomu 
tanısı alarak operasyon planıyla kliniğimize yatırıldı. Operasyon ha-
zırlıklarının tamamlanması sonrasında hastaya sol videotorakoskopi 
uygulandı. Operasyonda alt loba giden pulmoner arter dallarının 
diseksiyonu amacıyla interlober fissür diseke edildi. Yapılan dikkatli 
ve tam diseksiyon neticesinde interlober arterin alt lob süperior ve 
posterior bazal segment arterlerini verdikten sonra, lingula arterinin 
anteromedial bazal ve lateral bazal segment arterleri ile birlikte aynı 
kökten dallandığı tespit edildi. Bu nedenle lingula arterinin korunabil-
mesi amacıyla anteromedial bazal ve posterior bazal segment arter-
leri ayrı ayrı kesildi. Akabinde alt lob süperior arter dalı da kesilerek 
lingula arteri korunabildi. Sol alt lobektomi tamamlanarak operasyon 
komplikasyonsuz sonlandırıldı. Postop dönemi sıkıntısız geçen hasta-
nın direni 3. gün sonlandırıldı ve hasta eksterne edildi.

Tartışma: Akciğer kanseri nedeniyle opere edilen hastaların 
%16,4’ünde pulmoner arter ve dallarına ait varyasyonlar görülebil-
mektedir. En sık görülen varyasyonlardan biri mediastinal lingular ar-
terdir. Bu varyasyonda lingula arteri sol ana pulmoner arterin verdiği 
ilk daldır ve üst loba giden diğer dallar lingula arterinden köken alır. 

Son yıllarda VATS üst lobektomilerde, uzamış hava kaçaklarının 
önüne geçebilmek amacıyla uygulanan “fissure-less” tekniği dene-
yimli cerrahlar arasında yaygınlaşmıştır. Arter diseksiyonu esnasında 
interlober fissürün açılmadığı bu tarz tekniklerde lingula arterinin var-
yasyonları çok daha önem arz etmektedir. 

Olgumuzda lingula arteri, interlober arterin beklenenden çok daha 
distalinden, bazal segment arterleri seviyesinde çıkmaktadır. Bu du-
rum sol alt lobektomi planlandığımız olgumuzda lingula arterini koru-
yabilmek için bazal ve alt lob süperior segment arterlerinin ayrı ayrı 
kesilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. 

Olgumuzda tarfilenen lingula arterinin bu varyasyonu literatürde 
daha önce bildirilmemiştir. Bu tarz varyasyonların bilinmesi olası 
komplikasyonların önüne geçme konusunda büyük önem taşımak-
tadır.
Anahtar kelimeler: Damar varyasyonu, Lingula arteri, VATS

Resim 1. İnterlober fissürün diseke edilmesi sonrasında lingula ve alt loba giden arter dalları izlen-
mekte.

P-197

sleeve rezeksiyon sonrası striktür Gelişen 
olGuDa enDoBronşiyal teDavi yaklaşıMıMız; 
naDir Bir olGu
Güntuğ Batıhan, Kenan Can Ceylan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve 
Cerrahisi EAH, İzmir

Giriş: Parankim koruyucu cerrahiler başlığı altında sınıflandırı-
lan bronkoplastik prosedürler genel olarak güvenli ve uygulanabilir 
yöntemler olmasına karşın komplikasyonları sıklıkla mortal seyreder. 
Bronkoplevral ve bronkovaskuler fistüller, anastomoz dehisensi, lokal 
rekürrens ve striktür komplikasyonlardan en sık karşılaşılanlarıdır. Bu 
makale ile küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı ile sağ sleeve üst lo-
bektomi operasyonu uygulanan ve takiplerinde anastomoz hattında 
striktür gelişen olgumuzda tedavi yaklaşımımızı sunmayı amaçladık.

Olgu: Sağ üst lob küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı ile sağ 
sleeve üst lobektomi operasyon öyküsü olan hasta post-op 8. ayda 
öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın 
çekilen akciğer grafisinde operasyon tarafında atelektazi ile uyum-
lu görünümü olması nedeniyle fiberoptik bronkoskopi uygulandı ve 
bronşiyal anastomoz hattında lümen açıklığının %90 oranında sir-
küler olarak daralmış olduğu izlendi. Hastaya elektif şartlarda rigid 
bronkoskopi planlandı. Genel anestezi altında yapılan rigid bronkos-
kopi ile daralmış olan anastomoz bölgesine balon dilatasyon uygu-
landı ve lümen açıklığı tama yakın sağlandı. Takiplerinde yakınmaları 
gerileyen hasta post-op 6. ayında olup nüks striktür gelişimi tespit 
edilmemiştir. 
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Tartışma: Bronşiyal sleeve rezeksiyon ilk olarak 1947 yılında Price 
Thomas tarafından tanımlanmıştır. Günümüze kadar gelen süreçte 
bronkoplastik prosedürler onkolojik prensiplere bağlı kalmak şartıy-
la gereksiz parankim kayıplarını engelleme konusunda büyük başarı 
sağlamıştır. Pnömonektomiyle kıyaslandığında daha düşük mor-
talite ve morbidite oranlarına sahip olan bu rezeksiyonlar birtakım 
komplikasyonları da beraberinde getirmiştir. Striktür gelişimi bron-
şiyal sleeve rezeksiyonlar sonrası görülebilen nadir komplikasyonlar-
dan biridir. Anastomoz bölgesinde kartilaj dokunun zayıflaması ve 
doku iyileşmesine sekonder kalın bir skar dokusu oluşması striktür 
gelişiminin temel mekanizmalarındandır. Kullanılan non-absorbable 
sütur materyallerinin de granülasyon dokusu oluşumunu arttırarak 
anastomoz hattında striktür oluşmasına neden olabileceği de görüşler 
arasındadır. 

Literatürde bu komplikasyon ile ilgili bildirilmiş az sayıda olgu 
olup temel yaklaşım bronkoskopik balon dilatasyon+/-koterizasyon, 
striktür tekrarlar ise endobronşiyal stent uygulaması şeklindedir. Fa-
kat özellikle fibrotik stenozlarda tekrarlama riskinin yüksek olması 
nedeniyle dilatasyon akabininde stent yerleştirilmesi düşünülebilir. 
Striktürün ikinci bir operasyon ile segmenter olarak rezeke edilmesi 
de tedavi seçenekleri arasındadır fakat olgunun pnömonektomiye ta-
mamlanması son çare olarak düşünülmelidir. 

Sonuç olarak bronşiyal sleeve rezeksiyonlar sonrası klinik durumda 
beklenmeyen değişiklik varlığında fiberoptik bronkoskopik bakı mut-
laka yapılmalıdır. Striktür tespit edildiği takdirde tedavide ilk basamak 
olarak endobronşiyal yöntemler tercih edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Dilatasyon, Rijit Bronkoskopi, Sleeve rezeksiyon, Striktür

Resim 1. Rigid bronkoskopi ile balon dilatasyon uygulanan striktür alanı izlenmekte.

P-198

PulMoner arteryavenöz MalforMasyonlar
Recep Ustaalioğlu, Seçkin Deniz, Melek Didem Peköz, Semih Buluklu, 
İsmail Dal, Bülent Aydemir, Mehmet Yıldırım, Tamer Okay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek EAH Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş: Pulmoner arteryovenöz malformasyon (AVM) pulmoner 
arteryal sirkülasyondan pulmoner venöz sirkülasyona, arada ka-
piller yatak olmaksızın, direkt bağlantısı olan anormal damarlardır. 
Pulmoner arteryovenöz malformasyonlar, daha nadir olarak doğru-
dan torasik aortadan köken alan vasküler yapılar ile pulmoner arter-
yal ve venöz sirkülasyon arasında da olabilmektedir. Asemptomatik 
vakalar olduğu gibi hayatı tehdit edici hemoptizi, hemotoraks gibi 
klinik sonuçlarda görülebilir. 

Bu sunumda doğrudan torasik aortadan köken alarak pulmoner 
arter ve venlere fistülize olan aortapulomoner şant olgusu paylaşıl-
mıştır.

Olgu: 25 yaşındaki erkek hasta, şiddetlenen öksürük ve öksürmek-
le birlikte köpüklü kanlı balgam gelmesi nedeniyle önce 1. basamak 
bir sağlık kuruluşuna başvurmuş. Pnömoni olduğu düşünülen hasta 
2. basamak sağlık kuruluşuna yönlendirilmiş. Burada yapılan tet-
kiklerinde akciğer damarlarında genişleme olduğu söylenmiş. Bunu 
üzerine kendi isteğiyle tarafımıza başvuran hastanın ileri tetkikleri ya-
pıldı. Toraks BT’sinde inen torakal aortadan köken alarak sağ ve sol 
dallara ayrılan, sağda alt lobda pulmoner arter ve vene fiztülize, solda 
ise pulmoner vene fistülüze olan vasküler yapılar izlendi. Girişimsel 
radyoloji bölümüyle istişare edilen hastaya DSA (digital subtraction 
angiography) yapıldı. Distal inen torakal aortadan köken alan sağda 
belirgin pulmoner arter distal kesimleriyle bağlantılı tübülo-tortüyoz 
dilate vasküler yapılar izlendi. Yapılan selektif kataterizasyonun ardın-
dan her iki dal embolize edildi. İşlem sonrası çekilen kontrol Toraks 
BT’sinde aortadan köken alan vasküler yapının lümeninin emboli-
zasyon materyalleri ile oklüde edildiği görüldü. Şikayetleri gerileyen 
hastanın şifa ile taburculuğuna karar verildi.

Sonuç: Pulmoner vasküler sirkülasyonda arteryovenöz fistüller 
ve aortapulmoner şantlar nadir görülen malformasyonlardandır. 
Öksürük, hemoptizi, hemotoraks gibi farklı şikayet ve bulgularla 
kendini gösterebilmektedirler. Tedavileri ise yalnız major cerrahi gi-
rişimler olmayıp, anjiografi ile embolizasyon yapılarak da mümkün 
olabilmektedir. 
Anahtar kelimeler: aortapulmoner şant, a-v fistül, pulmoner avm

P-199

ultrason eşliğinDe Perkutan transtorasik 
tru-Cut BiyoPsilerin tanı Değeri ve Güvenliği
Alperen Kayalı1, Kerem Karaarslan2

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Hatay 
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Hatay

Giriş: Akciğer patolojilerinin tanısını koymak için, Bilgisayarlı 
Tomografi (BT) eşliğinde biyopsi en çok kullanılan yöntemidir. 
Akciğer gibi içi hava dolu organların değerlendirilmesinde ultrasonun 
yeri oldukça düşüktür. Ancak periferal yerleşimli intratorasik lezyon-
lar uygun pencere sağlayacağından ultrason ile değerlendirmeye ve 
biyopsi almaya olanak sağlar. İşlemin eş zamanlı olması (real-time) ve 
radyasyon içermemesi dolasıyla BT ile alınan biyopsilere göre avan-
taj sağlamaktadır.

Çalışmamızda ultrason eşliğinde perkütan transtorasik tru-cut bi-
yopsilerin tanı değeri ve güvenliğini değerlendirildi.

Materyal-Metod:  Biyopsilerin ultrason rehberliğinde yapılıp yapı-
lamayacağı; hastaların tanı amaçlı işlem öncesi çekilen BT ve PET/
BT tetkikleri ile değerlendirildi. Biyopsi öncesi hastaların tam kan sa-
yımı ve kuagülasyon testleri değerlendirildi. Bütün biyopsiler uygun 
saha temizliği ile lokal anestezi altında ve ultrason rehberliğinde ya-
pıldı. Bütün hastalarda 17 gauge 10 cm co-aksiyel iğne ile ultrason 
eşliğinde lezyona girildi. Co-aksiyel iğne içerisinden 18 gauge 12 cm 
tam otomatik tru-cut biyopsi tabancası gönderilerek biyopsiler alındı. 
Co-aksiyel teknik sayesinde bütün hastalardan tek girim ile en az 2 
kere parça alındı. Hastalar 4 saat gözlemde tutularak ve kontrol akci-
ğer grafileri değerlendirilerek aynı gün taburcu edildi.

Sonuçlar:  Çalışmaya 2017-2018 yılları arasında transtorasik bi-
yopsi nedeni ile başvuran ve bunlardan ultrason eşliğinde biyopsisi 
gerçekleştirilen toplam 49 hasta dahil edildi. 42 hasta erkek, 7 hasta 
kadın cinsiyette olup yaş ortalaması 61.8 bulundu Ultrason eşliğine 
perkütan transtorasik 49 biyopsinin sadece 2 tanesinde tanı konula-
madı (%4). Hiçbir hastamızda komplikasyon izlenmemiştir. 

Tartışma:  Akciğer parankimi yoğun hava içerdiği için ses dalga-
larının iletilmesine olanak sağlamaz. Bu nedenle ultrasonun akciğer 
lezyonlarının değerlendirilmesinde yeri sınırlıdır. Periferal yerleşimli 
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lezyonlar uygun ses penceresi sağlayacağından görüntü elde etmek 
mümkün olmaktadır. Ultrasonun iyonizan radyasyon içermemesi en 
önemli avantajlarından biridir ve eş zamanlı görüntü elde olunması 
ile iğnenin manüplasyonunu daha kolay hale getirmektedir. Tru-cut 
biyopsi iğnesi şutlandığında tam olarak lezyonun neresinden parça 
alındığı eş zamanlı olarak izlenebilmektedir. 

Literatürdeki diğer çalışmalara benzer şekilde biz de çalışmamız-
da yaklaşık %96 gibi yüksek tanı etkinliği sağladık. Ultrason ile kistik 
solid ayrımı BT’ye göre daha iyi yapılabilmektedir, bu sayede nekro-
tik tümör alanları ultrason ile daha iyi tespit edilebilmektedir. Ayrı-
ca hiçbir hastamızda komplikasyon gelişmedi. Lezyonların periferal 
yerleşimli olması pnömotoraks riskini belirgin azaltmaktadır. Ayrıca 
işlem sırasında yapılan doppler ultrason ile biyopsi alanındaki vaskü-
ler yapılardan kaçınılarak kanama riskinin azaldığı düşüncesindeyiz.

Sonuç olarak ultrason eşliğinde transtorasik tru-cut biyopsi etkin ve 
güvenli bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: tru-cut, ultrason,perkütan, biyopsi

Tablo 1. Biyopsi sonuçları, hasta sayıları ve yüzdeleri

TANI HASTA SAYISI %

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri 29 61.7
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri 5 10.6
İnflamasyon 7 14.8
Metastaz 3 6.3

Lenfoma 2 4.2
Malign Mezotelyoma 1 2.1

P-200

akut solunuM yetMezliği: 21 yaşınDa sereBral 
Palsili kızDa: yeMek asPirasyonu Mu veya 
konjenital hiPoPlastik akCiğer Mi?
Ertay Boran1, Mertay Boran2

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Düzce

Giriş: Konjenital akciğer hastalıkları ve eşlik eden solunum rahat-
sızlıkları intrauterin dönemde, doğumdan kısa bir süre sonra veya 
erişkin dönemde tanı alabilir. Pulmoner hipoplazi akciğer hem ağırlık 
hem de hacim olarak küçük olmasıdır. Psödoglandüler ve kanalikü-
ler fazda etkilenmeler sonucunda ortaya çıkar. Primer ve sekonder 
pulmoner hipoplazi olarak gruplanabilir. 20 yaşında tanısı konulmuş 
konjenital akciğer hastalığı olan olguyu sunuyoruz.

Olgu: 21 yaşında bayan hasta akut solunum yetmezliği tanısı 
ile entübe mekanik ventilatöre bağlı olarak YBÜ’ ne kabul edildi. 
Hastada doğumdan sonra 1 ay içinde sağlık sıkıntısı başladığı an-
laşıldı. Hastanın kliniğinde; kooperasyon yok, mental retardasyon, 
dismorfik yüz ve vücüt yapısı, yatağ bağımlılık ve bakıma muhtaç 
vardı. Muhtemel tanımız serebral palsi oldu. Hikayede: hastanın son 
üç gündür beslenme sonrası öksürük atakları yaşadığı ve son günde 
solunum seslerin değişmesi üzerine 112 nin müdahe ettiği anlaşıldı. 
Hasta yakınından alınan bilgi doğrultusunda hastada gelişen solu-
num yetmezliğin yemek aspirasyonuna ikincil olabileceği düşünüldü. 
Akciğer grafisinde sağ hemitoraksı dolduran opasite ve sol hemito-
raksta kalbin yoklğu görüldü (fig 1). Dekstrokardi ilk ön tanı oldu. 
Fleksible bronkoskopi sırasında akciğerde bronş ağacında yemek 
materyali görülmedi sağ bronşun normal görünümde olduğu tespit 
edidi. İkinci asımda Toraks BT ve ekokardiografi yapıldı. Konjenital 
hipoplastik sağ akciğer(fig.2) ve normal anatomik yapı ve fonksiyon-
lara sahip dekstrokardi tanısı tedaviye ışık oldu. Hastanın solunum 
kapasitesi düşüktü ve tek akciğer ventilasyonu ile uyumluydu ve ye-
terliydi. Hasta başarı ile ekstübe edildi.

Sonuç: Konjenital akciğer hastalıkları erişkin yaşta solunum yet-
mezliği ile başvurabilir. Sebebi bilinmeyen solunum yetmezliğini 
aydınlatmak klinisyenler için beklenmedik yeni araştırma ufukları 
açabilir.
Anahtar kelimeler: akut solunum yetmeliği, konjenital hipoplastik akciğer, serebral 
palsi, dekstrokardi

Resim 1. PA akciğer grafi ve toraks bt de sağ akciğerin görünümü

P-201

trakeal Darlığa neDen olan retrosternal 
Guatr
Argün Kış1, Ümit Aydoğmuş1, Gökhan Öztürk1, Akın Özden2

1Pamukkale Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Denizli

Giriş: Trakeaya eksternal olarak bası yapan ve hava yolunu da-
raltan patolojilerin başında tiroit kitleleri gelmektedir. Malign veya 
benign tiroit büyümesi saptanmış kişilerin yaklaşık %30’nda komp-
resyona bağlı semptomlar görülmektedir. Kronik bası sonrası eforla 
artan dispne, stridor, öksürük şikayetleri olan hastalar astım tanısı ala-
bimektedir. Özellikle retrosternal uzanım gösteren tiroit, solunumsal 
komplikasyonlar gelişmeden fark edilemeyebilir. Gerek tiroidektomi 
öncesi güvenli hava yolu sağlanması ve uygun entübasyon yapılabil-
mesi; gerekse operasyon sonrasında trakeal anatominin korunması 
önemli bir sorun oluşturmaktadır. Trakeal stent uygulaması bu tür 
hastalarda olası solunumsal komplikasyonların önüne geçilebilir.

Olgu: Yetmişbir yaşında kadın hasta acil servise nefes darlığı şika-
yeti ile başvurmuştu. Astım nedeniyle bronkodilatatör kullanmakta, 
son bir yılda şikayetlerinde ve atak sayısında artış olduğunu özellikle 
1 aydır bir çok kere acil servise baş vurduğunu, efor ile şikayetleri-
nin şiddetlendiğini belirtmekte. Fizik muayenede dispneik, takipne-
ik olan hastanın stridoru ve ses kısıklığı da var. Akciğer grafisinde 
trakea kalibrasyonunda belirgin daralma ve mediastinal genişleme 
izleniyor. Toraks BT’de mediastene doğru uzanan nodüler ve kalsifik 
yapıda büyümüş tiroit ve buna bağlı trakea proksimalinde daralma 
izlenmekte. Genel cerrahi tarafından tiroidektomi planlanan hastaya 
öncesinde hava yolu devamlılığı sağlanması açısından stent takılması 
planlandı. Trakeanın dıştan bası ile daralmış proksimal kısmına rijit 
bronkoskopi ile nitinol stent yerleştirildi. Fleksibl bronkoskop yardı-
mı ile hasta entübe edildi. Postoperatif 2. hafta solunum sıkıntısı ile 
başvuran hastanın stentinin mukus ile tıkanmış olduğu izlendi. Stent 
çıkartıldığında trakeanın malezik ve lümenin tekrar kapanma eğili-
minde olduğu izlenmesi üzerine stent tekrar takıldı. Postoperatif 1. 
ayda stent çıkartıldı trakeanın bası nedeniyle daralan bölgesinin tama 
yakın düzeldiği ve hava akımını engellemediği izlendi. Hasta posto-
peratif 3. ayında sorunsuz takip edilmekte.

Tartışma: Trakeal darlık nedeniyle nefes darlığı, efor dispnesi, ök-
sürük gibi şikayetleri olan hastaların bir kısmı astım tanısı ile takip 
edilmekte ve gerçek tanıları çok sonra konulmaktadır. Akım volüm 
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eğrisinde izlenen fiks obstrüksiyon bulgusu ve akciğer grafisi ile hava 
yolu darlığı saptanabilir. Tirodektomi bu durumda definitif tedavi se-
çeneğidir. Ancak hava yolu güvenliği ve posttiroidektomi trakeoma-
lezi nedeniyle oluşabilecek kollapsı önlemek için stent uygulanması 
gerekebilir. Retrosternal uzanım gösteren dev guatr trakeaya bila-
teral bası yapar, kartilaj yapının bozulması sonucu nadir görülüren 
(%0,001) trakeomalazi meydana gelir, hayatı tehdit eden bir durum-
dur. Mukus tıkacı, migrasyon, kolonizasyon, granülasyon gibi komp-
likasyonlar tekrarlayan bronkoskopi ihtiyacı gerektirse bile, trakeal 
stent benign veya malign tüm hava yolu darlıklarında hayat kurtarıcı 
bir işlem olarak akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: retrosternal guatr,trakeal stent,trakeomalezi

Toraks BT ve akciğer grafileri

Toraks BT'de trakeanın dıştan bası ile daraldığı görülüyor Akciğer grafilerinde preopera-
tif trakeal daralma. Postoperatif stent ile ve stetn çıkartıldıktan sonra hava yolu açıklığı 
izleniyor.

P-202

torasik sPlenozis olGu sunuMu
Onur Volkan Yaran, Çiğdem Obuz, Altan Ceritoğlu, Cemal Aker, Ali 
Cevat Kutluk, Hasan Akın
S.B.Ü. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Göğüs Cerrahisi

Giriş: Torasik splenozis dalak ile birlikte diyafram rüptürünün eş-
lik ettiği nadir görülen toraks içerisinde multipl nodüler lezyonlar ile 
seyreden bir durumdur. Splenozis genellikle peritoneal kavite içeri-
sinde gelişir. Ancak hasar görmüş splenik hücreler diyaframı geçerek 
plevral kavite içerisinde de görülebilirler. Splenik hücreler parietal 
plevraya implante olduktan sonra görülebilir splenik dokulara trans-
forme olur. BT tanıda yardımcıdır ancak şüphede kalınan olgularda 
histolojik tanı operasyon ile konulmaktadır.

Olgu: 50 yaş erkek hasta 12 yıl önce ateşli silah yaralanması sebe-
biyle laparotomi ile splenektomi geçirmiş. 2017 nisan ayında anterior 
mediastinal kitle nedenli tetkik edilen ve tipB2 timoma tanısı alan 
hastaya sternotomi ile maksimal timektomi uygulanmış. Hastanın 
rutin kontrollerinde çekilen BT'de sol diyafram hernisine eşlik eden 
parietal plevra ve supradiyafragmatik alanda boyutu 3 cmyi bulan 
multipl nodüler lezyonlar gözlenmiş. Ön planda splenozis düşünülen 
ancak malignite ekarte edilemeyen hasta histopatolojik tanı amaçlı 
operasyona alındı. Frozen ile splenik doku olduğu belirtilen hastada 
ek cerrahi işlem yapılmadı.

Tartışma ve Sonuç:  Splenozis, travmatik (abdominal/torako-
abdominal) dalak rüptürü veya splenektomi sonrası gelişen dalak 
dokusunun ototransplantasyonudur. Görülme sıklığı travma sonrası 
%30-60 oranında bildirilmektedir. Splenik nodüller omental, mezen-

terik veya intestinal organların serozal yüzlerinde görülmekle birlikte; 
diyafragma hasarı da söz konusu ise intratorakal de yerleşebilmekte-
dir. Splenik ve torakal travma veya splenektomi anamnezi olan bir 
hastada eğer sol hemitoraksta diyafragmaya komşu nodüller saptan-
mışsa torasik splenozis ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Torasik splenozis, opere timoma, diyafram hernisi

Toraks BT

Resim 1. Sol hemitoraksta supradiyafragmatik ve ön mediastinal alanda yumuşak doku dansitesin-
deki kitleler gözlenmekte

P-203

intravenöz MaDDe BağıMlısınDa PnöMotoraks 
ile Prezente olan infektif enDokarDit, 
PnöMoni ve sePsis
Tuba Şahinoğlu, İsmail Levendoğlu, Hüseyin Yıldıran
Konya Numune Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya

Enfektif endokardit sık karşılaşılan klinik bir durum değildir.Ancak 
özellikle triküspit kapak ve pulmoner kapağı içeren sağ kalpte en-
fektif endokardit gelişme riski intravenöz uyuşturucu madde kulla-
nanlarda oldukça yüksektir.Bu hastalarda pulmoner emboli, sepsis 
ve pnömoni gibi çeşitli komplikasyonlarda enfektif endokardite eşlik 
edebilmektedir.Bu olgu ile de,tedavi altında eroin bağımlılığı olan, 
ateş ve sepsis kliniği ile değil, pnömotoraks semptomları ile hastane-
ye başvuran triküspit kapak endokarditi, pnömoni ve sepsisi olan bir 
hastayı sunmaktayız.

22 yaşında erkek hasta 3 gündür olan öksürük,sol yan ağrısı ve 
nefes darlığı şikayetleri ile ayaktan acil servise başvurdu.Hepatit C 
pozitifliği olduğu öğrenilen hastanın eroin bağımlılığı tedavisi için 3 
aydır Buprenorfin+nalokson ve pregabalin kullandığı,ancak sublin-
gual Buprenorfin+nalokson tabletini musluk suyu ile eriterek insulin 
enjeksiyonu ile el sırtından uyguladığı öğrenildi.Acil serviste yapılan 
muyenesinde genel durumu orta,tansiyonu 100/70mmHg,nabız 100/
dk idi.İnspeksiyonda sağ bacak distalinde eritem,hassasiyet,ısı artı-
şı,ayak parmak aralarında hafif maserasyon mevcuttu.Oskültasyon-
da bilateral bazallerde ince raller ve sol hemitoraksta azalmış solunum 
sesleri ve kardiyak üfürüm mevcuttu.EKG’si sinüs ritmi olan hastanın 
pa akciğer grafisinde sol pnömotoraksı ve bilateral infiltrasyonları ol-
duğu saptandı.Toraks BT’de solda pnömotoraks,sol akciğerde belir-
gin hacim kaybı, ayrıca her iki akciğer alt loblarda hava bronkogramı 
içeren konsolidasyon alanları ve solda minimal plevral effüzyon oldu-
ğu görüldü.Laboratuvar bulgularında;kreatinin:1.17mg/dl,üre:46mg/
dl,albumin:2.77g/dl,hb:10g/dl,wbc:12000/l,plt:130000/µl,antihcv:+ 
crp:260mg/dl prokalsitonin:7,37µg/l idi.Hastaya 28fr göğüs tüpü ile 
sol tüp torakostomi uygulandı.Solunum yetmezliğine yönelik inha-
ler tedavi, pnömoni için antibiyoterapi, antiviral tedavi ve antikoa-
gülan tedavi başlandı.Hasta 2.basamak yoğunbakım takibine alındı.
Kardiyoloji tarafından yapılan EKO’da EF:%60 ve triküspit kapakta 
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1,5x1,5cm ebadında yarı hareketli kitle(vejetasyon?) saptandı.Takip-
leri boyunca subfebril ateşi olan hastanın alınan kan kültürlerinde 
staphylococcus aureus üremesi oldu.Yatışının 7.gününde çekilen ak-
ciğer grafisinde akciğerin ekspanse olduğu görüldü.Göğüs tüpünde 
hava kaçağı ve drenajın olmaması üzerine göğüs tüpü çekildi.Kardi-
yoloji tarafından TEE,ileri tetkik ve tedavi amaçlı üst basamak has-
taneye sevk önerilmesi nedeniyle hasta 3. basamak sağlık merkezine 
sevk edildi. 

Hastanın acil servis başvuru şikayetleri pnömotoraks ve pnömoni 
kliniğine bağlı semptomlardı.Ancak detaylı anamnez,fizik muayene 
ve multidisipliner yaklaşım ile asıl etiyolojinin madde bağımlılığına 
bağlı gelişen triküspit kapak endokarditi,sepsis ve pulmoner komp-
likasyonlar olması bu vakayı olağan dışı hale getirdi.Günlük rutini-
mizde sık karşılaşılmayacak bir durum olsa da,böyle vakalarda ayırıcı 
tanı,hızlı ve etkin tedavi için multidisipliner yaklaşım çok önemlidir.
Anahtar kelimeler: Endokardit, İntravenöz madde bağımlılığı, Pnömotoraks, 
Sepsis

Toraks BT Görüntüleri

Resim 1. Toraks BT' de sol hemitoraksta pnömotoraks ve minimal plevral effüzyon, sol akciğerde be-
lirgin hacim kaybı, her iki akciğer alt loblarda hava bronkogramı içeren konsolidasyon alanları

P-204

ilçe Devlet hastanesinDe Bronşial sleeve 
rezeksiyon olGusu
Çağatay Çetinkaya1, Mithat Fazlıoğlu2

1Çorlu İlçe Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Tekirdağ 
2Namık Kemal Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tekirdağ

Giriş: Parankim koruyucu akciğer rezeksiyonları göğüs cerrahisin-
de giderek yaygınlaşmaktadır. Pnömonektomilerde yüksek mortalite 
oranı, bronşiyal anastomoz yerine ait komplikasyonların fazlalığı ve 
bölgesel nüks oranının yüksek olması, sleeve rezeksiyonların önemini 
ve kullanımını artırmaktadır. Primer akciğer kanseri için sleeve lo-
bektomi, başlangıçta bozulmuş solunum fonksiyonu olan hastalarda 
pnömonektomiden kaçınmak için uygulanmıştır ancak yeni çalışma-
lar solunum fonksiyonları yeterli hastalarda dahi sleeve’i önermekte-
dir. Biz de ilçe devlet hastanemize başvurup sleeve lobektomi açısın-
dan uygun görülen hastamızı sonuçlarıyla birlikte sunuyoruz.

Olgu: 77 yaşında bilinen hipertansiyon, koroner arter hastalığı 
olan erkek hasta zamanla artan nefes darlığı şikayetiyle hastanemi-
ze başvurdu. PA grafisinde sağ akciğerde kitlesel lezyon düşündüren 
dansite artışı görüldü (şekil 1a). Bilgisayarlı tomografi çektirilen has-
tada 55*50 mm boyutunda spiküle konturlu kitle lezyonu tespit edildi 
(şekil 1b). PET-CT de kitlesel lezyonda hipermetabolik (suv:9,5), me-
diastinal lenf nodlarında şüpheli (suv:2,5) tutulum görülmesi üzerine 
hastaya mediastinoskopi yapıldı. Mediastinoskopi’nin patoloji rapo-
runda lenf bezelerinde tümör saptanmaması üzerine hasta cerrahi 
rezeksiyon yapılmak üzere hazırlandı. Solunum fonksiyon testinde 
(fev1:2,28 – fvc:3,77) akciğer rezervi rezeksiyon açısından uygun gö-
rüldü. Hastaya yapılan preoperatif bronkoskopide sağ üst lob girişi 
tam tıkalı olarak gözlenip intermedier bronşa 0.5 cm lik uzanım tespit 

edildi. Hastaya sağ torakotomi insizyonu yapılıp sağ üst pulmoner 
arter, sağ üst pulmoner ven dönülüp bağlandı ve fissür tamamlandı. 
Bronş yapıları ortaya konuldu. Üst lobektomi tamamlandıktan sonra 
intermedier bronştan frozen patoloji gönderildi. Frozen patoloji ma-
lignite ile uyumlu gelmesi üzerine 1 cm distale doğru ilerleyerek yeni 
frozen gönderildi. İkinci dokunun malignite yönünden negatif gelme-
si üzerine sağ ana bronş ile intermedier bronş anatomozu yapıldı. 2 
günlük yoğun bakım yatışı sonrası serviste takip edilen hasta posto-
peratif 7.gününde taburcu edildi. Patoloji raporu evre 2a orta derece 
diferansiye adenokarsinom olarak raporlanıp hasta takibe alındı.

Sonuç olarak geleneksel anatomik rezeksiyona olanak vermeye-
cek santral endobronşial lezyon varlığında sleeve rezeksiyon,solunum 
fonksiyonlarını en yüksek oranda korumak adına akılda tutulmalıdır. 
Bu tarz ameliyatların ikinci basamak hastanelerde de hastane per-
soneli eğitimi tamamlandıktan sonra rahatlıkla yapılabileceği bilin-
melidir.
Anahtar kelimeler: Sleeve rezeksiyon, Akciğer kanseri, Sağ Üst Lobektomi

Resim 1. a: Preoperatif Pa grafi b: Preoperatif bilgisayarlı tomografi kesiti

P-205

PnöMotoraks ile tanı alan DiyafraGMa 
evantrasyon olGusu
Erkan Akar1, Miktat Arif Haberal1, Özlem Şengören Dikiş2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, Bursa 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Hastalıkları Kliniği, Bursa

Giriş: Diyafram paralizisi/evantrasyonu olan çoğu erişkin hasta 
asemptomatiktir. Diyafram yüksekliği genellikle başka nedenler için 
çekilen akciğer grafisinde tesadüfen tespit edilir. Yaşlı, solunum fonk-
siyonları sınırlı ve ilave komorbiditeleri nedeniyle cerrahi tedavisi 
yüksek riskli olan hastalarda iyi hasta seçimi ve tedavi yönetimiyle 
yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir.

Olgu: 67 yaşında bayan hasta nefes darlığı, öksürük ve balgam 
şikayetleri ile tetkik edilirken çekilen posterolateral akciğer grafisinde 
sağ akciğerde pnömotoraks ve sol akciğerde diyafragma evantrasyo-
nu saptandı. 10 yıl önce geçirilmiş SVO hikayesi, koroner arter has-
talığı ve hipertansiyonu olan hastaya sağ akciğere tüp torakostomi 
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uygulandı (Resim 1). Solunum fonksiyon testinde FEV1:1,0 L (%45) 
ölçülmesi ve efor kapasitesinin sınırlı olması üzerine, sol videotora-
koskopik diyafragma plikasyonu uygulandı. Hastaya bronkodilatör 
tedavisi sonrası spirometrik değerlerinin (FEV1:1,6 L (%80)) yüksel-
diği görüldü. Postoperatif 5. gün taburcu edilen hasta polikliniğimizde 
sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Sonuç: Yaşlı, solunum fonksiyonları sınırlı hastalarda nefes darlığı 
ya da ortopnenin, diyafram paralizisi/evantrasyonuna bağlı olduğu-
nun kanıtlanması önemlidir. Bu nedenle, nefes darlığı ve ortopnenin 
süresi ve ilerlemesini değerlendirmek, nefes darlığına yol açan diğer 
potansiyel nedenleri dışlamak için (pnömotoraks, morbid obezite, 
konjestif kalp yetmezliği vb.) titiz bir öykü, fizik muayene ve radyolo-
jik inceleme yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: videotorakoskopi, plikasyon, diyafragma, pnömotoraks

Resim 1. Olgunun posterolateral akciğer grafisinde tespit edilen pnömotoraksı (A) ve sol akciğerdeki 
diyafragma evantrasyonu (B).

P-206

erişkin ParaPnöMonik sıvılarDa 
viDeotorakoskoPi'nin yeri;148 olGunun 
DeğerlenDirilMesi
Serdar Onat1, Funda Öz Begtaş1, İlyas Konuş1, Cihan Akgül Özmen2, 
Menduh Oruç1, Fatih Meteroğlu1, Metin Çelik1, Refik Ülkü1

1Dicle Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı

Amaç: Parapnömonik sıvıların tanı ve tedavisinde videotorakos-
kopik cerrahi önemli bir yer tutmaktadır. Erişkin hastalarda parapnö-
monik sıvı nedeniyle videotorakoskopik cerrahi uyguladığımız hasta-
larımızı sunmayı amaçladık.

Yöntem: Ocak 2014- Aralık 2018 yılları arasında parapnömonik 
sıvı tanılı 148 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Olguların 
yaş, cinsiyet, başvuru şikayeti, laboratuar sonuçları ve yapılan cerrahi 
işlemlerin kayıtları incelendi.

Bulgular:  Olguların 109’u erkek (%73.6), 39’u kadın (26.4), orta-
lama yaşları 40.12 idi. Olguların 75'inde sağda, 73’ünde solda efüz-
yon saptandı. Tüm hastalara işlem öncesi torasentez yapılıp biyokim-
yasal ve patolojik işlem yapıldı. Videotorakoskopi yapılmadan önce 
19 hastaya tüp torakostomi, 7 hastaya küçük çaplı drenaj kateteri uy-
gulandı. Olguların 33’üne (%22.3) eksudatif evrede, 64‘ine (%43.3) 
fibropürülan evrede, 51’ ine (%34.4) organizasyon evresinde vide-
otorakoskopi uygulandı. 141 hastaya genel anestezi altında işlem 
yapıldı. Yedi hastaya (%4.7) uyanık videotorakoskopi yapıldı. 135 
hastada çift lümenli entübasyon, altı hastada tek lümenli entübasyon

uygulandı. Hastanede kalma süresi ortalama 12.57 gün olarak tes-
pit edildi. Videotorakoskopi tek port ile yapıldı. Bir hastaya 2. port 
insizyonu açıldı.15 hastaya aynı seansta mini torakotomi ile dekor-
tikasyona devam edildi. On hastada ise ikinci seansta torakotomi ile 
dekortikasyon yapıldı. Bir hastaya ikinci kez dekortikasyon yapıldı. 
39 hastada tanı tbc plevrit olarak raporlandı.

Sonuç: Parapnömonik sıvının tanı ve tedavisinde videotorakosko-
pik cerrahinin etkili bir yöntem olduğu kanısındayız.
Anahtar kelimeler: Efüzyon, erişkin, parapnömonik

P-207

Göğüs Duvar rekonstrüksiyonu 
DeneyiMleriMiz
Serdar Onat1, Funda Öz Begtaş1, Ahmet Sızlanan4, Ali Birak3, Menduh 
Oruç1, Cihan Akgül Özmen2, Refik Ülkü1

1Dicle Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı,Diyarbakır 
3Siirt Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Siirt 
4Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi,Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır

Amaç: Göğüs duvar rekonstrüksiyonu yapılan hastaların uzun dö-
nem sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Yöntem: 2000-2018 yılları arasında göğüs duvar rekonstrüksiyo-
nu için metilmetakrilat kullanılan hastaları retrospektif olarak incele-
dik. 2000-2018 yılları arasında 33 hastaya göğüs duvar rezeksiyonu 
ve rekonstruksiyonu yapıldı. Hastaların yaş ortalaması; 39.6 (7-79). 
Hastaların 22'si erkek 11’i kadındı. Yirmi sekiz hastaya kosta rezeksi-
yonu yapılırken, 3 hastaya sternum rezeksiyonu, iki hastaya da ster-
num ve kosta rezeksiyonu yapıldı.Yirmi dört hasta primer göğüs du-
var tümörü nedeniyle opere edilirken, 7 hasta akciğer kanseri sonrası, 
iki hastaya da meme kanseri nedeniyle göğüs duvar rekonstrüksiyonu 
uygulandı. Yirmi dört hastanın tanısı şu şekilde idi; Ewing sarkomu 
(n=7), kondrosarkom (n=4), kondrom (n=3), hemanjiom (n=2), 
desmoid tümör (n=2), osteokondrom (n=2), osteosarkom (n=1), li-
posarkom (n=1), yolc sac (n:1), fibröz displazi (n=1).Ortalama reze-
ke edilen kosta sayısı 3.4 (2-5). Propilen mesh ve metilmetakrilattan 
oluşan sandviç greft göğüs duvar rekonstrüksiyonu için 27 hastada 
kullanılırken, iki hastada dual mesh ve metilmetakritilat, üç hastada 
sadece propilen mesh kullanıldı. Bir hastada titanium plak rekons-
trüksiyon için kullanıldı. Postoperatif 20.günde enfeksiyon nedeniyle 
bir hastanın grefti çıkarıldı. İkinci primer nedeniyle 11 yıl sonra tekrar 
rezeksiyon yapılan hastada greftin parankime doğru yer değiştirmesi 
sebebiyle hemoptizi gelişti ve grefti 11 yıl sonra çıkartıldı.

Sonuç: Göğüs duvar rezeksiyonu gerektiren durumlarda göğüs 
duvar rekonstrüksiyonu güvenle yapılabilir.
Anahtar kelimeler: Göğüs duvarı, rekonstrüksiyon, toraks

P-208

Dev MeDiastinal atiPik karsinoiD
Abdulkerim Bayülgen1, Abdulkadir Bilgiç2, Rabia Bozdoğan Arpacı3, 
Yüksel Balcı4, Zehra Pınar Koç5, Hadra Şafak Üstük1, Gözde Arslan3, Ali 
Özdülger1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Mersin

Timusun nöroendokrin tümörleri çok nadirdir ve timus ve medias-
tendeki tümörlerin yaklaşık %5’ ini oluştururlar. Beklenen insidans-
ları 1/5000000 dur. Bu tümörler arasında tipik veya atipik karsinoid 
tümörler, büyük hücreli nöroendokrin ve küçük hücreli karsinomda 
mevcuttur. Biz burada nadir görülen timusun dev boyutlara ulaşmış 
atipik karsinoidi nedeni ile opere ettiğimiz hastamızı sunmayı amaç-
ladık. 

Eforla gelişen dispne şikayeti ile dış merkeze başvuran 69 yaşında 
erkek hasta burada yapılan tetkiklerinde dev mediastinal kitle sap-
tanması üzerine polikliniğimize yönlendirilmiş. Hastanın uygulanan 
toraks BT tetkiki; “ön mediastende heterojen, düzgün sınırlı, post-
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kontrast incelemede heterojen kontrastlanan, posteriorda sınırları net 
ayırd edilemeyen 19x9,5 cm’lik dev kitlesel lezyon” olarak raporlandı. 
Doku tanısı için hastaya USG eşliğinde transtorasik biyopsi uygulan-
dı. Patoloji sonucu “nöroendokrin tümör, öncelikle karsinoid tümör 
olarak düşünülüp, mediastinal teratom olasılığı ve düşük ihtimalle 
testis lezyonları açısında değerlendirme önerilir.” şeklinde raporlandı. 

Ga-68 DOTA PET uygulandı ve “Anterior mediastende primer ma-
lignite ile uyumlu kitlesel lezyonda artmış Ga-68 DOTATATE tutulu-
mu” olarak raporlandı. FDG PET BT; “Anterior mediastende primer 
malignite ile uyumlu FDG ve Ga-68 DOTATATE aktivitesi gösteren 
santral nekroz alanları içeren kitle. Primer kitlenin yüksek FDG ak-
tivitesi de göstermesi nedeniyle yüksek Grade'li tümörler ile uyumlu 
olabileceği düşünülebilir.” olarak raporlandı. 

Bu sonuçlar üzerine median sternotomi yapılarak perikard invaz-
yonu nedeni ile her iki tarafta frenik sinir trasesine kadar parsiyel 
perikardiyektomi ile beraber tümör eksizyonu uygulandı. Patolojik 
incelemesinde; “Makroskopik olarak kapsüllü izlenen 20x15x6cm 
boyutlarında operasyon materyali görüldü. Kesi yüzü kanamalı yu-
muşak kıvamda ortası nekroze ve damarlı görünümde izlendi. Olduk-
ça frajil yapıda olduğu gözlenen lezyonda yer yer periferde, yer yer 
santral alanda, daha solid, nodüler ve açık kahve renkte alanlar dik-
kat çekti. Ayrı olarak gönderilen perikardiyal yağ doku örneğinde de 
yer yer düzensiz alanlar izlendi. Histolojik incelemede, bazı alanlarda 
sınırı çevre timik dokudan net olarak ayırt edilebilen, artmış mitotik 
aktivite (7 mitoz/2mm2), fokal sellüler atipi, artmış pleomorfizm ve 
nekroz gösteren tümöral lezyon saptandı. Tümörde sinaptofizin ve 
kromogranin pozitifliğiyle beraber ki67 ile proliferatif aktivite indeksi 
%16 olarak izlendi. Lenfovasküler ve perinöral invazyon izlenmedi. 
Spesmen üzerinde izlenen perikardiyal dokuda da tümör mevcuttur. 
Ayrıca çevre mediastinal lenf nodüllerinde metastaz görüldü”. Pato-
loji sonucu “nöroendokrin karsinom, intermediate grade, atipik kar-
sinoid ile uyumlu, öncelikle timus kökenli atipik karsinoid ile uyumlu 
olduğu düşünülmekle birlikte akciğer kaynaklı bir nöroendokrin kar-
sinomun mediastinal konglomere bir lenf noduna metastazı da ihti-
mal dahilinde düşünülebilir.” şeklinde raporlandı.
Anahtar kelimeler: mediasten, timus, atipik karsinoid

Resim 1. PA akciğer grafisi (a), koronal MIP (b) ve aksiyel (c,d) kontrastlı toraks BT görüntülerinde 
anterior mediastende yerleşim gösteren, mediastende belirgin genişlemeye yol açan, kalbi ve vas-
küler yapıları belirgin posteriora deplese eden, belirgin kontrastla boyanan heterojen dansitede dev 
kitlesel lezyon izlenmekte.

P-209

Plevral soliter fiBröz tüMör rezeksiyonu 
sonrası çok CiDDi Bir sorun: lokal nüks
Celal Tekinbaş, Sami Karapolat, Atila Türkyılmaz, Alaaddin Buran
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Trabzon

Giriş: Plevral soliter fibröz tümörler (PSFT) plevradan kaynak-
lanan, cerrahi eksizyonla tedavi edilen ve insülin salgılayan form-
larında daha sık olmakla birlikte nüks ve uzak metastaz yapabilen 
lezyonlardır. 

Olgu: Dış merkezde 2011 yılında PSFT nedeniyle tümör eksizyo-
nu uygulanan 37 yaşındaki erkek olgu efor kapasitesinde azalma, 
göğüs ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. 
Laboratuvar tetkiklerinde kan glukoz seviyesi 50 mg/dL idi. Akciğer 
grafisinde sağ hemitoraks opak görünümdeydi. Toraks CT ve PET/
CT’de sağ hemitoraksı tama yakın dolduran, akciğeri total komp-
rese eden ve FDG tutmayan lezyon tespit edildi (Resim 1). Olguya 
eski insizyon yerinden sağ posterolateral torakotomi uygulandı. 
Hemitoraksı tamamen dolduran ve yer yer visseral plevraya yapışık 
tümör görüldü. Kitle geniş parietal plevral eksizyon ve visseral plevra-
nın tümörle irtibatlı yerlerini de içerecek şekilde enblok olarak çıkarıl-
dı. Postoperatif glikoz seviyesi düzelen ve akciğeri ekspanse olan olgu 
8. gün şifa ile taburcu edildi. 

Sonuç: PSFT’de cerrahi sonrası lokal nüks görülebilmektedir. Bu 
tümörlerin cerrahi tedavisinde tümörün kaynaklandığı plevral alanın 
ve tümör şüpheli alanların geniş rezeksiyonla çıkarılmasının lokal 
nüks olasılığını azaltabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Plevra, tümör, cerrahi, nüks

Resim 1. PET/CT'de sağ hemitoraksta FDG tutmayan lezyon görülmektedir.
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P-210

Pevral noDül ve viDeotorakoskoPiDe MeDikal 
Gaz ile tanı: heManjioM
Duygu Nur Kırıcı, Atilla Can, Güven Sadi Sunam
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Konya

Hemanjiomlar normal ya da anormal vasküler yapıların prolife-
rasyonu ile gelişen neoplazmlardır. Biraz mitotik aktivite ve çevresel 
infiltrasyona rağmen benign lezyonlardır ve metastaz yapmazlar.Pa-
rietal plevrada nadir görülürler. 

Olgu sunumu: 49 yaşında, kadın hasta rutin kontrollerinde yapı-
lan görüntülemelerinde so üst lobda l plevral tabanlı nodül tespit edi-
di.Şikayeti olmayan hastaya teşhis amaçlı VATS planlandı. Yapılan 
videotorakoskopide plevral tabanlı nodülün,akciğeri söndürmek için 
medikal gaz kullandığımızda hacminin küçüldüğü görüldü, hemanji-
om olduğuna karar verildi. (Resim 1) 

Tartışma: Olgumuzda da olduğu gibi birçok yayın hemanjiomla-
ra preoperatif tanı koymanın zorluğundan söz eder. Lezyonun ken-
dine özgü semptomları yoktur ve ayırıcı tanısının yapılması gerekir.
Hemanjiom karararı makroskobik olarak verilirse biyopsi alınması 
gerekli olmayıp kanama riski nedeniyle kontrendike bile kabul edile-
bilir.Takip edilmesi yeterlidir.İintraplevral gaz basıncı altında lezyonun 
tamamen küçülmesi ve sönmesi ilginç bir tesadüf olarak karşımıza 
çıkmıştır.Tanı için yeterli görülmüştür.
Anahtar kelimeler: hemanjiyom, plevral nodül,parietal plevra

Resşm 1. Plevral hemanjiom görünümü

P-211

aMPiyeMi taklit eDen Plevral MaliGn MelanoM 
olGusu
Duygu Nur Kırıcı, Atilla Can, Güven Sadi Sunam
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Konya

Malign melanomlar, deri ve mukozaların pigment hücrelerinden 
kaynaklanan melanositik tümörlerdir. Hastalar ilk olarak metastazla 
başvurabilmektedir. Malign melanoma plevra metastazı ve buna eşlik 
eden plevral efüzyon oldukça nadir görülmektedir. Plevral efüzyon 
nedeniyle VATS yaptığımız hastamızın malign melanomun visseral ve 
parietal plevra metastazı olması nedeniyle sunuyoruz.

Olgu Sunumu: 39 yaşında erkek hasta nefes darlığı nedeniyle 
yapılan tetkiklerinde sağ plevral efüzyon tespit ediliyor. Öyküsünden 
ani başlayan ateş ve öksürük ve nefes darlığı şikayeti oluştuğu 15 
gün içerisinde nonspesifik antibiyotik tedavisine rağmen geçmediği 
öğrenildi.Yapılan torasentez işleminde sarı bulanık sıvı örneği alındı. 

Glukoz düzeyi:1 mg /dl iken LDH 1523 U/L,protein 5.4 gr/dl,ph 8 
olarak ölçüldü. Yapılan videotorakoskopide 2000 cc sıvı boşaltıldı. 
Visseral ve parietal plevrayı kaplayan tümöral yapılar gözlemlendi ve 
çoklu biyopsiler alındı(Resim1).

Plevral biyopsilerin patolojisi malign olarak olarak raporlanan has-
taya bleomisin ile kimyasal plöredezis yapıldı.Taburculuğu yapılan 
hastanın kesin patolojisi maliğn melanom olarak yorumlandı.Hasta-
ya PET CT çekildi.Raporunda sağ plevral yüzlerde suv max değeri 
13.79 olan yer yer noduler lezyonlar ve plevral tutulum ayrıca medi-
astinal retrosternal ve intraabdominal Suv max 10 olan lenf bezleri 
tespit edildi.Hastada başka bir odakta melanoma bulunamadı,olgu 
plevral malign melanom kabul edildi.Tıbbi Onkoloji kliniğine tedavi 
için yönlendirildi.

Tartışma: Malign melanoma melanositlerden köken alan, sıklıkla 
epidermis ve dermiste nadiren de ekstrakutanöz dokularda görülebi-
len kanser türüdür. Bununla birlikte plevral efüzyonun da eşlik ettiği 
plevra metastazı oldukça nadir görülmektedir. Plevral efüzyon nedeni 
ile tetkik edilen hastalarda son derece nadir olarak malign melano-
mada plevra tutulumu da saptanabilmektedir
Anahtar kelimeler: malign melanom, malign plevral efüzyon,primer plevral

Resim 1. Malğn Melanom plevral görünüm

P-212

torakotoMi sonrası naDir Bir 
koMPlikasyon:eDinsel lenfanjiektazi
Hüseyin Ulaş Çınar1, Burçin Çelik2, Faruk Saltabaş3

1Medicana Samsun Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun 
3Medicana Samsun Hastanesi, Patoloji Bölümü, Samsun

Giriş: Edinsel lenfanjiektazi, yüzeyel lenfatiklerin kistik, veziküler 
genişlemesi ile karaterize bir durumdur. Bu genişlemenin nedeni, 
daha önce normal olan lenfatik kanalların, çeşitli dış etkenlere bağ-
lı olarak lenf drenajının bozulması ve obstrüksüyonudur. Genellikle 
radyoterapinin veya radikal lenf nodu disseksiyonu yapılan çeşitli 
tümör ameliyatlarının (serviks, meme gibi) bir komplikasyonu olarak 
ortaya çıkar. Çalışmanın amacı küçük hücreli dışı akciğer kanseri ne-
deniyle cerrahi tedavi uygulanan hastada postoperatif tespit edilen, 
tümör implantasyonunu taklit eden subkutan edinsel lenfanjiektazi 
olgusunu sunmaktır. 

Olgu: KHDAK nedeniyle sağ üst lobektomi ve mediastinal lenf bezi 
disseksiyonu yapılan, elli üç yaşındaki erkek hastanın, postoperatif 
3.ay rutin kontrolünde, insizyon hattının posteriorunda, cilt altında, 
palpabl nodüler lezyon tespit edildi. Lezyon, tümör implantasyonu 
şüphesiyle lokal anestezi altında total olarak eksize edildi. Yaklaşık 
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1x1 cm ebadında, kistik, veziküler lezyonun histopatolojik inceleme-
si; lümeninde lenfositlerden zengin proteinöz materyal bulunduran, 
yer yer endotel ile döşeli, kistik lenfanjiektazi ile uyumlu bulundu. 
Olguda eşlik eden herhangi bir lenfödem bulgusu saptanmadı. 

Tartışma ve Sonuç: Edinsel lenfanjiektaziler akciğer kanser cer-
rahisi nedeniyle yapılan torakotomi sonrası oldukça nadir görülen 
bir komplikasyondur. Genellikle kutanöz lezyonlar olmasına karşın 
olgumuzda subkutan bölgede gelişmiştir. Klinik prezantasyonu farklı 
olan bu nadir olgu, tartışılması amacıyla sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: KHDAK, subkutan, metastaz, lenfanjiektazi

Resim 1. Subkutan dokudan total olarak eksize edilen kistik lenfanjiektazi.

P-213

elektif Perkütan Dilatasyonel trakeostoMi 
sonrası Ciltaltı aMfizeM, PnöMoMeDiastinuM, 
Bilateral PnöMotoraks ve PnöMoPeritoneuM 
GelişiMi
Mertay Boran1, Ertay Boran2

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Düzce

Giriş: Trakeostomi, günümüzde çoğunlukla elektif ortamda yapıl-
maktadır. Trakeostomi için iki yaklaşım vardır: Açık cerrahi trakeos-
tomi ve perkütan dilasyonal trakeostomi(PDT). Yoğun bakım ünite-
sinde PDT büyük ölçüde cerrahi trakeostominin yerini almıştır. PDT 
ye bağlı çeşitli potansiyel komplikasyonlar gelişebilir. PDT için ciltaltı 
amfizem ve pnömotoraks insidansı sırayla % 1.4, ve % 0.8 olarak 
bildirilmiştir. Subkutan amfizem, pnömotoraks, pnömomediastinum 
ve pnömoperitoneum birlikteliği nadir. Burada PDT in potansiyel cid-
di komplikasyonlarını vurgulanarak mediasten, plevral ve peritoneal 
boşluk arasındaki olası geçiş yolları tartışıldı

Olgu: Evde banyoda düştükten sonra acil serviste travmatik int-
raventriküler beyin kanaması tanısı konulan, hipertansiyon öyküsü 
olan 80 yaşında bayan hasta 20 gündür entübe, ventilator altında, 
nazagoastrik beslenme tüpü ile beslenerek Dahliye yoğun bakım üni-
tesinde (DYBÜ) takip edilirken açılan PDT sonrası acil olarak Göğüs 
cerrahisine danışıldı. Dahilye yoğun bakım uzmanı tarafından yapı-
lan PDT bitiminde, boyun, yüz ve göğüs kafesinde hızlı artış gösteren 
yaygın cilt altı amfizemi, belirgin desatürasyon, trakeostomiden ka-

nama, hipertansiyonlu hastada noradrenalin gerektiren hipotansiyon 
gelişimi nedeni ile danışıldı. Yatak başı çekilen PA akciğer grafisinde 
yaygın cilt altı amfizem, bilateral (solda % 40, sağda % 20) pnömo-
toraks ve pnömomediastinum bulguları saptandı. Göğüs cerrahisi ta-
rafından önce sol sonra sağ tüp torakostomi ve fleksible bronkoskopi 
uygulandı. Trakea içinde hemorajik sekresyonlar aspire edildi, pars 
membranaseada oluklanma ve şüpheli fissur hattı izlendi, trakeos-
tomi kanülü bronkoskop eşliğinde yerleştirildi. Yatak başı özofagus 
endoskopisinde trakeoözofageal fistül gözlenmedi. Göğüs tüpleri yer-
leştirildikten sonra hastanın yaşamsal bulguları daha stabil hale geldi, 
cilt altı amfizemi kademeli olarak geriledi. Göğüs tüpleri 8. ve 10. 
takip gününde çekildi. 30. DYBÜ takip gününde KBB uzmanı tara-
fından trakeostomi kanülü çıkarılıp endotrakeal tüp ile değiştirildikten 
hemen sonra progresif karın distansiyonu gözlendi, akciğer grafisin-
de pnömotoraks saptanmadı ancak masif pnömoperitoneum izlendi. 
Trakeostomi kanülünün pozisyonunun belirli bir dönem değiştirilme-
mesi önerildi. Pneumoperitoneum 3 gün içinde geriledi. Hasta 40. 
DYBÜ gününde klebsiella sepsisi nedeniyle öldü

Tartışma: PDT sonrası amfizem ve pnömotoraks için anterior veya 
posterior trakeal duvarlara hasar, fenestre edilmiş bir kanül, kanül 
çıkması- paratrakeal yerleşim ve barotravmalar gibi muhtemel birçok 
mekanizma vardır. Bunlar, trakeadan cilt altı dokuya hava sızıntısına 
neden olur, hava en az dirençli yolu takip ederek ilerler. PDT'nin po-
tansiyel olarak ciddi komplikasyonlarını göz önünde bulundurularak 
bölgesel anatomiye hakim ve cerrahi deneyimi olan uzmanlar tara-
fından uygulanmasını öneriyoruz.

Kaynaklar
Sviri S et al. Percutaneous tracheostomy--long-term outlook, a review. Crit 

Care Resusc 2004;6:280-4.
Anahtar kelimeler: perkutan trakeostomi,pneumomediastinum, pnömotoraks, 
pnömoperitoneum,

Resim 1. PA akciğer grafi takipleri:Cilt altı amfizem, pnömomediastinum, bilateral pnömotoraks,p-
nömoperitoneum ve iyileşme

P-214

küçük hüCreli Dışı akCiğer kanseri neDeni 
ile rezeksiyon uyGulanan 154 vakanın 
retrosPektif analizi
Mehmet Oğuz Köksel, Erhan Ayan, Hadra Şafak Üstük, Sungur Selim 
Sinan
Mersin Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin

Giriş: Akciğer kanserleri, 35 yaş üzeri kadın ve erkeklerde, kan-
ser ölümleri içinde birinci sıradaki yerini günümüzde de korumak-
tadır. Ülkemizde tütün kullanımının yaygın olması nedeniyle akciğer 
kanseri insidansı yüksektir. Cerrahi tedavi, akciğer kanserinde uzun 
sağkalım ve kürabilite sağlama olasılığı açısından en önemli tedavi 
seçeneği olmaya devam etmektedir.
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Materyal-Metod:  2014-2018 yılları arasında küçük hücreli dışı 
akciğer kanseri nedeni ile küratif amaçla opere edilen 154 olgu ret-
rospektif olarak incelendi.

Bulgular:   Opere ettiğimiz 154 hastanın 80’i Adeno (%52), 53’ü 
skuamöz (%34), 21’i (%14) diğer olarak raporlandı. Tanısal işlem 
olarak en çok TTİAB, VATS biyopsi ve intraoperatif frozen, yöntem-
lerinin kullanıldığı, lenf nodları incelendiğinde 17 hastada N1 pozitif, 
12 hastada N2 Pozitifliği tespit edildi. N2 pozitifliği olan hastaların 
preoperatif PET tetkiklerinde bu istasyonlarda tutulama ait bulgu ol-
madığı saptandı. 49 hastada visseral plevra invazyonu, 39 hastada 
lenfovasküler invazyon, 2 olguda parietal plevra invazyonu saptan-
dı. Opere ettiğimiz hastaların 122 tanesinin takipleri devam etmekte 
olup, 2014 yılında opere ettiğimiz 36 hastanın %42 si halen hayat-
tadır. Kaybedilen hastaların % 56 sında visseral plevra invazyonu 
olması kötü prognostik faktör olarak karşımıza çıktı. Bu hastaların 
%26 sında lenfovasküler invazyon ile karşılaştık. Tanı esnasındaki 
ortalama yaş 61,9 olarak hesaplandı. Operasyon sonrası yapılan pa-
tolojik evrelemeye göre 78 hastaya adjuvan kemoterapi, 11 hastaya 
adjuvan kemoradyoterapi verildi. Diğer hastalar ek tedaviye ihtiyaç 
kalmadan takip edilmektedir. Cerrahi sonrası erken dönemde mor-
talite sadece 2 hastada gerçekleşti. Her iki hastada da kronik böbrek 
yetmezliği mevcuttu.

Tartışma: Akciğer kanseri nedeniyle cerrahi rezeksiyon planlanan 
hastalarda preoperatif değerlendirilmeyle birlikte standart lenf nodu 
diseksiyonu yapılması ve doğru patolojik evrelendirme sonrası tedavi 
protokollerinin düzenlenmesinin hasta sağkalımı üzerine olumlu etki-
si olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Akciğer Kanseri, Evreleme, Sağkalım

P-215

MeCBuri hizMette ilk vats DeneyiMleriM
Ali Fuad Durusoy

Beykoz Devlet Hastanesi, İstanbul

Giriş: Göğüs Cerrahisi ameliyatlarının yapılmadığı devlet hasta-
nesinde mecburi hizmetini yapan göğüs cerrahisi uzmanı olarak ya-
şadığım zorlukları ilk beş vakam üzerinden paylaşmayı amaçladım.

Yöntem: Aralık 2018 ile Nisan 2019 tarihleri arasında 4 hastaya 
uniportal vats+wedge, 1 hastaya da bilateral vats+torakal sempa-
tektomi uygulandı. Wedge rezeksiyon uygulanan hastaların 3 nüks 
pnömotoraks 1 de nüks kontralateral pnömotorakstı. 2 hastada sağ 
üst lob apikal bölgeye, 1 hastada sol üst lob apikal bölgeye ve 1 has-
tada sol alt lob superior segmente wedge rezeksiyonlar uygulandı. 
Bilateral torakal sempatektomi palmar hiperhidroz tanılı hastaya 
uygulandı.

Sonuç: Pediatrik Bronkoskopi cihazı olmadığı için entübasyon 
tüpü olarak tüm hastalarda endobronşiyal sol tüp tercih edildi, bir 
hasta için 41 Fr, 2 hastada 39 Fr ve 2 hastada da 37 Fr tüpler kulla-
nıldı. İlk vaka da hasta lateral dekübit pozisyonuna alındıktan hemen 
sonra tek akciğer ventilasyonu sağlanamadığı için supin pozisyona 
dönüldü, entübasyon tüpünün trakeal balonun patlak olduğu tespit 
edildi, tüp değişiminden sonra vaka başlatıldı. İki hasta da supin po-
zisyonunda tek akciğer ventilasyonunda sıkıntı yokken lateral dekübit 
pozisyonuna alındığında tek akciğer ventilasyonu sağlanmadı. Bu 
hastalardan birinde vaka sonunda çift akciğere geçip ekspansasyon 
sağlanmaması üzerine lateral dekübit pozisyonda endobronşiyal tüp 
çıkarıldı ve normal entübasyon tüpü takıldı. Fowler pozisyonunda 
sempatektomi yapılan hastada da sol akciğer ventilasyonuna saturas-
yon düşüklüğü yaşanması nedeniyle vaka boyunca düşük volümlü 
çift akciğer ventilasyonu ile devam edildi.

Tartışma: Video yardımlı göğüs cerrahisi ameliyatlarının yapı-
labilmesi için endobronşiyal entübasyon ile tek akciğer ventilasyo-
nun sağlanması gereklidir. Fleksible bronkoskopi ile değerlendirme 
imkanı olmadığı durumlarda, lateral dekübit pozisyona geçildiğinde 
endobronşiyal tüpün yer değiştirmesi sık karşılaşılan bir durumdur. 

Anestezi ekibinin tecrübelenmesi için öncelikle vats yardımlı kısa sü-
reli cerrahi işlemler ile başlanmalı, akciğer rezeksiyonları için acele 
edilmemelidir.
Anahtar kelimeler: Mecburi Hizmet, VATS, wedge, sempatektomi, endobronşiyal 
entübasyon

Resim 1. Preop görüntü

P-216

keMoteraPiDen on Beş yıl sonra Gelişen ikinCi 
PriMer akCiğer kanseri
Selime Kahraman, Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, 
Mesut Buz, Fatma Tuğba Özlü, Semra Bağış, Recep Demirhan
SB SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: İkinci primer akciğer kanseri insidansı %0.5-1 arasında bil-
dirilir. İkinci primer tümör insidansı; erkek cinsiyet, ileri yaş ve ilk ta-
nıdan itibaren geçen süre ile ilişkilidir. 

Olgu: 64 yaşında erkek 2004 yılına ait PET-CT’ sinde sol akciğer 
infrahiler bölgede artmış FDG tutulumu ve mediastende sağ üst ve 
alt paratrakeal, subkarinal lenfatik istasyonlarda ‘bulky’ tarzda SUD 
max: 9.9 izlenmiş, bronkoskopik biyopsi sonucu adenokarsinom 
olarak raporlanması üzerine klinik N2 kabul edilip kemoradyoterapi 
almış. 

Hasta güncel PET-CT’ sinde sağ akciğer alt lob superiorunda pos-
terior paravertebral mesafede 1.5 cm çaplı SUD max: 9.5 olan nodü-
ler lezyon İİAB sonucu squamöz hücreli karsinom bildirilmesi üzerine 
operasyona hazırlandı. Solunum testi FEV 1% 88 olan hastanın hi-
pertansiyon dışında ek sistemik hastalığı yoktu.

Hastaya torakotomi ile sağ alt lobektomi ve mediastinal lenf nodu 
diseksiyonu yapıldı. Postoperatif takiplerinde sorun yaşanmayan has-
ta drenleri sonlandırılıp taburcu edildi.

Tartışma: Akciğer kanseri tedavisinde küratif sonuçların alınması 
ile birlikte sağ kalım süresi artmıştır. Sağ kalım süresinin artması ile 
ikinci primer kanserlerin görülmesi de artmıştır. Bu nedenle tam kür 
sağlanan vakalarda takip süresinin uzatılması ikinci primerlerin erken 
evrede yakalanmasına olanak tanır.

Olgumuz nadir görülen bir durum olması bakımından sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kemoterapi, ikinci primer, squamöz hücreli karsinom
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Şekil 1. Toraks BT: Sağ alt lobda yerleşimli nodül

P-217

sağ DiyafraGMa evantrasyonlu sol akCiğer 
karsinoMu neDeniyle sol üst loBektoMi 
rezeksiyonu yaPılan olGuDa Gelişen sağ üst 
loB heMoPtizisi: eCMo altınDa sağ üst loB 
Bronş exCusion
Levent Cansever, Merve Hatipoglu, Onur Volkan Yaran, Ali Murat Akçıl, 
Salih Duman, Deniz Sansar, Mehmet Ali Bedirhan
SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

68 yaşında erkek hasta öksürük ve dispne sebepli polikliniğe baş-
vurdu.40 paket/yıl sigara kullanımı ve koroner bypass öyküsü mev-
cuttu.Çekilen posteroanterior (PA) akciğer grafisinde sol üst zonda 
nodüler opasite ve sağ diyaframda elevasyon saptandı.Toraks BT 
de sol üst lob apikoposterior segmentte 32x28 mm spiküle kontürlü 
kitle görüldü.FEV1'i 2.45 %87.2 ölçüldü. PET-CT de kitlenin SUV-
max değeri 11 olarak belirtildi, Mediastende ise subkarinal ve sol 
hiler alanda düşük FDG tutulumu saptandı. TTİA sonucu skuamöz 
hücreli karsinom olarak raporlandı. Hastaya mediastinal evreleme 
amaçlı mediastinoskopi yapıldı, Frosen/Section (F/S) sonucu negatif 
gelmesi üzerine eş zamanlı VATS ile sağ diyafram plikasyonu yapıldı. 
Postoperatif PA grafisinde sağ diyafragmanın normal pozisyona gel-
diği görüldü. Hastaya 1 ay sonra Sol VATS ile LİMA grefti korunarak 
VATS sol üst lobektomi yapıldı. Postoperatif erken dönemde genel 
durumu iyi olan hastanın 2. gün solunum yetmezliği gelişti. Posto-
peratif pnömoni nedeniyle noninvazif mekanik ventilasyona (NIMV) 
bağlanarak yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım takibinin 4. gününde 
masif hemoptizisi olması üzerine rijit bronkoskopi yapıldı. Sağ üst 
lobdan yoğun hemoraji geldiği görüldü. Endobronşial koterizasyon 
ve üst loba uygulanan spigot ile hemoraji kontrol altına alındı. Tekrar 
yoğun bakıma alınan hastada ertesi gün hipoksinin derinleşmesi üze-
rine hasta entübe edildi. Aralıklı olarak hemoptizileri olması sebebiy-
le tekrarlayan bronkoskopiler yapıldı.Takibinin 11.gününde arter kan 
gazında hiperkarbisi, hipoksisi olan hastaya extrakorporeal membran 
oksijenasyonu (ECMO) başlandı. ECMO altında heparinizasyon da 
yapılan hastada hemoptizinin devam etmesi sebebiyle postoperatif 
23. gününde ECMO altında sağ torakotomi ile sağ üst lob bronş ek-
sklüzyonu yapıldı.İşlem sonrası yoğun bakımda takibi devam eden 
hasta,28. gününde multiple organ disfonksiyonu ve kardiak arrest 
sebebiyle kaybedildi.

Olgumuzun kontralateral diyafragma evantrasyonu, aynı taraflı by-
pass operasyonu ve postoperatif dönemde kontralateral hemoptizi 
gelişmesi nedeniyle takip ve tedavi sürecinde zorlukları olan bir hasta 
olması sebebiyle eğitici yönü olduğunu düşünmekteyiz. Literatür ta-
ramasında bu tarzda bir hastaya rastlanılmadı. Literatürde daha çok 
aynı taraf diyafragma evantrasyonu olan ya da hemoptizi nedeniyle 
aynı taraflı operasyon yapılan ya da aynı taraflı by-pass operasyonu 
olan olgular bulunmaktadır (1,2). 

Kaynaklar
1. Thoracoscopic one-stage lobectomy and diaphragmatic plication for T3 

lung cancer Yuki Takahashi, Masahiro Miyajima, Taijiro Mishina, Ryuno-
suke Maki, Makoto Tada, Kodai Tsuruta and Atsushi Watanabe Takahashi 
et al. Journal of Cardiothoracic Surgery (2018)

2. Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation and Pulmonary Re-
section for Necrotizing Pneumonia Aurelie Merlo MD, Trista Reid MD, 
Allen Cole Burks MD and Jason Long MD Annals of Thoracic Surgery, 
2019-02-01

Anahtar kelimeler: Kontrlateral diyafragma evantrasyonu, By-pass, akciğer 
karsinomu, ECMO altında torakotomi

Diafram plikasyonu öncesi ve sonrası PA grafileri

P-218

MiniMal invaziv Cerrahi eksizyon 
uyGulaDığıMız ön MeDiastinal kist 
olGularıMız
Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Kadir Burak Özer, Mesut Buz, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
T.C. S.B. S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Giriş: Mediastinal kistler, genellikle çocukluk çağında ve sıklıkla 
konjenital olarak izlenir ve tüm mediastinal lezyonlar içinde medi-
astinal kistlerin oranı %20-32 kadardır. Çalışmamızda, kliniğimizde 
opere edilen mediastinal kist olgularımız sunulmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Olgularımız, 23 ve 38 yaşında iki erkek olgu. 
Öksürük şikayeti ile başvurularında akciğer grafisi ile saptanan sol 
üst-orta zonda, mediasten komşuluğunda düzgün sınırlı lezyon nede-
ni ile tetkik edildi. Toraks BT de aortopulmoner pencerede kistik ka-
rakterde lezyon olarak rapor edilmesi üzerine operasyona hazırlanan 
olgular sol taraftan torakoskopik yöntem ile opere edilmiş ve kistik 
lezyon tam rezeke edilmiştir. Patoloji raporu bir olguda parakardi-
yak kist, diğer olguda lenfanjiom olarak bildirilmiştir. Post op süreçte 
sorun yaşanmayan hastalar yine sorunsuz bir şekilde ayaktan takip 
edilmektedirler. 

Sonuç ve Tartışma: Mediastinal kistler, daha sıklıkla orta ve arka 
mediastende izlendir. Orta mediastende perikard kistleri ve bronko-
jenik kistler görülürken posterior mediastende, bronkojenik kistler 
ve enterik kistler görülmektedir. Tanıda iğne biyopsisi uygun değildir 
ve gerek tanı gerek tedavi amacı ile total eksizyon esastır. Bu cerra-
hi yaklaşım nüks gelişimini de önler. Deneyimli merkezlerde mini-
mal invaziv yaklaşımla opere edilebilmekte ve tanı ve tedavi süreci 
tamamlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Mediasten, Ön mediastinal kist, torakoskopik cerrahi,
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Mediastinal Kist Olgu1 Toraks BT

P-219

eyvah şiMDi yanDık! heMoPtiziyi Mi teDavi 
eDeliM? akut koroner senDroMu Mu? zor Bir 
ikileM; olGu sunuMu
Ramazan Baldemir1, Ahmet Aydoğan1, Ali Alagöz1, Leyla Nesrin Acar2, 
Can Kutlay2

1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara 
2Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göğüs Cerrrahisi Kliniği, Ankara

Giriş: Masif hemoptizi göğüs cerrahisi pratiğinde önemli sorun-
lardan biridir. Buna eşlik eden akut koroner sendrom (AKS) hastala-
rın kliniğini tamamen zora sokabilir. Bu olgu sunumunda hemorajisi 
olan bir olguda gelişen AKS durumunda uygulanacak tedavide yaşa-
nılan ikilem sunulmuştur.

Olgu: 2 yıl önce koroner stent öyküsü olan 79 yaşında erkek hasta 
masif hemoptiziye bağlı solunum arresti sonrası çift lümenli tüp ile 
entübe edildi. Ayrıca hemotoraks tespit edilmesi üzerine sağ tüp tora-
kostomi uygulandı. Rutin olarak kullandığı coraspirin ve klopidogrel 
tedavisi durduruldu. Traneksamik asit 3x250 mg iv ve K1 vitamini te-
davisi başlandı. Fiberoptik bronkoskopi(FOB)’de herhangi bir kana-
ma odağı tespit edilemedi. FOB sonrası ekstübe edilen hastanın 3 gün 
sonra göğüs tüpünden hemorajisi ve hemoptizi şikayeti az da olsa de-
vam ederken sol göğüs ağrısı şikayeti oldu. Troponin:2,09(Normalin 
100 katı), CK-MB:3,46 olarak tespit edildi ve kardiyoloji tarafından 
AKS ön tanısı konan hastaya klopidogrel 600 mg, heparin 5000 
IU(international ünit)iv, coraspirin 300 mg tab tedavisi ve koroner 
yoğun bakım ünitesi(KYBÜ) olan bir merkeze sevki önerildi. Göğüs 
ağrısı şikayeti kalmayan hastaya kanamayı artırma ihtimali nedeni ile 
önerilen medikal tedavi uygulanmadı ancak hasta acil olarak KYBÜ 
olan bir merkeze nakledildi. Takibinde AKS tanısından uzaklaşıldığı 
için 24 saat takip sonrası hasta hastanemize tekrar kabul edildi.

Sonuç:  Masif hemoptizi gibi hayatı tehdit eden durumlarda aynı 
zamanda AKS tanısı düşünüldüğünde uygulanacak heparin, klopi-
dogrel ve aspirin tedavisi klinik durumu içinden çıkılmaz bir hale so-
kabilmektedir. Bu gibi durumlarda uygulanacak tedavi konusunda 
net görüş birliği yoktur. Bu tarz ikilemlerde tedaviyi uygulayacak he-
kimin hastanın kliniğine göre multidisipliner bir yaklaşımla karar ver-
mesi yaşanabilecek komplikasyonları önlemesi açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: akut koroner sendrom, hemoptizi, hemotoraks
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künt travMa sonrası akCiğer herniasyonu
Nevzat Sertbaş, Serkan Yazgan, Özgür Samancılar, Ahmet Üçvet, Soner 
Gürsoy
SBÜ, Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, İzmir

Travmatik akciğer herniasyonu, interkostal kas bütünlüğünün 
bozulması sonrası parankimin intratorasik alandan çıkması olup, 
travma esnasında gerçekleşebileceği gibi aylar veya yıllar sonra da 
izlenebilmektedir. Yüksekten düşme sonrası, hastanemize başvuran 
olgumuza, dış merkezde tüp torakostomi uygulanmıştı. Fizik muaye-
nede; göğüs duvarında solunumla paradoks hareket izlendi ve toraks 
bilgisayarlı tomografisinde (BT); göğüs duvarındaki defektten akciğer 
herniasyonu görüldü. Travmatik akciğer hernisi nadir görülen bir du-
rum olup acil cerrahi girişim gerektirebilmektedir. 

Olgu: Yaklaşık 2 metre yüksekten düşme sonrası, dış merkezde 
sağ pnömotoraks nedeniyle, tüp torakostomi uygulanan, 55 yaşında, 
erkek hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanemize sevk edildi. 
Acil servis başvurusunda yapılan değerlendirmede; Glaskow Koma 
Skoru 15’di, arteriel kan basıncı 120/70 mmHg, oda havasında ok-
sijen satürasyonu 93, nabız 72/dk olarak ölçüldü. Şiddetli sırt ağrısı 
ve nefes darlığı tarifleyen hastanın, fizik muayenesinde; arka aksiller 
hatta, 8-10. kotlar seviyesinde, 15x15 cm’lik bir alanda, ciltte abraz-
yon, cilt altı amfizemi ve solunumla paradoks hareket izlendi (Şekil 
1). Solunum sesleri sağda azalmıştı. 4 lt/dk oksijen inhalasyonu ile alı-
nan arter kan gazı değerleri: pH:7,31, pCO2:36, pO2:70’ti. Çekilen 
akciğer grafisinde; sağ hemitoraksta pnömotoraks ve çekilen toraks 
BT’de; sağ 8. interkostal aralıktan cilt altına herniye olmuş akciğer 
parankimi, sağ 9,10,11 kosta posteriorunda fraktür ve eşlik eden sağ 
pnömotoraks izlendi. Akciğer hernisi nedeniyle, göğüs duvarı defek-
tinin onarımı için, hasta acil olarak operasyona alındı. Defekt üzerin-
den insizyon yapıldı. Cilt ve ciltaltı geçildiğinde, 8. interkostal aralığın 
tamamen ayrıldığı ve adeta travmatik bir torakotomi oluştuğu göz-
lendi (Şekil 2). Sınırlı bir akciğer kontüzyonu dışında, diafragma ve 
diğer intratorasik yapılarda patoloji izlenmedi. Göğüs duvarının ve 
8. kottaki kırığın primer tamiri yapıldı (Şekil 3). Hasta postoperatif 4. 
gününde dren sonlandırılarak taburcu edildi ve kontrol akciğer grafisi 
normaldi (Şekil 4).

Sonuç: Nadir olması ve çok değişik sebeplerle gerçekleşebilmesi 
nedeniyle, literatürde travmatik akciğer herniasyonu ile ilgili standart 
bir tedavi belirtilmemiştir. Sunduğumuz olgu ve yaptığımız literatür 
taraması sonrası, belirtmek istediğimiz yaklaşım öncelikle hastanın 
ayrıntılı sistem muayenesinin yapılması ve özellikle göğüs duvarının 
paradoks hareketi ve ciltaltı amfizeme dikkat edilmesi gerektiğidir. 
Yaralanmanın lokalizasyonuna ve etkilenen kaburga seviyesine göre 
uygulanacak cerrahi girişim belirlenmelidir. Etkilenen akciğer doku-
sunun işlev görmeyeceğine karar verilmesi halinde non-anatomik 
parankim rezeksiyonu yapılmalı, gereğinde kot fiksasyonu ve greft 
uygulanmalıdır. Bizim olgumuzda, parankim rezeksiyonu veya greft 
uygulamasına ihtiyaç duyulmamıştır.
Anahtar kelimeler: akciğer herniasyonu, göğüs duvarı, travma
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Resim 1. Akciğer herniasyonu-BT

P-221

aBerran sağ suBklavyen arterli hastaDa 
MeDiastinal kitlenin viDeotorakoskoPik 
rezeksiyonu
Hüseyin Mestan, Nevzat Sertbaş, Serkan Yazgan, Özgür Samancılar, 
Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy
SBÜ, Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, İzmir

Giriş: Primer veya sekonder hiperparatiroidizme neden olan anor-
mal paratiroid glandlar %20 civarında ektopik yerleşimlidir.Bunların 
%1 -2 oranı da mediastinal bölgededir. Bu olguda mediastinal böl-
gede ektopik yerleşimli paratiroid adenomu ile %0,5-2 oranında gö-
rülen aberan sağ subklavyen arter anomalisi birlikteliliği çok nadir 
olarak görüldüğü için sunulmuştur.

Olgu: 66 yaşındaki kadın hasta halsizlik nedeni ile tetkik edilirken 
çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde mediastinal bölgede yerle-
şimli 35*20 mm boyutlarında mediastinal kitle ile birlikte aberan sağ 
subklavyen arter izlendi.Mediastinal kitle videotorakoskopik yöntem-
le eksize edildi,patoloji sonucu paratiroid adenomu olarak bildirildi.

Sonuç: Mediastinal bölgede yerleşimli hiperparatiroidizme neden 
olan paratiroid adenomları için esas tedavi cerrahidir. Standart servi-
kal yaklaşım, sternotomi ve torakotomi gibi cerrahi yöntemler olma-
sına rağmen günümüzde videotoroskopik yaklaşım subklavian arter 
anomalisi lan bu hastada olduğu gbi güvenle yapılabilmektedir..
Anahtar kelimeler: Aberran Subklavian Arter, Mediastinal Kitle, Videotorakoskopi

Aberan sağ subkalvyen arter,mediastinal kitle

P-222

PulMoner sekestrasyon oPerasyonu önCesi 
Coil uyGulaMası arDınDan Gelişen akut Batın 
olGuları
Hasan Yavuz, Gizem Keçeci Özgür, Sercan Aydın, Ali Özdil, Ayşe Gül 
Ergönül, Ufuk Çağırıcı, Alpaslan Çakan, Kutsal Turhan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Pulmoner sekestrasyon normal trakeobronşiyal ağaç ile 
bağlantısı olmayan ve pulmoner arter yerine sistemik bir arterden 
beslenen nonfonksiyone embriyojenik akciğer dokusudur. Peroperatif 
hemoraji riskini azaltmak amacıyla sistemik arterin embolizasyonu 
sonrası cerrahi rezeksiyon, önerilen tedavi seçeneğidir. Embolizasyon 
sekestrasyonun beslendiği artere girişimsel radyoloji tarafından coil 
uygulaması şeklindedir. Coil ile embolizasyon sonrası preoperatif kli-
nik izleminde akut batın gelişen iki olgu sunuldu. 

Olgu: Yirmibir yaşında erkek olan birinci olgu, öksürük ve balgam 
şikayeti ile tetkik edildi ve toraks bilgisayarlı tomografisinde her iki 
akciğer alt loblarda torasik aortdan çıkan dallarla beslenen sekestre 
akciğer dokusu izlendi. Yan ağrısı sebebiyle tetkik edilen 36 yaşında 
kadın olan ikinci olguda sağ akciğer alt lobda yine torasik aortadan 
beslenen sekestre akciğer dokusu (Resim 1a) izlendi. Her iki olguya 
da girişimsel radyoloji kliniği tarafından preoperatif coil ile emboli-
zasyon uygulandı(Resim 1b). İşlem sonrası servis izleminde aynı gün 
içerisinde işlemden saatler sonra her iki olguda da şiddetli karın ağrısı 
şikayeti gelişmesi üzerine genel cerrahi kliniği ile konsülte edilen ol-
gular akut batın şüphesi ile kontrastlı batın tomografisi ile değerlendi-
rildi. Her iki olguda da klinik ve radyolojik olarak akut batını düşün-
dürecek anlamlı patoloji saptanmadı. Olguların semptomları benzer 
şekilde coil uygulanmasından yaklaşık 15 saat sonra sona erdi. Bu 
süreçte hastalara hidrasyon dışında tedavi verilmedi. Akut batın taki-
bi amacıyla da analjezik tedavi uygulanmadı.

Sonuç: Sekestre akciğer dokusu operasyonu öncesi peroperatif ve 
postoperatif cerrahi komplikasyonları azaltmak açısından değerli bir 
yöntem olarak arteriyel coil uygulaması kullanılabilir. Ancak kliniği-
mizde ilk iki coil uygulamamızda iki olguda da akut batını düşün-
düren şekil ve süre açısından benzer özellikteki semptomlar olması 
dikkat çekicidir. Coil uygulaması sonrası akut batın benzeri semp-
tomların gelişebileceğinin akılda tutulması ve bunun ayırıcı tanısının 
dikkatli şekilde yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.
Anahtar kelimeler: coil, pulmoner, sekestrasyon

Resim 1. a: Kadın olguya ait sekestre akciğer dokusunu gösteren tomografi kesiti b: Erkek olguya ait 
sekestre akciğer arterine uygulanan coil materyalinin akciğer grafisinde görünümü
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tiMoManın Cerrahi teDavisi ve survival 
analizi
Hakkı Ulutaş1, Muhammet Reha Çelik1, Mehmet Ağar1, İlham Gülçek1, 
Ayşe Nur Akatlı2

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. 
2İnönü üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Malatya

Giriş: Timomalar; timusun epitelyal hücrelerinde köken alan tü-
mörlerdir. Genellikle asemptomatik kalmakla birlikte semptomatik 
olanların yaklaşık %50 sinde paratimik sendromlar, %40’ında komşu 
yapılara bası semptomları görülür. 

Materyal-Metod: Kliniğimizde timoma nedeniyle opere edilen 38 
olgu retrospektif incelendi. Yaş, cinsiyet, histopatolojik tanı, histopato-
lojik tiplendirmesi ve evrelemesi, komplikasyonları, myastenia graves 
ile birlikteliği, sağ kalım süreleri belirlendi. Tüm olgular DSÖ tiplen-
dirmesine ve Masoaka evrelendirme sistemine göre değerlendirildi.

Bulgular:  Yaş ortalaması 52.07 (18-84 arası) olan 21 erkek, 17 
kadın bu çalışmada değerlendirildi. Timoma- myastenia graves bir-
likteliği 16 (%42.11) olguda saptandı. İlk başvuru semptomları; 12 
göğüs ağrısı, 16 myastenik semptomlar, 9 nefes darlığı, 5 olguda 
öksürük görüldü, 3 olguda semptom yoktu. Otuzbeş (%92.11) ol-
guya küratif, 3 (%7.89) olguya tanısal cerrahi uygulandı (Tablo 1). 
İki olguda komplikasyon (yara yeri enfeksiyonu ve pulmoner arter 
yaralanması) saptandı. 

DSÖ’nün sınıflandırılmasına göre; 10 olgu Tip A,AB, 21 olgu Tip 
B1,B2, 7 olgu Tip B3 olarak raporlandı. Tip A, AB’ de 5 yıllık survi; 
%80, Tip B1,B2’de; %76,2 ve Tip B3 de; %85,7 idi (Kaplan–Me-
ier/p=0,998). Masaoka evrelemesine göre; 12 evre-1, 16 evre-2, 
7 evre-3 ve 3 olgu evre-4 idi. Evre 1’de 5 yıllık survi; %83,4, evre 
2’de; %87,5, evre 3’de: %57,1, evre 4’de; %33.3 (Kaplan-Meier/p= 
0,117) olarak hesaplandı. 

Postop dönemde 6 olguya KT ve RT, 13 olguya RT verildi, 17 
olguya cerrahi sonrası ek bir tedavi önerilmedi. İki olgu postoperatif 
dönemde timoma dışı nedenlerden dolayı kaybedildi. 

Sonuç: Timoma malign potansiyel taşıyan bir tümördür. 
Tedavideki başarı cerrahinin kalitesine bağlıdır. İleri evre tümörlerde 
cerrahi tedaviye ek multimodal tedavi yaklaşımları (KT ve RT) ile iyi 
sonuçlar elde edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Timoma, radyoterapi, kemoterapi, myastenia graves

Tablo 1
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interstisyel akCiğer hastalarınDa uyanık Mini 
torakotoMi ile weDGe BiyoPsi sonuçları
Cansel Atinkaya Baytemir1, Murat Kavas2, Onur Derdiyok1, Sevinç 
Çıtak1, Abdürrahim Gördebil1, İrfan Yalçınkaya1

1SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Cerrahisi 
2SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları

İnterstisyel akciğer hastalığında entübasyonla akciğerden wedge 
biyopsi postoperatif dönemde özellikle solunum yetmezliğine yol 
açabilecek riskler taşımaktadır. Bu nedenle çalışmamızda sedasyon 
eşliğinde akciğere mini torakotomi ile wedge rezeksiyon uygulanan 
24 hastanın sonuçlarını sunuyoruz. 

2013-2017 yılları arasında SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Cerrahisi’n-
de 24 hastaya sedasyonla mini torakotomi ile wedge rezeksiyon uy-
gulandı. VAS skorları ortalama 2 idi. Tüm hastalara tanı konuldu. 
Operatif mortalite gözlenmedi. Bir hastada uzamış hava kaçağı 5 gün 
sürdü. Bir hastada postoperatif hıçkırık gözlendi. Hastanede kalış sü-
releri maksimum 2 gün olarak gözlendi. 

Hasta sayımız az olsa da interstisyel akciğer hastalarında uyanık 
entübe edilemeden yapılan biyopsilerde morbidite düşük, tanı oranı 
yüksek ve kısa yatış süreleri mevcuttur.
Anahtar kelimeler: uyanık cerrahi, sedasyon, non-entübe, wedge biyopsi, 
interstisyel akciğer hastalığı

Hastalardaki tanılar

Tablo 1. Wedge biyopsi sonuçları

interstitial pneumonia 2

usual interstitial pneumonia 3

interstitial fibrosis 5

granülomatöz inflamasyon (non-nekrotizan) 6

kronik inflamasyon 3

desquamatif interstisyel pnömoni 2

alveoler proteinozis 1

interstisyel inflamasyon 2

P-225

servikal GirişiM ile Posterior MeDiastinal 
yerleşiMli intraDural ekstraMeDuller 
DesMoiD tiP fiBroMatozis eksizyonu
Betül Bahar Kazak1, Süleyman Gökalp Güneş1, Gökhan Kocaman1, İhsan 
Doğan2, Mehmet Armangil3, Murat Özkan1, Serkan Enön1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Giriş: Desmoid tümörler yavaş büyüme eğiliminde olan, monok-
lonal myofibroblastik neoplazımlardır. Agresif fibromatozis olarak da 
bilinen bu lezyonlar benign karakterde olmasına rağmen çevre doku-
lara sıkı yapışıklık gösterebilmektedir. Lokal nüks ihtimalinin yüksek 
olması ancak metastaz göstermemesi sebebiyle ‘intermediate’ tümör 
olarak sınıflandırılmaktadır. 

Olgu: Sırt ağrısı sebebiyle tetkik edilen 54 yaşında erkek hastanın 
çekilen toraks BT’ sinde; sağ hemitoraksta apikal bölgede paramedi-
astinal yerleşimli 5x4 cm boyutlu kitle görülmüştür. MR incelemede; 
sağ akciğer üst lob komşuluğunda, C7-T2 düzeyleri arasında pre-
vertebral kas planlarından ayrık seçilmeyen 5.5x4.3x3.8 cm ölçülen 
kitle izlendi ve ana vasküler yapılara ve sinir yapılara invazon olma-
dığı görüldü. PET-BT’ de SUVmax: 4.0 tutulum izlenen ve TTİİAB 
non-diagnostik olarak raporlanan hastaya sağ servikal kesi ile girişim 
uygulandı. Eksplorasyonda vertebraya sıkı yapışıklık gösteren, sert, 
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fikse 6 cm boyutlu kitle izlendi. El cerrahisi ve beyin cerrahisi ile bir-
likte ultrasonik aspiratör/disektör kullanılarak kitle total eksize edil-
di. Postoperatif ses kısıklığı izlenen hasta postoperatif 7.gün taburcu 
edildi. Patolojisi desmoid tip fibromatozis olarak raporlandı. Hastaya 
adjuvan radyoterapi planlandı. 

Tartışma: Desmoid fibromatozis baş, boyun, torakal, abdominal 
ve mediastinal yerleşimli tümörlerdir. Yavaş progrese olması ve me-
tastaz göstermemesi sebebiyle primer tedavi cerrahi olup torakotomi, 
sternotomi, VATS, RATS yaygın kullanılan girişim yollarıdır. Servikal 
eksplorasyonun da mediasten yerleşimli tümörler için uygun yakla-
şım olabileceği unutulmamalıdır.

Sonuç: Güvenli cerrahi sınır sağlanarak yapılan rezeksiyonlar des-
moid tümörlerde küratif tedavi yöntemidir. %29-54 oranında görülen 
lokal rekürrens sebebiyle adjuvan RT tamamlayıcı tedavi seçenekle-
rinde yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: mediasten kitle, servikal eksplorasyon, desmoid fibromatozis

P-226

akCiğer kanserli hastalarDa 
viDeotorakoskoPi ile akCiğer rezeksiyonu 
sonuçlarıMız
Cansel Atinkaya Baytemir1, Abdürrahim Gördebil1, Onur Derdiyok1, 
Sevinç Çıtak1, Akın Öztürk3, Murat Kavas2, İrfan Yalçınkaya1

1SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Cerrahisi 
2SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları 
3SBÜ Süreyyapaşa Medikal Onkoloji

Amaç: Tek cerrah tarafından yapılan akciğer kanserli hastalarda 
videotorakoskopik akciğer rezeksiyonlarının sonuçlarının sunulması 
amaçlandık.

Materyel ve Metod: Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde 
2015-2018 yılları arasında tek cerrah deneyimi olarak gerçekleştirdi-
ğimiz gerçekleştirilen malign nedenlerle uygulanan 23 VATS lobekto-
mi olgusu retrospektif olarak değerlendirdik.

Bulgular:  Çalışmaya alınan 23 olgunun 16’i erkek, yedisi ba-
yandı. Yaş ortalaması 55.3 ‘di. Olguların yedisine sol alt lobektomi, 
dördüne sol üst lobektomi, üçüne sağ alt lobektomi, beşine sağ üst 
lobektomi, ikisine sağ orta lobektomi, ikisine lingulektomi yapılmıştır. 
VATS sırasında bir hastada hemoklips uygularken lingula arterinin 
yaralanması sonucu açığa geçildi. Hastalarda postoperatif iki olgu-
da uzamış hava kaçağı oldu, her iki hasta da dren sonlandırılarak 
taburcu edildi. Hastaların ortalama yatış süresi 3,5 gündür. Bir hasta 
postoperatif üçüncü günde sepsis nedeniyle ex oldu. Malign hastala-
rın 13’ünde patolojik tipi adenokarsinom, yedisinde skuamöz hücreli 
karsinom, ikisi tipik karsinoid, biri granüler hücreli tümör olarak bil-
dirildi. Hastaların dördü evre 1A, üçü evre 1B, ikisi evre 1C, dokuzu 
evre 2A, beşi evre 2B idi. Hastaların yalnızca ikisi takipleri süresinde 
ex olurken, biri operasyon sonrası 15. ayda ex olurken diğeri posto-
peratif 3. günde ex olmuştur.

Sonuç:  Videotorakoskopik cerrahi malign akciğer rezeksiyonların-
da kısa süreli yatış avantajı sağlayan bir prosedürdür. Uygun olan tüm 
akciğer lezyonlarına öncelikle VATS ile başlanması, videotorakosko-
pik cerrahi rezeksiyon konusunda deneyimi arttrımak için önemlidir.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, vats rezeksiyon, khdak

P-227

akCiğerin konjenital kistik aDenoMatoiD 
MalforMasyonu: olGu sunuMu
Erhan Ayan1, Abdülkerim Bayülgen1, Hadra Şafak Üstük1, Gözde 
Arslan2, Rabia Arpacı2, Mehmet Oğuz Köksel1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformasyon 
(KKAM), birbirleriyle ilişkili prolifere terminal bronşioller, kistik ve so-
lid yapılar ile karakterize gelişimsel bir anomalidir. İnsidansı 1/4000 
ile 1/35000 olarak gösterilmiş olup konjenital akciğer malformas-
yonlarının %25’ini ve konjenital kistik akciğer malformasyonlarının 
%95’ini oluşturur. Erkeklerde daha sık görülür. Etiyopatogenezinde 
gebeliğin 4-8. haftasında proksimal hava yollarında maturasyon ek-
sikliği ve distal alveol dokusunda genişlemenin olduğu bir embriyolo-
jik gelişim bozukluğu söz konusudur. 30 lu yaşlara kadar herhangibir 
semptom vermeyen KKAM lı olgumuzu nadir görülmesi sebebi ile 
sunmayı amaçladık.

Olgu: Daha öncesinde herhangi bir solunumsal şikâyeti olmayan 
32 yaşındaki, erkek hastada yüksekten düşme sonrası dış merkezde 
çekilen Bilgisayarlı Toraks Tomografisinde sağ akciğer orta lobda 8 
cm çapında basit hava kisti olarak raporlanması üzerine operasyon 
amacı ile kliniğimize yatırılarak operasyona alındı. Operasyonda 
kistin orta lobdan kaynaklandığı görüldü. Pulmoner arter üzerinde 
major fissürde devam etmesi sebebi ile kist duvarından patolojik in-
celeme için örnek alınarak kiste kapitonaj uygulandı. Post operatif 
1 ayında orta lobda konsolidasyon gelişmesi ve Patoloji sonucun 
KKAM ile uyumlu olduğunun bildirilmesi üzerine hastaya sağ orta 
lobektomi yapıldı.Post operatif 3 ayında olan hastanın takibi devam 
etmektedir.

Tartışma: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, nadir gö-
rülen konjenital bir anomalidir. İstatiklere göre ölü doğan infantlarda 
oran %14'lerde iken 1989 'a kadar bildirilen 405 olgunun %61'i yeni 
doğanda, %22'si ilk 6 ay içinde, %17'si ise ileri çocukluk çağında 
saptanmıştır.Postmortem yapılan çaışmalarda vakalarda segmental 
bronşların atrezisi veya yokluğu gösterilmiştir Yine bu atrezik bronş-
ların distalinde gelişen sekonder displazik akciğer dokusu morfolojik 
olarak KKAM'dan sorumlu etken olarak ortaya konmuştur. KKAM ol-
gularının genellikle tek bir lobu içermeleri karakteristiktir. 153 olguluk 
bir seride sadece 27 olgu multilober yerleşimli, bir olguda bilateral 
olarak bildirilmiştir.Bizim olgumuzda da tek lob tutulumu mevcut idi. 
İnfantlarda yarattığı respiratuvar distres tablosu olguyu acil cerrahi 
rezeksiyonla hayata döndürebilir. Ancak ileri yaşlarda sık tekrarlayan 
solunum yolu enfeksiyonlarında; bronkojenik kistler, konjenital lober 
amfizem, bronkopulmoner sekestrasyon ve hatta konjenital diyafrag-
ma hernisi ile birlikte akla getirilmeli ve ayırıcı tanıya ulaşabilmek için 
tetkik edilmelidir. Ayırıcı tanı her zaman doğru bir şekilde yapılama-
makta, olgumuzdaki gibi rezeksiyon sonrası histopatolojik tanı ile so-
nuca ulaşılabilmektedir. İleri yaşlarda lezyonun maligniteye dönüşme 
riski, komplikasyonlara yol açabileceği kaygıları ile lezyonun, tespit 
edildiğinde cerrahi olarak rezeke edilmesi önerilen kesin tanı ve te-
davi yöntemidir.
Anahtar kelimeler: Akciğerin Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyonu, 
Malignite, Rezeksiyon
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Resim 1. KKAM lu hastanın Toraks Bilgisayarlı Tomografi görüntüsü

P-228

Metakron tüMör olGusu
Selime Kahraman, Kadir Burak Özer, Mesut Buz, Attila Özdemir, Ekin 
Ezgi Cesur, Fatma Tuğba Özlü, Leman Genç, Recep Demirhan
TC SB SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Küratif tedavi olmuş primer akciğer kanseri sonrası yeni geli-
şen primer akciğer kanserine metakron akciğer kanseri denir.

Olgu: 65 yaşında erkek hasta hemoptizi şikayeti ile başvurdu. 
Hastaya iki buçuk sene önce adenokarsinom tanısı ile sol alt lobekto-
mi yapılmış. Çekilen güncel PET-CT ‘ si sağ akciğer orta lob medial 
segment 6.7x 5.4 çaplı SUDmax: 14.6 kitlesel lezyon olarak raporlanı-
yor. Yapılan İİAB de squamöz hücreli karsinom tanısı alan hasta ope-
rasyona hazırlandı. Solunum fonksiyon testinde FEV1 % 65, DILCO 
% 66 idi. Sağ torakotomi ile eksplorasyonda kitlenin fissürden taşıp 
alt loba da invaze olduğunun görülmesi üzerine bilobektomi inferior 
ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı, kalan akciğer dokusu-
nun toraks kavitesini doldurabilmesi için 5. Kot çıkarıldı. Postop ta-
kiplerinde PA grafide akciğer tam ekspanse görüldü, sekresyonlarını 
ataması nedeniyle iki kez bronkoskopi yapıldı. Hastanın 2. gün bazal 
dreni, 5. gün apikal dreni sonlandırıldı, 6. gün taburcu edildi. 

Tartışma: Sunduğumuz olguda sol alt lobektomiden iki buçuk 
yıl sonra bilobektomi inferior yapılan sekiz anatomik segmenti ka-
lan hastaya postop takiplerinde ikili bronkodilatör tedavi başlanmış, 
solunum fizyoterapisi yaptırılmıştır. PA grafide ekspansiyon kusuru 
olmayan ve solunum sıkıntısı gelişmeyen hasta sorunsuz taburcu 
edilmiştir.

Sonuç: Metakron tümörlü olgularda akciğer rezervinin yeterli ol-
duğu durumda anatomik rezeksiyon tercih edilmelidir.
Anahtar kelimeler: metakron tümör, akciğer metakron tümör, squamöz hücreli 
karsinom

Şekil 1. Toraks- BT: Orta ve alt lob bronşunda yerleşimli kitle

P-229

Bilateral kuntz siniri, GörDüğünüze inanın
H Volkan Kara, Ezel Erşen, İsmail Sarbay, Akif Turna
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul

Kuntz Siniri varlığı hiperhidroz cerrahisinde kullanılan Endosko-
pik Torakal Sempatektomi (ETS) nin koter ile ganglialara ek olarak 
kuntz sinirlerininde ablazyon ile haraplandırması gerektiğini savunan 
klinikler açısından önemlidir. Kuntz siniri varlığı tanımlanmış olması-
na rağmen intra operatif tespiti %10 un altındadır. Bu seyrek tespit, 
Kuntz sinirinin var olduğa dair belirsizlikleri ve olmadığı düşüncelerini 
beraberinde getirmektedir.

24 yaşında erkek hastamıza bilateral palmar, aksillar ve plantar 
hiperhidroz nedeniyle bilateral video yardımlı cerrahi (VATS) kulla-
nılarak koter ile ETS planlandı.İşlem esnasında bilateral T3, T4 sevi-
yelerinde belirgin şekilde Kuntz Sinirleri izlendi ve kayıt altına alındı. 

Yüksek sayıda ETS hasta verisi bulunan kliniğimizde de bu netlikte 
görüntü ilk kez görüldü. ETS esnasında tercihimiz olan koter kullanı-
mını destekleyen 

Bu seyrek demonstratif görüntüleri videosu ile sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: Kuntz Siniri, Endoskopik Torakal Sempatektomi, ETS

P-230

nüks osteosarkoM neDeniyle uyGulanan eş 
zaManlı skaPula rezeksiyonu ve PulMoner 
MetastazektoMi
Emre Muhammed Koçak1, Gökhan Kocaman1, Bülent Mustafa Yenigün1, 
Hakan Kocaoğlu2, Betül Bahar Kazak1, Mustafa Özyıldıran2, Yusuf Yıldız2, 
Murat Özkan1

1Ankara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Akciğerler metastatik hastalığın sıklıkla görüldüğü organlar-
dır. En sık yumuşak doku ve kemik sarkomları ile kolorektal kanserle-
rin metastazları görülmektedir. Bunlarında dışında renal hücreli kan-
ser, malign melanom, germ hücreli tümörler, baş boyun tümörleri, 
meme kanseri, hepatoselluler kanser ve gastrik kanserlerin metastaz-
ları da görülebilmektedir.

Olgu: Osteosarkom nedeni ile 2015-2017 yılları arasında 2 kez 
sağ, 1 kez sol femurdan opere olan, adjuvan kemoradyoterapi uy-
gulanan 25 yaşında erkek hastaya, kontrolleri sırasında çekilen to-
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rakoabdominopelvik BT’ de bilateral pulmoner metastaz ile uyumlu 
nodüller saptanması üzerine tarafımızca 2017 yılında bilateral ardışık 
torakotomi ile metastazektomi uygulandı. Takiplerinde çekilen toraks 
BT’ de büyüğü orta lobda 1 cm çaplı olmak üzere bilateral akciğerde 
yeni gelişimli nodüller izlenen hastanın PET BT’ sinde sağ skapula-
da akromiyona uzanan SUVmaks değeri 15.9 olan yumuşak doku 
izlendi. Ortopedi önerisi ile hastaya ekstremite MRI çekildiğinde “sağ 
skapula kaynaklı supraspinatus, infraspinatus ve subskapularis kas 
gövdelerine infiltre, geniş ekstraosseöz yumuşak doku komponenti 
seçilen malign görünümde kemik kitlesi” rapor edildi. Ortopedi ile 
birlikte değerlendirilen hastaya aynı seansta skapula parsiyel rezeksi-
yonu uygulandıktan sonra sağ retorakotomi ile akciğerdeki nodüller 
için multipl wedge rezeksiyon uygulandı. Bir ay sonra sol tarafa to-
rakotomi planlanmak üzere hasta postoperatif 6. gün taburcu edildi. 

Tartışma: Primeri osteosarkom olan ve akciğere metastatik 
hastalıkta 5 yıllık ortalama sağkalım %31 olarak bildirilmektedir. 
Osteosarkomun kemoradyoterapiye cevabının zayıf ve komplet pul-
moner metastazektominin sağkalıma olumlu etkisinin olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda; komplet rezeksiyonun sağlanması şartı 
ile, lezyonların primer mi yoksa nüks mü olduğuna bakılmaksızın, her 
iki alana yönelik eş zamanlı yada ardışık cerrahi girişimlerin yapılması 
gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Akciğer metastazı, metastazektomi, osteosarkom

P-231

vCs'nin DoMuz PerikarDı ile onarıMı; ters 
Matris sütür yönteMi (evertinG Mattress) ile
Mithat Fazlıoğlu
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde, seçilmiş 
olgularda Neo-Adjuvan KT sonrasında lokal ileri evrede cerrahi uy-
gun tedavi seçeneğidir. Özellikle VCS rezeksiyonlarında yama seçimi 
ve sütür yöntemi önem taşımaktadır. Olgumuzda domuz perikardı-
na kontinu ters sütür yöntemi ile (Everting Matris) VCS rezeksiyonu 
yapıldı.

Olgu: 55 yaşında, erkek hasta. Sağ üst lob anterior segmentte, 
VCS'ye invaze, 7x6x6 cm ebatlarında KHDAK nedeniyle evreleme 
mediastinoskopi uygulandı. N0 saptanması üzerine hastaya Neo-
Adjuvan KT uygulandı. Tedavi sonrasında kontrol PET/CT de lez-
yonun %50 küçüldüğü saptandı. Hastaya antero-lateral torakotomi 
ile sağ üst lobektomi+VCS parsiyel rezeksiyonu uygulandı. VCS'ye 
domuz grefti (5x7 cm) ve kontinu ters matris (Everting Matris) yön-
temi ile yama uygulaması yapıldı.Bu teknik ile normal over-over sü-
türlerden daha kolay uygulanır ve yama ile damar kenarlarının düz 
bir çizgide olmasını sağlar. Bu nedenle hem lümen içinde fazlalık ve 
potansiyel olarak trombojenik doku varlığını sınırlar hemde sutür 
hattından kanamayı engelleyerek komplikasyon riskini azaltmaya 
yardımcı olur.

Sonuç: Rezektabl olan VCS invazyonlu olgularda damar tamirin-
de kontinu ters matris (Everting Matris) yöntemi diğer yöntemlere 
göre daha kolay ve komplikasyon riski daha düşük olduğunu vurgu-
lamak istedik.
Anahtar kelimeler: VCS rezeksiyonu, domuz, perikardı, kontinu ters matris sütür
VCS'ye yama uygulaması.

Resim 1. VCS'ye domuz perikardı ile yama uygulaması

P-232

çoCuk hastaDa Bilateral akCiğer yerleşiMli 
Dev hiDatik kist
Gamze Cetinkaya1, Hüsam Ibrahimoğlu2, Ahmet Emin Sönmez3, Cem 
Koray Cataroğlu3, İclal Okur4

1Hakkari Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2Hakkari Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği 
3Hakkari Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği 
4Hakkari Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği

Giriş: Çocuklarda, akciğer yerleşimli kist hidatikler, klinik semp-
tom vermeden erişkinlere göre daha büyük boyutlara ulaşabilir. 
Literatürde çocukluk çağında bilateral akciğer dev kist hidatik olgusu 
nadiren bildirilmiştir ve genellikle alt lob yerleşimlidir. Bu olgu sunu-
munda Hakkari Devlet Hastanesi acil servisine karın ağrısı ile başvu-
ran, bilateral dev kist hidatik saptanan ve cerrahi olarak tedavi edilen 
çocuk hastamızı tartışmayı amaçladık.

Olgu: On iki yaş kız, karın ağrısı şikayeti ile acil servise getirildi. 
Fizik muayenede batında defans mevcuttu. Bilateral akciğer sesleri 
orta zonlarda azalmıştı. Oda havası saturasyonu: 90, ateş: 37.5, solu-
num sayısı: 20/dk, nabız: 120 atım/dk idi. Akciğer grafisinde bilateral 
orta zonda düzgün sınırlı konsalidasyon artışı saptandı. Ayrıca batın 
ultrasonu şüpheli apandisit olarak raporlandı. Toraks BT’de sağda 
11 cm, solda 8 cm kist hidatikle uyumlu, düzgün sınırlı kistik lezyon-
lar mevcuttu. Hasta akut apandisit şüphesi ve kist hidatik tanılarıyla 
çocuk cerrahisi kliniğine yatırıldı. Takiplerinde karın ağrısı gerileyen 
ve laboratuvar bulguları doğrultusunda akut apandisit tanısı dışlanan 
hastaya operasyon kararı alındı. Yatışının ikinci günü hasta devra-
lınarak sağ posterolateral torakotomi ile enükleasyon + kistektomi 
+ wedge rezeksiyon uygulandı. Postoperatif dördüncü gün taburcu 
edildi. Bir ay sonra yapılan kontrolünde hastada kilo artışı ve boyda 
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uzama saptandı. Persentil eğrisinde artış mevcuttu. Sol hidatik kist 
operasyonu için hasta yeniden interne edildi ve sol posterolateral 
torakotomi ile enükleasyon ve kapitonaj uygulandı. Hasta posto-
peratif üçüncü gün albendazol tedavisi başlanarak taburcu edildi. 
Peroperatif ve postoperatif her hangi bir komplikasyon yaşanmadı.

Sonuç: Akciğer hidatik kistinin primer tedavisi cerahidir. 
Günümüzde hidatik kist cerrahisinde öncelikli olarak tercih edilen pa-
rankim koruyucu cerrahi yöntemler periferdeki devlet hastanelerinde 
de güvenle uygulanabilir ve sevk sırasında yaşanabilecek muhtemel 
komplikasyonların önüne geçilebilir.
Anahtar kelimeler: kist hidatik, persentil, kistektomi, kapitonaj

Bilateral kist hidatik

Resim 1. Bilateral kist hidatik olgusu, geliş akciğer filmi

P-233

son DereCe naDir tüMöre naDir Bir Pozisyonel 
kesi ile MultiDisiPliner Cerrahi yaklaşıM
Cansel Atinkaya Baytemir1, Onur Derdiyok1, M. Reşit Önen2, Hande 
Mollamemişoğlu3, Nurettin Yiyit4, Said Naderi2

1SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eah, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
2SBÜ Ümraniye EAH, Beyin Cerrahisi Kliniği 
3SBÜ, Ümraniye EAH, Patoloji Kliniği 
4SBÜ, Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank EAH, Göğüs Cerrahisi

Mezenkimal tümörler, akciğerin son derece nadir tümörleridir. Bu 
tümörler, vücudun herhangi bir yerindeki bağ dokularından, damar-
lardan, kaslardan veya bu dokulardan bazılarından kaynaklanabilir 
Teşhis genellikle ameliyatla elde edilebilir. Bu çalışmada indiferansiye 
mezenkimal tümör tanısı olan prone pozisyonda önce torakal ver-
tebra rezeksiyonu, daha sonra da aynı pozisyonda göğüs duvarı re-
zeksiyonu ve lobektomi yapılan son derece nadir bir olguyu sunduk.

Olgu: 46 yaşında kadın hasta, sırt ağrısı şikâyeti nedeniyle klini-
ğimize başvurdu. Fizik muayenesinde ve özgeçmişinde belirgin bir 
özellikle yoktu. Laboratuvar parametreleri anormallik saptanmadı. 
Toraks bilgisayar tomografisinde (BT) ve pozitron emisyon tomog-
rafisinde (PET/CT ) sol akciğer alt lobda 10. kostada litik lezyo-

na yol açan 43x35 kitle ( SUDmax 8.3) ile, sol alt lobta ayrıca T8 
düzeyinde 23mm ( SUDmax 5.9) kitle ve T9 düzeyinde 33 mm ( 
SUDmax 5.9) kitleler saptandı (Şekil 1). Fiberoptik bronkoskopik 
(FOB) incelemesinde endobronşiyal lezyon görülmedi ve olağan de-
ğerlendirildi. Bronş lavaj materyalinde patolojiye rastlanmadı. Alınan 
aspirasyon ve fırça örneklerinde malignite bulgusu saptanmadı. 
Asidorezistan basil (ARB) görülmedi. Transtorasik ince iğne aspiras-
yonu ile indiferansiye mezenkimal tümör olarak raporlandı. Prone 
pozisyonda posterior midline insizyonla beyin Cerrahisi tarafından 
T8-T9-T10 hemivertebrektomi yapıldı sonrasında T9-10 vertebra 2 
üst 2 alt vida enstrümanıyla beraber kot plakları yerleştirildi (Resim 
1). Tarafımızdan orta hattaki kesi posteriora yaklaşık 10 cm uzatıldı. 
Sol alt lobektomi ve 7,8,9 ve 10. kostalara parsiyel rezeksiyon, yerine 
titanyum plaklar ve titanyum meş uygulandı. Plastik cerrahi hastaya 
flep çevrilmesine gerek görmedi. Hasta primer insizyon yerinden ka-
patıldı. Hastanın 3 aydır devam eden takiplerinde herhangi bir pato-
loji saptanmadı. Patoloji kesin sonucu hala çıkmadı. 

Sonuç: Cerrahi girişim uygulanacak hastalarda ameliyat bölgesine 
yaklaşımı kolaylaştırmak, kanamayı en aza indirmek, bölgesel anes-
tezi uygulamak ve mide içeriğinin aspirasyonunu engellemek için, 
hastaya çeşitli poziyonlar (supin, litotomi, baş aşağı (trendelenburg), 
yan (lateral), yüzüstü, oturur, ters trendelenburg ve tiroid) verdiril-
mektedir.Göğüs cerrahisinde tümör rezeksiyonları lateral dekubit po-
zisyon genellikle tercih edilir. Olgumuz da kitle lokasyonu nedeniyle 
prone pozisyon ve posterior midline insizyon tercih edildi. Bu insiz-
yon son derece nadir kullanılan bir kesidir. Sonuç olarak prone po-
zisyon ve posterior midline insizyon kitlenin lokasyonuna bağlı olarak 
tercih edilebilir.
Anahtar kelimeler: sarkom, mezenşimal tümör, posterior kesi, lobektomi, akciğer 
kanseri

P-234

DiafraGMa evantrasyonu ve hernisi olan 
Dört naDir olGu sunuMu
Merve Karaşal, Serkan Bayram, Sevinç Çıtak, Rıza Serdar Evman, Abidin 
Levent Alpay, Selami Volkan Baysungur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim 
Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul

Diyafragmatik patolojilerin peridiyafragmatik patolojilerden ayırt 
edilmesinde multiplanar bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik re-
zonans görüntüleme (MRG) ayrıntılı bilgiler sağlamaktadır. Bununla 
birlikte diafram patolojilerinde multidsipliner yaklaşım tanı koyma ve 
tedavi yöntemlerini belirlemede önemlidir. Bu sunumda sizlere klinik 
cerrahi konseyimizde danışılan dört hastanın olgularını paylaşacağız.

Olgu 1: 68 yaşında erkek hasta nefes darlığı şikayeti ile tarafımıza 
başvurdu. Çekilen PA akciğer grafisinde solda diafram eleve izlendi. 
Hastanın öyküsünde herhangi bir tıbbi girişim ya da travmaya rast-
lanmadı. Hastaya videotorakoskopi ile diyafram plikasyonu uygulan-
dı. Ameliyat sonrası 2. gününde toraks tüpü çekilen hasta ameliyat 
sonrası dördüncü gününde eksterne edildi. 

Olgu 2: 39 yaşında kadın hasta göğüs ağrısı ve nefes darlığı şi-
kayetiyle tarafımıza başvurdu. Hastanın çekilen toraks MRG ‘ sinde 
diyafram ile bağlantılı toraksta 8mm çaplı lezyon (anjiyofibrolipom?) 
olarak raporlandı. Hastaya videotorakoskopik olarak kitle eksizyonu 
yapıldı. Diyafram ile bağlantısı gözlenmedi. Hasta ameliyat sonrsı 2. 
gününde dreni sonlandırılarak eksterne edildi.(figure 1)

Olgu 3: 57 yaşında kadın hasta nefes darlığı ile başvurduğu acil 
serviste çekilen PA akciğer grafisinde sağ diyafram üzerinde tespit edi-
len lezyon üzerine tarafımıza yönlendirildi. Çekilen toraks BT’sinde 
sağ diyafram posteriorunda yaklaşık 15 mm gözlenen prerenal in-
tatokasik yağlı doku gözlenmesi üzerine operasyon kararı alındı. 
Videotorakoskopi ile lezyonun diyaframdan herniye olan omentum 
olduğu gözlendi. Hastaya videotorakoskopik diyafram herni onarımı 
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yapıldı. Ameliyat sonrası üçüncü gününde dreni sonlandırılan hasta 
eksterne edildi.

Olgu 4: 62 yaşında erkek hasta nefes darlığı karında şişlik şikayet-
leriyle başvurduğu acil serviste çekilen toraks bilgisayarlı tomografi-
sinde sağ diyafragma üzerinde diyafragma ile sınırları net seçileme-
yen 15 cm lik lezyon gözlendi. Videotorakoskopik olarak ekplorasyon 
kararı verildi. Hastada videotorkoskopi ile hiatal diyafragma herni 
kesesi gözlendi. Genel cerrahi ile konsülte edilerek göbek üstü me-
dian kesi ile herniye olan kolon batına çekilerek diyafram mesh ile 
onarıldı. Hasta ameliyat sonrası dördüncü gününde barın ve toraks 
derini sonlandırılarak eksterne edildi.

Kliniğimiz haftalık cerrarahi konseyinde sunulan bu dört olguyu 
sizlerle paylaşmak istedik.
Anahtar kelimeler: diyafram, herni, evantrasyon, plikasyon

 
Resim 1. a: olgu 2 toraks BT görüntüsü b: olgu 2 toraks MR görüntüsü c: olgu 2 ameliyat materyal 
görüntüsü

P-235

ses kısıklığına neDen olMuş sol akCiğer 
kitlesi ile takiPli olan olGuDa eş zaManlı 
sağ sPontan PnöMotoraks ve akut MyokarD 
enfarktüsü
Hüseyin Yıldıran
Konya Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya

Spontan pnömotoraks, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan ol-
gularda apekste yerleşimli büllere sekonder ortaya çıkabilmektedir. 
Plevral aralığa serbest hava geçişi akciğer parankiminde kollapsa ne-
den olur. Genç yaşta bu durum göğüs ağrısı ile prezente olurken, yaşlı 
ve akciğer kapasitesi kısıtlı olan KOAH’lı olgularda solunum sıkıntısı 
ön plandadır. KOAH aynı zamanda pulmoner maligniteler için de risk 
oluşturmaktadır. Olgumuz; ses kısıklığına da neden olmuş, sol akci-
ğerde küçük hücre dışı akciğer kanseri tanılı kitlesi olan bir hastada 

sağ spontan pnömotoraks ve akabindeki akut inferior MI birlikteliği 
nedeniyle ilginçtir.

71 yaşında erkek hasta nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvur-
du. Hastanın acil başvurusunda belirgin takipnesi mevcuttu. Genel 
durum iyi olmasına rağmen kaşektik ve soluk görünümlüydü. Fizik 
muayenesinde sağda solunum sesleri alınamadı, solda solunum ses-
leri azalmıştı, taşikardik ve takipneik idi. Sol hemitoraksta tüp tora-
kostomi skarı mevcut idi. Özgeçmişinde 3 ay önce tanı almış küçük 
hücre dışı akciğer kanseri tanısı aldığı ancak tedaviyi kabul etmediği, 
sigarayı da yaklaşık 10 yıl önce bıraktığı öğrenildi. Sol akciğerde ta-
nının transtorakal biyopsi ile alındığı ve sol iyatrojenik pnömotoraks 
sonrası sol tüp torakostomi uygulandığı öğrenildi. Hastanın akciğer 
grafisinde sağda pnömotoraks, solda üst zonda arkus aorta komşulu-
ğunda kitlesi görüldü (Resim). Sağ tüp torakostomi uygulandı, kont-
rol grafisinde akciğerin ekspanse olduğu görüldü, hastanın solunum 
sıkıntısı geriledi. Yatış hazırlığı sırasında analjezik tedaviye rağmen 
progresyon gösteren göğüs ağrısı başladı. Akciğer grafisi ve EKG tek-
rarlandı. EKG’de myokard enfarktüsü bulguları olması üzerine, kardi-
yak enzim kontrolü ve takibi yapıldı. Kardiyak enzimlerde yükselme 
olunca hasta akut koroner sendrom öntanısıyla kardiyoloji tarafından 
koroner anjiografiye alındı. Kardiyoloji kliniğinde tedavisi tamamlan-
dıktan sonra hasta tekrar göğüs cerrahisi kliniğinde takip edildi. Ak-
ciğer grafisinde sağ akciğerin ekspanse görünmesine rağmen toraks 
dreninde hava kaçağı devam etti. Olgu 2 hafta sualtı drenajı ile ser-
viste takip edildikten sonra göğüs tüpü Heimlich valfine bağlandı ve 
ayaktan takip edildi. Heimlich valfinde hava kaçağı kesilmesi üzerine 
toraks dreni çekildi. Onkoloji takibine verildi.

Klinik olarak özellikle sol pnömotoraks bazen akut miyokard en-
farktüsü şüphesi uyandırabilir. Öyle ki literatürde akut MI öntanısıyla 
tetkik edilirken pnömotoraks saptanan olgular vardır. KOAH’lı hasta-
larda hipoksi de myokard enfarktüsü için risk oluşturabilir. Pnömoto-
raksın KOAH’lı hastalarda hipoksiye neden olmasının, bu durumun 
altında yatan neden olduğu düşünülebilir. Aynı hastada hem ses kı-
sıklığına neden olmuş sol akciğer kitlesi, sağ spontan pnömotoraks 
ve akut myokardial enfarktus olması oldukça nadir karşılaşılabilecek 
ilginç bir klinik durumdur.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, myokard enfarktüsü, pnömotoraks.

Resim 1. Akciğer grafisinde solda üst zonda kitle ve sağda spontan pnömotoraks
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P-236

küçük hüCreli akCiğer kanseri hastaları ikinCi 
akCiğer kanserinDen sonra Bile yaşayaBiliyor
Sevinç Çıtak1, Çağatay Tezel1, Ozan Kaya1, Deniz Gürer2, Elçin Ersöz 
Köse3, Serdar Evman1, Volkan Baysungur1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrrahisi 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Ünviversitesi Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Bölümü,İstanbul 
3Sağlık Bilimleri Ünviversitesi Sultan Abdullhamid Han Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Bölümü, İstanbul

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), akciğer malignitelerinin 
%15-20’sini oluşturmaktadır. Sınırlı hastalık grubu tedaviye rağmen 
2 yıl içinde nüks etmektedir (1). KHAK tüm akciğer malinitelerinin 
%15-20 sini oluşturmakta, çoğu yaygın ve irrzektabıl dönemdeyken 
tanı konulabilmektedir (2). Erken tanı konan hastalardaki azlık çok 
merkezli çalışmalar, çalışma sürelerindeki uzunluk nedeniye nüks ve 
ikinci primer akciğer kanseri oluşum sıklığı tam olarak bilinememek-
tedir. Sunumumuzda kür sağlanmış KHAK hastalarında uzun dönem 
takiplerinde, gelişmiş ikinci primer küçük hücreli dışı akciğer kanseri 
(KHDAK) de cerrahi tedavinin başarıyla uygulanabileceğini içeren üç 
olgumuzu literatüre katkı sağlayabileceğini düşünerek sunmak iste-
dik.

Olgu 1: 66 yaşında erkek, 2007 yılında KHAK tanısı konuluyor. 
KRT (kemoradyoterapi) alan hastaya 10 yıl sonra skuamöz hücreli 
karsinom tanısı konuluyor ve sağ torakotomi ile pnömonektomi ya-
pılıyor. Hasta 1. yılda takiplerine sorunsuz olarak devam etmektedir.

Olgu 2: 54 yaşında kadın, 1998 yılında epidermoid karsinom ta-
nısı konuluyor ve hastaya sol üst lobektomi yapılıyor. Takiplerinde 
2011 senesinde küçük hücreli karsinom tanısı alan hastada kemo-
radyoterapi sonrası kür sağlandı. 6 yıl sonra ise skuamöz hücreli 
akiciğer kanseri tanısı alan hastaya tamamlayıcı sol intraperikardiyal 
pnömonektomi yapıldı(Figür1). Hasta 3. Yılında kontrollerine devam 
edilmektedir.

Olgu 3: 47 yaşında erkek,2015 yılında küçük hücreli karsinom 
tanısı ile KRT aldı ve kür sağlandı. Tedaviden 9 ay sonra KHDAK 
tanısı alan hastaya sol üst lobektomi yapıldı. Küçük hücreli akciğer 
kanseri 3 yıldır remisyonda olan hasta, takiplerini sorunsuz şekilde 
sürdürülüyor.

Akciğer kanserinde ortak etyolojik sebepler akciğer kanseri nede-
niyle tedavi edilen hastalarda tedaviden sonra 2 yıllık sağ kalımda 
ikinci primer akciğer kanseri gelişim oranının %30 olduğunu bildiren 
yayınlar mevcuttur(3). Hastalarımızda çoklu primer akciğer kanserle-
rini bir arada gömekteyiz. Akciğer kanseri gelişen olgularda düzenli 
takipler sayesinde ikinci primer akciğer kanseri rezektabl iken tanı 
konulmaktadır. 

Olgulardan da anlayacağımız gibi ilk malignite tanı konulup kür 
sağlanması ile ikinci malignitenin ortaya çıkması arasında geçen süre 
uzun. Geç dönemde ortaya çıkan ikinci primer kanser tespitinde 5 
yıllık takip süresinin yeterli olmadığını düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: küçük hücreli akcğer kanseri, küçük hücreli dışı akciğer 
kanseri, ikinci primer akciğer kanseri

Olgu 2. Tomografi ve füzyon görüntleri A) Epidermoid kanser tomografisi B) Küçük hücreli kanser 
füzyon görüntüsü C) Skuamöz hücreli tanı anındaki füzyon görüntüsü

P-237

Bi -fokal MeDiastinal ePenDiMoM olGusu
Anıl Gökçe1, Aynur Baş1, Merve Şatır1, Ali Çelik1, Nalan Akyürek2, İsmail 
Cüneyt Kurul1

1Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Ependimomlar santral sinir sisteminde, çoğunlukla beyin ve spinal 
korda yerleşen tümörler olup, primer mediyastinal dokulardan köken 
almaları oldukça nadirdir. Bu çalışmanın amacı, bir olgu sebebi ile 
nadir görülen bu patolojiyi tartışmaktır.

47 yaşında kadın hasta, 2015 yılında sırt ve omuz ağrısı şikayeti 
ile kliniğimize başvurdu. Bilgisayarlı tomografide posterior medias-
tende paravertebral yumuşak doku içerisinde 38x28x25 mm düzgün 
konturlu kitle lezyonu tespit edildi. Hastaya VATS paravertebral kitle 
eksizyonu uygulandı. Patolojik tanısı ependimom olarak raporlandı. 
Hastanın operasyon sonrasında tarama amacıyla kranial-spinal MR 
görüntülemesi ve PET-CT görüntülemesi yapıldı, herhangi bir lezyon 
tespit edilmedi. Takiplerde 2017 yılında çekilen toraks tomografisinde 
anterior mediastende 6-7 mm boyutunda nodüler lezyon tespit edildi 
ve takibe devam edildi. 2018 yılında çekilen bilgisayarlı tomografi-
sinde ise, boyut artışı gösteren anterior mediastende 21x17 mm’lik 
düzgün sınırlı kitle lezyonu tespit edilmiştir. PET-CT’de anterior medi-
astendeki lezyonu SUVmaks değeri 9,3 olarak ölçüldü. Anterior me-
diastendeki lezyon parsiyel sternotomi yardımıyla eksize edildi. Hasta 
postoperatif sorunsuz taburcu edildi. 

Lezyonun patoloji sonucu ependimom olarak raporlanmıştır. Im-
munohistokimyasal çalışmada tümör hücreleri östrojen reseptörü ve 
gfap ile difüz pozitif, d2/40, ema, keratin19, cd99 ile fokal pozitif bo-
yanmıştır. Ttf-1, tiroglobulin, gata-3, s100, keratin20, glypican3, afp, 
sall4 negatiftir. Ki-67 ile %20 oranında proliferatif aktivite izlenmiştir. 
Her iki lezyon için de patoloji sonuçlarıyla karşılaştırıldığında sonuç-
lar benzerdi. Ek tedavi gereksinimi açısından onkoloji konseyinde 
değerlendirilen hastaya herhangi bir tedavi planlanmadı. Halen has-
tanın takibine devam edilmektedir. 

Bugüne kadar literatürde bildirilen mediyastinal ependimom ol-
gularının tamamı posterior mediasten yerleşimlidir. olgumuzda ise, 
lezyonlar farklı zaman dilimlerinde hem posterior hem de anterior 
mediastende izlenmiştir. Cerrahi sonrası hasta takibinin uygun şekil-
de yapılması bizim olgumuzda da olduğu gibi, farklı lokalizasyondaki 
nüksler ve uzak metastazların tespiti ve tedavisi için büyük önem ta-
şımaktadır.
Anahtar kelimeler: Bi-fokal, ependimom, mediasten
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Resim 1. 2018 yılına ait hastanın preoperatif PET-CT görüntüsü

P-238

akCiğerin karsinoiD tüMörü kliniğiMizin on 
yıllık sonuçları
Anıl Gökçe1, Aynur Baş1, Merve Şatır1, Elgün Valiyev1, Muhammed 
Sayan1, Ali Çelik1, Leyla Memiş2, İsmail Cüneyt Kurul1, Abdullah İrfan 
Taştepe1

1Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Karsinoidler bronkopulmoner bölgede yaklaşık % 25 oranında 
meydana gelen ve tüm akciğer tümörlerinin yaklaşık % 2'sini oluş-
turan malign nöro-endokrin tümörleridir. (1) Bu tümörlerin yaklaşık 
%70'i merkezi olarak akciğere giden büyük bronşiyal tüplerde yer 
alırken, periferik karsinoidler olarak bilinen %10 - %20'si pulmoner 
periferde oluşur. Karsinoid tümörler, nöroendokrin aktivitesine sahip 
olan Kulchitsky hücreleri olarak bilinen bronş epiteli kök hücrelerin-
den gelişir. Bu nöroendokrin hücreler, en sık akciğer, ince bağırsak 
(duodenum), rektum ve pankreas olmak üzere birçok organda tümör 
geliştirebilir. En sık görülen semptomlar; sürekli öksürük, astım benze-
ri hırıltı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, hemoptizi ve tıkayıcı pnömonidir. 

Çalışmaya 35 hasta dahil edildi. Hastaların 16’sı (%44,4) erkek, 
19’u (%52,6) kadındı. Hastaların 17 sinde (%48,6) tipik karsinoid, 
18 ‘inde (%51,4) atipik karsinoid tanısı kondu. Visseral plevra invaz-
yonu, 5 (%14,3) hastada (+), 30 (%85,7) hastada (-) idi. Ortalama 
yaş 51,5 (dağılım:12-77, SD: 0,5), ortalama tümör çapı 2,5 cm (da-
ğılım:0,7-9, SD:1,5), ortalama mitoz sayısı: 1,7 /büyütme alanı (da-
ğılım 0-7, SD: 1,7) idi. Hastaların 28’i (%81) Evre 1A, 4’ü (%11,4) 
Evre 1B, 1’i (%2,8) Evre 2A, 2’si (%5,7) Evre 3A idi. 7 hasta asemp-
tomatik, 12 hastada öksürük, 7 hastada hemoptizi, 5 hastada nefes 
darlığı, 4 hastada ağrı semptonları saptandı. 

2 hasta mediastinal, 33 hasta akciğer parenkimi yerleşimi, 19 has-
tada sağ, 14 hastada sol yerleşimli idi. 27 hastada lobektomi ve daha 
küçük rezeksiyonlar (2 hasta segmentektomi, 1 hasta wedge, 1 hasta 
sleeve lobektomi), 2 hastada bilobektomi, 4 hastada pnömonektomi, 
2 hastada mediasten kitle eksizyonu yapıldı. Ortalama sağkalım 92 
ay ± 4,4, 5 yıllık sağkalım ise % 91,3’tü.

Tüm pulmoner karsinoid tümörler için birincil ve en etkili tedavi, 
cerrahi için kontrendikasyon (yaygın metastatik hastalık gibi) olma-
dığı sürece cerrahi rezeksiyondur. Halen, en sık kullanılan rezeksiyon 
prosedürü lobektomidir. Çevrede veya bir pulmoner segment içinde 
bulunan daha küçük tümörler için, cerrahlar segmental rezeksiyon 
veya kama rezeksiyonu yapabilir. Sleeve rezeksiyon genellikle santral 
lezyonlarda yapılır. Nadir durumlarda, tümörün büyüklüğü veya yeri 
nedeniyle bir bilobektomi veya pnömonektomi gerekebilir. Ameliyat 
sonrası en sık görülen komplikasyonlar aşırı kanama, atelektazi ve 
uzun süreli hava kaçağıdır.
Anahtar kelimeler: Karsinoid, Tipik, Atipik, Uzun Dönem

Sağ Kalım Analizi

P-239

PeDiatrik hastaDa total suBGlottik Darlığın 
Cerrahi teDavisi: olGu sunuMu
Cengiz Gebitekin, Erhan Özer, Tolga Evrim Sevinç, Hüseyin Melek, 
Ahmet Sami Bayram
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Bursa

Amaç: Pediatrik laringotrakeal darlık oldukça nadir görülen bir 
durumdur. En sık lümenin en dar olduğu subglottik alanda izlenir. 
Sendromlara bağlı konjenital olarak görülebilmekle birlikte bilinen en 
sık sebebi uzamış entübasyondur. Bu yazıda pediatrik total glotto-su-
bglottik stenoz izlenen ve cerrahi olarak başarıyla tedavi edilen bir 
vaka sunuldu. 

Yöntem: Beş aylık erkek hasta tarafımıza dış merkezden trakeoto-
mize olarak refere edildi. Hikayesinde 34 hafta normal doğum oldu-
ğu ve doğumdan 2 ay sonra solunum sıkıntısı ile entübe halde 22 gün 
yoğun bakımda takip edildiği bilgisi mevcuttu. Taburculuk sonrası 4. 
gününde tekrar solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine trakeotomi açıldığı 
ve dekanüle edilemediği öğrenildi. Tarafımıza başvurusunda yapılan 
bronkoskopisinde vokal kordların hemen altında başlayan total ste-
noz izlendi ve cerrahi planlandı. Hastaya collar insizyonu ile parsi-
yel krikotrakeal rezeksiyon/rekonstrüksiyon yapıldı ve 14 gün stent 
amacıyla yerleştirilen nazal entübasyon tüpüyle klinikte takip edildi. 
Sekresyon retansiyonu ve solunum sıkıntısı nedeniyle 30. gününde 
trakeotomi açılan hasta postoperatif 11. ayında dekanüle edilerek 
halen problemsiz olarak poliklinikte takip edilmektedir. 

Sonuç: Pediatrik yaşta total glotto-subglottik stenoz oldukça na-
dir görülen bir durumdur ve cerrahi tedavisi için birçok teknik ta-
nımlanmıştır. Trakea cerrahisinde tecrübeli merkezlerde başarı ile 
yapılabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Trakea rezeksiyonu, Subglottik stenoz, Uzamış entübasyon
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MeDiastinal kitleler: tiMoMa kliniğiMizin 
uzun DöneM sonuçları
Anıl Gökçe, Aynur Baş, Merve Şatır, Elgün Valiyev, Muhammed Sayan, 
Ali Çelik, İsmail Cüneyt Kurul, Abdullah İrfan Taştepe
Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

Timoma timik epitel hücrelerinden kaynaklanan ve anterosuperior 
mediastende en sık rastlanan tümördür. Nadir olarak boyun, trakea, 
tiroid, paratiroid, perikard, kalp, akciğer ve plevrada da bulunabil-
mektedir. (1) Timik tümörler geniş spektrumlu klinik sunumları olan 
heterojen bir grup neoplazmı içerir. Hastalığın evrimi, genellikle, inat-
çı bir tutumdan, intra ve ekstratöral yayılma olasılığına kadar, öngö-
rülemeyen bir durumdur. Histolojik açıdan timoma ve timik karsinom 
en sık görülen alt tiplerdir ve sadece timik epitelyal hücrelerden kay-
naklanır. Diğer histolojik tipler daha nadirdir ve genellikle ayrı olarak 
düşünülür. 

Çalışmada 2011 ile 2018 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 
37 adet timoma tanısı alan hastanın ortalama yaş, cinsiyet, masaoka 
evreleri, tipleri, İnvazyon lokalizasyonları, Ek tedavi ve sağ kalım sü-
releri araştırılmış ve analizleri yapılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü histolojik sınıflandırması, tümör çapı, iliş-
kili paraneoplastik sendromlar, rezeksiyonun tamlığı ve erken nüks 
başlangıcı olarak sınıflandırılabilir. Komple cerrahi rezeksiyon tedavi 
için temel faktördür ve herhangi bir aşamada altın standart olarak 
kabul edilmelidir. Özellikle daha agresif lezyonlar için cerrahi, evre 
göre indüksiyon ve adjuvan tedaviyi içeren çok modlu bir yaklaşımla 
düşünülmelidir. Multimodalite tedavi protokolleri klinik evreleme ve 
histolojinin entegrasyonuna dayalı olarak tasarlanmıştır. Neoadjuvan 
tedavi, rezektabiliteyi ve sağ kalımı iyileştirdiği ve rekürrens riskini 
azalttığı için, tümörün çalışılmadığı düşünülen hastalarda cerrahi re-
zeksiyondan önce uygulanmaktadır. Adjuvan tedavi, hem tam hem 
de parsiyel rezeksiyon sonrası kapsamlı olarak bildirilmiştir. Yeni he-
defe yönelik terapiler gelişim aşamasındadır ve gelecekte standart 
protokollerin bir parçası olacaktır. 

Entegre tedavi yöntemleri medikal ve radyasyon onkologları, gö-
ğüs cerrahları ve patologlar arasında sıkı bir işbirliği gerektirir. Ameli-
yat aşamasına göre indüksiyon ve adjuvan tedaviyi içeren multimo-
dalite yaklaşımla düşünülmelidir. Multimodalite tedavi protokolleri 
klinik evreleme ve histolojinin entegrasyonuna dayalı olarak tasar-
lanmıştır. Neoadjuvan tedavi, rezektabiliteyi ve sağ kalımı iyileştirdiği 
ve rekürrens riskini azalttığı için, tümörün çalışılmadığı düşünülen 
hastalarda cerrahi rezeksiyondan önce uygulanmaktadır. Adjuvan 
tedavi, hem tam hem de parsiyel rezeksiyon sonrası kapsamlı olarak 
bildirilmiştir. Yeni hedefe yönelik terapiler gelişim aşamasındadır ve 
gelecekte standart protokollerin bir parçası olacaktır.
Anahtar kelimeler: Timoma, Mediasten, Uzun Dönem

Sağ Kalım Analizi

P-241

MeDiastinal Matür kistik teratoMlar: Cerrahi 
teDavi enDikasyonları ve sonuçları
Kenan Can Ceylan, Nevzat Sertbaş, Şeyda Örs Kaya
SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, İzmir

Mediastinal tümörler sıklıkla neoplastik, konjenital veya enfeksiyöz 
durumlardan kaynaklanmaktadır. Ön mediastinal kitlelerin %15’ini 
germ hücreli tümörler oluşturur. Germ hücreli tümörler genelikle go-
nadlarda ortaya çıkarlar, bu nadir tümörler ekstragonadal olarak en 
sık ön mediasten, retroperiton, pineal bez ve sakral bölgede de gö-
rülür. Bu çalışmada kliniğimizde Ocak 2004 ile Aralık 2018 tarihleri 
arasında opere edilen Matür Kistik Teratom (MKT) tanılı 13 hastayı 
retrospektif inceledik.

Bulgular:   Kliniğimizde Ocak 2004 ile Aralık 2018 tarihleri ara-
sında opere edilen 13 hasta retrospektif incelendi. Yaş ortalaması 
35,61±13,20 (15-52) olan bu hastaların 5’i kadın (%39), 8’i (%61) 
erkekti. Hepsi ön mediastende yerleşmiş kitle olup sternotomi, to-
rakotomi ve videotorakoskopik yöntemler ile çıkarılmıştır (tablo 1). 
Bu operasyonlar sırasında bir hastada perikardın açılması gerekmiş. 
Komplikasyon gelişen iki hastanın birinde peroperatif vena kava su-
perior yaralanması nedeni ile büyük damar onarılması yapılmış ve 
diğer bir hastada ise postoperatif yara yeri enfeksiyonu gözlenmiş-
tir. Hastaların hastaneden kalış süreleri ortalama 5,84±3,97 gün 
olup komplikasyon gelişen iki hasta dahil edilmediğinde bu değer 
(4,36±1,74 gün) idi. Bütün hastaların patolojileri Matür Kistik Teratom 
olarak raporlandı. Postoperatif takip süresi ortalama 78±53,12 ay (7-
164 ay) olan hastaların hiçbirinde nüks izlenmemiştir.

Sonuç:  Teratomlar nadir görülen germ hücreli tümörler olup 
gonadlar dışında en sık mediastende yerleşirler. Matür kistik tera-
tomlar benign lezyonlardır ve çoğunlukla asemptomatik olmakla 
beraber boyut ve yerleşim yerlerine göre ağrıya neden olmaktadır-
lar. Çoğunlukla toraks görüntülemelerinde rastlantısal tespit edilmek-
tedirler. Günümüzde yerleşim yerine ve boyutlarına göre median 
sternotomi, torakotomi ve videotorakoskopi eşliğinde cerrahi olarak 
çıkarılmaktadır. Kitlenin cerrahi komplet rezeksiyonu sonrası sonuçlar 
mükemmel olup nüks çok nadir olarak bildirilmiştir.
Anahtar kelimeler: cerrahi, matür kistik teratom, mediasten
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Tablo 1

sayı yön 
(sağ/sol)

sternatomi 1
torakotomi 7 4/3
videotorakostomi 
(VATS)

5 3/2

P-242

yavaş seyirli Bir noDül; aDenokarsinoM 
olGusu, uzun süreli takiP Mi, erken Cerrahi Mi?
Anıl Gökçe1, Aynur Baş1, Merve Şatır1, Elgün Valiyev1, Nur Dilvin Özkan1, 
Leyla Memiş2, Ali Çelik1

1Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Akciğer adenokarsinomları glandüler diferansiasyon, müsin üre-
timi veya pnömosit belirleyici ekspresyonu gösteren malign epitel-
yal tümördür. Kadınlarda ve sigara içmeyenlerde en yaygın görülen 
tiptir.Genellikle akciğerdeki mukus üreten hücrelerden kaynaklanır. 
İnvazivadenokarsinomlar çoğunlukla periferal yerleşimlidir. Solid 
predominant adenokarsinomlarin %33’ü, mikropapiller predominant 
adenokarsinomlarin %25’i ve asiner predominant adenokarsinom-
larin %20’si santral yerleşimlidir. Yavaş büyür ve daha küçük kitle 
oluştururlar. Diğer alt tiplere göre daha erken safhada metastaz ya-
parlar. Tipik olarak tübüler, asiner ya da papiller yapılar oluştururlar. 
Yoğun müsin sekresyonu olduğunda mukoid görünümdedir. Solid, 
gri-beyaz renkli alanlar içerdiğinde pnömoni benzeri bir görünüm 
oluşturabilir. Kavitasyon oldukça az görülür. Periferal skar veya bal 
peteği görünümü de sıklıkla karşımıza çıkar. Rezeksiyon sırasında, 
%77 oranında plevral fibrozis şeklinde visseral plevra tutulumu sap-
tanır. Bizim olgumuzda 64 yaşında kadın hasta ailede akciğer kanseri 
öyküsü ve yaklaşık 40 yıllık pasif sigara içiciliği öyküsü mevcut,hasta 
dış merkezde yaklaşık 5 yıldır sağ akciğer orta lobdaki buzlu cam gö-
rüntüsü nedeniyle takip edilmiş, herhangi bir tanısal işlem uygulan-
mamıştır. Hasta 2018 yılında kliniğimize başvurdu, çekilen son toraks 
tomografisinde sağ akciğer orta lobdaki daha önce 15 mm olan buzlu 
cam dansitesi görünümdeki lezyonun boyutunun 20 mm ye ulaştığı 
görüldü, çekilen PET-CT de herhangi bir tutuluma rastlanmadı,

Aile öyküsü, uzun süreli pasif sigara içiciliği öyküsü olan ve buzlu 
cam dansitesindeki lezyona minimal boyut artışı olan hastaya tara-
fımızca cerrahi kararı verildi. Intraoperatif frozen gönderilen lezyon-
da malignite izlenmesi üzerine hastaya orta lobektomi ve mediasti-
nal lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Kesin patoloji sonucu invaziv 
adenokarsinom olarak raporlandı. Hastaya herhangi ek bir tedaviye 
gerek görülmedi, takibe alındı. Cerrahi rezeksiyon akciğer kanseri 
tedavisinde en etkili yoldur. Cerrahi tedavide başarı, hastaların iyi 
seçilmesine, evrelemenin iyi yapılmasına bağlıdır. Ayrıca hastaların 
performans ve fizyolojik durumları, pulmoner ve kardiyak fonksi-
yonların iyi bir şekilde değerlendirilmesi erken ve geç dönem tedavi 
sonuçlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Evre I küçük hücreli akciğer 
kanserinde bile cerrahi tedavi en iyi seçenek olarak görülmektedir. 
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ise Evre IIIa’ya kadar olan has-
talara uygulanan cerrahi ile oldukça iyi sağ kalım süreleri elde edile-
bilmektedir. Diğer hastaların genel durumu, hastalığın yaygınlığı ve 
tutulum yerlerine göre kombine tedaviler uygulanabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Yavaş seyir, Adenokarsinom, takip, cerrahi

Preoperatif CT
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aynı hasta farklı zaMan iki farklı tiPte 
aDenokarsinoM olGusu
Anıl Gökçe1, Aynur Baş1, Merve Şatır1, Elgün Valiyev1, Nur Dilvin Özkan1, 
Leyla Memiş2, İsmail Cüneyt Kurul1, Abdullah İrfan Taştepe1

1Gazi Üniversitesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Adenokarsinomlar %25-40 oranında görülür. Son yıllarda ade-
nokarsinom oranı yükselmiş olup, skuamöz hücreli karsinoma yak-
laşmıştır. Sigara içiminin tümörle ilişkisi diğer tiplere göre daha az 
olmakla birlikte, son yıllarda düşük katranlı sigaraların daha derin 
aspirasyonu ile oluşan etkinin bu tip tümörlerin artmasına yol açtığı 
düşünülmektedir. Sigara içmeyen kadınlarda daha sık görülür. Tü-
mör genellikle periferik yerleşir ve mezotelyoma ile karışabilir. Plevra 
ve göğüs duvarı invazyonu diğer tiplere göre daha sık görülür.Asiner, 
Papiller, Bronkioloalveoler karsinom (Non-müsinöz, Müsinöz, Mikst), 
Müsin içeren solid adenokarsinom,Mikst subtipler içeren adenokar-
sinom. Tipleri; İyi diferansiye fötal adenokarsinom, Müsinöz adeno-
karsinom, Müsinöz kistadenokarsinom, Taşlı yüzük hücreli karsinom, 
Berrak hücreli karsinom subtipleridir.Bizim olgumuzda 63 yaşında 
kadın hasta 2017 yılında sağ akciğer üst lobdaki kitle nedeniyle ta-
rafımızca sağ akciğer üst lobektomi yapılan hastanın patoloji sonucu 
İnvaziv Adenokarsinom Asiner tip baskın pattern olarak raporlanmış 
(%80 Asiner %20 Lepidik),İmmünohistokimyasal çalışmada TTF-1 
ve Keratin 7 pozitif olarak sonuçlanmış. Herhangi ek bir tedavi alma-
yan ve takip edilen hastanın 2018 yılında yapılan tetkiklerinde Sağ 
akciğer alt lobda yeni gelişen bir nodül tespit edildi. Nüks şüphesiyle 
tarafımızca sağ akciğer alt lob superıor segmentektomi yapılan hasta-
nın patoloji sonucunda mikroinvaziv adenokarsinom lepidik pattern 
baskın (%95 Lepidik %5 Asiner) olarak raporlandı. Yapılan konsül-
tasyonlar sonucu ek tedaviye gerek görülmeyen hasta sorunsuz şekil-
de taburcu edildi.Adenokarsinom ve diğerKüçük hücreli dışı akciğer 
kanseri tedavisi hastalığın evresine göre değişim göstermektedir. Evre 
I ve Evre II’de ana tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi sonrası evre II 
hastalara 4 siklus adjuvan sisplatin bazlı kemoterapi verilmesi öneril-
mektedir. Evre I hastalıkta ise cerrahi sonrası yüksek risk faktörlerinin 
varlığında kemoterapi önerilebilmektedir. Lokal ileri evre olarak ad-
landırılan evre III hastalıkta ise, ana tedavi yöntemi eşzamanlı kemo-
radyoterapi verilmesidir. Seçilmiş evre III hastalarda tedaviye cerrahi 
eklenebilir. Evre IV hastalıkta ana tedavi yöntemi sistemik tedavidir 
ve tedavi seçimi histolojik alt tip ve tümörde saptanan mutasyonlara 
göre kişiselleştirilir.
Anahtar kelimeler: Adenokarsinom, Aynı Hasta, Farklı zaman
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Preoperatif CT

P-244

aDenokarsinoMlarDa ileri evreDe sağkalıM 
üzerine çalışMa
Alper Süer, Cansel Atinkaya, Sevinç Çıtak, İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KHDAK de sağkalımı öngören iyi prognostik faktörler hastalığın er-
ken evre olması,kilo kaybını %5 ten aşağı olması ve kadın cinsiyettir.

K-ras ve p53 gen mutasyonu,kilo kaybının >%10 olması ise kötü 
prognostik faktörlerdir. Adenokanser türü için evre 1 deki hastaların 
2 yıllık sağ kalım süreleri %56 olarak görülürken bu süre evre 4 tipi 
hastalarda ortalama 7 aya kadar düşmektedir.

Bu sunumda evre 4 adenokanser tanısı ile 4 senenin üzerinde takip 
ettiğimiz bir hastamızı anlatacağız.

Olgu: 70 yaşında hasta,30 paket/yıl sigara kullanım öyküsü mev-
cut.3 sene önce plevra lefüzyon nedeniyle tüp torakostomi uygulan-
dı.Çekilen kontrol BT de(bilgisayarlı tomografi) sağ akciğer üst lobda 
hilusa yakın pozisyonda 44x37 mm boyutlarında lezyon tespit edildi.
Bunun üzerine çekilen PET-CT(pozitron emisyon tomografisi-bilgisa-
yarlı tomografi) de sağ üst lobda 44x37 mm’lik kitle(sudmax:6.0) ve 
sol akciğer üst lob apikalde 6.5mm lik nodül saptandı.Tanı amacıyla 
VATS Wedge ve aynı seansta yapılan plevra biyopsisinden adeno-
kanser tanısı kondu.

TNM evrelemesine göre evre 4 adenokanser tanısı alan hasta ke-
moterapi almakta 4 senedir yaşamına devam etmektedir. Takiplerin-
de içinde çekilen kontol tomografilerinde lokal nüks görülmedi.

Tartışma: Evre 4 Adenokanser hastalar için ortalama survi 6 aydır.
Fakat olguda görüldüğü üzere evre 4 adenokanser bir hasta 4 yıldır 
nüks olmadan takiplerine devam edebilmektedir..Bu durumdan yola 
çıkarak adenokarsinomlarda tedavi planı oluştururken genetik sınıf-
landırma kullanmanın bu hastalar için daha doğru tahmini sağkalım 
öngörmek mümkündür.
Anahtar kelimeler: adenokanser,plevra,genetik

PA röntgen preop

P-246

torakotoMi loBektoMi sonrası enDer Bir 
PostoPeritiv koMPlikasyon: Denervasyon 
öDeMi ve Düşük el senDroMu
Mertay Boran1, Ertay Boran2, Hulusi Keçeci3, Mehmet Arıcan4

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Düzce 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Düzce 
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ana Bilim Dalı, Düzce

Giriş: Torakotomi ve VATS ameliyatlarında lateral dekubit posiz-
yonu tercih edilmektedir. Yatış pozisyonuna ikincil bazı komplikas-
yonlar gelişebilir. Kas ödemi iskelet sisteminde ağri yakinmasi ile bul-
gu veren bir patolojidir. Kas ödemi orta düzeyde kas travmaları- kas 
kontüzyonu, kompartman sendromunda subakut denervasyonda, 
geçici ve fizyolojik bir bulgu olarak egzersiz sırasında ve sonrasında 
görülebilir. Tuzak nöropatiler, periferik sinirlerin anatomik gidiş yolları 
boyunca sıklıkla mekanik olarak basıya maruz kalmaları sonucunda, 
esnasında dinamik şekilde oluşabilir. Radyal sinir humerus diyafiz 
posteriorunda yer alan spiral olukta ilerler. Kolları uygun olmayan 
pozisyonda uyuyan insanlarda, spiral oluk sinir sıkışmasına meyil ha-
zırlar. Sağ torakotomi lobektomi uygulanan bir hastada erken postop-
ratif dönemde gelişen sol düşük el tablosunu sunuyoruz

Olgu: Ek hastalık hikayesi olmayan hasta 60 yaş erkek hasta Sağ 
alt lob superior segmentinde saptanan kitlesel lezyondan trucut bi-
yopsi sonucu yassı hc akc ca tanısı olan hasta cerrahi amaçlı değer-
lendirme için Göğüs cerrahisi poliklniğine başvurdu. Bronkoskopide 
sağ alt lob superior bronş ağızında tumoral kitle izlendi. SFT de FEV1 
2.20 lt olan hastaya sağ lateral torakotomi alt lobektomi uygulandı. 
Postoperaitf 5.gün göğüs tübü çekilen hastada postoperatif 8.saatte 
sol üst kol posteriorda triseps kası trasesi, sol hemitoraksta lateralde 
latisimus dorsi trasesi, apekste teres major seviyesinde kadar yükse-
len cilt altı ve kas gruplarını içine alan,üst kolda gerginliğe neden olan 
yoğun ödem ile birlikte olan şişlik gözlendi. Üst kol USG de triseps 
kası lateral parçasında yağ ödem izlendi. Postoperatif 38.saatte sol 
el bileğinde ekstansiyon kısıtlılığı-düşük el ile uyumlu bulgular göz-
lendi. Üst kol MR de İnfranspinatus kasında terös majör ve terös mi-
nör kaslarında, biseps kası lateral başında, düzensizlik ve sıvı artışı 
izlendi. EMG de Erb- Axilla uyarımında; radial sinirde ileri derece de 
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düşük yanıt elde edildi. Humerus proksimalinde posteriorda oluşan 
kas gruplarını da içine alan ödeme ikincil radial sinir posterior osseoz 
sinir dalında etkilenme saptandı. Denervasyon ödemi ve radial sinir 
dalında tuzak nöröpati tanısı ile kas gruplarına soğuk uygulama, 1 
ay içinde azaltılark kesilen Prednizolon ted, b vit ve e vit tedavisi ve 
sol el bileği ve kolu ilgilendiren düzenli pasif eklem hareket açıklığı 
ve güçlendirme egzersizleri uygulandı. Patoloji raporuna göre 8.TNM 
evrelemesine göre T2aN0M0 EVRE IB yassı hücreli akciğer ca ola-
rak tanısı konulan hastada postoperatif 1. Ayda el kuvvetinde ve 
fonskiyonunda tam iyileşme, hafif parestezi mevcuttu. Prednizolon 
kullanımına ikincil alt solunum yoluna yönelik tedavi uygulandı.3.ay 
kontrolünde tam iyileşme saptandı

Tartışma: Torakotomi işlemlerinde brakial pleksus korunarak cer-
rahi girişimler uygulanmaktadır. Bası etkisinde kalan kas gruplarında 
tuzak nöropati gelişebilir. Tanının hızlı konulması sonrası verilen an-
tiödem tedavi ile tam iyileşme sağlanabilir
Anahtar kelimeler: torakotomi, denervasyon ödemi, düşük el

P-247

kist hiDatik oPerasyonunDan 15 yıl sonra 
Görülen üst loPta MaliGn noDül
Hüseyin Yıldıran, Tuba Şahinoglu, Kazim Gürol Akyol
Konya Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya

Giriş: Pulmoner nodüller göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi pra-
tiğinde önemli bir yeri olan pulmoner patolojilerdir. Altta yatan ne-
dene yönelik yapılan tarama testleri öntanı konusunda bir yaklaşım 
sağlasa da ancak kesin tanı eksizyon sonrası konulmaktadır.

Olgu: 63 yaşında kadın hasta, sırt ağrısı için çekilen toraks tomog-
rafisinde sağ akciğer üst lopta nodüler lezyon saptanması üzerine tet-
kikleri yapıldığında PET’te SUVmaks:3,6 tutulum gösteren nodüler 
lezyon olduğu görüldü (Resim). Hastanın 15 yıl önce sağ torakotomi 
ile sağ akciğer alt lopta kist hidatik nedeniyle opere olduğu öğrenildi. 
Bunun dışında başka bir hastalığı yoktu. Hastaya cerrahi planlan-
dı. İntraoperatif nodül wedge ile çıkarılarak frozen çalışıldı, nodülün 
malign olması üzerine üst lobektomiye tamamlandı. Sonucu adeno-
karsinom olarak alındı. Lenf bezlerinde metastaz görülmedi. Hasta 
takibe alındı. 

Tartışma: Hidatik kist hastalığı çoğunlukla gıdalar ile insanlara bu-
laşan ve ikinci en sık etkilediği organ olarak akciğere yerleşen paraziter 
bir hastalıktır. Akciğerde tedavisi çoğunlukla cerrahidir. Takiplerinde 
nüks görülebilmektedir. Ancak olgumuzda olduğu gibi nodülün, kavi-
ter olması, PET taramada düşük SUV maks tutulumu olması nüks kist 
hidatik düşündürse de, intraoperatif frozenda malign gelmesi cerrahi 
tedavinin lobektomiye tamamlanmasını gerektirmiştir.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, kist hidatik, pulmoner nodül

Resim 1. Sağ üst lopta pulmoner nodül

P-248

akCiğerin Dev kistik ekinokokkozu: tehlike 
DevaM etMekte!
Barış Hekimoğlu1, Büşra Özdemir2, Yücel Akkaş2, Bülent Koçer2

1Ordu Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ordu 
2S.B.Ü Ankara Numune SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

Kistik ekinokokkoz (KE) günümüz koşullarında halen daha ciddi 
bir sağlık problemi olarak sürmektedir. Bazı ada devletlerinde eradi-
ke edilebilmesine rağmen ülkemiz ve ortadoğu ülkelerinde sık olarak 
karşılaşılmaktadır. Ailesel olarak da bildirilen olgular mevcuttur. Bu 
olgu 19 yaşında kadın hasta olup şiddetli yan ağrısı ve dispne şika-
yeti ile acil servisimize başvurdu. Annesinin de KE sebebi ile opere 
olduğu öğrenilen hasta, preoperatif hazırlıkları sonrasında acil olarak 
operasyona alındı. Postoperarif süreçte ekspansiyon kusuru ile mü-
cadele edildi ve sonrasında postoperatif 10. günde başarı ile taburcu 
edildi. Bu çalışma, KE'nin halen daha önemli bir sağlık sorunu ola-
rak toplumda morbidite ve mortaliteye neden olduğunu hatırlatmak 
amacı ile hazırlandı.

Giriş: Kistik ekinokokkoz(KE) hastalığının en sık etkeni 
Echinococcus granulosus’tur. Dünya genelinde birçok ada devletin-
de (Avustralya, Tazmanya, İzlanda...) başarılı şekilde eradike edilmiş, 
Arjantin gibi kara sınırları olan bir kısım devletlerde ise %80'lere va-
ran oranda KE hastalığı kontrol altına alınmıştır. Ailesel KE vakala-
rı da bildirilmektedir. Olgumuz akciğerde tahribata neden olan dev 
KE nedeni ile acil olarak opere edilen genç kadın hastadır. Hastanın 
annesi de eski opere KE hastasıdır. Bu çalışma, KE'nin halen daha 
önemli bir sağlık sorunu olarak ülkemiz toplumunda morbidite ve 
mortaliteye neden olduğunu hatırlatmak amacı ile hazırlandı.

Olgu: Acil servisimize şiddetli yan ağrısı ve dispne şikayeti ile baş-
vuran 19 yaşındaki kadın hastanın sağ tarafta dinlemekle solunum 
seslerinin çok az olarak alınması üzerine çekilen akciğer grafisinde sağ 
hemitoraksta opasiteye neden olan dev kist/kitle? Görüldü (Resim 
1a). Hastaya çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde mediaste-
ni sola deviye eden ve sağ alt ve orta lobu tamamen bası etkisi ile 
atelektaziye uğratan dev KE lezyonu (18x16 cm ) görüldü (Resim 
1b). Hastanın lökositozu (33.000) ve ateşi (38.9 C) mevcuttu ve acil 
servise başvururdan 30 dakika kadar önce az miktarda kaya suyu 
niteliğinde sıvı ekspektore ettiğini ifade etmekte idi. Hastada genel 
durum bozukluğu ve anafilaktik tablo durumu görüldüğünden acil 
operasyon kararı alındı. Posterolateral torakotomi insizyonu ile to-
raksa ekstraplevral olarak girildi (Resim 1c). KE lezyonu kistotomi 
ve kapitonaj usulu ile opere edildi. Operasyon sonrası 8. gün toraks 
dreni sonlandırıldı (Resim 1d). Bu süreçte abdomen taraması da ya-
pılan hastada karaciğere yerleşen 8x8 cm'lik KE lezyonu saptandı. 
Hastaya genel cerrahi tarafından 15 gün sonra PAİR ile müdahale 
kararı alındı. Hasta öneriler ile taburcu edildi. 

Sonuç: KE hastalığı, günümüzün artan çağdaş yaşam koşullarına 
rağmen gerek kırsalda gerek ise büyükşehirlerde halen daha sıklıkla 
görülmeye devam etmektedir. Hastalığın ilk bulaş olasılığının azaltıla-
bilmesi için ülkemizde kaynak kontrolünü sağlama hedefi ile toplum 
sağlığı çalışmalarının en kısa zamanda başlatılması gerektiğini önemle 
hatırlatmak isteriz.
Anahtar kelimeler: Dev, kistik ekinokokkoz, toplum sağlığı
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Resim 1. a: Akciğer grafisinde dev KE, b: Tomografide dev KE, c: İntraoperatif toraks girişinden dev 
KE görünümü, d: Taburculuk filmi
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naDir Bir MeDiastinal kist: hattori kisti
Hakan Keskin1, Emel Gündüz2, Makbule Ergin1, Abdullah Erdoğan1

1Akdeniz Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş: Mediastinal alanda sıklıkla izlenen bronkojenik, özefagial ve 
timik kistlerin yanında son derece ender görülen kistik oluşumlarda 
mevcuttur. Bunlardan birisi ilk defa 2005 yılında Hattori tarafından 
tanımlanan Müllerian kisttir. Bu vakayı son derece ender gözükmesi 
nedeniyle sunuyoruz.

Olgu: 42 yaşında bayan hasta öksürük ve balgam şikâyetleri nede-
niyle çekilen akciğer grafisinde mediastende düz sınırlı kitle görüntüsü 
olması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinde kro-
nik bir şikâyetinin olmadığı, öksürük ve balgam şikâyetinin antibiyo-
tik tedavisi ile geçtiği öğrenildi. Fizik muayenesinde 77 kilo ve 158 cm 
boyunda olduğu vücut kitle indeksinin 30,8 olduğu saptandı. Rutin 
biyokimya ve hemogram değerlerinde bir anormallik saptanmadı. 
Mediastinal kitlenin araştırılması için bilgisayarlı toraks tomografisi 
çektirildi. Sonucun posterior mediastende düzgün sınırlı kistik lezyon 
gelmesi üzerine torakotomi ile kist eksizyonu yapılmasına karar veril-
di.İntraoperatif kistin azygos ven hizasından başladığı görüldü. Plevra 
altında mediastinal alanda ve trakeobronşiyal sistem, özofagus veya 
çevre doku arasında doğrudan bir bağlantısı yoktu. Kist duvarı ince 
ve parlaktı. (Resim 1)

Total eksizyon sırasında kist rüptüre oldu. İçinden berrak renkli sıvı 
aspire edildi. Çıkartılan kist duvarı patolojiye gönderildi. Patolojik 
preparatların incelenmesinde kist duvarının ince yapıda olduğu tespit 
edildi. İmmünohistokimyasal boyamalarda, östrojen reseptörü (ER) 
ve progesteron reseptörü (PR) ile yoğun boyanma izlenirken tiroid 
transkripsiyon faktörü 1 (TTF-1) ile boyanma izlenmedi. Patolojik 
tanı mediastinal müllerian kist olarak raporlandı. 

Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmeyen hasta postopera-
tif 5. günde taburcu edildi. 

Tartışma: İngilizce literatürde yaklaşık 30 adet tariflenen 
Mediastinal müllerian kistler T1-8 paravertebral seviyesinde trake-
abronşiyal sisteme komşu olarak izlenir. Bu nedenle bu kistler bron-

kojenik kistlerle karışır. Hattori 2005 yılında müllerian kistlerin baş-
langıçta bronkojenik kist olarak tanı konulan yeni bir olgu olduğunu 
söylemiştir. Bronkojenik kistlerden farklı olarak müllerian kistlerin 
duvarlarında kartilaj kıkırdak bir yapı yoktur ayrıca duvarlarında ER 
ve PR bulunduran hücereler mevcuttur. Sağ/sol lokalizasyon farklılığı 
yoktur. Tümör çapı 13-52 mm arasında saptanmıştır.

Müllerian kistlerin oluşumu için sunulan diğer hipotezlerden bazıla-
rı; ektopik yumurtalık dokusu, endometriyosiz veya cerrahi ekimdir. 
Ancak bu hipotezlerden hiçbirisi tam olarak netlik kazanmamıştır.

Ektopik lokalizasyonda oluşan bir hücre populasyonu olması ne-
deniyle kitlenin tam eksizyonu önerilmekle birlikte uzun dönem so-
nuçları hakkında yeterli bilgi yoktur. 

Sonuç: Sonuç olarak, nadir de olsa posterior mediastende kis-
tik lezyonu olan kadınlarda Müllerian kist olasılığı göz önünde 
bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Benign, Hattori, Kist, Mediasten

Resim 1. İİntraoperatif Kistin Görünümü
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ParankiM tutuluMlu naDir Görülen 
lenfoMatoiD GranüloMatozis
Gülşen Yılmaz1, Funda İncekara1, Göktürk Fındık1, Şevki Mustafa 
Demiröz1, Funda Demirağ2
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2T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara 
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji 
Kliniği

Lenfomatoid granülomatozis (LYG) çok nadir görülen Epstein-Barr 
virüsü (EBV)’ nden kaynaklanan, multisistemik, anjiyosentrik len-
foproliferatif hastalıktır. Genellikle akciğeri tutan ve karakteristik ola-
rak pulmoner nodüller şeklinde ortaya çıkan ilerleyici bir hastalıktır. 
LYG'nin nadir olması ve spesifik olmaması tanıda gecikmelere neden 
olur.

Göğüs ağrısı ilekliniğe başvuran hastanın sağ plevral efüzyonu ve 
sağ üst lobda kavite mevcut olup tüberküloz öntanısı ile araştırılırken 
tüberküloz tanısından uzaklaşılması üzerine kliniğimize nakledildi. Fi-
zik muayenede belirgin bir özellik saptanmadı. Hastaya torasentez 
ve kapalı plevra biyopsi yapılmış olup plevra biyopsi sonucu kronik 
plörit olarak raporlandı. Hastanın yapılan bronkoskopide patolo-
ji saptanmadı. Çekilen Toraks BT’ de Sağ akciğer üst lob posterior 
segmentte geniş aksiyel boyutları yaklaşık 4.5x5 cm ölçülen hiler 
bronkovasküler yapılarıyla yakın temas gösteren, düzensiz konturlu, 
kalın duvarlı, plevral tabanlı kaviter kitle lezyonu mevcuttur. Hastaya 
yapılan transtorasik biyopsi de; fibrin eksuda olarak raporlandı. Çe-
kilen PET-BT’ de; Sağ akciğer üst lob posteriorda fissür ve plevra ile 
temas yüzeyi bulunan ve fissürde bombeleşme/alt loba hafif taşmaya 
neden olan, içerisinde seviyelenme veren hava dansitesi barındıran, 
hipodens-hipometabolik alanlar içeren, yaklaşık 3.8x3.7x3.9 cm bo-
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yutlu kaviter lezyona süperpoze heterojen artmış metabolik aktivite 
tutulumu izlenmiştir (SUVmax:5.27) (Resim-1). Hastaya operasyon 
planlanmış olup Sağ minitorokotomi ile üst lob wedge rezeksiyon 
yapıldı. Postoperatif patoloji sonucu Lenfomatoid Granülomatozis, 
Grade 2 olarak geldi. İmmünhistokimyasal çalışmada; atipik lenfo-
id hücrelerde CD20 pozitif, atipik lenfoid hücrelerin bir kısmı CD30 
pozitiftir, CD15 negatiftir. CD3 ile yaygın küçük T- lenfoid hücrelerde 
boyanma görülmüştür. EBV’ ne yönelik yapılan in situ hibridizasyon 
çalışmasında EBV pozitif gözlenmiştir.

Lenfomatoid granulomatozis; çoğunlukla 40-60 yaş arası erişkin-
lerde görülmesine rağmen immün yetmezliği olan çocuklarda da 
izlenebilmektedir. Erkeklerde iki kat daha sık izlenir. Çeşitli bulaşıcı 
hastalıkları, vasküliti veya metastatik maligniteyi taklit edebilir ve zor 
klinik olarak teşhis konur. Bizim olgumuzda ise bayan hasta ve sağ 
üst lobda tek kavite lezyonu vardı.

Akciğer tutulumu genellikle iki taraflı ve nodüler özellikte olup sık-
lıkla orta ve alt loblar tutulur. Hiler lenf bezi tutulumu genellikle izlen-
mez. Nodüllerde nekroz nedeniyle kaviteleşme izlenebilir. Olgumuz-
da sağ üst lob tutulumu mevcutken herhangi bir hiler,mediastinal lenf 
nodu tutulumu izlenmedi, nekroza bağlı kaviteleşme vardı. Nekroz 
alanları içeren polimorfik lenfoid infiltrasyonlar, damar invazyonu 
(anjiit) ve EBV+ B hücrelerin gösterilmesi ile tanı konur.

Düşük dereceli LYG kendiliğinden remisyona girebilmesine rağ-
men, hastalık sıklıkla ilerleyici ve sonuçta prognozu kötüdür.
Anahtar kelimeler: Lenfomatoid granülomatozis, lenfoma, parankim

Resim 1. PET-BT' de sağ üst lob kavite görünümü
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PnöMonektoMi Mi? BronkoPlasti Mi? – 
karsinoiD tüMör olGu sunuMu
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Nöroendokrin tümörler nadir görülür ve akciğer kanserlerinin %20
’sinden azını oluşturur. Bunlar arasında primer bronşiyal karsinoidler 
(BC), rezeke edilmiş akciğer tümörlerin % 0.4 ila% 3'ünü ve tüm kar-
sinoidlerin yaklaşık% 25'ini oluşturur. Bronşiyal karsinoidlerde (BC) 
akciğer rezeksiyonu, çoğu lokalize karsinoid tümörler için primer te-
davidir. Sleeve rezeksiyonlar ve bronkoplasti teknikleri ile parankim 
koruyucu cerrahi tercih edilir. Lokalizasyon itibariyle pnömonektomi 
gerektirme ihtimali olan hastaya bronkoplastik yöntemle parankim 
koruyucu cerrahi yapılan hastayı sunduk. 

42 yaşında kadın hasta. Bir ay öncesinde üst solunum yolu enfek-
siyonu, balgam ve öksürük şikayeti ile medikal tedavi başlanan hasta 
şikayetleri gerilememesi üzerine hastanemize yönlendirilmiş. FOB 
da sağ bronş sisteminde intermediyer bronşu tam tıkayan ve üzeri 
kısmen nekrotik materyal ile kaplı tümöral lezyon görüldü. Alınan 
biyopsi sonucu Nöroendokrin tümör (grade 1) şeklinde raporlandı. 
Toraks BT de sağ ana bronş lümeninde 10x14 mm ebadlı, alt ve 
orta loba giden bronşlarda obstrüksiyona yol açan yumuşak doku 
dansitesi ve alt lobun büyük oranının atelektaziye uğradığı tespit edil-
di. PET BT de lezyonun SUV Max’ı 3,82 geldi. Başka bir bölgede 
tutulum olmaması üzerine hastaya operasyon planlandı. Radyoloji 

detaylı incelemede lezyonun sağ sekonder karina üst lob hizasında 
intermedier bronş medial duvardan uzandığı görüldü. Operasyon-
da intermedier bronş posterior duvardan bronkotomi yapıldı. Distal 
bronşiyal sistem aspire edilerek ventile edildi, atelektazik segmentle-
rin hepsinin mükemmel ventile olduğu görüldü. Lezyonun oturduğu 
(üst loba uzanan ve intermedier bronş girişi) sekonder karinayı içeren 
bronş segmenti lezyonla birlikte çıkarıldı. Cerrahi sınırların frozen ile 
negatif olduğu doğrulandı. Üst lob bronş girişi PDS suturlerle onarıl-
dıktan sonra sekonder karina oluşturlacak şekilde intermedier bron-
şla uç uca sirküler anastomoz yapılarak tüm loblar korunmuş oldu. 
Postop patoloji raporunda kitlenin Grade 2 Nöroendokrin tümör 
olduğu (T1b N0 M0 – Evre 1a2) ve cerrahi sınırlarda tümoral lez-
yon görülmediği belirtildi. Postop 7. gününde kontrol bronkoskopisi 
yapıldı. Sütür hatlarının düzenli, tüm lob ve segment orifislerinin açık 
olduğu görüldü. Postop 1. hafta ve 5. hafta kontrol bronkoskopileri 
normal olan hasta 4. ayında sorunsuz takip edilmektedir.

Bronkoplasti prosedürleri özellikle karsinoidler olmak üzere, iyi 
huylu hastalıklar ve travmatik lezyonlar dahil olmak üzere çok çeşitli 
endikasyonlarla yapılmaktadır. Tüm akciğer parankiminin ve fonk-
siyonel solunum kapasitesinin korunması, hastaların postoperatif 
yaşam kaliteleri için çok önemlidir. Postoperatif komplikasyonların 
sıklığı, özellikle tüm pulmoner kapasitenin korunması göz önüne alın-
dığında, kabul edilebilir sınırlar içerisinde görünmektedir.
Anahtar kelimeler: Karsinoid tümör, bronkoplasti, parankim koruyucu cerrahi

Toraks CT Sagital

P-252

tansiyon Piyotoraks
Ömer Faruk Demir1, Ömer Önal1, Leyla Hasdıraz1, Fahri Oğuzkaya1, 
Özgür Karabıyık2, Suzan Temiz1, Gönül Gülmez1, Oğuzhan Turan1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri

Giriş: Plevral aralıkda aşırı miktarda biriken pek çok materyal 
(hava, hemotoraks, hidrotoraks, şilotoraks) kardiyak şifte ve kardi-
yak dönüş bozukluğuna neden olabilir. Plevral aralıkda kardiyak şifte 
neden olan tansiyon piyotoraks oldukça mortal gidebilen, genellikle 
akciğer apsesi yada pnömoniye bağlı olarak ortaya çıkan nadir bir 
durumdur. 
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Olgu: 55 yaşında hasta karın ağrısı, beş gündür devam eden ka-
bızlık, genel durum bozukluğu nedeniyle acil servise başvurdu. Fizik 
muayenede hipotermik, uykuya meyilli, sol akciğerde solunum sesi 
alınamayan, batında hassasiyeti olan hastanın laboratuar tetkiklerin-
de 30 bin beyaz küresi mevcuttu. Hastanın öyküsünde hiç bir özellik 
olmayıp bildiği herhangi bir hastalığı yoktu. Çekilen toraks ve batın 
CT de sol hemitoraks da kardiyak şifte yol açan mayi görüldü. (resim 
1) Ancak hastanın parakardiyak alanda mevcut gaz dansitesinin bir 
bağırsak ansı olabileceği hastanın kliniği ile birleştirilince düşünüldü. 
Klinik olarak ileus tablosu olan hasta radyoloji ve genel cerrahi ile 
konsülte edilerek toksik tablodaki hastanın durumunun netleştiril-
mesi için öncelikle göğüs tüpü takılarak mayi boşaltımı, sonrasında 
kontrol toraks ve batın CTçekilmesi kararlaştırıldı. Torasentezle püy 
teyit edildikten sonra hastaya 32 F Göğüs dreni takıldı. Püy kade-
meli olarak göğüs dreni klemplenerek boşaltıldı. Çekilen kontrol CT 
lerde diyafram defekti saptanmayan hasta yatırılarak uygun antibiyo-
tik tedavisi ve toraks içi yıkama yapıldı. Hastanın mevcut olan gast-
rointesnal şikayetleri spontan regrese oldu. Benzer şekilde hastanın 
CRP düzeylerinde de agresif bir düşüş görüldü. Hasta tüpü çekilerek 
taburcu edildi.

Sonuç: Tansiyon piyotoraks altta yatan kronik bir hastalığı olama-
yan hastada da görülebilen, akut batını taklit eden bulguların eşlik 
edebildiği, mortal gitme potansiyeli yüksek olan nadir bir durumdur.
Anahtar kelimeler: ampiyem, drenaj, tansiyon piyotoraks

Resim 1. Batından devamlılığı net seçilemeyen gaz dansitesi ile birlikte kardiyak şift yapan piyo-
toraks
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naDir Bir olGu: PulMoner ksantoM
Mehlika İşcan1, İsmail Sarbay1, Merve Ekinci1, Şebnem Batur2, Nil 
Çomunoğlu2, Akif Turna1, Mehmet Kamil Kaynak1

1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Ksantomlar genellikle hiperlipidemi zemininde gelişen sıklık-
la deri, tendon ve alt ekstremitelerde lipit taşıma metabolizmasındaki 
bozukluk nedeniyle dokuda biriken lipit yüklü histiyositlerin oluştur-
duğu benign karakterli lezyonlardır. Akciğerler ksantom için beklenen 
bir lokalizasyon olmamasının yanında bu lokalizasyonda hayatı teh-
dit edici komplikasyonlar oluşturabilme kapasitesi nedeniyle ayırıcı 
tanıda akılda tutulmalıdır. Ksantom, benign bir lezyon da olsa malig-
niteler ayırıcı tanıda yer aldığından ve biyopsi olanağı kısıtlı olduğun-
dan rezeke edilmelidirler. 

Olgu: Öksürük şikayeti ile başvuran bilinen komorbiditesi olma-
yan otuz bir yaşında erkek hasta akut bronşit ön tanısı ile tetkik edi-
lirken çekilen toraks görüntülemesinde izlenen sol akciğer üst lobdaki 

lezyon bronkojenik kist, perikardiyal kist ön tanısıyla biportal vide-
otorakoskopik wedge rezeksiyon yapılarak çıkartıldı. Lezyonun his-
topatolojisi pulmoner ksantom olarak raporlandı. Ardından yapılan 
tetkiklerde hastada hiperlipidemi ve grade 1 hepatosteatoz saptandı. 
Altı aydır komplikasyonsuz şekilde takip edilmektedir.

Tartışma: Akciğer içine uzanım gösteren düzgün sınırlı kistik lez-
yonlarda pulmoner ksantom nadir bir tanı olarak akılda bulundu-
rulmalıdır. Akciğerin ksantomu, benign bir lezyon olarak kabul edilir 
ve lokal rezeksiyon ile başarılı bir şekilde tedavi edilerek bulunduğu 
lokalizasyona bağlı olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonların 
oluşması önlenebilir. Bu lezyonun ameliyat öncesi tanısı ve rezeksi-
yon sonrası tekrarlama olasılığını saptamak için ileri çalışmalara gerek 
bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler: hiperlipidemi, pulmoner ksantom, vats

Resim 1. Pulmoner Ksantom Toraks BT kesiti (ok)

P-254

uniPortal viDeotorakoskoPik GenişletilMiş 
(inG;’extenDeD’) tiMektoMi
Mehlika İşcan, Merve Ekinci, Akif Turna, Mehmet Kamil Kaynak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı, İstanbul

Giriş: Myastenia gravis (MG), nöromusküler kavşaktaki asetilkolin 
reseptörlerine karşı oluşan antikorların reseptör sinyali kaybına yol 
açmasıyla oluşturduğu nöromüsküler iletim bozukluğuyla kas güç-
süzlüğü, yorgunluk gibi klinik bulgulara neden olan otoimmün bir 
hastalıktır. Timektominin MG tedavisinde etkin olduğu bildirilmekle 
birlikte timomanın olmadığı jeneralize MG'de timektomi, erken dö-
nemde seçilmesi gereken bir tedavi basamağı olarak önerilmektedir. 

Olgu: Yirmi üç yaşında erkek hasta, 20 ay önce görme fonksi-
yonlarında bozulma, genel kas güçsüzlüğü, nefes darlığı ve yutma 
güçlüğü gibi şikayetleri üzerine tetkik edilerek myastenia gravis tanısı 
aldı. Geçirilen myastenik krizler ve mevcut semptomlar için aralık-
lı olarak plazmaferez ve intravenöz immünoglobulin (İVİG) tedavi-
si verilmekle birlikte toplam 180 mg piridostigmin bromid ile 6 mg 
prednizolon tedavisi kullanmakta olan hastanın toraks bilgisayarlı 
tomografisinde timusa ait herhangi bir patoloji izlenmedi. Ancak je-
neralize myastenia gravis semptomlarında regresyon sağlayabilmek 
amacıyla beş gün süre ile İVİG tedavisi verilmesinin ardından hastaya 
2.7 cm uzunluğunda insizyon ile sağ uniportal vats ekstended timek-
tomi yapıldı (Resim a). Hasta ameliyat sonrası 24. saatinde taburcu 
edildi. Histopatolojik inceleme; 15x3.5x0.7 cm boyutlarında 22 gr 
ağırlığında olgunun yaşıyla uyumlu fizyolojik timus ve beraberinde 3 
adet reaktif lenf nodu olarak raporlandı. Hasta, ameliyat sonrasında 
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1 aydır başka bir problem olmaksızın takip edilmektedir ayrıca myas-
tenia gravise ait semptomlarında regresyon vardır.

Sonuç: Uniportal torakoskopik genişletilmiş (İng;’extended’) ti-
mektomi, geniş ya da çoklu insizyonlar ile yapılan rezeksiyonlara göre 
daha çok korunmuş pulmoner fonksiyon, daha hızlı iyileşme, daha 
az ağrı, daha az hastanede kalış süresi, daha az insizyon izi avan-
tajlarıyla tanı ve tedavi için uygulanabilir bir prosedürdür. Bununla 
birlikte bu deneyimimiz, tekrarlanabilirlik ve klinik sonuçlar açısından 
seri çalışmalar ile doğrulanmalıdır.
Anahtar kelimeler: ekstended timektomi, myastenia gravis, uniportal, vats

Resim 1. Sağ uniportal vats ekstended timektomi insizyonu (2.7 cm) (a) ve çıkarılan ekstended ti-
mektomi piyesi (b)

P-255

alışılMaDık Bir yaBanCı CisiM olGusu:Diş 
iMPlantı viDası
Yasin Burak Yılmaz1, Barış Hekimoğlu2, Büşra Özdemir1, Yücel Akkaş1, 
Kadir Baturhan Çiflik1, Bülent Koçer1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, Ankara 
2Ordu devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliiniği, Ordu

Giriş: Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonu ciddi ve ölümle 
sonuçlanabilecek bir durumdur. Havayolunun tıkanan kısmına ve 
tıkanıklığın miktarına göre bulguları farklılık gösterir. Her yaşta görül-
mekle birlikte çocuklarda daha sık olduğu bilinmektedir. 

Biz bu olgumuzda nadir olan diş implant vidası aspirasyonunu 
sunmak istedik.

Olgu: 66 yaşında erkek hasta, diş hekimi tarafından diş implan-
tasyonu yapılırken implant vidasını aspire ettiğini belirtti.. Aynı gün 
tarafımıza başvurusunda rutin laboratuvar tetkikleri, posteroanteri-
or akciğer grafisi ve yan akciğer grafisi ile vida tespit edildi (Resim 
1A,1B). Fizik muayenesinde sağ alt zonda lokalize ronkus mevcuttu. 
Rijit bronkoskopi ile sağ alt lob mediobazal segment girişinde bulu-
nan implant vidası forseps yardımı ile çevre dokulara zarar vermeden 
çıkartıldı (Resim 1C,1D). İşlem sonrası akciğer oskultasyonunda du-
yulan ronkusun kaybolduğu görüldü ve ampirik antibiyotik tedavisi 
sonrası hasta bilgilendirilerek externe edildi.

Sonuç: Nadir olan diş implant vidası aspirasyonu olgularında tanı 
radyolojik olarak kolay olup, erken tanı ve müdahale ile kolayca çı-
karılarak oluşabilecek komplikasyonların önüne kolaylıkla geçilebilir.
Anahtar kelimeler: Yabancı cisim, aspirasyon, diş implantı vidası

Resim 1. Diş implant vidasının posteroanterior akciğer grafisindeki görüntüsü (1A), yan grafi görün-
tüsü (1B), Bronkoskopi sonrası posteroanterior akciğer grafisinin görüntüsü (1C), çıkarılan diş implant 
vidasının görüntüsü (1D).

P-256

Diş teDavisi sonrası Gelişen iatrojenik 
suBkutan aMfizeM ve PnöMoMeDiastinuM 
vakası
Ali Murat Akçıl, Merve Hatipoğlu, Salih Duman, Deniz Sansar, Levent 
Cansever, Mehmet Ali Bedirhan
SBÜ. Yedikule Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. SUAM

Giriş: Subkutan amfizem, baş boyun cerrahisi sonrası beklenen 
bir komplikasyon olsa da diş tedavisi sonrası gelişen, özellikle de 
pnömomediasten gelişimi gözlenen hasta sayısı nadiren bildirilmiştir. 
Literatürde nadir tek vaka bildirimleri şeklinde sunulan bu komplikas-
yondan bir örnek sunmayı amaçladık. 

Olgu: 33 yaşında kadın hasta; sağ alt yirmi yaş dişine girişim son-
rası önce yüzün sağ yarısında daha sonra da göğüs üst bölgesinde su-
bkutan amfizem oluşması üzerine acil polikliniğimize başvurmuştur. 
Alınan anamnez ve diş hekiminin notuna dayanarak, yüksek basınçlı 
hava üfleyen el aleti kullanımı sonrası dakikalar içinde yüzde şişlik 
oluştuğu öğrenilmiştir. Fizik muayenede başka bir patoloji görülme-
miş, biyokimyasal tetkiklerinde enfektif bir duruma rastlanmamıştır. 
Görüntüleme yöntemlerinde yüzde, boyunda ciltaltında ve medias-
tende yaygın amfizem görülmesine karşın pnömotoraks görülme-
miştir. Mediastende abse oluşumu gözlenmemiştir. Hastanın Kulak 
Burun Boğaz ve Kalp Damar Cerrahisi konsültasyonu ile bir patoloji 
bildirilmemiştir. Hastaya Kranyal MR çekilmiş ve olası bir hava em-
bolisi için Nöroloji konsültasyonu istenmiş; sonuçta bir patoloji gö-
rülmemiştir. Hasta yatırılmış, profilaktik antibioterapi ile konservatif 
yaklaşımla takip edilmiştir. 1 hafta içinde tam düzelme görülmüştür. 

Tartışma:  Literatürdeki ilk vaka 1986’da bir endodentik tedavi 
sonrası gelişen subkutan amfizem olgusudur. Bu tarihten itibaren tek 
olgudan oluşan bildirimler olmuştur. Yüksek basınçlı hava subkutan 
amfizeme iki yolla neden olur. İlki yüksek basınçlı havanın kemik 
doku içine nüfuz etmesidir. İkinci yolda hava periost veya submu-
kozal doku içerisinde ilerler. Tedavisi genellikle konservatiftir. Nadir 
durumlarda, özellikle genel anestezi altında gerçekleştirilen tedaviler 
sonrası oluşan pnömotoraksta drenaj gerekebilir.
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Sonuç:  Diş tedavisi sonrası nadir de olsa mediastinal amfizeme 
kadar ilerleyen subkutan amfizem olabileceği göz önünde bulunul-
malıdır. Tedavisi profilaktik antibiotik ve oksijen tedavisidir.
Anahtar kelimeler: Amfizem, diş tedavisi, pnömomediasten

Resim 1. Mediastinal Amfizem BT görüntüsü

P-257

astıMın naDir koMPlikasyonu, 
PnöMoMeDiastinuM
Hilal Köşük1, Serda Kanbur Metin2, Rıza Serdar Evman2, Abdurrahim 
Gördebil2, Alper Süer2, Serkan Bayram2, Selami Volkan Baysungur2

1İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 
Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü 
2İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş: Spontan pnömomediastinum, genellikle akut ve kronik ak-
ciğer hastalıkları sırasında alveollerin rüptürü ile mediastende serbest 
hava bulunmasıdır. Medikal nedenleri içinde astım birinci sırada yer 
almaktadır. Öncelikle çocuklarda görülse de, erişkinlerde akut astım 
ataklarının %1 ile %5'inde bildirilmiştir. Astım atağı ile tetiklenen iki 
pnömomediastinium olgusu yazımızda sunulmaktadır.

1.Olgu: Astım tanısı mevcut ancak düzenli ilaç kullanmayan 29 
yaşındaki erkek hasta, 5 gündür devam eden nefes darlığı ve gö-
ğüs ağrısı şikayetleriyle acil servisimize başvurmuş. Çekilen akciğer 
grafisinde minimal pnömomediastinum saptanması üzerine cerrahi 
yoğun bakım ünitemize yatırıldı ve konservatif tedavisi düzenlendi. 
Solunum sıkıntısı ve cilt altı amfizemi artması üzerine tüp torakostomi 
uygulandı, ancak yanıt alınamaması sebebiyle entübe edilerek me-
kanik ventilasyon desteğine alındı. Dekompresyon amaçlı acil VATS 
işlemi yapıldı. Postoperatif 1. gününde ekstübe edilen hasta 7. gü-
nünde taburcu edildi.

2. Olgu: 15 yıldır astım nedeniyle ilaç kullanan 23 yaşındaki erkek 
hasta, 3 gün önce başlayan ve verilen tedavilere rağmen gerilemeyen 
şikayetleri sebebiyle hastanemiz acil servisine başvurmuş. Çekilen 
akciğer grafisinde kalp etrafında hava gözlenmesi (Resim 1) ve boy-
nunda krepitasyon alınması üzerine cerrahi yoğun bakım ünitesine 
interne edilip konservatif tedavisi düzenlendi. Medikal tedaviye rağ-
men solunum sıkıntısı artan hastan hastaya bilateral tüp torakostomi 
uygulandı ve entübe edildi. Medikal tedavi sonucu 4. gününde ekstü-
be edilen hasta 10. günüde taburcu edildi.

Sonuç: Astım öyküsü olan, ani göğüs ağrısı ve nefes darlığı şika-
yetleri ile gelen hastalarda pnömomediastinium ayırıcı tanılar içinde 
mutlaka düşünülmelidir. Zamanında tanı konulup tedavi düzenlen-
mesinin hayat kurtarıcı olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Astım, Pnömomediastinum,Mekanik Ventilasyon

Resim 1. PA AC Grafisi: Pnömomediastinum Görüntüsü

P-258

PriMer sPontan heMoPnöMotoraks
Ozan Kaya, Serkan Bayram, Serda Kanbur Metin, Hilal Köşük, Alper 
Süer, Çağatay Saim Tezel, Selami Volkan Baysungur, Rıza Serdar Evman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi

Pnömotoraks visseral ve parietal plevra yaprakları arasındaki boş-
lukta serbest hava bulunmasıdır. Oluş mekanizmasına göre spontan, 
travmatik ve iyatrojenik olarak üç temel gruba ayrılır. Primer spontan 
pnömotoraks çoğunlukla akciğer apeksindeki subplevral bleb veya 
büllerin rüptürü ile meydana gelir. Primer spontan pnömotoraks te-
davisinde pnömotoraksın derecesi ve hastanın klinik durumuna göre 
izlem veya standart yaklaşım olan tüp torakostomi ile kapalı sualtı 
drenajı uygulanır. Yazımızda, kliniğimize primer spontan pnömoto-
raks nedeniyle kabul edilen ve uygulanan tüp torakostomi sonra-
sında hemotoraks tespit edilmesi üzerine acil VATS (Video Yardımlı 
Torakoskopik Cerrahi) uygulanan hastamızı sunmak istedik.

Ani başlayan nefes darlığı ve sırt ağrısı ile acil servise başvuran 
17 yaşındaki erkek hasta çekilen akciğer grafisinde sağ primer spon-
tan pnömotoraks tespit edilmesi üzerine kliniğimize yönlendirildi. 
Genel durumu iyi, vital bulguları stabil ve oda havasında desatüre 
seyretmeyen hastaya sağ tüp torakostomi ile kapalı sualtı drenajı uy-
gulandı. Uygulanan girişim sonrasında hava kaçağına ek olarak bir 
saatte 1200cc hemorajik drenajı olan hastaya hemotoraks ön tanısı 
ile acil VATS uygulanması planlandı. Operasyon öncesi ve esnasında 
vital bulguları stabil olan hastadan yaklaşık 1500cc hematom aspire 
edildi. VATS ile yapılan eksplorasyonda sağ subklavian arter kom-
şuğundaki alandan kaynaklanan brit’ten aktif hemoraji izlendi, klips 
ve elektrokoter yardımı ile hemostaz sağlanan hastada ek kanama 
odağı, akciğer parankimi veya göğüs duvarında tüp torakostomiye 
sekonder gelişebilecek bir yaralanma izlenmedi. Sağ akciğer apeksin-
de izlenen büllöz alana wedge rezeksiyon uygulandı, apikal plörek-
tomi yapıldı. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçen hasta üçüncü 
gün göğüs tüpü çekilerek taburcu edildi. Hastanın rutin klinik takipleri 
sorunsuz devam etmekte.

Primer spontan pnömotoraks çoğunlukla genç ve uzun boylu er-
keklerde görülmekte iken bilinen en önemli risk faktörü sigara kul-



25-28 Nisan 2019, Belek, Antalya

187

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi POSTER BİLDİRİLER

lanımıdır. Klinik semptomlar hafif göğüs ağrısı ve dispneden haya-
tı tehtid eden dispne ve hipotansiyona kadar çeşitlikik gösterebilir. 
Göğüs Cerrahisi ve Acil Tıp klinik pratiğinde görece sık görülen bir 
acil olan primer spontan pnömotoraks, ileri bir formu olan tansiyon 
pnömotoraks haricinde çoğunlukla hayati tehtid edici değildir. Bizim 
vakamızda ise rutin bir pnömotoraks olarak değerlendirilen hastada 
uygulanan standart tedavi sonrasında komplikasyon harici hemoto-
raks izlenmesi klinik durumu stabil olan basit pnömotoraks durumla-
rında bile hastalara dikkatli yaklaşılması gerektiğinin iyi bir örneğidir.
Anahtar kelimeler: Cerrahi, Göğüs, Hemotoraks, Pnömotoraks, Spontan, 
Videotorakoskopi

Resim 1. Sağ Akciğer Apeksindeki Büllöz Alan

P-259

son DereCe naDir Görülen intratiMik 
yerleşiMli Bronkojenik kist
Farrukh İbrahimov, Ayşe Uğurum Yücemen, Kübra Alphan Kavak, 
Gökhan Kocaman, Ayten Kayı Cangır
Ankara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,Ankara

Giriş: Bronkojenik kistler %75 oranında mediasten yerleşimli ol-
masına rağmen genellikle orta ve posterior mediasten loklizasyonda 
izlenir(karinal lokalizasyon en sık). Anterior mediastende tanımlı ve 
hatta intra timik yerleşimli bronkojenik olgu örneği çok nadirdir.

Olgu: Sırt ağrısı nedeniyle tetkik edilen 73 yaş E hastanın toraks 
BT”sinde anterior mediastende 1.5*2.5cm buyutunda düzgün, lobü-
le konturlu yumuşak doku görüldü(+40 Hounsfield Unit dansitesi). 
Çekilen PET BT”de mevcut lezyonda tutulum izlenmemiştir. Tüm 
radyolojik bulgular invaze olmayan timoma yönünde ön tanıya yön-
lendirmiştir. Hastaya RATS ile yumuşak doku eksize edildi. Patoloji 
sonucu “bronkojenik kist” şeklinde raporlandı.

Tartışma: Bronkojenik kistler timus bezesi ile beraber olabilir. İlk 
vaka 1997 senesinde Taniwaki ve ark. tarafından. Kistin sıvı vasfının 
protein zengin hale gelmesi durumunda solid komponentli lezyon-
larla ayırıcı tanısının yapılması zorlaşır. Ayırıcı tanıda MR görüntü-
leme kullanılabilir. PET BT”de bronkojenik kistlerde patolojik FDG 
tutulumu izlenmeyebilir. Kesin tanı kistin komplet eksizyonu sonrası 
histolojik özellikleri ile konulur.

Sonuç: İntratimik bronkojenik kistler anterior mediastenin çok 
nadir patolojilerindendir. Preoperatif radyolojik yöntemler ile tanı 
düşünülmelidir. Ancak bizim olgumuzda kist içeriğinin yoğun olma-
sı nedeni ile radyolojik tanıda zorluk yaşanmıştır. Kesin tanı cerrahi 
sonrası histopatolojik olarak değerlendirilir. Bu yüzden anterior me-
diasten yerleşimli lezyonlarda bronkojenik kist de ön tanılar arasında 
düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler: Bronkojenik kist,İntratimik,Mediasten

Lezyonun toraks bt'de aksiyel düzlemde görünümü

P-260

sağ PnöMonektoMili hastaDa solunuM 
yetMezliğine neDen olan sağ Bronko Plevral 
fistülün transsternal kaPatılMası
Seçkin Deniz, Melek Didem Peköz, Miray Ersöz, Deniz Ezgi 
Mahmutoğlu, Bülent Aydemir, Muharrem Çelik, Tamer Okay
SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gırış: Bronkoplevral fistül bir ana bronş, lober veya segmental 
bronş ile plevral boşluk arasındaki bağlantıdır. Pulmoner rezeksiyon 
sonrasında insidansı %1.4-2.2, lobektomi sonrasında %1.2-1.4 ve 
pnömonektomi sonrasında %4.4-14.3 arasında değişir. Etiyolojik 
olarak en sık neden, pulmoner rezeksiyondur, diğer nedenler; enfek-
siyonlar, nekrotizan akciğer hastalıkları, toraks travması, plevral veya 
bronkoskopik işlemler, akciğer kanseri için uygulanan kemo-terapi 
veya radyoterapi, persistan spontan pnömotoraks ve daha az sıklıkla 
tüberkülozdur. BPF ön tanılı hastalara, tanının doğrulanması ve teda-
vi planlaması amacıyla FOB yapılmalıdır. FOB ile bronşiyal güdüğün 
kıkırdak ve membranöz duvarların durumu değerlendirilebilir ve yara 
yeri enfeksiyonu, nekroz ve tümör rekürrensi varlığına bağlı güdük 
sorunları tespit edilir. 

Olgu: 57 yaşında erkek hastaya 2016 yılında KHDAK (adenokar-
sinom) tanısı ile önce sağ alt lobektomi, 2 gün sonra da tamamlayıcı 
pnömonektomi uygulanmış. Ameliyattan 4 ay sonra öksürük, nefes 
darlığı ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle ameliyat olduğu merkeze 
başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde BPF geliştiği gözlenmiş. FOB 
yardımıyla uygulanan dolgu maddesi ile fistül traktı kapatılmaya ça-
lışılmış fakat başarılı olunamamış. Sonrasında gelişen ampiyem ne-
deniyle tüp torakostomi uygulanmış. Pezzer dreniyle yaklaşık 2 yıl 
takip edilen hastaya 2018 yılında stoma oluşturulmuş. Sonrasında 
tarafımıza başvuran hasta fistül ve stoma kapatılması planlanarak in-
terne edildi. Stoma ve fistül traktından alınan kültür örneklerinde P. 
Aeriginosa üremesi üzerine yaklaşık 5 hafta kadar ıv antibiyoterapi 
ve stomaya günlük pansuman uygulandı. Stomadan yapılan ins-
peksiyonda sağ bronş güdüğünün tama yakın açık olduğu görüldü. 
Midsternal insizyonla toraksa girilen hastanın, aort ve vena kava sü-
perior arasından karina sağ ana bronşuna, ana bronştaki fistül hattına 
ulaşıldı. Vaskülarizasyon korunmaya çalışılarak sağ ana bronş karina-
ya kadar diseke edilerek bronşiyal stapler ile kapatıldı. Kapatma işle-
minin ardından FOB yapılarak bronş güdüğünün intakt hali gözlendi. 
Bir gün yoğun bakımda, 5 gün de serviste takip edilen hastanın genel 
durumundaki iyilik ve herhangi bir patoloji olmaması nedeniyle sto-
ma kapatılması planlanarak taburculuğuna karar verildi. 
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Sonuç: BPF pnömonektomiler sonrası görülen ve mortalitesi yük-
sek olan komplikasyonlar biridir. Transsternal fistül kapama yöntemi 
BPF tedavisinde başarılı olmuş hayat kurtarıcı bir yaklaşımdır.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, ampiyem, bronkoplevral fistül
Hastanın preop FOB görüntüsü

Sağ ana bronştaki fistül

P-261

küçük hüCreli Dışı akCiğer kanseri'nDe izole 
keMik iliği MikroMetastazı
Özgür Güzey, Recep Ustaalioğlu, Mehmet Yıldırım
Dr. Siyami Ersek EAH

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde saptanan kemik iliğine izole 
tümöral hücrelerle ilgili literatürde çok sınırlı sayıda yayın vardır. Bazı 
yazarlar izole kemik iliği mikrometastazlarının Evre I hastalıkta sağ 
kalımı olumsuz yönde etkilediğini bildirmektedirler. Yine N0 hasta-
lıkta izole kemik iliği mikrometastazlarının sağ kalımı olumsuz yönde 
etkilediği gösterilmiştir. Cerrahi pratikte rutin kemik iliği örneklemesi 
yapılmadığı için bu olgular genellikle rezeksiyon sonrası tespit edil-
mektedir. Bu çalışmada, küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle 
akciğer rezeksiyonu yapılan ve patolojik incelemede kostal kemik ili-
ğinde izole metastaz saptanan olgu sunulacaktır.

Olgu: 77 yaşında erkek hasta hemoptizi şikayetiyle başvurdu. 5 
yıl küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle sağ üst lobektomi ya-
pılan hastanın güncel tetkiklerinde sağ alt lob yerleşimli 60mm x 51 
mm ebadında FDG tutulumu (SUVmax:22) olan lezyon tespit edildi. 
Pre operatif tetkiklerinde kreatinin yüksekliği (1.62) tespit edilen has-
ta yüksek nefrolojik riskli olarak değerlendirildi. Solunum fonksiyon 
testlerinde FEV1: 1.81 litre (84%) olarak saptanan hastanın akciğer 
perfüzyon sintigrafisinde sağ akciğerin perfüzyona katkısı 38% olarak 
tespit edildi. Kranial ve Lomber MR tetkiklerinde metastaz bulgusu 
izlenmeyen hastaya EBUS ile 4R ve 7 numaralı mediastinal lenf nodu 
istasyonlarından trans bronşial iğne biyopsisi yapıldı. EBUS patoloji 
sonucu malignite negatif olarak sonuçlandı. Trans torasik ince iğne 
aspirasyon biyopsisi yapılan hastada, patoloji sonucu malignite pozi-
tif olarak raporlandı. Hastaya sağ retorakotomi kesisi ile tamamlayıcı 
pnömonektomi ve 4.,5.,6.,7. kot rezeksiyonu yapıldı. Post operatif 1. 

gün kardiyak arrest gelişen hastada 15 dakika mekanik ve medikal 
CPR sonrası tekrar sinüs ritmi sağlandı. Post operatif 5. gün atrial 
fibrilasyon gelişen hastada Diltiazem ile hız kontrolü sağlandı. Post 
operatif 22. günde hasta taburcu edildi. Hasta taburcu olduktan 16 
gün sonra dış merkezde ex oldu. Hastanın patoloji raporunda eksize 
edilen dört adet kostanın yalnızca bir tanesinde kemik korteksi tutul-
maksızın kemik iliğinde izole tümör hücreleri tespit edilmiştir. Nihai 
patolojik evresi CAP 2017’ye göre T4 N1 Mx olarak neticelenmiştir. 
Hücre tanısı pleomorfik karsinom olarak raporlanmıştır.

Sonuç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde izole kemik iliği 
mikro metastazı bağımsız bir sağ kalım belirtecidir. Bu durum post 
operatif dönemde hastaya uygulanacak adjuvan tedavi seçeneklerini 
etkilemektedir.
Anahtar kelimeler: küçük hücreli dışı akciğer kanseri, izole kemik iliği metastazı, 
mikrometastaz

Preoperatif Toraks Tomografisi

P-262

künt toraks ve Batın travMası sonrası Gelişen 
sağ şilotoraks olGusu
Jelena Uyumaz1, Türkan Dübüş2, Bektaş Akpolat1

1Taksim GOP Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul 
2SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Giriş: Şilotoraks duktus torasikus yaralanması sonrası gelişen na-
dir bir durumdur. Künt travmalar sonrası çok daha nadir rastlanır. 
Şilotoraksta öncelikli tedavi oral gıda alımının kesilerek total parente-
ral beslenmeye geçilmesi olmalıdır. Fakat bazı olgular cerrahi ligasyon 
gerektirebilir. 

Olgu: 34 yaşında erkek hasta, araç dışı trafik kazası, (bisiklet sürer-
ken otomobil çarpması) öyküsü ile acil servise başvurdu.

Klinik radyolojik değerlendirmelerde sağda plevral efüzyon, klavi-
kula fraktürü, solda pnömotoraks, multiple kot fraktürü, torakal 8. 
vertebra korpus çökme kırığı tespit edildi. Hastaya acil bilateral tüp 
torokostomi uygulandı. Klavikula fraktürü velpau bandajı ile stabil 
hale getirildi. Sağ iliak kanat kırığı, ortopedi kliniği tarafından değer-
lendirilerek konservatif yaklaşım ve yatak isitrahati önerildi. 

Batında serbest sıvı ve karaciğer laserasyonu nedeniyle genel cer-
rahi kliniğince acil operasyona alındı. Karaciğer 4. segmentte laseras-
yon görülerek primer sütüre edildi.Tarafımızca aynı seansta sol mul-
tipl deplase kot fraktürlerinin nithinol fiksing plaklar ile stabilizasyonu 
sağlandı. Hasta postoperatif entübe şekilde yoğun bakım ünitesine 
sevk edildi. Hastanın rutin takiplerinde sağ toraks tüpünden günlük 
drenaj 1500-2000 cc ve şilotoraks ile uyumlu idi. Hastaya travma 
sonrası 7. gün solunum parametrelerinin bozulması ve masif şiloto-
raksın devam etmesi üzerine acil sağ torakotomi kararı alındı. Duk-
tus torasikus rüptür ligasyonu-sağ kot fraktürlerinin (2 adet) nithinol 
fiksing plaklar ile stabilizasyonu sağlandı. Hasta tekrar yoğun bakım 
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ünitesine alındı. İkinci ameliyat sonrası 15. gün göğüs cerrahisi ser-
visine transferi sağlanan hasta genel cerrahi ve ortopedi kliniklerin-
ce konsülte edilerek stabil olduğu ifade edildi. Sol akciğer ekspanse 
olup sol toraks tüpü sonlandırıldı. Hastaya oral gıda başlandı. Sağ 
toraks tüpünün drenaj takiplerinde seröz berrak sarı renkte plevral 
mayi drenaı olduğu gözlemlendi. Son 24 saatlik toraks drenaj 100 cc 
ve altında olması üzerine sağ toraks tüpü sonlandırıldı. Genel duru-
mu stabil hasta 22.gün poliklinik kontrollerine gelmek üzere taburcu 
edildi. Hastanın poliklinik takipllerinde herhangi bir komplikasyon 
görülmedi.

Tartışma/Sonuç:  Künt travma sonrası gelişen şilotoraks ciddi bir 
durumdur. Yaklaşık 10-15 gün içinde diğer konservatif yöntemlerle 
düzeltilemez ise yüksek morbidite ve mortaliteyi önlemek amacıyla 
mutlaka cerrahi tedavi uygulanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Künt travma, şilotoraks, cerrahi

Resim 1. Ameliyattan bir kesit; sağ şilotoraks, duktus torasikus rüptürü

P-263

sekonDer sPontan PnöMotoraks olGusunDa 
saPtanan akCiğer aDenokarsinoMu
Volkan Yılmaz, Buğra Özel, Burçin Çelik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun

Giriş: Sekonder spontan pnömotoraks etiyolojisinde en sık neden 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığıdır. Bu hastalarda özellikle akciğer 
apeksinde bulunan büllöz alanlar pnömotoraksa neden olmaktadır. 
Spontan pnömotoraksın primer akciğer karsinomlarıyla birlikte gö-
rülme olasılığı düşüktür. Bu çalışmada, spontan pnömotoraks sap-
tanan ve uzamış hava kaçağı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 
hastanın postoperatif patolojisinde papiller paterni baskın adeno kar-
sinom odağı saptanması ve nadir görülen bir durum olması sebebiyle 
sunulmaktadır.

Olgu: 51 yaşında epilepsi ve KOAH tanılı erkek hastaya dışmer-
kezde sağ spontan pnömotoraks nedeni ile tüp torakostomi uygulan-
mıştı. Bilgisayarlı tomografide sağ üst lobda büllöz alan ve sağ alt lob-
da daha fazla olmak üzere her iki akciğerde periferik alanlarda kronik 
görünümde asiner nodüler dansiteler izlendi.Sekizinci gün hava ka-
çağı devam eden ve akciğerde ekspansiyon kusuru olan hasta için 
cerrahi kararı verildi. VATS eksplorasyonda; sağ üst lob apikal seg-
mentte amfizematöz ve büllöz alan tespit edildi. Palpabl herhangi bir 
nodül/kitle tespit edilmedi. Sağ üst lob apikal segmente wedge rezek-
siyon ve parietal plevraya abrazyon uygulandı. Postoperatif 6.günü 
taburcu edilen hastanın patoloji sonucu; en büyüğü subplevral alan-
da yerleşmiş 1,5 cm çapında çok sayıda büllöz lezyon, alveollerde 
amfizematöz değişiklikler, parankimde 4,5 mm çapında bir alanda 
%70 papiller, %30 asiner patern içeren adenokarsinom odağı şek-
linde rapor edildi. Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmeyen 
hastaya 6 kür KT ve 1 ay RT uygulandı. Hasta postoperatif 5.yılında 
onkolojik açıdan progresyonsuz şekilde yaşamını sürdürmektedir.

Tartışma / Sonuç: Sekonder spontan pnömotoraks, uzamış hava 
kaçağı ve ekspansiyon kusuru nedeni ile cerrahi kararı verilen has-
talarda malignite olasılığı akılda tutulmalı ve peroperatif tüm akciğer 
dikkatli bir şekilde eksplore edilmelidir. Cerrahi spesmende nodüler 
lezyon saptanmaması durumunda dahi patoloji takibi yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: koah, malignite, pnömotoraks

Preop BT

P-264

kaynağı tesPit eDileMeyen heMoPtizi vakası
Olgun Kadir Arıbaş1, Ahmet Dumanlı2, Burhan Apilioğulları3

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD., Ankara 
2Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD., Afyonkarahisar 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD., Konya

Amaç: Dieulafoy lezyonu submukozal arterlerin anormal dere-
cede büyümesi sonucu kanama ile kendini gösteren bir tablodur. 
Genellikle gastrik mukozanın altında bulunan submukozada görülür. 
Daha nadir olarak bronşial submukozada gösterilmiştir. Bronşial ar-
terlerin anormal derecede büyümesi ve erozyona uğraması sonucun-
da hemoptizi ile kendini gösterir. Kronik enflamatuar akciğer hasta-
lıkları ve sıgara en sık etken olarak gösterilmektedir. Biz bu çalışmada 
açıklanamayan hemoptizi vakalarında dieulafoy lezyonunun düşü-
nülmesi gerektiğini açıklamayı amaçladık.

Olgu: 1990 doğumlu olan erkek hastaya, yaklaşık bir yıldır he-
moptizi şikayeti nedeni ile gittiği kliniklerde çeşitli medikal tedaviler 
verilmiş. Hemoptizisinin tekrarlaması üzerine kliniğimize refere edilen 
hasta yatırıldı. 

Tanısal rijit bronkoskopi yapıldı. Sağ bronşial sistemde kanama ol-
duğu gözlendi. Sağ femoral arterden seldinger yöntemiyle girilerek 
yapılan arkus aortografi, torakal aortografi ve interkostal anjiografile-
rin incelemesinde; sağ bronsial arter anjiografisi sırasında yer yer dis-
tal kesimlerinden minimal ekstravazasyon gözlendi. Ekstravazasyon 
saptanan dalın obstrüksiyonu amacıyla, bu dalların çıktığı torakal dal 
lümen içi yerleştirilen mekanik koil ile embolize edildi. Embolizasyon 
sonrası vasküler yapının kanlanmadığı gözlendi. Yapılan kontrol to-
rakal anjiografisinde oklüzyonun tam olduğu ve aortaya koilin uzan-
madığı gözlendi. 

Sonuç: Olgumuzdaki gibi açıklanamayan ve ölümcül seyredebi-
len hemoptizi vakalarında bronşial submuzadaki arterlerin anormal 
derecede büyümesi ve erozyonuna bağlı olarak kanama yapabilen 
dieulafoy lezyonu akla gelmelidir.
Anahtar kelimeler: Bronş, hemoptizi, dieulafoy
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P-265

Diş çekiMi sonrası naDir Bir koMPlikasyon: 
PnöMoMeDiastinuM
Gizem Keçeci Özgür, Sercan Aydın, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül 
Ergönül, Ali Özdil
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Mediastinel amfizem, mediasten içerisinde serbest hava bu-
lunması olarak tanımlanmaktadır. Nadir olarak görülmekle birlikte 
kendini sınırlayan bir durum olarak bilinir. İyatrojenik olarak sapta-
nabileceği gibi travmalara, enfeksiyonlara bağlı veya spontan olarak 
ortaya çıkabilir. Rutin diş çekimleri mediastinal amfizemin nadir se-
beplerinden birisidir. Özellikle çekim sırasında basınçlı hava sağlayan 
araçların kullanımı sonrası havanın retrofaringeal alan boyunca yayıl-
ması ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu yazıda diş çekimi sonrası 
mediastinal amfizem gelişen olgu sunuldu.

Olgu: Yaklaşık 2 hafta önce 3. molar dişine yönelik ekstraksiyon 
uygulanmış hastada operasyon bölgesinde ödem, kızarıklık gibi belir-
tilerin izlenmesi üzerine abse formasyonu düşünülerek antibiyoterapi 
başlanmış. Operasyon sonrası dönemde ses tonunda değişiklik ve 
boyundan başlayıp göğüs bölgesine yayılan krepitasyon fark eden 
hasta polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede her iki boyun ve 
göğüs bölgesinde krepitasyon fark edildi. Akciğer grafisinde (Resim 
1a) sağ boyun bölgesinde ciltaltı amfizem ile mediasten amfizem gö-
rünümü mevcuttu. Antibiyotik ve oksijen tedavisi ile 3 günlük takip 
sonrası akciğer grafisinde ciltaltı ve mediasten amfizeminde regres-
yon (Resim 1b) izlenen hasta externe edildi. 

Sonuç: Mediastinal amfizem diş ile ilgili işlemler sırasında basınç-
lı hava donanımları kullanılması sonrası ortaya çıkabilen nadir bir 
komplikasyondur. Bu nedenle mediastinal amfizem izlenen hastalar-
da diş çekimi öyküsü sorgulanması akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: pnömomediastinum, diş, ekstraksiyon

Resim 1. a: Hastanın kliniğimize başvuru grafisi, b: Hastanın taburculuk grafisi (Sarı oklar: cilt altı 
amfizem, kırmızı oklar: mediastinel amfizem)

P-266

Bilateral MultiPl senkron PulMoner 
karsinoiD tüMör
Osman Cemil Akdemir1, Abdülaziz Kök1, Süleyman Ceyhan1, Sedat 
Ziyade1, Ömer Soysal1, Nur Büyükpınarbaşlı2

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

Giriş: Akciğer karsinoid tümörleri maligndir. Rezeke edilmiş akci-
ğer kanserlerinini % 0,4 - % 3’ünün oluşturur. Patolojik özelliklerine 
göre tipik ve atipik formları vardır. Tüm karsinoidlerin % 16’sı atipik, 
kalanı tipik karsinoiddir. Bilateral senkron multipl karsinoid tümör li-
teratürde 3 olgu şeklinde bildirilmiştir. Bizimki dördüncü olmaktadır. 
Bu nedenle sunulmuştur. 

Olgu: Yetmişdört yaşında kadın hasta öksürük şikayetiyle başvur-
du. Öyküde ve fizik muayenede özellik yoktu. Toraksın Bilgisayarlı 
Tomografisi’nde; her iki akciğerde multipl büyüğü sol alt lob ante-

robazal, mediobazal segmentte 23x20 mm boyutlarında nodüler 
lezyonlar ve mediastende sağ paratrakeal, pretrakeal, subkarinal 
alanda, arkus aorta komşuluğunda büyüğü yaklaşık 17x13 mm 
boyutlarında lenfadenomegali izlendi (Resim 1). PET/BT’de her iki 
akciğerde en büyüğü sol akciğer alt lob anterior bazal segmentte 22 
mm çapında ve artmış FDG tutulumu gösteren düzgün sınırlı nodüler 
lezyon olmak üzere her iki akciğerde irili ufaklı, bazılarında düşük dü-
zeyde FDG tutulumu seçilen multipl nodüler lezyonlar (SUVmax:3.7, 
geç fazda:5.9) izlendiği bildirildi. Büyük lezyona Transtorasik İğne 
Aspirasyon biyopsisi sonucu, seyrek nöroendokrin diferansiasyon 
gösteren tümör hücreleri olarak bildirildi. Hastaya soldan VATS ile 
sol alt lob anterobazal yerleşimli kitlesel lezyona wedge rezeksiyon ile 
eksizyon yapıldı. Postoperatif patolojide; atipik karsinoid tümör, çevre 
akciğerde çok sayıda karsinoid tümör ve tümörlet odağı, lenfatiklerde 
yaygın tümör invazyonu varlığı, mitoz: 6/10BBA, nekroz: görülmedi, 
selülerite: Orta derecede, atipi: hafif derecede, Ki-67 skoru: %10-15 
mevcuttu. Postop sorunu olmadı ve 3. gün taburcu edildi. Halen ke-
moterapi almaktadır, sorunu yoktur. Sonuç: Karsinoid tümörler akci-
ğer kanserlerinin yavaş seyirli bir formudur. Nadiren atipik, tipik ve 
tümörlet formlarının birlikte olduğu senkron, çok sayıda multipl ve 
bilateral formda görülebilir. Tedavi kemoterapidir.
Anahtar kelimeler: karsinoid, senkron tümör, multipl tümör

Resim 1. Solda eksize edilen kitle ve bilateral nodüller

P-267

ePiteloiD heManjiyoenDolteliyoMa; MaliGn Bir 
PulMoner vasküler tüMör
Osman Cemil Akdemir1, Süleyman Ceyhan1, Abdülaziz Kök1, Sedat 
Ziyade1, Ömer Soysal1, Nur Büyükpınarbaşlı2

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

Giriş: Cilt altı yumuşak dokularda, karaciğer veya akciğer gibi 
organlarda bulunma eğilimindedir. Düşük grade sklerozan anjiosar-
komdur. Ortalama sağkalım 4,6 yıl, lenf nodu metastazı nadir, uzak 
metastaz sıktır. İki formda olur; asemptomatik pulmoner nodül veya 
nodüllerle seyreder ve ikinci grup ise, alveoler hemoraji, hemoptizi 
ve hemorajik plevral sıvı ve anemiye neden olan vasküler endotel 
proliferasyonu ile gider. İlk grupta mediyan sağkalım 180 ay olabilir. 
İkinci grupta en kötü prognostik faktör hemorajik malign plevral sıvı-
dır. Tedavi cerrahidir, fakat yaygın ve metastatik hastalıkta mümkün 
olmaz. Akciğer transplantasyonu ve antineoplastik tedaviler bildiril-
miştir. Ölüm genellikle solunum yetmezliğinden veya metastatik has-
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talıktan olur. Plevral yayılımı olan ve inrezektabl olan bir olgu nadir 
olması nedeniyle sunulmuştur. 

Olgu: Otuzüç yaşında erkek hasta hemoptizi şikayetiyle geldi. 
FM’de sağ üstte raller saptandı. BT’de sağ üst lob anterior segment 
paramediyastinal alanda geniş tabanla plevraya oturmuş 44x31x15 
mm boyutunda, santralde kalsifikasyonlar içeren düzensiz sınır-
lı lezyon ve aynı tarafta hafif derecede plevral effüzyon mevcuttu 
(Resim 1). FOB’da; Sağ üst lob girişinde kapillarite artışı izlendi. 
Rijit bronkoskopide endobronşiyal lezyon yoktu. VATS ile yapılan 
değerlendirmede sağ hemitoraksta yaklaşık 300 cc serohemorajik 
sıvı, üst lobda total atelektazi, parankim üzerinde yaygın implant-
lar ve orta lobda fissürde çekinti yapan nodüler lezyon saptandı. 
Orta loba nodülü de içine alacak şekilde wedge rezeksiyon yapıldı. 
Pariyetal plevra posteriorda 2x2 cm yaklaşık boyutlarda çıkarıldı. 
Postoperatif patoloji raporu; plevral yüzde yayılım gösteren, immün-
histokimya çalışmaları ile de birleştirildiğinde; bulgular intermediyer 
grade Epiteloid Hemanjioendotelioma idi. Postoperatif hastaya, 
Carboplatin+Paklitaxel başlandı. Sonuç: Epiteloid hemanjiyoendo-
liyoma akciğerin nadir malign bir tümörüdür. Plevral sıvı ile birlikte 
olduğunda VATS ile tanı konabilir.
Anahtar kelimeler: pulmoner vasküler tümör, hemanjiyoendoteliyoma, hemoptizi

Resim 1. Sağ trunkus anteriora invaze ortasında kalsifikasyon olan kitle
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Bronşiektazi zeMininDe Gelişen Bir tüMörlet 
olGusu
Recep Ustaalioğlu1, Melek Didem Peköz1, Özgür Güzey1, Eyüp Halit 
Yardımcı2, Bülent Aydemir1, Zuhal Kuş Silav3, Mehmet Yıldırım1, Tamer 
Okay1

1SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs 
Cerrahisi Kliniği 
2SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
3SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Giriş: Pulmoner tümörlet, multifokal nöroendokrin hücre prolife-
rasyonudur. Pulmoner karsinoidler için prekürsör lezyon olarak kabul 
edilir.

Bu çalışmada 48 yaşında bronşiektazi nedeniyle sağ akciğer alt lo-
bektomi yapılıp sonrasında patolojik olarak tümörlet tanısı gelen bir 
olgu tartışıldı.

Olgu: 48 yaşında kadın hasta bir yıldır devam eden nefes darlığı 
şikayeti ile dış merkeze göğüs hastalıkları polikliniğine başvurmuş. 
Yapılan tetkikler sonucu bronşiektazi ön tanısı konularak tarafımıza 
yönlendirilen hastanın değerlendirilen toraks BT'sinde her iki akci-
ğerin havalanması artmış ve sağ akciğer alt lob superior segmentten 
başlayarak alt lobu kateden kistik bronşiektazik değişiklikler saptan-
mıştır. Hastaya operasyon kararı verilerek sağ torakotomi insizyonu 
ile sağ akciğer alt lobektomi yapıldı. Alınan numune patoloji labo-
ratuvarına gönderildi. Numunenin patoloji raporunun pulmoner tü-

mörlet ve bronşiektazik sahayla uyumlu olduğu belirtildi. Hastanın 
onkolojik ve cerrahi rutin poliklinik takibine karar verildi. 

Tartışma: Nöroendokrin tümörletler asemptomatik, radyolojik 
olarak bulgu vermeyen, otopsi ya da bir başka nedenle uygulanan 
cerrahi sırasında akciğerlerde rastlantısal olarak saptanan, mikrosko-
pik lezyonlardır. Hemen daima benign seyir izlerler. Buna karşın ger-
çek natürleri bilinmemektedir. Nadir olarak çocuklarda tanımlanmış 
olmalarına karşın, nöroendokrin tümörletler tipik olarak erişkinlerde, 
orta ileri yaşlarda ortaya çıkan lezyonlardır. Genellikle bronşektazi, 
kronik abse, granülomatöz iltihap, amfizem ya da benzeri bir kronik 
hastalık sonucu hasar görmüş akciğerde rastlantısal olarak sapta-
nırlar. Sıklıkla multifokal ve periferik yerleşimlidirler. Nöroendokrin 
tümörletlerin morfolojik olarak karsinoid neoplazmlara benzerliği dik-
kat çekicidir. Ancak bu iki antiteyi birbirinden ayıran özellikler mev-
cuttur. Dolayısıyla tümörleti bir nöroendokrin neoplazm olarak kabul 
etmek de mümkün görünmemektedir. Tümörletlerin aksine karsinoid 
neoplazmlar, radyolojik ve makroskopik olarak saptanabilen, soliter 
kitleler oluştururlar, prognozları değişkendir.
Anahtar kelimeler: Bronşiektazi, Tümörlet, Nöroendokrin Tümör, Lobektomi

Preoperatif ve Postoperatif Toraks BT Tetkiki

Resim 1. Preoperatif Toraks BT: Sağ akciğer alt lob superior segmentten başlayarak alt lobu kateden 
kistik bronşiektazik değişiklikler Postoperatif Toraks BT: Sağ Akciğer Alt Lobektomi Yapıldıktan Sonraki 
BT Kesiti
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hiPertiroiDili Bir olGuDa Parsiyel sternotoMi 
Gerektiren reziDü Guatr olGusu
Abdulaziz Kök, Osman Cemil Akdemir, Süleyamn Ceyhan, Sedat Ziyade, 
Ömer Soysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Tiroid kitlesinin %50’den büyük bölümünün sternal çentiğin 
altında; mediasten içinde olması retrosternal guatr olarak adlandırıl-
maktadır. Tiroidektomi yapılan vakalarda görülme oranı %1-30 ara-
sında bildirilmiştir. Mediyastinal yapılara bası nedeniyle göğüs ağrısı, 
nefes darlığı, öksürük gibi semptomlara neden olabileceği gibi neden 
olabileceği hipertiroidiye bağlı olarak çarpıntı, halsizlik, kilo kaybı, ek-
zoftalmus, aşırı terleme ile de hastalar başvurabilir. Malignite potan-
siyeli taşıması nedeniyle de mediyastinal guatr önemlidir. Bilgisayarlı 
toraks tomografisinde(BT) de mediyastinal kitle şeklinde görülür(-
Resim 1). Bu patolojilerin ayırıcı tanısında lenfomalar, germ hücreli 
tümörler, timik patolojiler, plöroperikardiyal kistler, dermoid kistler 
ve nörojenik tümörler akla gelmelidir. Daha önce total tiroidektomisi 
yapılmış olan ve rezeksiyonu için parsiyel sternotomi gereken retros-
ternal guatr olgumuzu sunmak istedik. 

Olgu: 76 yaşında, kadın İki yıl önce total tiroidektomi öyküsü olan 
hasta 8 ay önce serebrovaskuler hastalık geçirmiş ve bir ay sonra 
tekrar yürümeye başlamış. Çarpıntı ve halzilik şikayeti ile başvuran 
hastanın tetkiklerinde tiroid fonksiyon testleri yüksek bulunmuş. 
Tiroid sintigrafisinde yoğun perteknetat tutulumu saptanmış. BT’ 
sinde tümü mediyastende olan 115x87x51 mm boyutlarında kit-
le saptanmış. Tedaviye dirençli hipertiroidisi olan hasta tarafımızca 
konsülte edildi ve operasyon kararı verildi. Plazmaferez sonrası tiroid 
fonksiyon testleri normale geldi. Collar insizyon yapıldı. Lezyona ula-
şılamadı. Parsiyel sternotomi ile lezyonun komplet eksizyonu yapıldı. 
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Patolojisi adenomatöz hiperplazi olarak bildirildi. Tiroid hormanları 
düzelen hasta, postoperatif 5. gün şifa ile taburcu edildi. 

Sonuç: Dirençli hipertioridizmde ektopik guatr akla gelmeli ve 
aranacak öncelikli bölge toraks olmalıdır. Bu lezyonların maligni-
te potansiyeli nedeniyle tedavi edilmesi önemlidir, tedavisi cerrahi 
eksizyondur.
Anahtar kelimeler: guatr, sternotomi, hipertiroidi

 
Resim 1.
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DiyafraGMa kaynaklı naDir Bir MaliGnite: 
MaliGn MezenkiMal tüMör
Attila Özdemir1, Selime Kahraman2, Kadir Burak Özer1, Ekin Ezgi Cesur1, 
Mesut Buz1, Recep Demirhan1

1TC SB SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2TC SB SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Olgu: 31 yaşında erkek olgu, bir aydır devam eden şiddeti ar-
tan yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Yapılan fizik muayene ardından 
Postero-anterior akciğer grafisinde sağ diyafragma eleve izlendi, 
Toraks Bilgisayarlı Tomografi’de karaciğer sağ lob komşuluğunda 
infradiyafragmatik yerleşimli 15x11 cm boyutlarında santrali kis-
tik-nekrotik, periferi solid komponent içeren kitle lezyonu ve sağ 
diyafragmada elevasyon olarak raporlandı. Olgu PET-CT’de lezyon 
tutulumu SUD max 10.2 görüldü. Transtorasik ince iğne aspirasyon 
biyopsi sonucu ön planda malign mezenkimal tümör bildirildi, hasta 
operasyona hazırlandı.

Operasyonda genel cerrahi tarfından batın yaklaşımı ile diyafrag-
mayı aşan, karaciğer üst segmentine yapışık kitle temiz cerrahi sınır 
ile eksize edildi yirmi gün sonra 7. İnterkostal aralıktan posterolateral 
torakotomi kesisi ile diyafram total rezeke edildi. 8, 9, 10. kotlar par-
siyel çıkarıldı, sağ akciğer alt loba wedge rezeksiyon yapıldı, composit 
mesh ile onarım yapıldı. Toraksa iki adet polietilen dren yerleştirildi. 

Postop takipleri sorunsuz geçen hasta drenleri sonlandırılıp taburcu 
edildi.

Tartışma: Diyafram tümörleri nadir görülen tümörlerdir. Birçok 
organa komşu olmaları nedeni ile radyolojik olarak görüntülenmeleri 
başarılı değildir. 

Yumuşak doku tümörleri mezenkimal hücrelerden köken alır. Kli-
nik olarak ağrısız kitlelerdir, büyümeleri damar ve sinirleri basıya uğ-
ratmaları ağrıya sebep olur.

Sunmuş olduğumuz olguda başvuru şikayeti ağrı olup tümör diyaf-
ragmayı aşıp batına ulaşmış ve kotlara invazyon yapmıştı. İlk başvuru 
anında PA akciğer grafisinde nonspesifik bulgular yer almaktaydı. Kit-
le ileri görüntüleme yöntemleri ile tespit edilip biyopsi ile tanı almıştır. 

Olgumuz diyafram tümörleri nadir görülmesi ve radyolojik olarak 
tesbiti zor olması bakımından sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: diyafragma, tümör, malign mezenkimal tümör

Şekil 1. Toraks Tomografisi
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naDir yerleşiMli Bir MeDiastinal PaPiller 
tiroiD karsinoMu olGusu
Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Kadir Burak Özer, Mesut Buz, Fatma 
Tuğba Özlü, Recep Demirhan
T.C. S.B. S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

Amaç: Mediasten ya da boyuna masif yerleşim ve invazyon çok 
nadir görülmektedir. Çalışmamızda oldukça nadir olarak mediasten-
de dev kistik kitle ile başvuran ve sternotomi ile başarıyla opere edi-
len olgumuz sunulmaktadır. 

Olgu: Olgumuz, 69 yaşında erkek hasta, ara ara olan nefes dar-
lığı yakınması ile başvurusunda çekilen postero-anterior grafide me-
diastende genişleme izlenmesi üzerine toraks bilgisayarlı tomografi 
ile değerlendirildi. Çekilen kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografide, 
tiroid lojundan başlayarak sternum arkasından mediastene inen için-
de septalar bulunan kistik kitle mevcuttu. Kistik kitle, innominate ar-
teri tamamen itmiş ve bası etkisiyle inceltmiş olarak izlendi. Gerek 
kistik kitlenin büyüklüğü, gerek ana vasküler yapılara yaptığı ciddi 
bası etkisi nedeniyle operasyon kararı alındı ve sternotomi planlandı. 
Hastaya supin pozisyonda çift lümenli entübasyon sonrası sternoto-
mi uygulanarak mediastene ulaşıldı. Yaklaşık 10 cm tiroid kitlesi ve 
beraberliğinde kistik lezyon izlenen hastaya tiroid ile kistin total eksiz-
yonu uygulanarak patolojiye gönderildi. Cerrahi sınırlar negatif rapor 
edilen hastanın mediastinal lenf nodu diseksiyonu da tamamlanarak 
operasyonu sonlandırıldı ve sternotomi kapatıldı. Kitle patolojisinde 
tiroid papiller tip karsinom olarak rapor edildi.
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Sonuç ve Tartışma: Papiller tiroid karsinomu göreceli olarak iyi 
prognozla seyreden bir malignite olmasına rağmen mediastinal yapı-
lara ve büyük damarlara bası yapan büyüklükte agresif seyretmeleri 
durumunda prognoz kötüleşmektedir. Total eksizyonu ile hastanın 
sağ kalım süresine katkı yapmak amaçlanmalıdır. Olgumuz, ster-
notomi ile mediastinal lenf nodları da total eksize edilerek tam re-
zeksiyon yapılmış ve başarıyla taburcu edilmiştir. 1 yıldır hastalıksız 
izlenmektedir.
Anahtar kelimeler: Mediastinal kitle, Papiller tiroid karsinomu, Sternotomi
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hızlı ProGrese olan PriMer PulMoner sinovial 
sarkoM olGusu
Mehmet Furkan Şahin, Mahmut Subaşı, Ahmet Güngör, Alkın 
Yazıcıoğlu, Erdal Yekeler
Sağlık Bilimler Üniversitesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi ve Akciğer 
Nakli Kliniği, Ankara

Giriş: Sinovyal Sarkom tüm yumuşak doku sarkomlarının %5-
10’unu oluşturur. Sıklıkla 3.-5. dekad arası görülür. Olguların %65’i 
alt ekstremite yerleşimli olup diz çevresi en sık yerleşim yeridir. 
Akciğerde oldukça nadir görülen primer pulmoner sinoviyal sarkom-
lar, yumuşak doku sinoviyal sarkomunun histopatolojik özelliklerini 
barındırır ve agresif seyirli tümörlerdir. Bifazik tip, monofazik fibröz 
tip ve kötü diferansiye tip olmak üzere 3 histopatolojik tipte görülür. 
Tedavisi rezektable kitlelerin cerrahi olarak eksizyonudur. Prognozu 
kötü olup 5 yıllık ve 10 yıllık sağkalım oranları %38-76 ve %20-63’tür.

Olgu: 63 yaşında erkek hastada PAAG’de sağ akciğerde tesadü-
fen saptanan kitle lezyonu görünümü nedeniyle toraks bilgisayarlı 
tomografi istendi. BT’de 33x37 mm. boyutlu kitle lezyonu tespit edil-
di. Malignite açısından değerlendirme için gerekli tetkikler planlandı. 
Tanısal ve tetkiksel aşamalar sonunda tekrar değerlendirilen hastanın 
yaklaşık 2 ay sonra çekilen kontrol toraks BT’sinde sağ akciğer üst 
lobdaki kitle lezyonunun 9x8x5 cm’lik boyutlara ulaştığı saptandı. 
PET-CT’de kitlede SUVmax değeri 4,26 olarak tespit edildi; diğer 
organ ve sistemlerde tutulum yoktu. Bronkoskopide üst lob segment 
bronşunda dıştan bası ile daralma izlendi. Transbronşial ince iğne 
aspirasyon biyopsi sonucu malign mezenkimal tümör olarak yorum-
landı. Olguya sağ üst lobektomi operasyonu uygulandı. Postoperatif 
9. gün komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Patolojisi monofazik
tip sinoviyal sarkom olarak raporlanan hastanın yapılan fish genetik
çalışmasında SYT genini içeren translokasyon varlığını destekleyen
bulgular mevcuttu. Tüm vücut kemik sintigrafisi ve PET-CT’de her-
hangi bir primer kemik odağı saptanamayan hasta primer pulmoner
sinoviyal sarkom tanısı ile onkolojik takiplerine devam etmektedir.

Tartışma: Primer pulmoner sinoviyal sarkoma oldukça nadir gö-
rülen mezenkimal bir tümör olup akciğer malignitelerinin %0,5’inden 
azını oluşturmaktadır. Monofazik tip en sık görülen alt tipi olup diğer 
alt tipler bifazik, monofazik epitelyal ve kötü diferansiye (yuvarlak 
hücreli) tiplerdir. Histopatolojik tanısı mikroskobik bulgular, epitelyal 
markerlarda pozitif boyanma ve t(X;18) translokasyonunun belirlen-
mesi ile konur. Agresif seyirli olan bu tümörlerde prognoz kötü olup 
komplet cerrahi eksizyona 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: malign, pulmoner sarkom, sinovial sarkom

Sinovial Sarkom BT kesitleri

Resim 1. a) Eylül 2018 tarihli BT görüntüsü b) Kasım 2018 tarihli BT görğntüsü
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renal hüCreli karsinoM'Da izole litik kaBurGa 
Metastazı
Recep Ustaalioğlu, Özgür Güzey, Mehmet Yıldırım, Murat Yaşaroğlu, 
Miray Ersöz, Deniz Ezgi Mahmutoğlu, Kemal Demircan, Tamer Okay
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Renal Hücreli karsinomda kemik metastazları osteolitik formdadır. 
Ağrı, kırık, sinir basısı ve hiperkalsemi kliniğindedir ve rezeke edilme-
si şarttır. Cerrahi pratikte rutin kemik görüntülemesi ve örneklemesi 
yapılmadığı için klinik şüphe önemlidir. Sağkalım üzerine olumsuz 
etkisi mevcuttur. Literatürde sınırlı sayıda yayın bulunmaktadır. Bu 
çalışmada RCC nedeniyle onkolojik takibi yapılan hastanın takip 
görüntülemelerinde kemik tutulumu saptanmış olup, izole kaburga 
metastazı olgusu sunulacaktır.

Olgu: 56 yaşında erkek hasta sağ yan ağrısı tarifliyor. 7 yıl önce 
Renal Hücreli Karsinom nedeniyle sağ nefrektomi yapılan hasta-
nın takiplerinde birer defa sağ ve sol akciğerden metastazektomi 
öyküsü mevcut. Güncel tetkiklerinde sağ 5. Kaburgada litik lezyon 
(SUVmax:13.3) tespit edilen hastanın preoperatif laboratuar testle-
rinde operasyona engel saptanmadı. Solunum Fonksiyon Testi’nde 
FEV1 2.83 %85 ölçüldü. Hastaya sağ 5. Kaburga üstü insizyon ile 
5. Kaburga parsiyel rezeksiyonu uygulanarak piyes frozen inceleme-
ye gönderildi. Frozen kesit sonucu cerrahi sınır yakınlığı raporlan-
ması üzerine 4. ve 6. Kotlara kadar interkostal kaslar dahil yumuşak
doku piyese dahil edilerek rezeksiyon genişletildi. Rezeksiyon saha-
sına 8x12cm mesh konuldu ve 1 no prolen ile yama stabilize edildi.
Postop 4. gün göğüs tüpü, 7. gün hemovac dreni çekilerek taburcu
edildi. Nihai Patoloji sonucu ‘’Renal hücreli karsinom metastazı’’ ile
uyumlu olarak raporlanmış olup cerrahi sınır tüm kenarlarda negatif
olarak belirtilmiştir. Poliklinik takipleri devam etmektedir.

Sonuç:: Renal Hücreli Karsinom’larda nadiren de olsa kaburgala-
rın tutulabileceği göz önünde bulundurulmalı ve saptandığı takdirde 
cerrahi sınır negatif olacak şekilde geniş eksizyonu yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Renal Hücreli Karsinom, izole, Litik kaburga metastazı,

Preoperatif Toraks Bilgisayarlı Tomografisi

Resim 1. Hastanın operasyon öncesi tomografi kesitlerinde sağ 5. kaburga anterior ucunda belirgin 
osteolitik kaburga lezyonu
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PriMer PulMoner karsinosarkoM olGu 
sunuMu
Onur Volkan Yaran, Çiğdem Obuz, Cemal Aker, Ali Cevat Kutluk, Hasan 
Akın
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi

Giriş ve Amaç: Pulmoner karsinosarkom nadir bir tümör olup 
tüm pulmoner maligniteler içerisinde yaklaşık 0,2 ile 0,4 arasında 
görülmektedir. Pulmoner karsinosarkom Dünya Sağlık Örgütü sınıf-
lamasında “sarkom benzeri element veya sarkomatöz komponent 
içeren az differansiye küçük hücreli dışı akciğer kanseri” olarak tanım-
lanmıştır. Patolojik olarak heterolog komponent içermesi ve özellikle 
yoğun sigara içen 5 ve 8. dekad erkeklerde görülmesi ile karaktezide-
dir. Yapılan küratif cerrahi tedavi ile ortalama yaşam süresi 9 ile 12 ay 
arasında değişmektedir. Erken evrede saptanmış bir karsinosarkom 
olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu: 55 yaş erkek hasta hemoptizi şikayeti ile göğüs hastalıkla-
rı kliniğimize başvurmuş. Çekilen PAAC’de hastada sağ akciğerde 
atelektazi gözlenmesi üzerine toraks BT istenmiş. Toraks BT’de sağ 
akciğerde ana bronşu tıkayan 6 cm boyutunda lezyon gözlenmiş. 
Solunum fonksiyon testinde FEV1 değeri 1.94 lt (%50) olarak so-
nuçlanmış. Çekilen PET/CT ve kraniyal MR’da uzak metastaz sap-
tanmayan hasta cerrahi tedavi amacıyla kliniğimize yatırıldı. Hastaya 
mediastinoskopi ve sağ pnömonektomi yapıldı. Patoloji sonucu kar-
sinosarkom ( skuamöz hücreli karsinom + kondrosarkom birlikteliği) 
olarak raporlandı. Hastada postoperatif ek sorun gelişmedi.

Tartışma ve Sonuç: Pulmoner karsinosarkom nadir bir tümör 
olup tüm pulmoner maligniteler içerisinde yaklaşık 0,2 ile 0,4 ara-
sında görülmektedir.Literatürde ortalama yaş aralığı 65-75 ve erkek 
cinsiyette daha yaygın olarak görüldüğü belirtilmektedir. Bazı olgular-
da asbest maruziyeti belirtilmiştir.Bizim hastamızda asbest maruziyeti 
mevcut değildi. Radyolojik olarak daha çok üst lobları tutan, santral 
veya periferik yerleşimli olabilen geniş çaplı tek lezyon olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Histolojik olarak karsinomların 5 tipi tanımlanmıştır; 
büyük hücreli karsinom, pleomorfik karsinom, karsinosarkom, iğsi 
hücreli karsinom ve pulmoner blastom. Preoperatif tanı içerdiği mikst 
tip hücre grupları nedeniyle çeşitli çalışmalarda %0-12 arasında ola-
rak belirtilmiştir. Lokalize tümörler için ilk tedavi seçeneği cerrahi yak-
laşımdır. Komplet cerrahi rezeksiyona ek olarak eksternal radyoterapi 
+/- adjuvan kemoterapi standart tedavi yaklaşımını oluşturur. Tanı 
konulduğunda genellikle erken evre olmasına rağmen lokal rekür-
rensi yüksektir. Postoperatif yaşam süresi komplet cerrahi rezeksiyon 
sonrası ortalama 9-12 aydır. Tümörün 5 cm’den büyük olması, rab-
domyosarkom komponentinin olması, hematolojik metastaz gelişimi 
negatif prognostik faktörleri arasındadır. Beş yıllık sağ kalım % 21.3 
oranında bidlirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Pulmoner Karsinosarkom, Pnömonektomi, Sarkomatoid 
Karsinom

FOB Görüntüsü

Resim 1. FOB’da sağ ana bronş kitle ile tıkalı görülmekte
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torakotoMi uyGulanan hastalarDa 
PeroPeratif saPtanan elastofiBroMa Dorsi 
olGuları
Gizem Keçeci Özgür, Sercan Aydın, Tevfik İlker Akçam, Ali Özdil, Ayşe 
Gül Ergönül, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Elastofibroma dorsi (EFD) fibröz dokunun elastin kompo-
nentinin proliferasyonu ile karakterize, sıklıkla subskapuler-infraska-
puler bölgede lokalize, benign bir yumuşak doku tümörüdür. Sıklıkla 
asemptomatiktir ve insidental olarak saptanır. Toplumda karşılaşılma 
sıklığıyla ilgili net bilgi yoktur. Bu çalışmada kliniğimizde herhangi bir 
nedenle torakotomi uygulanan ve peroperatif olarak elastofibroma 
dorsi saptanan olgular sunuldu.

Olgu: Kliniğimizde 2010-2018 yılları arasında farklı etiyolojiler ne-
deniyle torakotomi uygulanan 2000 hasta içinden, peroperatif olarak 
7’sinde elastofibroma dorsi saptandı. Bu lezyonlar torakotomi hattına 
denk gelmesinden dolayı rezeke edildi. Elastofibroma dorsi görülme 
oranı %0,35 olarak hesaplandı. 6’sı kadın (%85.7), 1’i erkek (%14.3) 
hastanın 4’üne sağ hemitoraks, 3’üne ise sol hemitoraksa yönelik to-
rakotomi uygulanmıştı. İşlem sonrasında hiçbir hastada torakotomi 
hattında seroma veya enfeksiyon gelişmedi.

Sonuç: Elastofibroma dorsi ender olarak görülmekle birlikte 
asemptomatik yaşlı popülasyonda toraks bilgisayarlı tomografi ile 
yapılan bir incelemede prevalansı %2 olarak saptanmıştır. Özellikle 
yaşlı, kadın ve omuz hareketleri ile artan ağrı gibi semptomları mev-
cut olan hastalarda toraksa yönelik uygulanan cerrahi girişimlerde 
elastofibroma dorsi saptanabilir ve torakotomi hattında yerleşmiş ol-
ması halinde eksize edilmesi gerekebilir. Bu nedenle ameliyat öncesi 
hastalar bu konu hakkında da bilgilendirilmeli ve operasyon öncesi 
fizik muayenede dikkatli olunmalıdır.
Anahtar kelimeler: elastofibrom, rastlantısal, torakotomi
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P-276

travMasız Myozitis ossifikans olGusu
Erkan Akar1, Miktat Arif Haberal1, Özlem Şengören Dikiş2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, Bursa 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Hastalıkları Kliniği, Bursa

Giriş: Myozitis ossifikans (MO) gerçekte kas dokusunda (enflamas-
yon olmadan) meydana gelen heterotopik kemik oluşumudur. En sık 
uyluk quadriceps kas grubunda ve brakial kaslarda görülmekle bera-
ber, vücudun herhangi bir yerinde de görülebilir. Sıklıkla adolesan ve 
genç erişkin yaş grubunda gözlenir. Olguların %60-70’inde travma 
bildirilmiştir. Travma olmaksızın bildirimi nadirdir. MO patofizyoloji-
sine ilişkin bilgiler halen net değildir. Osteosarkom başta olmak üzere 
osteokondrom, posttravmatik periostit, osteomyelit, tümoral kalsino-
zis vb. neoplazik ve enfeksiyöz patolojiler ayırıcı tanıda gözardı edil-
memelidir. Öyküsünde travma olmayan ve patolojik tanısı MO gelen 
29 yaşındaki bayan hastayı sunmak istedik.

Olgu: 29 yaşındaki bayan hastada, yaklaşık son üç aydır gittikçe 
artan sağ göğüs kafesindeki şişlik nedeniyle kliniğimize müracaat etti. 
Hastanın öyküsünde travma yoktu. Fizik muayenesinde sağ hemito-
raksta yaklaşık 4x3 cm boyutlarında yarı mobil sert kitle tespit edildi. 
Yapılan laboratuvar testlerinde bir özellik yoktu. Hastanın yapılan yü-
zeyel doku USG sinde; sağ hemitoraks inferiorda subkostal alanda 
cilt altında rektus abdominusun anteriorunda 40x23 mm boyutun-
da bilobule konturlu sınırları düzgün periferinde ve içerisinde kaba 
kalsifikasyon odakları bulunan hipoekojen heterojen yumuşak doku 
kitlesi izlendi. Lezyonun toraks duvarı ile olan ilişkisini ortaya koymak 
ve cerrahi planlama yapmak için toraks bilgisayarlı tomoğrafisi çek-
tirildi. Hasta daha sonra operasyona alınarak kitle total olarak çıkar-
tıldı (Resim A,B). Patolojik tanısı MO olarak gelen hastanın altı aylık 
takiplerinde nüks ve komplikasyona rastlanılmadı.

Sonuç olarak, daha çok travmaya bağlı gelişen MO olguları travma 
olmadan da gelişebileceği akılda tutulmalı, malign patolojileri taklit 
edebileceğinden cerrahiden kaçınılmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Myozitis ossifikans, travmasız yaralanma, neoplazi, cerrahi

Resim 1. A,B Olgunun operatif görüntüsü

P-277

Posteriör MeDiastinal yerleşiMli “anCient” 
sChwannoMa: iki olGu sunuMu
Umut Kilimci, Güven Olgaç, Kübra Kılıç, Abdulsamed Alp, Mustafa 
Vedat Doğru, Mehmet Kılıç, Aysun Ölçmen, Seyyit İbrahim Dinçer
SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul

Giriş: Posteriör mediastenin paravertebral sulkus yerleşimli kit-
lelerinin çoğu nörojenik kökenli olup, en sık rastlanılanları schwan-
noma ve nörofibromadır.Schwannomalar,sinir kılıfından köken 
alanselim tümörlerdir ve yavaş büyüme hızları nedeniyle çoğu kez 
asemptomatik bir hastada rastlantısal olarak ortaya çıkarlar.Bu yö-
nüyle bazı schwannomalar uzun bir zaman sürecinde büyük bo-
yutlara ulaşabilirler. Histopatolojik incelemede kistik dejenerasyon 
gösteren bu olgular “Ancient”schwannoma olarak adlandırılırlar. 
Burada posterior mediastinal yerleşimli ve torakotomi ile çıkarılmış 
iki “Ancient”schwannoma olgusu, klinik ve radyolojik bulgularının 
yanısıra cerrahi yaklaşım yöntemleriaçısından irdelenerek sunuldu. 

Olgu: 1. Olgu: Başvurusundan 1 yıl önce anti-TB tedavi almış 59 
yaşındaki kadın hasta, sırt ağrısı, nefes darlığı ve ateş şikayetleri ile 
başvurdu. Fizik muayenede, genel durum bozukluğu, yüksek ateş 
(390C), taşipne (28/dk) vesağ hemitoraks üst zondaki solunum ses-
lerinde azalma saptandı. Akciğer grafisi ve Toraks BT de sağ hemito-
raks üst zonda paravertebral yerleşimli, solid ve kistik alanlar içeren 
ve sınırları düzenli7x7 cm. çaplıkitle görüldü (Resim1).Antibiyoterapi 
ile enfeksiyon tablosu klinik ve laboratuvar bulguları olarak gerile-
yen olguya sağ posteriör torokotomi ilekitle eksizyonu uygulandı. 
Postoperatifdönemi sorunsuz geçen olgu, operasyonun 5.gününde 
taburcu edildi.

2. Olgu:19 yaşında asemptomatik erkek olgu, işyeri sağlık incele-
mesi sırasında çekilen akciğer grafisinde saptanan sağ apikal opasite 
nedeniyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesi normal olan olgu-
nun Toraks BT incelemesinde sağ apikal bölgedeparavertebral sulku-
sa oturmuş, kistik bölümler içeren, lobüle konturlu ve kontrast madde 
tutan, 6x3 cm. çaplı kitle lezyonu gözlendi.Toraks MR da paraverteb-
ral yerleşimli lezyonun nöral foramene uzanım göstermediğisaptandı 
(Resim 2).Sağ aksiller torakotomi ile kitle eksizyonu uygulanan olgu, 
postoperatif 4. gün sorunsuz taburcu edildi. 

Tartışma: “Ancient” schwannomalar, radyolojik olarak boyutları-
nın büyüklüğü, klinik olarak bası semptomlarına neden olmaları ve 
histopatolojik olarak kistik dejenerasyon göstermeleri nedeniyle diğer 
schwannomalardan farklılık gösterirler. Schwannomalar dahil çoğu 
mediastinal kitle video-torakoskopik yöntemler ile çıkarılabilirken, 
büyük boyutlara ulaşan kitlelerin rezeksiyonunda, geleneksel toroko-
tomi yaklaşımının daha güvenli olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Mediasten, Posterior, Schwannoma
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