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BİLİMSEL PROGRAM 

 

20 Mart 2023, Pazartesi 

08.30 – 08.45 Açılış Oturumu 

1. Oturum 

08.45 – 09.45 Baş Boyun Kanserinde Moleküler Hedefler ve Yakın Gelecek 

Oturum Başkanları: Dr. Çağatay Oysu, Dr. Mine Genç, Dr. Murat Dinçer 

08.45 – 09.00 Verilerden Hareketle Yapay Zekaya Doğru Baş Boyun Onkolojisinin Yarınları 

Dr. Mazhar Çelikoyar 

09.00 – 09.15 Baş Boyun Kanserlerinde Yakın Gelecek: Medikal Onkolog Gözüyle 

Dr. Mustafa Karaca 

09.15 – 09.30 Radyasyon Onkolojisinin Yakın Geleceği 

Dr. Beste Atasoy 

09.30 – 09.45 Tartışma 

2. Oturum 

09.45 – 11.15 Tümör Konseyi: Oral Kavite Kanserleri 

Konsey Başkanları: 

Dr. Ahmet Ömer İkiz, Dr. Mustafa Esassolak, Dr. Emin Karaman 

Konsey Üyeleri: 

Dr. Serdar Karahatay, Dr. İmdat Yüce, Dr. Sercan Aksoy, Dr. Vildan Kaya, Dr. S. Elif 

Gültekin 

Vaka Sunumları: 

Dr. Eda Erdiş 

Dr. Seda Türkoğlu Babakurban 

11.15 – 11.30 Kahve Molası 

11.30 – 12.00 UYDU SEMPOZYUMU  

Oturum Başkanı: Dr. Nuri Karadurmuş 

N/M SHBBK 1. Basamak Tedavisinde ERBİTUX 

Dr. Muhammet Bekir Hacıoğlu 
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3. Oturum 

12.00 – 13.10 Orofarenks Kanserlerinde Yeni Perspektifler ve Kişiselleştirilmiş Tedaviler 

Oturum Başkanları: Dr. Çetin Vural, Dr. Ömer Uzel, Dr. İbrahim Güllü 

12.00 – 12.15 Orofarenks Kanserinde Cerrahi Tedavinin Yeri 

Dr. Ozan Özgürsoy 

12.15 – 12.30 Orofarenks Kanserinde Klinik Çalışmalar Sonucunda Cerrahi Dışı Tedavilerin Yeri 

Dr. Mehmet Şen 

12.30 – 12.45 Basic Science Researcher Perspective on HPV related HNSCC 

Dr. Hossein Ashrafi 

12.45 – 13.00 Orofarenks Kanserlerinde Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapinin Geleceği 

Dr. Musa Barış Aykan 

13.00– 13.10 Tartışma 

13.10 – 14.00 Öğle Yemeği 

4. Oturum 

14.00 – 15.30 Tümör Konseyi: Lokal İleri Larinks Kanserleri 

Konsey Başkanları: 

Dr. Hakan Korkmaz, Dr. Bülent Karabulut, Dr. Rasim Meral 

Konsey Üyeleri: 

Dr. Ersoy Doğan, Dr. Oğuz Kuşçu, Dr. Özlem Akagündüz, Dr. Akın Yıldız, Dr. Şeyda 

Gündüz 

Vaka Sunumları: 

Dr. Özlem Aynacı, Dr. Ömer Bayır 

15.30 – 15.45 Kahve Molası 

15.45 – 16.00 UYDU SEMPOZYUMU  

Oturum Başkanı: Dr. Sercan Aksoy 

Metastatik Skuamöz Hücreli Baş ve Boyun Kanserlerinin 

2. Basamak Tedavisinde Nivolumab Deneyimi 

Dr. Yasemin Kemal 
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5. Oturum 

16.00 – 17.30 MÜNAZARA 

Lokal İleri Nazofarenks Kanseri Tedavisinde En İyi Tedavi Sıralaması Ne 

Olmalıdır? 

Oturum Başkanları: Dr. Aytuğ Üner, Dr. Hakan Coşkun, Dr. Gökhan Özyiğit 

16.15 – 16.45 Nazofarenks Kanserlerinde İndüksiyon Kemoterapisi ile Tedaviye Başlamalıyız 

Dr. Sema Sezgin Göksu 

16.45 – 17.15 Nazofarenks Kanserlerinde Radyokemoterapi ile Tedaviye Başlamalıyız 

Dr. Sezin Yüce Sarı 

17.15– 17.30 Tartışma 

17.30 – 17.45 Kahve Molası 

SÖZLÜ BİLDİRİ – 1 

17.45 – 19.00 Oturum Başkanları: Dr. Candan Demiröz, Dr. Samet Özlügedik 

S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14 
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21 Mart 2023, Salı 

6. Oturum 

08.45 – 09.15 Rekürren Baş Boyun Kanserlerine Re-İrradyasyon 

Oturum Başkanları: Dr. Levent Erişen, Dr. Fadime Can, Dr. Enis Özyar 

Konuşmacı: Dr. Mustafa Cengiz 

7. Oturum 

09.15 – 10.05 Tükrük Bezi Tümörleri Paneli 

Oturum Başkanları: Dr. Serdar Akyıldız, Dr. Uğur Selek 

09.15 – 09.30 Tükürük Bezi Cerrahisinde Sinir İnvazyonu, Sınır Pozitifliği ve Boyuna Yaklaşım 

Dr. Görkem Eskiizmir 

09.30 – 09.45 Perinöral İnvazyon ve Kafa Tabanı İnvazyonunda Radyoterapi Planlaması 

Dr. Gözde Yazıcı 

09.45 – 10.00 Relaps/Metastatik Tükrük Bezi Tümörlerinin Tedavisinde 

Neden Çoz Az İlerleme Kaydettik? 

Dr. Derya Kıvrak Salim 

10.00 – 10.05 Tartışma 

10.05 – 10.20 Kahve Molası 

10.20 – 10.50 UYDU SEMPOZYUMU  

Olgularla Metastatik Baş Boyun Kanserinde 

Pembrolizumab Tedavisi ve 5 Yıllık Güncel Sonuçlar 

Dr. Mustafa Özdoğan 
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8. Oturum 

10.50 – 12.00 Tedavi Yan Etkilerini Nasıl Azaltabiliriz? 

Oturum Başkanları: Dr. Erol Keleş, Feyyaz Özdemir, Dr. Ahmet Köybaşıoğlu 

10.50 – 11.10 Baş Boyun Kanser Cerrahisinde Komplikasyonlardan Kaçınma 

Dr. Erdoğan Özgür 

11.10 – 11.30 Baş Boyun Kanser Tedavisi Sonrasında Osteoradyonekroz (Risk Faktörleri ve Diş 

Çekiminin Rolü) 

Dr. Candan Demiröz 

11.30 – 11.50 Baş Boyun Kanserlerinde Kemoterapiye ve Diğer Sistemik Tedaviler ile İlişkili 

Toksisiteler ve Yönetimi 

Dr. Ebru Çılbır 

11.50 –12.00 Tartışma 

12.00 – 13.00 Öğle Yemeği 

9. Oturum 

13.00 – 14.30 Tümör Konseyi: Hipofarenks Kanserleri 

Konsey Başkanları: 

Dr. İsmet Aslan, Dr. Durmuş Etiz 

Konsey Üyeleri: 

Dr. Sedat Çağlı, Dr. Kerem Öztürk, Dr. M. Ali Nahit Şendur, Dr. Emine Canyılmaz 

Vaka Sunumları: 

Dr. Cömert Şen 

14.30 – 14.45 Kahve Molası 

14.45 – 15.15 UYDU SEMPOZYUMU  

Oturum Başkanı: Dr. Sevil Bavbek 

Kapsamlı Moleküler Profilleme ile Kanser Hastasının 

Kaderini Değiştirmek 

Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur 
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10. Oturum 

15.15 – 16.45 Reküren Diferansiye Tiroid Kanseri 

Oturum Başkanları: Dr. Günter Hafız, Dr. Levent Soylu, Dr. Murat Çaloğlu 

15.15 – 15.35 Reküren Diferansiye Tiroid Kanserinde Boyuna Yaklaşım 

Dr. Güleser Saylam 

15.35 – 15.55 Reküren Diferansiye Tiroid Kanserinde Radyoaktif İyot Tedavisi 

Dr. Murat Tuncel 

15.55 – 16.15 Diferansiye Tiroid Kanserlerinde External Radyoterapinin Rolü? 

Dr. Deniz Meydan 

16.15 – 16.35 Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Hedefleyici Tedaviler 

Dr. Timuçin Çil 

16.35 – 16.45 Tartışma 

SÖZLÜ BİLDİRİ – 2 

16.45 – 18.00 Oturum Başkanları: Dr. Vildan Kaya, Dr. Ali Cemal Yumuşakhuylu 

S15, S16, S17, S18, S19, S20, S22, S23, S24, S25, S26, S28 

18.00 – 18.10 Kapanış 
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S01 

RADYOTERAPİYE BAĞLI GEÇ DÖNEM AĞIZ KURULUĞUNDA DÜŞÜK 

DOZ PİLOKARPİNİN HASTA GÖZÜYLE VE YAŞAM KALİTESİ 

ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zilan Başkan1, Ece Ercan1, Dilek Gül2, Beste Atasoy1 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 
2SB-Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği 

Giriş: Radyoterapiye bağlı ağız kuruluğu erken ve geç dönemde görülen sık bir yan etkidir. 

Modern teknolojiyle parotisin aldığı dozlar azaltılabilmektedir. Üç boyutlu radyoterapi öncesi 

dönemden bilinen bir parasempatomimetik ajan pilokarpindir. Özellikle takiplerde semptomatik 

iyileşmede farmakolojik ajan olarak tercih edilebilmektedir. Pilokarpinle ilgili önemli bir sorun 

önerilen dozlarda gözlenen yan etkilerinin hastanın ilacı bırakmasını gerektirecek kadar sık 

izlenmesidir. Bu çalışmada hastaların gözünden ve yaşam kalitesi anketiyle düşük doz pilokarpinin 

geç dönem ağız kuruluğuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Amaç: Bu çalışmada radyoterapi sonrası uzun dönem takipte ağız kuruluğu nedeniyle pilokarpin 

başlanmış hastalarda semptomatik ve yaşam kalitesindeki değişimin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bulgular: Kliniğimizde 2003 ve 2013 yılları arasında radyoterapi (RT) görmüş ve hastalıksız, 

konservatif önerilere rağmen altı ay ve üzerinde ağız kuruluğu devam eden pilokarpin başlanmış 

18 baş boyun kanserli hastanın (nazofarenks n=7, tonsil n=8, oral kavite n=2, tiroid n=1) verileri 

incelendi. Definitif ışınlanan 11 hasta varken diğerleri postop RT almıştı. Üç boyutlu konformal 

(n=11) ve yoğunluk ayarlı radyoterapi (n=7) yapılan hastalarda tümör (68 Gy), parotis (sağ 54,7 

Gy, sol 51,4 Gy) ve submandibular (sağ 62,1 Gy, sol 63,25 Gy) glandların medyan dozları 

hesaplandı. Pilokarpin başlangıç dozu 1x1 (5 mg) olarak belirlendi ve özellikle yatarken alınması 

önerildi. İhtiyaca göre maksimum 3x1’e çıkıldı (n=6). Ağız kuruluğu için hastanın kendisini 

değerlendirdiği anket soruları ile ilaç yan etkisi değerlendirmede genel toksisite kriterleri (CTC 

3.0) kullanıldı. Anket soruları, ağız kuruluğunun hasta tarafından algılanan şiddetini (hafif, orta, 

ileri), yemek yerken su içme ihtiyacını, yanında su taşıma ihtiyacını, tat alma duyusunu, konuşma 

zorluğunu, diş problemlerini sorgulamaktaydı. Değerlendirme 0 ilâ 18 ( en şiddetli) puan arası 

yapıldı. Yaşam kalitesinde EORTC’nin baş boyun 35 anketi kullanılarak gerçekleştirildi. 

Pilokarpin hastalarca medyan 15,5 ay (aralık, 1 ilâ 36 ay) kullanıldı. Tüm hastalarda başlangıçta 

medyan ağız kuruluğu (CTC 3.0) grad 2 (aralık, grad 1 ilâ 3) idi. Başlangıçta yaşam kalitesi 

anketinde ortalama ağız kuruluğu (49,9), yapışkan tükürük (51,8), yutma zorluğu (23,5) ve tat 

almada eksiklik (18,5) skorları yüksekti. İlaç sonrası ağız kuruluğu medyan grad 1’e (aralık, grad 

0 ilâ 2) geriledi. Başlangıçta anket puanı medyan 12 (aralık 2 ilâ 18) iken takiplerde medyan puan 

6,5 (aralık 0 ilâ 14) olmuştu. Takipte yan etki nedeniyle 6 hastada doz azaltımı yapıldı. On iki 
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(%66) hastada ilaca bağlı grad 2 ve üzeri terleme, asteni, flushing ve hipersalivasyon izlenirken bu 

hastalardan beşi (tüm hastaların %27'si) ilacı bıraktı. 

Sonuç: Radyoterapi sonrası geç dönem ağız kuruluğunda pilokarpinin yeri uzun zamandır 

bilinmektedir. Modern radyoterapi teknikleri doza bağlı toksisite izlenen bir organ olan parotisi 

korumaya yardımcıdır. Çalışmamız kapsamında gözlemimiz pilokarpinin, ülkemiz hasta grubunda 

geç dönem ağız kuruluğunda prospektüste önerilen dozunun altında tolere edilebilir yan etkiyle 

uzun süreli uygulanabileceğini ve hastanın yaşam kalitesine katkısının olabileceğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: ağız kuruluğu, piloparpin, radyoterapi, yaşam kalitesi 
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S02 

YAPAY ZEKA İLE BAŞ BOYUN RADYOTERAPİSİNE BAĞLI 

KSEROSTOMİ TAHMİNİ 

Yağız Yedekçi1, Melek Tuğçe Yılmaz1, Sezin Yüce Sarı1, Aysenur Elmalı1, Mustafa 

Cengiz1, Gökhan Özyiğit1, Gözde Yazıcı1 

1Hacettepe Üniversitesi 

Giriş: Bu retrospektif çalışmada 2012-2020 yılları arasında bölümümüzde tedavi edilen lokal ileri 

evre baş-boyun kanserli hastaların verileri kullanılmıştır. Seçilen grupta minimum takip süresi iki 

yıldan uzun olan 156 hasta yer almıştır. Bu hastalarda radyasyona bağlı kserostomi, 11 soru içeren 

XI ile değerlendirilmiştir. Radyasyona bağlı kserostomi tahmini ve anket sorularının önemini 

araştırmak için Random Forest (RF) makine öğrenmesi yöntemi kullanılmıştır. Modeller Python 

programlama dili kullanılarak inşa edilmiştir. Hastaların anket sorularına verdikleri cevaplar ve 

toplam skorlar ile eğitilen birinci program soruların toplam skor üzerindeki etkisini göstermiştir. 

Hastaların radyoterapi tedavilerine ait dozimetrik parametreler ve toplam anket skorları 

kullanılarak eğitilen ikinci program ise radyoterapiye bağlı kserostomi skorları tahmin etmektedir. 

Programın eğitilmesinde dudak, farenks, submandibular bezler, oral kavite, parotis bezleri ve 

parotis kök hücrelerinin ortalama dozu, parotis bezleri ve kök hücrelerinin maksimum dozu, 

parotis bezlerinin 26 Gy (V26Gy) ve üzeri, 30 Gy (V30Gy) ve üzeri doz alan hacimleri 

kullanılmıştır. 

Amaç: Bu çalışmanın birinci amacı radyoterapi uygulanacak hastalarda kserostomi tahmini için 

bir makine öğrenmesi modeli oluşturmaktır. İkinci amaç ise makine öğrenmesi kullanarak 

kserostomi tahmininde kullanılan anket sorularının toplam skor üzerindeki etkisinin 

belirlenmesidir. Bu sayede anket soru sayısında azaltma yapılıp yapılamayacağı araştırılacaktır. 

Bulgular: Model, anket sorularının toplam radyasyondan kaynaklı kserostomi puanı üzerindeki 

önemini %96,6'lık bir doğruluk oranıyla belirlemiştir. “Belirli yiyecekleri yutmakta güçlük 

çekiyorum” sorusu toplam skor üzerindeki en etkili soruydu. “Ağız kuruluğunu gidermek için 

şeker kullanıyorum ya da öksürüyorum” sorusu ise en az etkili soruydu. En az etkili 2 soru anketten 

çıkartılarak sonuçlar irdelendiğinde tahmin doğruluğu %96.3’e düşmüştür. Modelimiz ağız 

kuruluğu skorlarını dozimetrik bilgileri kullanarak %81 doğrulukla tahmin etmektedir. Ağız 

kuruluğunda rol oynayan organların önem skorları Şekil1. de verilmiştir. 

Şekil1. Ağız kuruluğunda rol oynayan organ dozlarının önem skorları 
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Sonuç: Önerdiğimiz yapay zekâ modeli %81 doğruluk oranıyla DVH parametrelerini kullanarak 

ağız skoru tahmininde bulunabilmektedir. Ayrıca 11 soruluk anket “Gözlerimi kuru hissediyorum” 

ve “Ağız kuruluğunu gidermek için şeker kullanıyorum ya da öksürüyorum” soruları çıkartılarak 

dokuz soruya indirgene bilir. 

Anahtar Kelimeler: Ağız kuruluğu, Yapay Zeka, Radyoterapi 
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 S03 

BAŞ-BOYUN RADYOTERAPİSİ SONRASI AĞIZ KURULUĞU 

DEĞERLENDİRİLMESİNDE PAROTİS DOZLARI İLR PAROTİS 

PROGENİTÖR ALAN DOZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Beyhan Ceylaner Bıçakçı1, Fatih Demircioğlu1 

1SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi 

Giriş: Baş-boyun kanserlerinde uygulanan radyoterapinin özellikle ağız kuruluğu gibi bir çok yan 

etkisi bulunmaktadır. Burada en önemli belirleyici faktör özellikle parotis bezinin maruz kaldığı 

radyasyon miktarıdır. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalarda tüm parotis bezin yanı sıra parotis 

kök hücrelerinin yer aldığı düşünülen progenitör alanın daha etkili olduğu düşünülmektedir. Biz 

de bu doğrultuda parotis bezi radyoterapi alanına giren hastalarımızın total bez dozları ile 

progenitör alan dozlarını, hastaların kserostomi skorları ile karşılaştırmayı amaçladık. 

Amaç: Lokal ileri evre baş-boyun kanseri tanısı ile 2021-2022 yılları arasında kliniğimizde 

radyoterapi uygulanmış hastaların planlama tomografisi kesitleri üzerinden parotis bez, 

submandibuler bez ve parotis progenitör alan konturlamaları yapıldı. Parotis progenitör alan 

tanımlaması yapılırken, daha önce rat ve insanlar üzerinde yapılmış çalışmalar referans alınarak 

mandibula dorsal köşesi yanındaki parotit gland alanı (Şekil) konturlandı. Tedavi planlama sistemi 

üzerinden bu yapıların mean dozları ve parotis bez V26 değerleri ölçüldü. Hastaların parotis bez 

fonksiyonu değerlendirileceği için submandibuler bez mean dozu 46 Gy’den yüksek olan 65 hasta 

çalışmaya dahil edildi.Hastaların tükrük fonksiyonları belirlenmesi amacı ile radyoterapi sonrası 

6. ayda Vizüel Analog Skala (VAS) ve Common Terminology Criteria for Adverse Events 

(CTCAE) skorlaması yapıldı. İstatistiksel analiz yapılabilmesi amacı ile hastalar parotis mean 

dozları 25 Gy altında ve üzerinde olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ayrıca parotis V26 dozları da 

%30’un üzeri ve altı olmak üzere iki ayrı grup oluşturuldu. Her iki gruptaki hastalar ayrı ayrı, 

parotis progenitör alan mean dozları 26 Gy altı ve üzeri olmak üzere VAS ve CTCAE değerlerine 

göre analiz edildi. İstatistiksel yöntem olarak SPSS versiyon 21’de bağımsız örneklem t test 

kullanıldı. P<0,05 değeri istatistiksel anlamlı olarak kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 50’si erkek 15’i kadın idi. Yapılan analiz sonucunda 

parotis mean değeri 25 Gy altında olan hastaların 13’ünün progenitör alan mean dozları 25 Gy 

altında (ortalama VAS 3,69, ortalama CTCAE 1,3), 14’ünün ise progenitör alan mean dozları 25 

Gy’in üzerinde (ortalama VAS 5,5, ortalama CTCAE 2) olduğu saptandı. VAS ve CTCAE 

skorlarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark elde edildi (sırası ile p=0,046 ve p=0,038). Diğer 

gruptaki parotis mean değeri 25 Gy üzerinde olan hastaların ise 9’unun progenitör alan mean 

dozları 25 Gy altında (ortalama VAS 4,56, ortalama CTCAE 1,67), 29’unun progenitör alan mean 

dozları 25 Gy’in üzerinde (ortalama VAS 6,1, ortalama CTCAE 2,14) olduğu saptandı. Bu grupta 
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VAS ve CTCAE skorları progenitör alan dozları ile korele olmasına karşın istatistiksel anlamlı 

fark elde edilemedi (sırası ile p=0,057 ve p=0,085).Parotis V26’ya göre yaptığımız 

gruplandırmada da benzer sonuçlar elde edildi. V26 %30 altındaki hastaların 11’inin progenitör 

alan mean dozları 25 Gy altında (ortalama VAS 3,9, ortalama CTCAE 1,36), 18’inin ise 25 Gy’in 

üzerinde (ortalama VAS 5,9, ortalama CTCAE 2,11) olduğu saptandı ve anlamlı istatistiksel fark 

elde edildi (sırası ile p=0,029 ve p=0,018). Aynı şekilde parotis V26 %30 üzerindeki hastaların 

11’inin progenitör alan mean dozları 25 Gy altında (ortalama VAS 4,18, ortalama CTCAE 1,55), 

25’inin ise 25 Gy’in üzerinde (ortalama VAS 5,64, ortalama CTCAE 2,24) olduğu saptanmasına 

rağmen anlamlı istatistiksel fark elde edilemedi (sırası ile p=0,076 ve p=0,091). 

Sonuç: Yaptığımız analizler sonucunda parotis kök hücrelerinin bulunduğu düşünülen parotis 

progenitör alan dozlarının, hastalarda oluşabilecek ağız kuruluğu değerlendirilmesinde ortalama 

parotis dozları ve parotis V26 dozlarına göre daha duyarlı olabileceği düşünülmüştür. Bu verilerin 

daha fazla hasta grubu ile yapılacak randomize klinik çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Baş-Boyun kanserleri, Radyoterapi, Kserostomi, progenitör alan 
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S04 

TRAKEAL LENFEPİTELYOM BENZERİ KARSİNOM 

Elvin Chalabiyev1, Hasan Çağrı Yıldırım1, Sercan Aksoy1 

1Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü 

Giriş: Lenfepitelyom , lenfoid doku ağırlıklı andiferensiye karsinomdur(1). En sık nazofarengeal 

bölgede görülmektedir. Nazfarengeal yerleşim dışında görülen benzer histolojiye sahip tümörler 

Lenfepitelyom benzeri karsinom (LEBK) olarak adlandırılmaktadır.LEBK akciğer,timus 

bez,tükrük bezleri, uterus, serviks, trakea ve midede görülebilmektedir(2). Bugüne kadar trakeal 

originli beş LEBK vakası bildirilmiştir (1, 3-6).Net bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte, 

multidispliner yaklaşım önerilmektedir.Bugüne kadar sunulan vakalarda, 3 hastaya adjuvan 

radyoterapi, 1 hastaya adjuvan eşzamanlı kemoradyoterapi verilmiş, 1 hastaya ise cerrahi sonrası 

adjuvan tedavi verilmeden izlenmiştir.Biz bu vakada trakeal kökenli 16 yaşlı, erkek LEBK 

sunuyoruz. 

A- İyi sınırlı lobüller, yoğun, karışık lenfositik ve plazmasitik infiltrat ile yakından ilişkili 

monomorfik epitelden oluşan yuvalar (H&E), B- Büyük veziküler çekirdekli poligonal epitel 

hücreleri, belirgin eozinofilik nükleoller (H&E) 

 

A- Kanser hücrelerinin nüleer pozitifliği (EBER instu hibridizasyon), B- Epitelyal hücrelerin 

İHC CK5/6 pozitifliği 

 

A- LCA positiv tümör infiltre lenfositler, B-Epitelyal hücrelerde İHK p40 pozitifliği 
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Amaç: LEBK trakanın nadir görülen tümörlerindendir. Nadir görülmesinden dolayı, başlanğıçta 

LEBK teşhisi çoğu zaman atlanmaktadır. Ana tedavi yöntemi cerrahi olmakla birlikte, vaka 

bazında multidispliner değerlendirme sonrası radyoterapi veya kemotaerapi seçenekleri de 

düşünülebilir 

Bulgular: 16 yaşlı erkek hasta acil servise hemoptiz şikayeti ile başvuruyor. Kan değerleri normal 

olan hastaya Toraks BT çekiliyor.Toraks BT’de: aksial planda,karina superiorunda,pretrakeal 

bölge yerleşimli ve rakea lümenine protruzyon gösteren 26x12 mm boyutlarında lezyon 

saptanıyor.Hastaya Bronkoskopi yapılıyor. Bronkoskopide: trakea lümenin %60 oranda daraltan, 

3-4 cm uzunluğunda vegetan kitle lezyonu görülüyor. (Resim1A). Bronkoskopik biopsi: 

Dezmoplastik zeminde adalar şeklinde yerleşmiş, iri çekirdekli, şeffaf eozinofilik sitoplazmalı 

neoplastik hücreler ve lenfoplazmasitik infiltrasyon mevcuttur.(Resim3 A-

B).İmmunhistokimyasal boyamada bu hücreler Pank-CK,p40 ve TTF-1 sınırda pozitif, CK 5/6 

fokal zayıf pozitif olduğu görüldü (Resim 3 B, 4 A-B). Ayrıca neoplastik hücrelerde EBV 

kromogenik instu hibridizasyon pozitif olarak saanmış (Resim 3 A). Lenfosit infltrasyonlarında 

ise CD45 ile diffuz boyama görülmüştür.Tüm bu veriler ışığında trakeal kökenli LEBK olarak 

değerlendrilmiştir.Evreleme amaçlı PET-BT çekilmiş : Mediastende sağ üst ve alt paratrakeal çok 

sayıda lenf nodları saptanmış ve hasta T3N2 olarak değerledilmiştir. (Resim 1B). Multidisliner 

konsey sonucu, mevcut lenf nodlarının cerrahiye uygun olmadığı düşünülerek, hastaya definitive, 

eşzamanlı kemoradyoterapi verilmesi planlanmıştır. 7 siklus, RT eşzamanlı haftalık Cisplatin 

tedavisi sonrası lokal hastalıkta tam yanıt elde edilmiştir. Takipte 6. Ayda bakılan PET-BT’de sağ 

akciğer apeksde 12x10 mm boyutunda nodul saptanmış ve SBRT uylnamıştır. SBRT sonrası 6 

aylık takipte hastalıksız olarak takip ediliyor. 

A- Toraks BT: trakea ön duvarda lümene invaze lezyon, B-Paratrakeal lenf nodları 
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Bugüne kadar görülen LEBK vakalarının genel özellikleri 

  

Vaka T N M 
EBV 

ilişki 
Cerrahi 

Adjuvan 

RT 

Adjuvan 

KT 

Adjuvan 

KRT 
Takip Rekkürens 

1.Onizuka et al., 

1990 
 T3 N2 M0   ?     

  

x 
 

 

  

x 
 

 

  

  6 yıl 

  

x 
 

 

2.Satyanarayana 

et al., 2002 
T3 N0 M0 

  

x 
 

 

  

  

x 
 

 

  

x 
 

 

  

  

 1 yıl 

  

x 
 

 

3.Takahashi et 

al., 2007 
Tx N0 M0       

  

x 
 

 

  

x 
 

 

  

 6 yıl 

  

x 
 

 

4.Jee et al., 

2007 
T4 N0 M0       

  

x 
 

 

  

x 
 

 

  ?    ? 

5.Fassnacht et 

al., 2014 
T2 N0 M0     

  

x 
 

 

  

x 
 

 

  

x 
 

 

  

15 ay 

  

x 
 

 

  

Sonuç: LEBK nadir görülen bir hastalıktır.Ana tedavi yöntemi cerrahi olsa da adjuvan radyoterapi 

ve Cisplatin, Docetaxel içeren kemoterapi rejimlerinin bugüne kadar rapor edilen vakalarda etkili 

olduğu gösterilmiştir (6). Tabo 1’de bu güne sunulan vakarın genel özellikleri, tedavi ve takip 

algoritmaları özetlenmiştir.Bizim hastada da birinci vakada olduğ gibi mediastinal lenf nod 
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tutulumu mevcut, ancak, bizim vakada mevcut lenf nodlarının cerahiye yugun olmadığı 

düşünüldüğü için definitiv , eşzamanlı kemoradyoterapi uygulanması planlanmıştır. 7 siklus, RT 

eşzamanlı haftalık Cisplatin tedavisi sonrası lokal hastalıkta tam yanıt elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: LEBK, Trakea 
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S05 

BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARIMIZDA DEFİNİTİF 

RADYOTERAPİNİN PAROTİS VE SUBMANDİBULER BEZLERDE DOZ-

HACİM-ZAMAN İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şükran Şenyürek1, Eyüb Yaşar Akdemir1, Yasemin Bölükbaşı1, Erkan Topkan2, 

Uğur Selek1 

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Adana 

Giriş: Baş boyun kanseri nedeniyle radyoterapi alan hastalarda tedavi sırasında ve sonrasında 

parotis glandında küçülmenin glandın ortalama dozu ile ilişkisi gösterilmiştir (1,2). Biz 

çalışmamızda; definitif kemoradyoterapi ile tedavi edilen baş boyun kanserli hastalarda parotis 

glandı, ve submandibuler gland hacimlerindeki değişikliği ve bu değişikliğin dozimetrik 

parametreler ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

Amaç: Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nde lokal ileri baş boyun kanseri 

nedeniyle definitif kemoradyoterapi alan takip süresi en az iki yıl olan ve takip MR 

görüntülemelerinin tamamı mevcut olan 11 nazofarenks, 5 larenks ve 4 tonsil kanseri olmak üzere 

toplam 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların sağ/sol parotis ve sağ/sol submandibuler bez 

ortalama dozları kaydedildi. Başlangıç, tedavi sonrası altıncı hafta kontrol, 4-5.ay kontrol, 7-8.ay 

kontrol, 12.ay kontrol ve 18.ay kontrol MR görüntüleri tedavi planlama sistemine aktarılarak 

parotis bez ve submandibuler bez konturlandı. İndüksiyon kemoterapi alan dört hastamızda 

indüksiyon öncesi ve sonrası normal doku hacimlerinde anlamlı bir değişiklik saptanmadığından 

indüksiyon basamağı analizin dışında bırakıldı. Toplam 496 (248 parotis ve 248 submandibuler) 

hacimsel veri kaydedildi. Tedavi sonrası geçen zamana göre hacim değişikliği ve ortalama organ 

dozları ile ilişkisi analiz edildi. 

Bulgular: Hastaların ortalama sağ parotis, sol parotis, sağ submandibuler ve sol submandibuler 

dozları sırasıyla; 46,12 Gy, 31,09 Gy, 30,95 Gy ve 66,11 Gy olarak saptandı. Parotis ve 

submandibuler bezlerin hacim zaman eğrileri analiz edildiğinde hacimdeki azalmanın en belirgin 

olduğu dönemin radyoterapi sonrası altıncı hafta olduğu belirlendi. Parotis hacimleri zamanla artış 

eğiliminde iken submandibuler bezin volüm kaybının geri dönüşümsüz olduğu saptandı. Ortalama 

parotis dozu <30Gy olduğunda, radyoterapi sonrası altıncı haftada başlangıca göre ortalama 

%30,58 azalma görülürken; parotis ortalama dozu ≥30Gy olan hastalarda %37,84 azalma saptandı. 

Ortalama parotis dozu <30Gy olanlarda, 18.ayda altıncı haftaya göre volümde %30 artma 

görülürken; parotis ortalama dozu ≥30Gy olduğunda volümde %24 artma saptandı.Submandibuler 

bezlerin aldığı ortalama doz 65Gy olup; bez hacimlerinde altıncı haftada başlangıca göre ortalama 
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%24 küçülme saptanırken bu küçülmenin 18. Ayda da devam ettiği ve altıncı haftaya göre %25 

daha volüm kaybı gerçekleştiği saptandı. 

Sonuç: Kohortumuzda, parotis gland hacimlerindeki küçülmenin doz ilişkili olduğu, 30Gy 

altındaki dozlarda hacim kaybının daha az olduğu ve sonrasında hacimdeki artmanın 30Gy üstünde 

olan hastalara göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Submandibuler bezlerin yüksek doz alanında 

olmasından dolayı progresif volüm kaybı olduğu kaydedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: baş boyun kanserleri, radyoterapi, parotis gland, submandibuler gland 

  



 

28 
 

S06 

NAZOFARİNKS KANSERİNDE İNDÜKSİYON SONRASI KÜÇÜLEN 

NODAL HACİMLERE GÖRE RADYOTERAPİ PLANLANMASI GÜVENLİ 

MİDİR? – TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Sezin Yüce Sarı1, Ecem Yiğit1, Gözde Yazıcı1, İbrahim Halil Güllü2, Sercan Aksoy2, 

Gökhan Özyiğit1, Mustafa Cengiz1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 

Giriş: Nazofarinks kanserli hastalarda, özellikle boyunda yüksek hacimli metastatik lenf nodu 

yükü varlığında, indüksiyon kemoterapisi (İKT) önemli bir tedavi seçeneğidir. Klinik pratiğimizde 

bu hasta grubunda İKT, ardından kemoradyoterapi (KRT) yaklaşımı tercih edilmektedir. 

Merkezimizde, İKT sonrası radyoterapi (RT) planlanırken, İKT sonrası manyetik rezonans 

görüntülemesi (MRG) baz alınarak, küçülen nodal hacim gros tümör volümü (GTV) olarak 

tanımlanmaktadır. 

Amaç: Bu çalışmada, özellikle tanı anında klinik ekstranodal yayılım riski yüksek olan lenf 

nodlarında, İKT sonrası MRG’ye göre GTV tanımlamasının yeterliliğini ve güvenilirliğini 

araştırmayı amaçladık. 

Bulgular: Haziran 2011'den Aralık 2020'ye kadar bölümümüzde tedavi edilen nazofarinks kanseri 

tanılı 413 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. 2 veya 3 kür İKT sonrası sisplatin 

ile eş zamanlı KRT uygulanan 58 hastada, retrofaringeal lenfatik istasyonlar da dahil olmak üzere 

boyun lenfatik istasyonlarında ekstranodal yayılımı ve/veya ≥3 cm çapında olan 81 lenf nodu 

analize dahil edildi. GTV, lenf nodunun İKT sonrası hacmine göre konturlandı. GTV’ye 5 mm 

emniyetle klinik hedef hacim (CTV), CTV’ye 3 mm emniyetle planlama hedef hacmi (PTV) 

oluşturuldu. 33 fraksiyonda gros lenf nodlarına 70 Gy, pozitif lenfatik istasyona 60 Gy doz 

reçetelendirildi. Her hastanın RT planlama amaçlı çekilen bilgisayarlı tomografisinde (BT) 

retrospektif olarak İKT öncesi lenf nodu hacmini kapsayan yeni bir GTV konturlandı ve aynı 

emniyet marjinleri ile yeni bir CTV ve PTV oluşturuldu. Tanı anında ve İKT sonrası medyan lenf 

nodu çapı sırasıyla 4.4 cm (çeyrekler arası aralık (IQR): 4-5.2 cm) ve 2.5 cm (IQR: 2-3.1 cm, 

p<0.001) idi. İKT öncesi ve sonrası medyan GTV, CTV, PTV sırasıyla 19.2 cc ve 5.2 cc (p<0.001), 

50.1 cc ve 21.3 cc (p<0.001), 57 cc ve 25.6 cc (p<0.001) idi. İKT öncesi hedef hacimlere göre 

yapılan konturlamaya kıyasla GTV için %72,5, CTV için %53,4 ve PTV için %53,1 oranında 

hacim küçülmesi sağlandı. 43 aylık (3-134 ay) medyan takip süresinde, 2 ve 5 yıllık LK, GS ve 

HS sırasıyla %98,7 ve %97,2, %92,5 ve %85,1, ve %88,9 ve %81,3 idi. 81 lenf nodunun ikisinde 

(%2.4) rekürrens gözlendi ve her iki rekürrens de %95’lik izodoz çizgisi içerisinde saptandı. 
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Figür 1 

 

Tedavi sonrası rekürrens saptanan bir olgunun İKT öncesi ve sonrası MR görüntüleri, RT 

planlama BT’sinin rekürrens anındaki PET-BT ile füzyonu.  

Tablo 1 

Özellik 
Hasta veya Lezyon Sayısı 

(%) 

Cinsiyet  

   Kadın 

   Erkek 

  

9 (15) 

49 (85) 

T Sınıflaması 

   T1 

   T2 

   T3 

  

28 (48) 

6 (10) 

15 (23) 
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   T4 9 (15) 

N Sınıflaması 

   N1 

   N2 

   N3 

  

13 (22) 

29 (50) 

16 (28) 

Prognostik Evre 

Grubu 

   II 

   III 

   IVA 

                                          

7 (12) 

27 (47) 

24 (41) 

Lenf Nodu 

Lokalizasyonu 

   Retrofaringeal 

   Boyun 

                                          

10 (12) 

71 (88) 

Lenf Nodu Çapı 

   ≤3 cm (ENE+) 

   >3 cm - <6 cm 

   ≥6 cm 

  

5 (6) 

66 (82) 

10 (12) 

RT Tekniği 

   YART 

   VMAT 

  

35 (60) 

23 (40) 

İKT Kür Sayısı 

   2 

   3 

  

5 (9) 

53 (91) 
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İKT Rejimi 

   DC 

   DCF 

  

27 (47) 

31 (53) 

Hasta, Tümör ve Tedavi Özellikleri 

Sonuç: Nazofarinks kanserinde İKT ile nodal hedef hacimlerde belirgin küçülme sağlanmaktadır. 

İKT sonrası küçülen hedef hacimler baz alınarak RT planlaması ile rekürrens açısından yüksek 

risk taşıyan lenf nodlarında bile mükemmel LK elde edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: indüksiyon kemoterapisi, nazofarinks kanseri, radyoterapi, lenf nodu hacmi 
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 S08 

NAZOFARİNKS KANSERLERİNDE LOKAL & LOKOREJYONEL 

REKÜRRENS SONRASI NÜKSE YÖNELİK TEDAVİ 

Meltem Dağdelen1 

1Radyasyon Onkolojisi AB, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Giriş: Nazofarinks kanserlerinde primer tedavi radyoterapi (RT) ve kemoterapidir. Özellikle 

yoğunluk ayarlı RT ile son çalışmalarda %90 üzerinde lokal kontrol sağlanmaktadır. Bu hasta 

grubunda yinemelerde ise tedavi yineleme bölgesine göre RT, cerrahi ve sistemik tedavi olarak 

değişmektedir. 

Amaç: Kliniğimizde radyokemoterapi alan nazofarinks kanserli olgularda rekkürrens sonrası 

lokale ve /veya rejyonele yönelik tedavi modalitelerinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Bulgular: 2010-2021 yılları arasında kliniğimizde definitif RT+KT alan 116 hasta değerledirildi. 

Lokal &lokorejyonel nüks ± sistemik metastazı olan 11 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar MR 

ve PET BT ile değerlendirildi ve lokal tedavi yöntemlerine göre incelendi. 6 hastada nüks 

histopatolojik olarak verifiye edildi. Sağkalım analizleri için Kaplan-Meier testi 

kullanıldı.Hastaların 3’ünde izole boyun nüksü, 2’sinde izole nazofarenks nüksü, 3’ ünde 

lokorejyonel nüks ve 3’ünde ise lokorejyonel + uzak metastaz saptandı. 2 yıllık genel sağkalım 

(GSK) %60’dır. Median takip süresi 32 aydır (21-43 ay). Toplam 9 hasta ex olmuştur, bu 

hastalardan 5 tanesinde hastalığa bağlı ölüm gözlendi. İki hastada ise RT’ye bağlı toksisite 

nedeniyle ölüm saptandı. İzole boyun metastazı saptanan üç olguya boyun disseksiyon 

uygulanırken, izole nazofarinks metastazı saptanan iki olguya ise reirridasyon uygulandı. Altı 

hastada öncelikle sistemik tedavi başlandı. Sistemik tedavi yanıtına göre kemoterapi tedavi 

sonrasında primer ± lenf nodlarına yönelik RT uygulandı. Hastaların tedavileri ve sonuçları şekil 

1’de verilmiştir. İzole boyun metastazı nedeniyle disseksiyon yapılan olgularda lokal kontrol 

sağlanırken, bir hastada sistemik metastaz saptandı. İzole nazofarinks nüksü saptanan olgularda 

RT sonrası sadece bir olguda primer tümör lokalizasyonunda nüks saptanırken, diğer olgularda 

regresyon veya tam yanıt mevcuttu. Yan etkiler açısından değerlendirildiğinde bir hastada klivus 

nekrozu bir hastada karotis rüptürü bir hastada ise temporal lob nekrozu gözlendi. Radyonekroza 

yönelik bevasizumab tedavisi uygulandı. 

Hasta Tedavi Sonuçları 
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Sonuç: Nazofarinks kanserinde nükse yönelik tedavi nüks lokalizasyonuna göre değişmektedir. 

İzole boyun metastazlarında cerrahi ön planda değerlendirilirken, izole nazofarinks 

yinelemelerinde RT ön planda tercih edilmiştir. RT, nazofarinks kanserinde lokal veya 

lokorejyonel nükste tedavi seçeneği olmakla birlikle reirridasyonla lokal kontrol sağlanmaktadır. 

Reiiridasyon uygulanan olgularda özellikle kronik ve fatal yan etkiler açısından dikkat edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: nazofarinks kanseri, radyoterapi, kemoterapi, rekürrens, reirridasyon 
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 S09 

BAŞ BOYUN PET-CT'DE KAFA KARIŞTIRICI BULGULAR 

Rezarta Taga Senirli1 

1Antalya Eğtim Araştırma Hastanesi 

Giriş: PET CT dokuların perfüzyonunu, metabolik aktivitesini ve canlılığını yansıtan tomografik 

görüntüler ve kantitatif parametrelerin kullanıldığı non-invaziv bir görüntüleme yöntemidir. Baş 

ve boyun tümörlerin evrelemesinde PET CT rutin kullanıma girmiş bulunmaktadır. PET CT tüm 

vücudu tarama olanağı sağlaması, baş boyun tümörlerinde tutulum göstermesi ve lenf nodlarını 

doğru bir şekilde karakterize etmesi bakımından evrelemede kolaylık sağlamaktadır. 

Amaç: Ne var ki fizyolojik tutulum alanlarının ve varyasyonlarının dışında özellikle tükürük bezi 

malign olmayan tümörlerinde çok yüksek FDG tutulum değerlerine rastayabilmekteyiz. Tıpkı 

malign lezyonlarda görüldüğü şekilde, geç döneme kadar izlenen FDG retansiyonu ayırıcı tanıyı 

daha da güçleştirmektedir. Kliniğimizde takip edilen çelişkili vaka örnekleri eşliğinde baş boyunda 

PET CT tartışmak hedeflenmiştir. 

Bulgular: 2017-2022 yılları arasında takip edilen, malignite öntanısıyla PET CT çekilen 97 hasta 

retrospektif olarak değerlendirilmiştir. KRT sonrası değerlendirilen hastalar veya primer cerrahiye 

yönlendirilen hastaların görüntülemeleri ele alınmıştır. Kriterleri karşılayıp çalışmaya dahil edilen 

hastaların %4.1’inde parotis bölgesinde anlamlı SUVmax tutulumuna rağmen maligite tespit 

edilmediği anlaşılmıştır. 

Sonuç: Baş boyun kanserlerinde PET CT görüntüleme tartışılmaz bir öneme sahip olmasına 

rağmen parotis bölgesinde rastlanan yüksek FDG tutulumlarının yanlış pozitiflik olasılığının göz 

ardı edilmemesi gerek. 

Anahtar Kelimeler: PET-CT, parotis, malignite, warthin tümörü 
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 S10 

LOKAL İLERİ EVRE SİNONAZAL KANSERLERDE RADYOTERAPİ 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TROD 01-005 ÇOK MERKEZLİ 

ÇALIŞMA SONUÇLARI 

Sümerya Duru Birgi1, Özlem Özkaya Akagündüz2, Ömer Erol Uzel3, Gözde Yazıcı4, Emine 

Canyılmaz5, Beyhan Ceylaner Bıçakçı6, Hasan Oğuz Çetinayak7, Papatya Bahar 

Baltalarlı8, Candan Demiröz Abakay9, Mine Genç Özay10, Nuri Kaydıhan11, Ela Delikgöz 

Soykut12, Eda Erdiş13, Serap Akyürek1, Mert Delikaya2, Meltem Dağdelen3, Batuhan 

Bakırarar14, Mustafa Cengiz4 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD 
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD 
4Hacettepe Üniverstesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD 
5KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ 

ANABİLİM DALI 
6Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü 
7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD 
8Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD 
9Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD 
10Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD 
11Memorial Bahçelievler Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü 
12Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü 
13Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD 
14Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bilim Dalı 

Giriş: Sinonazal kanserler nadir görülen ve agresif seyreden başboyun tümörlerindendir. 

Genellikle lokal ileri evrede tanı alan bu tümörlerde temel yaklaşım cerrahi sonrası adjuvan 

radyoterapi (RT)/kemoradyoterapi(KRT) uygulanması şeklinde görünmektedir. Ancak inoperabl 

olgularda definitif KRT veya indüksiyon kemoterapisi tedavi seçenekleri arasındadır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı çok merkezli olarak lokal ileri evre sinonazal kanserlerde adjuvan 

veya definitif radyoterapi sonuçlarının ve bu sonuçları etkileyen faktörlerin incelenmesidir. TROD 

Başboyun Çalışma Alt Grubuna mensup 13 merkezin katıldığı bu çalışmada ağustos 2001 ile 

haziran 2021 yılları arasında sinonazal kanser tanısı alan 204 hasta retrospektif olarak incelendi. 

Sağkalım analizleri için Kaplan-Meier yöntemi, etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi için cox 

regresyon analizi kullanıldı. İstatiksel olarak p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. 
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Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 58 yıl (23-92 yıl) olup % 69’u (n=141) erkekti. Hasta, tümör ve 

tedaviye ilişkin özellikler Tablo 1’de sunulmuştur. Ortanca 31 fraksiyonda (5-54), ortanca 66 Gy 

(30-70 Gy) RT uygulandı. KT ise ortanca 5 (1-11) kür ve %47sinde (n=97) konkomitan ve sıklıkla 

(n=68, %70) haftalık sisplatin 40 mg/m2 olacak şekilde uygulandı. Tüm grupta tedavi iyi tolere 

edildi ve grad 4 ve üzeri akut ve geç toksisite izlenmedi. Son takipte 88 hasta hastalıksız hayatta, 

19 hasta ise hastalıklı ile hayatta ( lokal rekürrens: n=7, uzak metastaz: n=4, lokal+uzak: n=8) idi. 

Exitus olan hastanın 78’i hastalık nedeni ile, 19’u hastalık dışı nedenler ile kaybedildi. Ortanca 

takip ortanca takip süresi 42.5 ay (0-152.4 ay) idi. Sırası ile 2-, 5- ve 10- yıllık genel sağkalım 

(GS) oranları %76, %60 ve %46; lokal bölgesel rekürrenssiz sağkalım (LRS) oranları %74, %68 

ve %60; uzak metastazsız sağkalım (UMS) oranları %78, %72 ve %69 ve progresyonsuz sağkalım 

oranları (PFS) % 62, %55 ve % 48 idi. Tek değişkenli analizlerde; ileri yaş, performans, operasyon 

durumu, yüksek T, yüksek N ve ileri evre, lenf nod metastazı, RT’nin definitif uygulanması ve RT 

sonrası yanıt durumu (tam vs diğer) GS için; performans, KT kürü, RT sonrası yanıt durumu LRS 

için; performans, operasyon durumu, ileri evre, RT’nin definitif uygulanması ve RT sonrası yanıt 

UMS için; operasyon durumu, ileri N, RT’nin definitif uygulanması ve RT sonrası yanıt PFS için 

prognostik açıdan anlamlı saptandı. Çok değişkenli analizde GS için yaş (p=0.015), lenf nod 

metastazı (p=0.014), RT sonrası yanıt (p=0.003) sağkalımı etkileyen faktörler olmak üzere diğer 

tüm sağkalım noktaları için de RT sonrası tam yanıt elde edilmesi (p<0.0001) en önemli prognostik 

faktör olarak belirlendi. 

TABLO 1 

 

HASTA TÜMÖR VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ 

TABLO 1 DEVAMI 



 

37 
 

 

HASTA TÜMÖR VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ DEVAMI 

TABLO1 DEVAMI-2 

 

HASTA TÜMÖR VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ DEVAMI 

Sonuç: Lokal ileri evre sinonazal kanserlerde cerrahi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanması 

definitif kemoradyoterapiye göre daha iyi sonuçlar sağlamaktadır. Tedavi sonrası üçüncü ayda tam 

yanıt elde edilmesi tüm sağkalımları etkileyen en önemli prognostik faktör olarak bulunmuştur 

Anahtar Kelimeler: RADYOTERAPİ, ÇOK MERKEZLİ, TROD, SİNONAZAL 

KANSERLER, LOKAL İLERİ EVRE 
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 S11 

NAZOFARENKS KANSERİ TANILI HASTALARDA UZUN DÖNEM 

TEDAVİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER: TEK MERKEZ 

DENEYİMİ 

Emine Canyılmaz1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 

Giriş: Giriş: Nazofarenks kanseri Asya gibi endemik bölgeler dışında nadir görülen bir 

malignitedir (1, 2). Erkeklerde kadınlardan 3 kat daha sık görülmektedir ve ortalama görülme yaşı 

50’dir. Etyolojisinde Ebstein-Barr virüsü (EBV), alkol, duman maruziyeti, aşırı tuzlama balık 

tüketimi, formaldehit ve sigara kullanımı bulunmaktadır. İlk tanı anında en sık gözlenen 

semptomlar boyunda kitle, işitme kaybı veya kulak ağrısı, burun kanaması veya tıkanıklığı ve 

kraniyal sinir hasarıdır (3,4). Nazofarenks anatomik olarak cerrahi bir müdahalenin oldukça zor 

olduğu bir lokalizasyonda bulunması nedeni ile 1950’li yıllardan sonra tedavisinde radyoterapi ön 

plana çıkmıştır. Erken evrede sadece radyoterapi uygulanırken lokal ileri evrede kemoradyoterapi 

standart tedavi olarak uygulanmaktadır (5,6). 

Amaç: Bu çalışmada Ocak 1999-Mayıs 2022 tarihleri arasında nazofarenks kanseri (NFC) 

tanısıyla kliniğimizde radyoterapi (RT) /kemoradyoterapi (KRT) tedavisi alan 109 hastanın genel 

sağkalım (GS), lokal bölgesel progresyonsuz sağkalım (LBPS), uzak metastazsız sağkalım (UMS) 

sonuçlarının ve prognostik faktörlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç 

ve Yöntem: Hastaların 76 (69,7)’sı erkek, 33’ü (%30,3) kadın olup , E/K oranı 2.3/1’dir. Medyan 

yaş 49 (18-83)’dur. Hastaların 75 (68,8)’i undiferansiye karsinom histolojisinde olup, 33’ü 

(%30,3) T1, 56’sı (%51,4) T2, 20’si (%18,3) T3 evresindedir. Lenf nodu tutulumu 21 (%19,3) 

hastada N1, 62 (%56,9) hastada N2, 7 (%6.4) hastada N3’dür. Hastaların 61’inde (%55,9) 

başlangıç semptomu boyunda ele gelen lenfadenopati olup ortalama tümör boyutu 3,29 cm’dir (1-

6.5 cm). Evrelemede hastaların 66’sında (%60.5) magnetik rezonans görüntüleme (MRG), 

29’unda (%26,6) tomografi,14’ünde (%12.9) hem MRG hem de Pet BT kullanılmıştır. Hastaların 

20’sine (18,3) RT öncesi indüksiyon kemoterapisi uygulanmıştır. Hastaların 91’ine (%83,5) RT 

ile eş zamanlı sisplatin verilmiş olup bu hastaların 66’sına (% 72,5) haftalık 40 mg/m2’den 

uygulanmıştır. Hastaların 60’ında (%55) yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) teknikleri 

kullanılmış olup 70 Gy ve üzerinde doz alan hasta sayısı 83’dür (%76,1). Olgulara RT, medyan 2 

(1,8-2,12) Gy/gün fraksiyon dozlarında uygulanmıştır. Hastaların 45’inde (%41,3) RT tedavileri 

sürecinde tedaviye ara verilmiş olup ortalama ara verilen gün sayısı 6.2 (2-28) gündür. Hastaların 

38’i (%34,9) RT tedavisini tamamladıktan sonra 1-3 kür adjuvan KT almıştır. 

Bulgular: Bulgular: Ortalama izlem süresi 89,2 ay (6,05-305,1)’dır. Hastaların 76’sında (%69.7) 

tam cevap, 27’sinde (%24,8) parsiyel cevap, 6’sında (%5,5) stabil hastalık gözlenmiştir. İzlem 
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süresince hastaların, 10’nunda (%9,2) lokal bölgesel nüks, 21’inde (%19,2) uzak metastaz 

izlenmiştir. En sık metastaz gözlenen bölge 11 hastada (%10,1) kemik metastazıdır. İzlem 

süresince hastaların 41’i (%37,6) kaybedilmiştir. Medyan genel sağkalım (GS) 204,6 ay (%95 

GI:163,8-245,4) olup 2, 3 ve 5 yıllık GS sırasıyla %88,4 (S.E.±0,03), %80,2 (S.E.±0,04) ve %72,4 

(S.E.±0,05)’dür. Medyan LBPS 164,4 ay (%95 GI:114,4-214,4) olup 2, 3 ve 5 yıllık LBPS 

sırasıyla %81,9 (S.E.±0,04), %74,6 (S.E.±0,04) ve %70,1 (S.E.±0,05)’dir. Medyan UMS 169,3 ay 

(%95 GI:121-217,6) olup 2, 3 ve 5 yıllık UMS sırasıyla %80,8 (S.E.±0,04), %76,6 (S.E.±0,04) ve 

%70,9 (S.E.±0,05)’dır (Şekil 1,2,3).GS için tek değişkenli analizde etkili olabilecek prognostik 

faktörler incelendiğinde tümör histolojisi (p=0,047), N evre p=0,027, Evre (p= 0,023) ve 21 günde 

100 mg sisplatin uygulaması (p=0,023) anlamlı olarak bulunmuştur (Şekil 4). LBPS için tek 

değişkenli analiz sonuçlarına bakıldığında tümör histolojisi (p=0.008) ve evre (p=0,047) anlamlı 

olarak bulunmuştur. UMS için ise tek değişkenli analizde sadece evre (p=0,049) anlamlı olarak 

bulunmuştur. Çok değişkenli analizde sağkalıma etkili faktörler incelendiğinde tümör histolojisi 

(p=0,031) ve 21 günde 100 mg sisplatin uygulaması (p=0,014), LBPS için tümör histolojisi 

(P=0,009) ve evre (p=0,028) anlamlı bulunurken UMS için analiz edilen hiçbir faktör anlamlı 

bulunmamıştır (Şekil 5). 

Sonuç: Nazofarenks kanseri tedavisinde eş zamanlı kemoradyoterapi kabul edilebilir toksisite 

oranları ile yüksek sağkalım sonuçları sunmaktadır. 21 günde bir 100 mg sisplatin uygulaması 

sonuçları olumlu olarak etkilemektedir. Retrospektif olarak elde ettiğimiz veriler literatürle 

uyumlu bulunmuştur.Kaynaklar:1.Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al: Global cancer statistics 

2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 

countries, CA Cancer J Clin, 2018; 68: 394-424. 2.Ferlay J, Ervik M, Lam F, et al: Global Cancer 

Observatory: cancer today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer 2018. 

https://gco.iarc.fr/today (accessed Dec 28, 2018). 3.Wang HY, Chang YL, To KF, et al: A new 

prognostic histopathologic classification of nasopharyngeal carcinoma, Chin J Cancer, 2016; 35: 

41. 4.Young LS, Dawson CW: Epstein-Barr virus and nasopharyngeal carcinoma, Chin J Cancer, 

2014; 33: 581-90. 5.Xiao WW, Han F, Lu TX, et al: Treatment outcomes after radiotherapy alone 

for patients with early-stage nasopharyngeal carcinoma, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2009, 

74:1070-1076. 6.Al-Sarraf M, Leblanc M, Giri PG, et al: Chemoradiotherapy versus radiotherapy 

in patients with advanced nasopharyngeal cancer: phase II randomized intergroup study 0099, J 

Clin Oncol, 1998,16:1310-1317. 
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Genel sağkalım 

 

Lokal Bölgesel Progresyonsuz Sağkalım 

 

Uzak Metastazsız Sağkalım 
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Hasta özellikleri ve sağkalımı etkileyen prognostik faktörlerin değerlendirilmesi 
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Genel sağkalım Üzerine Etkili Prognostik Faktör 

 

Anahtar Kelimeler: Baş boyun kanseri, Nazofarenks kanseri, Radyoterapi, Kemoradyoterapi 
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S12 

İMMÜN İNFLAMATUAR İNDEKSLER REKÜRREN NAZOFARENKS 

KARSİNOMUNDA İKİNCİ SERİ IŞINLAMALARDA TEDAVİ YANITINI 

ÖNGÖREBİLİR Mİ? 

Melek Tuğçe Yılmaz1, Alper Kahvecioğlu1, Ecem Yiğit1, Fazlı Yağız Yedekçi1, Sezin Yüce 

Sarı1, Mustafa Cengiz1, Gökhan Özyiğit1, İbrahim Halil Güllü2, Sercan Aksoy2, 

Gözde Yazıcı1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 

Giriş: Kanserle ilişkili inflamasyon, son dönemde oldukça popülerlik kazanmış bir konu olup son 

dönemde tümör mikroçevresindeki inflamatuar elemanların; kanser oluşumu, progresyonu, uzak 

metastaz ihtimali ve tedavi direncinde önemli olduğunu gösteren çalışmalar yayınlanmıştır. Bu 

sistemik inflamatuar hücreler nötrofiller, lenfositler, monositler ve trombositlerdir ve bunların 

kanser prognozu üzerine etkilerini incelemek amacı ile immün inflamatuar indeksler (İİİ) 

geliştirilmiştir. Nötrofil-lenfosit oranı (NLO), platelet-lenfosit oranı (PLO), lenfosit-monosit oranı 

(LMO) ve sistemik inflamasyon indeks (SII = nötrofil sayısı x trombosit sayısı /lenfosit sayısı) 

gibi parametrelerin baş-boyun kanserlerinde ve nazofarenks kanserinde prognostik olabileceği ile 

ilgili elimizde veriler mevcuttur. 

Amaç: Biz çalışmamız ile rekürren nazofarenks karsinomu (rNK) tanılı olgularda ikinci seri 

radyoterapi tedavi yanıtında İİİ’lerin prognostik önemini değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmamız, 

2007 ve 2022 yılları arasında rNK tanısı ile stereotaktik beden radyoterapisi (SBRT) uygulanmış 

83 hastanın verilerinin retrospektif olarak incelenmesi ile oluşturulmuştur. Hastaların SBRT 

öncesi nötrofil, trombosit, lenfosit, monosit değerleri ile NLO, PLO, LMO ve SII indeksleri 

oluşturulmuş ve SBRT sonrası ilk kontrol tetkikindeki (3-6 ay) tedavi yanıtı değerlendirilmiştir. 

İİİ’ler için sınır değerini belirlemek amacı ile ROC analizi yapıldı (IBM SPSS v.23). 

Bulgular: İİİ’ler için yapılan ROC analizi ile elde edilmiş olan eğri altındaki alan (EAA), standart 

hata (SH), %95 güven aralığı (GA) ve p değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre NLO için ideal 

sınır değer %75 sensitivite ve %66 spesifite ile 3.03 bulunmuştur. PLO için; %73 sensitivite ve 

%66 spesifite ile 198.79; LMO için %26 sensitivite ve %33 spesifite ile 2.9; SII için %73 

sensitivite ve %83 spesifite ile 852.500 olarak saptandı. Tüm İİİ parametreler için sınır değerlerin 

altı ve üstü olgular tedavi yanıtı açısından karşılaştırıldı ve NLO 3.03 ve üzeri olgularda, PLO 

198.79 ve üzeri olgularda, LMO 2.9 altı olgularda ve SII 852500 ve üzeri olgularda tedavi yanıtının 

daha iyi olduğu görüldü (p değerleri sırası ile p=0.03, p=0.04, p=0.04, p=0.006). 

Tablo 1. İmmün inflamatuar indeksler için ROC analiz sonuçları 



 

44 
 

İİİ EAA SH %95 GA p 

NLO 0.813 0.084 0.640-0.970 0.01 

PLO 0.744 0.09 0.550-0.939 0.05 

LMO 0.202 0.074 0.056-0.348 0.01 

SII 0.800 0.98 0.607-0.993 0.01 

İİİ: immün inflamatuar indeks, NLO: nötrofil-lenfosit oranı, PLO: platelet-lenfosit oranı, LMO: 

lenfosit-monosit oranı, SII: sistemik inflamasyon indeks, EAA: eğri altında kalan alan, SH: 

standart hata, GA: güven aralığı. 

Sonuç: İİİ’lerin rNK tanılı oldularda tedavi yanıtını predikte ettiği görülmüştür. Özellikle NLO, 

PLO ve SII yüksek sensitivite ve spesifitesi ile bu hastalarda tedavi kararında dikkate alınabilir. 

Bu indeksler tedavi kararı için olan Recursive Partitioning Analysis (RPA) sınıflamalarında yeni 

parametre olmaya adaydır, prospektif çalışmalar ile validasyona ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: immün yanıt, immün inflamatuar indeksler, nazofarinks kanseri, prognoz 
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S13 

TÜM-İMMÜN-İNFLAMASYON DEĞERİ VE TEDAVİ ÖNCESİ DİŞ 

ÇEKİMLERİNİN BİR KOMBİNASYONUNU KULLANARAK 

OLUŞTURULAN YENİ BİR İNDEKSİN ÇENE 

OSTEORADYONEKROZUNUN PREVELANSININ TAHMİNİNDE 

KULLANIMI 

Efsun Somay1, Büşra Yılmaz1, Erkan Topkan2, Ahmet Küçük3, Berrin Pehlivan5, 

Uğur Selek4 

1Başkent Üniversitesi 
2Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
3Mersin Şehir Hastanesi 
4Koç Üniversitesi 
5Bahçeşehir Üniversitesi 

Giriş: Eşzamanlı kemoradyoterapi (E-KRT), tüm nasofarinks kanseri (NFK)'lerin yaklaşık 

%70'ini oluşturan yeni tanı almış lokal ileri nazofaringeal karsinomalı (Lİ- NFK) hastalar için 

yaygın olarak kabul edilen güncel tedavi standardıdır. E-KRT, tek başına radyoterapi (RT) 

rejimlerinden çok daha üstün lokal kontrol oranları (>%90) ve daha uzun sağkalım süreleri sağlar. 

Bununla birlikte, bu hastaların önemli bir kısmında, bu etkili ancak toksik tedavi yöntemi, besleme 

tüpü gerektiren kalıcı disfaji, trismus ve çenelerin osteoradyonekrozu (ORN) gibi ciddi geç 

komplikasyonlara neden olabilir. Bildiğimiz kadarıyla bu tip hastalarda ORN gibi 

komplikasyonların prevelansını öngörecek biyobelirteçlerin kullanımı oldukça nadirdir 

Amaç: Daha önce, Tüm-İmmün-İnflamasyon Değerinin (TİD) ve tedavi öncesi diş çekiminin 

(DÇ), E-KRT ile tedavi edilen Lİ-NFK hastalarında çene ORN'nin bağımsız belirteçleri olduğunu 

göstermiştik. Bu nedenle, TİD-DÇ-ORN indeksi olarak adlandırılan TİD ve DÇ 'nin benzersiz bir 

kombinasyonunun, aynı senaryoda ORN prevalansını tahmin etmede daha yararlı olup 

olmayacağını görmeyi amaçladık. 

Bulgular: Lİ-NFK'li 220 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.Hastaları faktör 

başına iki gruba ayıran TİD ve DÇ için eşik değerleri sırasıyla 833 ve 4 idi, bunlar önceki 

çalışmamızda belirlenen eşik değerlerdi. Yeni TİD-DÇ-ORN indeksi, bu faktörlerin bir araya 

getirilmesiyle oluşturuldu ve dört olası grubu ortaya çıkardı: Grup 1: TİD<833 ve DÇ<4; Grup 2: 

TİD<833 ama DÇ≥4; Grup 3: DÇ<4 ancak TİD≥833; ve Grup 4: TİD≥833 ve DÇ≥4. Dört grup 

arasındaki karşılaştırmalar, Grup 1 ila 4 için ORN oranlarının sırasıyla %1,1, %6,6, %6,1 ve %43,8 

olduğunu ortaya koydu (P<0,001). Grup 2 ve 3'teki ORN oranları istatistiksel olarak birbiriyle 

değiştirilebilir olduğundan (P=0,91), bu grupları birleştirdik ve üç faktörlü yeni TİD-DÇ-ORN 

indeksini oluşturduk: buna göre düşük risk: TİD<833 ve DÇ<4; orta risk: TİD<833 ama DÇ≥4 
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veya; DÇ<4 ancak TİD≥833; ve yüksek risk: sırasıyla TİD≥833 ve DÇ≥4 idi. Üç grup arasındaki 

karşılaştırmalar, düşük riskli ve yüksek riskli grupların sırasıyla en düşük (%1,1) ve en yüksek 

(%43,8) ORN oranlarına sahip olduğunu, orta riskli grubun ORN oranının (%6,4) ise bu iki değerin 

ortasında kaldığını göstermiştir (her biri için P<0.001). 

Kombine TİD ve DÇ gruplarının ve TİD-DÇ-ORN indeks gruplarının tanımı 

Characteristics Definition 

Combined PIV and TE groups 

   Group 1 

   Group 2 

   Group 3 

   Group 4 

  

PIV <833 and Pre-C-CRT TE ˂4 

PIV <833 and Pre-C-CRT TE ≥4 

PIV ≥833 and Pre-C-CRT TE ˂4 

PIV ≥833 and Pre-C-CRT TE ≥4 

PIV-TE-ORNJ index groups 

   Low-risk 

   Intermediate-risk 

  

   High-risk 

  

PIV <833 and Pre-C-CRT TE ˂4 

PIV <833 and Pre-C-CRT TE ≥4 

or PIV ≥833 and Pre-C-CRT TE 

˂4 

PIV ≥833 and Pre-C-CRT TE ≥4 

  

Sonuç: Burada tanıtılan yeni TİD-DÇ-ORN indeksi, Li-NFK hastalarını E-KRT'den sonrası ORN 

görülme prevelansına göre düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli olarak gruplara ayırmayı 

başardı. 

Kombine Tüm-immün-ilnflamasyon değeri ve çene osteonekrozu için tedavi öncesi diş çekimi 

grupları oranları 
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TİD-DÇ-ORN indeks gruplarına göre çene osteonekrozu oranları 

 

Anahtar Kelimeler: Tüm-İmmün-İnflamasyon Değeri, nazofarinks kanseri, osteoradyonekroz, 

biyomarker, diş çekimi 
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S15 

BAŞ- BOYUN KANSERLERİNDE UZUN DÖNEM RADYOTERAPİ 

KOMPLİKASYONLARI- DİŞ HEKİMLİĞİ PERSPEKTİFİ 

Kıvanç Bektaş Kayhan1 

1İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 

Giriş: Kanser tedavisinde bütünsel olarak hedeflenen hastalıksız sağ kalımının yanı sıra, onkoloji 

tedavi takımı diye tanımlanabilecek çok disiplinli bir uzman grup yaklaşımı ile yaşam kalitesini 

de korumaktır. Ağız ve diş sağlığının korunması gereği de diş hekimini bu çok disiplinli takımın 

ayrılmaz bir parçası kılar.Oral kavitede görülen komplikasyonlar, malignitenin kendisi ve/veya 

tedavisinin kaçınılmaz sonuçları olarak karşımıza çıkar. Komplikasyonların sıklığı, şiddeti, süresi 

ve yaygınlığı kanser tedavi rejimine ve yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Komplikasyonlar, diş 

çürüklerine ve periodontal hastalığa artan duyarlılığa ek olarak, oral mukozada derin fonksiyonel 

ve duyusal değişiklikler olarak karşımıza çıkabilir. Bunlar doğrudan kanser tedavisini etkileyerek, 

tedaviye ara verme sebebi olabileceği gibi, kanser tedavisi sonrasında uzun dönem etkilerini 

devam ettirerek, yaşam kalitesi üzerine olumsuz etki edebilirler. 

Amaç: Bu sunumun amacı diş hekimliği perspektifinden baş-boyun radyoterapisinin sonuçlarını 

ele almak ve multidisipliner yaklaşım ile varılabilecek sonuçlara ışık tutmaktır. 

Bulgular: Baş ve boyun radyasyon tedavisi, hem tedavi sırasında, hem de tedavi sonrası uzun 

dönemde çok sayıda oral komplikasyonlara neden olur. Kemoterapinin daha kısa süreli ve 

tedavinin kesilmesinden sonra (birkaç hafta- 2 ay) sona eren oral komplikasyonlarının aksine, baş 

ve boyun radyasyon tedavisinde komplikasyonlar, genellikle daha şiddetli ve hastada ciddi kronik 

sorunlar yaratabilecek kalıcı doku değişikliklerine neden olabilir. Oral hastalıkların ortadan 

kaldırılması ve ağız sağlığını en üst seviyede korumak için tasarlanmış ağız bakımı protokollerinin 

uygulanması, radyasyon tedavisi başlamadan önce hasta değerlendirme ve bakımının bileşenleri 

olmalıdır. Radyasyon tedavisi sırasında ve sonrasında, oral ve dental tedaviler aşağıdakiler 

tarafından belirlenecektir:Hastanın özel ihtiyaçları.Radyasyon tedavisinin özellikleri.Radyasyon 

tedavisinin neden olduğu kronik komplikasyonlar.Oral değerlendirmelerin düzenli olarak 

yapılması ve komplikasyonların tedavisi çok önemlidir çünkü radyasyon tedavisi oral bölgede 

ömür boyu sürecek komplikasyon riski taşımaktadır. İnvazif oral işlemler ek problemlere neden 

olabilir ve ağız, diş bakımı altta yatan kronik radyasyon hasarı düşünülerek daha yoğun bir 

program içinde ve özenle gerçekleştirilmelidir.Hastalar, baş boyun bölgesine yüksek doz 

radyasyon başlamadan birkaç hafta önce kapsamlı bir oral değerlendirme almalıdır. Bu 

zamanlama, diş çekimi, diş taşı temizliği ve endodontik tedavi dahil olmak üzere invaziv oral 

işlemerin gerekli olduğu durumda doku iyileşmesi için uygun bir aralık sağlar. Bu 

değerlendirmenin amacı, yumuşak doku nekrozu ve osteonekroz riskini artıran radyasyon 
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sırasında veya sonrasında nihai olarak agresif veya invazif diş tedavisi gerektirecek önemli 

enfeksiyon riski taşıyan dişleri belirlemektir. Baş ve boyun radyasyonunun oral komplikasyonları, 

oluşum zamanlarına göre iki gruba ayrılabilir: Terapi sırasında ortaya çıkan akut komplikasyonlar 

ve radyasyon tedavisi sona erdikten sonra ortaya çıkan kronik (geç) komplikasyonlar.Akut 

komplikasyonlar şunları içerir :Orofaringeal mukozit. Sialadenit ve kserostomi.Enfeksiyonlar 

(esas olarak kandidiazis).Tat alma bozukluğu.Nadiren, doku nekrozu tedavi sırasında (tedavi 

sonuna doğru) görülebilir, ancak bu nispeten nadirdir.Kronik komplikasyonlar şunları içerir 

:Mukozal fibroz ve atrofi.Tükürük salgısında azalma ve kserostomi. Azalan tükürük akışına bağlı 

diş çürüklerinin sayısında ve oluşum hızında artış.Enfeksiyonlar (esas olarak kandidiazis).Doku 

nekrozu (yumuşak doku nekrozu ve osteonekrozu).Tat alma bozukluğu.Kas dokusunda ve kutanöz 

dokuda fibroz. Disfaji. Bu sunuda kronik komplikasyonlar diş hekimliği perspektifinden olgu 

örnekleri ile sunularak önleme yöntemleri üzerine tartışılacaktır. 

Sonuç: Kanser tedavisinin başarısı arttıkça, sağ kalan bireylerin yaşam kalitesi ile ilgili daha fazla 

ve multidisipliner yaklaşımlarla çaba harcanarak çalışma yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Baş 

boyun kanser tedavisinde radyasyonun uzun dönem etkileri ile ilgili geliştirilecek önleyici 

yaklaşımlarda diş hekimleri onkolojik ekibin bir parçası olarak görev almalı ve dental perspektifin 

hastalara olan olumlu katkısı göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: baş boyun kanserleri, baş boyun radyasyon tedavisi, baş boyun radyoterapi 

oral komplikasyonları, osteoradyonekroz, trismus 
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 S16 

LARİNKS KANSERİNDE KURTARMA CERRAHİSİ SONRASI ADJUVAN 

RADYOTERAPİNİN ROLÜ 

Melek Tuğçe Yılmaz1, Pantea Bayatfard2, Sezin Yüce Sarı2, Mustafa Cengiz2, Gökhan 

Özyiğit2, İbrahim Güllü3, Sercan Aksoy3, Nilda Süslü4, Oğuz Kuşçu4, Gözde Yazıcı2 

1Etlik Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 

Giriş: Cerrahi sonrası lokal bölgesel rekürrens riskinin yüksek olduğu olgularda ikinci seri RT’nin 

rolünün tartışmalı olması nedeniyle, organ koruyucu tedavi sonrası nüks ile kurtarma cerrahisi 

uygulanmış larinks kanseri tanılı hastalarda adjuvan RT’nin etkili olduğu hasta grubunu ve risk 

faktörlerini belirlemek. 

Amaç: Yöntem: 2008-2020 yılları arasında larinks yassı hücreli karsinomu nedeniyle kliniğimizde 

küratif RT±KT uygulanmış ve nüks gelişmiş olan 30 hasta retrospektif incelenmiştir. Hastaların 

1’i kadın (%3,1), 29’u erkek (%96,7)’dir. Medyan tanı yaşı 60,5’tur (IQR: 42-78). Hastalara lokal-

bölgesel nüks sonrası total larenjektomi±lenf nodu diseksiyonu uygulanmıştır. Adjuvan RT 16 

hastaya uygulanmıştır ve bu hastaların 10’u eş zamanlı sisplatin almıştır (%31,3). Veriler SPSS 

vs21 ile analiz edilmiştir. Sağkalım (SK) analizi için Kaplan-Meier metodu kullanılmıştır. 

Bulgular: Hastaların organ koruyucu tedavileri sonrası gelişen nükslerinden itibaren medyan takip 

süreleri 26 aydır (IQR: 8-149). Tüm hastaların takiplerinde 2 yıllık SK %83, 5 yıllık SK %45 

olarak değerlendirilmiştir. 2 yıllık ve 5 yıllık lokal bölgesel rekürrenssiz sağkalımlar (LBRSK) 

sırasıyla %64 ve %50 olarak değerlendirilmiştir. RT uygulanmış olan ve olmayan hastaların 

özellikleri tablo 1’de verilmiştir. RT alan 16 hastanın 2 ve 5 yıllık genel SK sırasıyla %76 ve %49 

iken RT almayan 14 hastanın %91 ve %38 olarak incelenmiştir. Aynı şekilde RT alan hastaların 

vs. almayan hastaların 2 ve 5 yıllık LBRSK’leri sırasıyla %63 vs. %66 ve %54 vs. %44 olarak 

incelenmiştir. Kötü prognostik faktörlerden biri olan T4 tümörlerde RT alan vs. almayan gruplarda 

2 ve 5 yıllık LBRSK’leri sırasıyla %77 vs. %66 ve %61 vs. %33 olarak incelenmiştir. T4 evresine 

ek olarak PNI’u bulunan 9 hasta vardır ve bu hastaların 7’sine RT uygulanmıştır. RT 

uygulanmayan 1 hastada stoma nüksü izlenmiş olup hastalık nedeniyle eksitus görülmüştür. 

Tümör evresi dışında kötü prognostik olduğu bilinen yüksek N evresi, ekstralaringeal kas 

invazyonu, ekstrakapsüler uzanımlı lenf nodu, LVI, büyük tümör boyutu, cerrahi sınır 

yakın/pozitifliği ve yüksek tümör gradı olan hastalara cerrahi sonrası RT uygulanma oranı yüksek 

olması nedeniyle karşılaştırma yapılamamıştır. Takipte, hastaların 5’inde stoma nüksü gelişmişti 

ve bu hastaların 4’ü RT almamıştı. Bu hastaların 1’inde PNI, 1’inde cerrahi sınır pozitifliği vardı 
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ve 4’ü T4’tü. Özellikle T4 tümörlerde ek kötü prognostik bulguların varlığı olmaksızın adjuvan 

RT sağkalımda önemli bir faktördür. 

Tablo 1. RT uygulanmış ve uygulanmamış hastaların özellikleri 

  
RT uygulanmış olan 

hastalar (%) (n=16) 

RT uygulanmamış olan 

hastalar (%) (n=14) 

Tümör 

diferansiyasyonu 

Az 

Orta 

İyi 

Bilinmiyor 

  

7(%43,8) 

5(%31,2) 

2(%12,5) 

2(%12,5) 

  

  

3(%21,4) 

5(%35,7) 

2(%14,3) 

4(%28,6) 

  

Medyan tümör çapı 

(IQR) 
3 cm (IQR 2-5,7) 2,8 cm (IQR 1-4,2) 

Lenfovasküler invazyon 

varlığı (LVI) 
3 (%18,8) 2 (%14,3) 

Perinöral invazyon varlığı 

(PNI) 
8 (%50) 4  (%28,6) 

Cerrahi sınır  

Pozitif 

Yakın 

Negatif 

  

3(%18,8) 

3(%18,8) 

10(43,8) 

  

- 

1 (%7,1) 

- 

T evresi 

T0 

  

1(%6,3) 

  

- 
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T1 

T2 

T3 

T4a 

- 

- 

4(%25) 

11(%68,8) 

2 (%14,3) 

- 

6 (%42,9) 

6 (%42,9) 

Nodal durum 

Pozitif 

Negatif 

  

6(33,5) 

10(%62,5) 

  

1 (%7,1) 

13 (%92,9) 

Lenf nodu ekstrakapsüler 

uzanım varlığı 
4(%25) - 

Cerrahi sonrası tümör 

evreleri 

Evre 1 

Evre 2 

Evre 3 

Evre 4a 

Evre 4b 

  

- 

- 

3(%18,8) 

11(%68,8) 

2(%%12,5) 

  

2 (%14,3) 

- 

5 (%35,7) 

6 (%42,9) 

1 (%7,1) 

Sonuç: Sonuç: Organ koruyucu tedavi sonrasında nüks nedeniyle kurtarma cerrahisi olan 

hastaların incelendiği bu retrospektif çalışmada cerrahi sonrası adjuvan RT uygulanmış olan hasta 

grubunda kötü prognostik faktörlerin fazla olmasına rağmen daha iyi lokal ve bölgesel kontrol 

sağlandığı görülmüştür. Hasta özelliklerine bakıldığında özellikle T4 tümörlerde adjuvan RT 

uygulanması önerilmektedir. PNI varlığı ve cerrahi sınır durumu da adjuvan Rt endikasyonu için 

önemli faktörlerdir. 

Anahtar Kelimeler: baş boyun kanseri, rekürren, adjuvan radyoterapi 
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S18 

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ANASTAZ FENOMENİ VE İLAÇ DİRENCİ 

Bakiye Göker Bağca1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 

Giriş: Tüm kanserlerin yaklaşık yüzde beşini oluşturan baş boyun kanserleri, üst solunum yolunun 

farklı anatomik yapılardan köken alan farklı histolojik alt tiplere ayrılan malignitelerin genel 

sınıfını oluşturmaktadır ve mortalite oranı yaklaşık %50’dir. Kemoterapi temel tedavi yaklaşımları 

arasında bulunmakla birlikte zamanla direnç meydana gelebilmektedir. Tedavi direncinin 

üstesinden gelebilmek için direnci oluşturan moleküler mekanizmanın aydınlatılması önem 

taşımaktadır. Kanserde ilaç direncinden sorumlu temel faktörlerin arasında kanser kök hücreleri 

bulunmaktadır. Bu hücrelerin kanser başlangıcında, nükste ve metastazda da görev aldığı 

bilinmektedir. Anastaz, hücrede ölüm mekanizmalarının indüklenmesinin ardından uyaranın 

uzaklaştırılmasıyla hücrelerin apoptotik özellikten uzaklaşmasını tanımlayan güncel bir 

fenomendir. Daha önceki çalışmalarımızda farklı kanserlere ait kök hücrelerde anastazın genetik 

etkileri değerlendirilmiştir. 

Amaç: Bu arka plan bilgisi ışığında bu çalışmada, baş boyun kanserinde anastazın ilaç direnç 

mekanizması üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada ticari olarak temin edilen A-253 (ATCC HTB-41), SCC-9 (ATCC CRL-

1629), FaDu (ATCC HTB-43) hücre hatları ve insan baş boyun kanser kök hücreleri (Human 

Celprogen Head and Neck Cancer Stem Cell) sırasıyla submaksiller tükürük bezi karsinom, dil 

skuamöz hücreli karsinom, farenks skuamöz hücreli karsinom ve kanser kök hücresi in vitro 

modelleri olarak kullanılmıştır. Hücreler %10 FBS ile desteklenmiş EMEM besiyeri kullanılarak 

çoğaltılmıştır. Hücrelerde apoptoz-anastaz dönüşümünün indüklenebilmesi için hücreler %4 

etanol içeren besiyerinde 38 dakika bekletilmiş, ardından bu besiyeri uzaklaştırılıp yıkama 

işlemleri gerçekleştirilerek hücreler tekrar %10 FBS içeren besiyerine alınmıştır ve 6 saat inkübe 

edilmiştir. Herhangi bir muamele yapılmayan hücreler kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 

Apoptoz, anastaz ve kontrol hücre gruplarında hücre canlılık değerlerinin belirlenmesi tripan 

mavisi boyası yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Hücrelerden RNA izolasyonunun ve cDNA 

sentezinin ardından MDR1 gen ekspresyon seviyeleri RT-qPCR ile değerlendirilmiştir.Tüm hücre 

ve deney gruplarında apoptoz ve anastazın indüklendiği tripan mavisi testi sonucunda valide 

edilmiştir. MDR1 geninin ekspresyon seviyesinin tüm hücre gruplarında anastatik hücrelerde 

kontrol gruplarına göre anlamlı artış gösterdiği belirlenmiştir (kat değişimi >2,00; p değeri < 0,05). 

En yüksek upregülasyon kanser kök hücrelerinde belirlenmiştir. 
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Sonuç: Anastaz, kanserde ilaç direncini de etkileyebilmesi bakımından önemli bir süreçtir. Hücre 

ölümünü indükleyen etkenin uzaklaştırılmasının ardından hücrelerin ilaca karşı daha dirençli hale 

gelmesi özellikle kanser hücreleri aracılığıyla gerçekleşen süreçlerde kritik rol oynamaktadır. Bu 

mekanizmanın daha çok geni araştıracak şekilde genişletilmesi, baş boyun kanserlerinde ilaç 

direncinin moleküler mekanizmasına ışık tutabilme potansiyeli nedeniyle önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: anastaz, ilaç direnci, MDR1, kanser kök hücresi, baş boyun kanserleri 
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 S19 

YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ UYGULANAN NAZOFARİNKS 

KANSERİ TANILI OLGULARDA PAROTİS NÜKSÜ VE RİSK 

FAKTÖRLERİ 

Melek Tuğçe Yılmaz1, Sepideh Mohammadipur2, Sezin Yüce Sarı2, Gözde Yazıcı2, Gökhan 

Özyiğit2, Mustafa Cengiz2 

1Etlik Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara 

Giriş: Lokal ileri evre nazofarinks kanserinde kemoradyoterapi ile sağkalım oranları giderek 

artmakta ancak hastalar yaşam kalitelerini ciddi anlamda bozan yan etkiler ile karşılaşmaktadır. 

Radyoterapiye bağlı gelişen en sık geç yan etkilerden biri kserostomidir. Yoğunluk ayarlı 

radyoterapinin (YART) klinik kullanıma girmesi ile baş boyun kanserlerinde tükrük bezlerinin, 

özellikle de parotisin aldığı dozu ve böylece kserostomi insidansı ve ciddiyetini azaltmak mümkün 

olmuştur. Ancak her ne kadar onkolojik sonuçlar benzer olsa da, parotis bezini korunması ile 

mikroskobik hastalığın bu bölgedeki rekürrens oranlarını arttıracağı endişesi de doğmuştur. Bu 

çalışma ile kliniğimizde nazofarinks kanseri nedeniyle kemoradyoterapi uygulanan olgularda 

parotis içi ve çevresinde rekürrens oranı, risk faktörlerini ve onkolojik sonuçlara etkisini bulmayı 

amaçladık. 

Amaç: Anabilim Dalımızda 1991-2021 yılları arasında definitif kemoradyoterapi uygulanmış, 

metastatik olmayan, histopatolojik olarak doğrulanmış nazofarinks kanserli olgunun tıbbi kayıtları 

retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Belirtilen yıllar arasında tedavi edilen 746 olgunun 551’i iki boyutlu konvansiyonel (2B 

RT) ve üç boyutlu konformal radyoterapi (3B KRT) ile, 195’i ise YART ile tedavi edilmişti. Tüm 

olguların beşinde (%0.07) parotis rekürrensi izlendi. 2B RT veya 3B KRT ile tedavi edilen 

olguların yalnız birinde (%0.18) parotis rekürrensi gözlenirken, YART ile tedavi edilen olguların 

dördünde (%2) gözlendi. Rekürrens bir olguda periparotidal bölgede, dört olguda ise parotis içinde 

gelişm olup, bunların ikisi yüzeyel, ikisi derin lobda idi. Definitif kemoradyoterapi ve parotis 

rekürrensi arasındaki süre ortanca süre 11,9 ay (11-91 ay) idi. Rekürrens görülen beş olgunun 

ortanca yaşı 54 (40-76) olup, ikisi kadıni üçü erkek idi. Tanıda olguların ikisi T1N2 hastalığa 

sahipken birer olguda T1N1, T2N2, T2N3 hastalık mevcuttu. Olguların tümünde tanı anında çoklu 

düzeyde boyun tutulumu ve düzey 2’de metastatik lenf nodu (LN) mevcut olup bunların büyüklüğü 

≥2 cm idi ancak hiçbirinde ekstrakapsüler uzanım yoktu. Rekürrens görülen parotiste ortalama doz 

ortanca 31.7 Gy (26.5-48.4 Gy) idi. Ortanca 79 aylık (16-153 ay) takipte iki olgu tümör 

progresyonu nedeniyle kaybedildi, bir olgu hastalıksız hayatta iken, iki olgu ise uzak metastaz ile 
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hayatta idi. Bu olgularda 2 yıllık genel sağkalım, uzak metastazsız sağkalım ve lokal bölgesel 

rekürrenssiz sağkalım sırasıyla % 80, %60 ve %40 olarak bulundu. 

Sonuç: Nazofarinks kanserli olgularda definitif YART sonrası parotis rekürrensi oldukça nadir 

görülür ve diğer boyun bölgelerdeki rekürrreslerle benzer prognoza sahiptir. Tanı anında düzey 

2’de LN metastazı, çoklu düzeyde nodal hastalık ve düzey 2’de ≥2 cm LN metastazı varlığı, 

takiplerde parotis rekürrensi açısından şüphe uyandırmalıdır. Bu nedenle yüksek riskli hastalarda, 

parotis kök hücre koruyucu YART gibi alternatif yöntemleri düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Nazofarenks kanseri, parotis koruyucu yoğunluk ayarlı radyoterapi, parotis 

rekürrensi 
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 S20 

REKÜRREN NAZOFARİNKS KANSERLERİNDE STEREOTAKTİK BEDEN 

RADYOTERAPİSİ İLE İKİNCİ SERİ RADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ 

Melek Tuğçe Yılmaz1, Ecem Yiğit1, Alper Kahvecioğlu1, Fazlı Yağız Yedekçi1, Sezin Yüce 

Sarı1, Mustafa Cengiz1, Gökhan Özyiğit1, İbrahim Halil Güllü2, Sercan Aksoy2, 

Gözde Yazıcı1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 

Giriş: Literatürde nazofarinks kanserinde (NPC) definitif radyoterapi (RT) ± kemoterapi sonrası 

lokal rekürrens (LR) oranları %7-15 olarak belirtilmiştir. Rekürren olgularda, endoskopik cerrahi 

ve ikinci seri RT’yi karşılaştıran prospektif çalışmada her ne kadar cerrahi ile sağkalım avantajı 

elde ediliyor gibi görünse de, bu çalışmaya düşük hacimli mukozal rekürrense sahip oldukça 

seçilmiş bir hasta grubu dahil edilmiştir. Ancak rekürren hastalığın çoğunlukla multifokal ve 

infiltratif natürde olması, sınırlı bir hasta grubunun cerrahi için uygun olmasına sebep olmaktadır. 

Amaç: Bu çalışmada rekürren NPC tanılı olgularda ikinci seri RT tekniği olarak stereotaktik beden 

radyoterapisi (SBRT) uygulanmasının onkolojik sonuç ve toksisite profilinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Anabilim dalımızda 2007 ve 2022 yılları arasında anrezektabl veya rezeksiyon 

sonrası cerrahi sınıf pozitifliği mevcut olan lokal-bölgesel rekürren NPC tanısı ile SBRT 

uygulanmış olan 83 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Sağkalım analizleri için 

Kaplan-Meier yöntemi kullanıldı (IBM SPSS v.23). 

Bulgular: Hasta, tümör ve tedavi özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Çalışmanın ortanca izlem 

süresi 24 ay (3-151 ay)’dır. Hastaların ilk ve ikinci RT’leri arasındaki interval ortanca 39 ay (4-

238 ay)’dır. Reirradyasyon sonrası ilk yanıt değerlendirme tetkiğinde hastaların %38’sinde tam 

yanıt, %40’ında parsiyel yanıt, %8’sinde stabil hastalık, %1’inde ise progresyon saptanmıştır. 

İzlemde 20 hastada (%24) LR, 14 hastada (%17) ise uzak metastaz (UM) gelişmiştir. En sık UM 

bölgeleri akciğer, kemik ve karaciğerdir. SBRT sonrası lokal kontrol (LK) oranı %76 olarak 

saptanmıştır. Hastaların 1- ve 2- yıllık genel sağkalım (GS), lokal rekürrenssiz sağkalım (LRS) ve 

uzak metastazsız sağkalım (UMS) oranları sırasıyla %67 ve %53, %65 ve %46, %62 ve %49 

olarak hesaplanmıştır. Tek değişkenli analizde rekürren tümör hacmi ≤36 cc olan hastalarda, >36 

cc olan hastalara kıyasla LRS (%60 vs. %34, p=0.002) ve UMS (%63 vs. %31, p=0.007) oranları 

istatistiksel anlamlı şekilde daha yüksektir (Şekil 1). Yaş (≤53 vs. >53 yıl), cinsiyet (erkek vs. 

kadın), RT’ler arası interval (≤2 vs. >2 yıl), SBRT öncesi cerrahi (var vs. yok), SBRT dozu (≤30 

vs. >30 Gy) ve cihazı (robotik- vs. lineer akseleratör tabanlı), nüks yeri (primer vs. boyun 

rekürrensi)’nin GS, LRS ve UMS parametreleri için prognostik önemi saptanamamıştır. 

Hastalarda grad 3 veya 4 geç toksisite görülme oranı %20, grad 5 geç toksisite oranı ise %12 olarak 
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hesaplanmıştır. On dört hastada (%17) karotis arter rüptürüne sekonder masif hemoraji, 2 hastada 

(%2) karotis arter stenozuna bağlı serebrovasküler olay, 5 hastada (%6) beyin parankim nekrozu, 

3 hastada (%3.5) işitme kaybı ve 3 hastada (%3.5) oral alım bozukluğuna bağlı kalıcı gastrostomi 

gerekliliği gözlenmiştir. Ardışık veya gün aşırı tedavi uygulanmasının toksisiteye etkisi 

saptanamamıştır. 

Resim 1 

 

Tümör hacmine göre lokal rekürrenssiz ve uzak metastazsız sağkalım eğrileri 

Tablo 1. 

Özellik Değer 

SBRT zamanı yaş 

(ortanca, aralık) 
53 (19-78) 

Cinsiyet   

Erkek 56 (%67.5) 

Kadın 27 (%32.5) 

Radyoterapiler arası 

geçen süre (ortanca, 

aralık) 

39 ay (4-238 ay) 

<2 yıl 29 (%35) 

≥2 yıl 54 (%65) 
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İlk RT doz / frk sayısı 

(ortanca, aralık) 

70 Gy (60-74 Gy) / 33 frk 

(30-33 frk) 

Rekürrens bölgesi   

Primer 73 (%88) 

Boyun 4 (%5) 

Primer ve Boyun 6 (%7) 

İkinci seri SBRT doz / frk 

sayısı (ortanca, aralık) 

30 Gy (24-50 Gy) / 5 frk 

(1-6 frk) 

SBRT cihazı   

CyberKnife© 72 (%87) 

Novalis® 8 (%9) 

Linak (VMAT) 3 (%4) 

Fraksiyonlar arası zaman   

Ardışık günler 63 (%76) 

Gün aşırı 20 (%24) 

Rekürren GTV hacmi 

(ortanca, aralık) 
36 cc (1-204 cc) 

Re-irradyasyon yanıtı   

Tam yanıt 31 (%38) 

Parsiyel yanıt 33 (%40) 

Stabil hastalık 6 (%8) 

Progresyon 1 (%1) 

Bilinmeyen 11 (%13) 

Hasta, tümör ve tedavi özellikleri 
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Sonuç: Rekürren NPC’lerinde ikinci seri RT tekniği olarak SBRT uygulanması yüksek lokal 

kontrol ve kabul edilebilir toksisite oranına sahiptir. Küçük rekürren tümör hacmi, artmış LRS ve 

DMS ile ilişkilidir. 

Anahtar Kelimeler: nazofarinks kanseri, radyoterapi, stereotaksi 
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S22 

ERKEN EVRE LARİNKS KANSERİ NEDENİYLE DEFİNİTİF 

RADYOTERAPİ ALAN HASTALARDA RİSKLİ ORGAN DOZLARI İLE 

AKUT DİSFAJİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yunus Babayiğit1, Oğuzhan Başçik1, Sümerya Duru Birgi1, İrem Kar2, Cengiz Kurtman1, 

Serap Akyürek1 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 

Giriş: Giriş: Güncel çalışmalarda baş boyun kanseri tanısıyla radyoterapi(RT) verilen hastalarda 

çevre riskli organ(OAR) dozları ile yutma fonksiyonları arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. 

Amaç: Amaç – Yöntem: Amacımız sınırlı veri bulunan erken evre larinks kanseri tanılı definitif 

RT alan hastalarda OAR dozları ile akut disfaji arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve kullanılan 

tekniğin OAR dozları üzerine etkisinin incelenmesidir. Temmuz 2014-Eylül 2022 tarihleri 

arasında tanı alan Tcis-2N0M0 evreli hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların 

OAR (dil kökü-DK, üst faringeal duvar-ÜFD, orta faringeal duvar-OFD, alt faringeal duvar-AFD, 

tüm faringeal duvar-TFD, proksimal özefagus-PÖ) konturlamaları geriye dönük yapılarak doz-

volüm parametlerine ECLIPSE v15.6 tedavi planlama sisteminden bakıldı. Çalışmanın analizinde 

SPSS v26 kullanıldı. Hastaların ilk 6 ay içindeki akut toksisiteleri CTCAE v5’e göre yapıldı. OAR 

dozları ile grad(G) 2-3 disfaji arasındaki ilişki değerlendirildi. Anlamlı (p<0.05) olan parametreler 

için ROC analizi ile cut-off değer belirlendi. 

Bulgular: Bulgular: Tedavi alan 43 hastanın, ortanca yaşı 69 yıl (49-84), 41’i(%95) erkek, 

2’si(%5) kadındı. Hastaların karakteristik özellikleri Tablo-1’de, OAR için doz volüm değerleri 

Tablo-2’de özetlendi. Hastaların OAR’ları için Dmean(Gy), Dmax(Gy), V50(cc), V55(cc), 

V60(cc), V65(cc) değerleri ile disfaji ilişkisine bakıldığında; TFD için V50(p=.03), V55(p=.03), 

V60(p=.02); OFD için V50(p=.04), V55(p=.03), V60 (p=.05 ), V65(p=.03); DK için V65(p=.03) 

değerleri ile G2-3 disfaji arasında anlamlı ilişki saptandı. G2-3 toksisite açısından TFD;OFD ve 

DK için sırasıyla : TFD V50> 13.3cc ,V55> 12.9cc,V60 >12.5cc; OFD V50> 3cc, V55> 3cc,V60> 

2.7cc, V65>0.6cc ve DK V65>0.05cc olması cut off değerler olarak belirlendi. Hastaların 25’inde 

(%58) yoğunluk ayarlı RT(IMRT), 17’sinde (%40) volumetrik ark tedavisi (VMAT) tekniği 

kullanıldı. Planlama tekniği ile OAR’lardaki ortalama doz-volüm parametreleri karşılaştırıldığında 

TFD-Dmean, V50,V55, V60, V65; ÜFD- Dmean, V55, V60; AFD- Dmean, V65; PÖ-Dmax 

değerlerinde VMAT ile anlamlı azalma saptandı. Ancak her 2 teknik arasında G2-3 disfaji 

açısından anlamlı fark yoktu(p=.41). Hastaların medyan takip süresi 30 (1-101) aydı. Hastaların 

21’inde (%49) G1, 19’unda (%44) G2-3 disfaji izlendi. Hastaların ortanca lokal nükssüz sağkalım 

süresi 30(1-101) ay olup 3 yıllık lokal kontrol oranı %94,3’tü. Takipte 4 (%9) hastada lokal nüks 
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izlendi. Bu hastalardan sadece 1’inde eş zamanlı rejyonel ve uzak metastaz saptandı. Lokal nüks 

izlenen hastaların hepsine kurtarma cerrahisi uygulandı. Son durumda 7 hasta (%16) kanser dışı 

sebeplerle ex oldu. Hastaların 36’sı (%84) tam yanıt ile izlenmektedir. 

Tablo1- Hastaların Karakteristik Özellikleri 

Hasta Özellikleri (n=43) Sayı(%) 

Performans   

ECOG 1 33(77%) 

ECOG 2 10(23%) 

Sigara   

Aktif 11(26%) 

Bırakmış 25(58%) 

Hiç Kullanmamış 6(14%) 

Patoloji   

SCC 42(98%) 

Diğer 1(2%) 

Tümör lokalizasyonu   

Bilateral Yerleşimli 16(37%) 

Sağ Vokal Kord 14(33%) 

Sol Vokal Kord 13(30%) 

T evresi   

Karsinoma İn Situ 13(30%) 

T1 27(63%) 

T2 3(7%) 

Radyoterapi Teknik   

3BKRT 1(2%) 

IMRT 25(58%) 

VMAT 17(40%) 

RT Doz   

63Gy/28fx 29(67%) 

64.4Gy/28fx 6(14%) 
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65.3Gy/29fx 5(12%) 

Diğer 3(7%) 

Akut Toksisite   

Yok 3(7%) 

Disfaji 40(93%) 

G1 21(49%) 

G2 16(37%) 

G3 3(7%) 

Dermatit (G1-3) 20(47%) 

Ses Kısıklığı (G1-2) 2(5%) 

Akut Toksisite Grad   

G0-1 24(%56) 

G2-3 19(%44) 
 

  

SCC:yassı hücreli kanser 3BKRT:3 boyutlu radyoterapi IMRT:yoğunluk ayarlı radyoterapi 

VMAT:volumetrik ark tedavisi 

Tablo2- OAR için Doz Volüm Değerleri 

  Dmean(Gy) Dmax(Gy) Volüm(cc) V50(cc) V55(cc) V60(cc) V65(cc) 

PTV 65±1 68±1 124±42         

TFD 29±6 67±1 36±7 15±4 14±4 14±4 7±6 

ÜFD 6±7 39±24 21±5 1±1 1±1 1±1 0±1 

OFD 57±15 65±10 4±1 4±1 3±2 3±2 1±2 

AFD 65±2 67±1 10±2 10±2 10±2 10±2 5±4 

PÖ  13±7 62±10 11±2 1±1 1±1 1±1 0±1 

DK 7±6 61±15 38±7 2±3 2±3 1±2 1±1 
 

PTV-planlanan hedef volüm, TFD-tüm faringeal duvar, ÜFD-üst faringeal duvar, OFD-orta 

faringeal duvar, AFD-alt faringeal duvar, PÖ-proksimal özefagus, DK-dil kökü 

Sonuç: Sonuç: Bu çalışmada definitif RT verilen erken evre larinks kanserinde akut G2-3 disfaji 

ile TFD, OFD, DK doz volüm değerleri arasında anlamlı ilişki izlendi. Ayrıca VMAT tekniği ile 

IMRT ye göre OAR değerlerinde azalma olmakla birlikte klinik anlamlılık saptanmadı. 
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Anahtar Kelimeler: radyoterapi, disfaji, IMRT, VMAT, larinks kanseri 
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 S23 

LARENGEAL KANSERLERDE PROGNOSTİK FAKTÖR OLARAK TÜMÖR 

BOYUTU VE YAŞIN ÖNEMİ 

Sermin Can1, Enes Sırma1 

1Dicle Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı 

Giriş: Total larenjektomi yapılan hastalarda laringeal kanserin bölgesel nüksü bir çok faktörle 

ilişkilidir. Bunlar hastaların demografik özellikleri, hastaların yaşı ve cinsiyeti, lenf nodlarının 

durumu, tümörün yerleştiği alt bölge ve tümörün boyutu gibi faktörlerdir. Ancak belirtilen bu 

faktörlerle ilgili çalışmalar günümüzde tartışmalı veriler içermektedir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, nüks gelişen larengeal kanser hastalarında hasta yaşının ve tümör 

boyutunun rolünü araştırmaktır. Dicle Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 

Kliniğinde 2016-2019 yılları arasında primer total larenjektomi yapılan 57 hasta bu çalışmaya 

dahil edildi. Hastaların tümör boyutu histopatolojik olarak belirlendi. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 63±10 olarak saptanmıştır. Ortalama tümör boyutu 3,5 cm (1,5-

10 cm) olarak saptandı. Hastaların 49 unda nüks olmazken 9 hastada nüks gelişmiştir. Nüks gelişen 

hastalarda ortalama yaş 58,3±8,3 olarak saptanırken nüks gelişmeyen hastalarda 61,9±10,8 olarak 

saptandı. Nüks gelişen hastalarda tümör boyutu 5,61±2 olarak saptanırken nüks gelişmeyenlerde 

tümör boyutu 3,2±1,3 olarak saptandı. Nüks gelişen hastalarda tümör boyutu anlamlı olarak 

yüksek saptandı. Ancak yaş açısından nüks gelişen ve gelişmeyen hastalar arasında anlamlı bir 

farklılık saptanmadı. 

Sonuç: Tümör boyutunun büyük olması laringeal kanser vakaları için olumsuz bir prognostik 

faktör olarak kabul edilebilir. Ancak ileri yaş kötü bir prognostik faktör olarak 

düşünülmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Larenks kanseri, yaş, tümör boyutu, prognoz 
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 S24 

ERKEN EVRE DUDAK KANSERLERİNDE PROFİLAKTİK BOYUN 

DİSEKSİYONUNUN ROLÜ 

Buğra Subaşı1, Mehmet Varol1, Nurullah Türe1, Nadir Yıldırım1, Sercan Şimşek2 

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi 

Anabilim Dalı, Kütahya,Türkiye 
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi EAH Pataloji Anabilim Dalı, Kütühya, 

Türkiye 

Giriş: Dudak kanserleri, baş boyun bölgesinin sık görülen kanserlerindendir ve seçkin tedavi 

cerrahidir. Erken evre (T1 ve T2) dudak kanserlerinde lenf nodu tutulumu negatif (N0) boyuna 

yaklaşım tartışmalıdır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı erken evre dudak kanserlerinde profilaktik boyun diseksiyonu yapılan 

ve bekle-gör ile izlenen hastaların sonuçlarını güncel literatür eşliğinde tartışmaktır. 

Bulgular: Çalışmaya 2013 ile 2023 yılları arasında erken evre primer dudak karsinomu nedeni ile 

opere edilen 50 ardışık hasta dahil edildi. Hastaların klinik özellikleri, bölgesel lenf nodu durumu, 

tümörün yerleşim yeri,tümör evrelemesi,patoloji sonuçları, takiplerde nüks oranları, boyun lenf 

nodu metastazı ve uzak metastaz oranları geriye dönük olarak incelendi. Tüm olgularda en az 

0,5cmlik cerrahi sınır gözetilerek tümör eksize edildi.Olguların tamamında patolojik tanı skuamöz 

hücreli (SCC)karsinomdu. Hastaların yaş ortalaması 70,94 yıl idi. Hastaların 14’ü 

kadın(%28),36’sı erkek(%72) idi. 12 hastada (%24) T2, 38 hastada (%76) T1 tümör mevcuttu. 

Tümörler 22 hastada (%44) iyi, 27 hastada (%54) orta, bir hastada (%2) az derecede diferansiye 

idi. Dudak kanserlerinin 7’si (%14) üst dudakta,42’si (%84) alt dudakta, 1’i (%2) ise kommissür 

bölgesinde izlendi. Hastaların 38’ine kitle eksizyonu ve primer ya da fleb ile onarım yapılırken, 

12’sine (6 hasta pT1, 6 hasta pT2) primer cerrahiye ek olarak profilaktik boyun diseksiyonu 

yapıldı. Dört hastaya bilateral supraomohyoid boyun diseksiyonu yapılırken, 8 hastaya tek taraflı 

supraomohyoid boyun diseksiyonu yapıldı.Profilaktik boyun diseksiyonu yapılan hastaların 

herhangi birinde patolojik lenf nodu ve takiplerde uzak organ metastazı ve geç dönem boyun 

metastazı izlenmedi.İki hastada (pT1 ve pT2 tümör mevcut hastalar)lokal nüks izlendi. 

Sonuç: Erken evre dudak kanserlerinde klinik ve radyolojik olarak boyun lenf nodu metastazı 

olmadıkça profilaktik boyun diseksiyonu gerekli olmayabilir ve bu hasta grubu için “bekle ve gör” 

yaklaşımı daha uygun bir seçenek gibi görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: evreleme, dudak tümörleri, boyun tutulumu, nüks, Boyun diseksiyonu 
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S25 

DUDAK SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ 

SONUÇLARIMIZ 

Elif Kaya Çelik1, Emrah Sapmaz1 

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi KBB&BBC Anabilim Dalı 

Giriş: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi KBB Anabilim Dalında şubat 2017- Temmuz 

2022 tarihleri arasında dudak skuamöz hücreli kanseri nedeniyle ameliyatı gerçekleştirilen 

hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Ortalama takip süresi 36 ay olarak saptandı. Tümör 

boyutu, diferansiasyonu, postoperatif boyun lenf nodlarının durumu, tümör yapısının cerrahi sınır 

ve komşu anatomik yapılarla ilişkisi, vasküler ve nöral invazyon kaydedildi.Hastalar adjuvan 

tedavi ve rekürrens açısındanda değerlendirildi 

Amaç: Kliniğimizde son 5 yıl içinde dudak kanseri nedeniyle operasyonları gerçekleştirilen 

hastaların klinik seyir ve tedavi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi 

Bulgular: Bu çalışmada 3 bayan, 18 erkek olmak üzere yaşları 42 ile 89 arasında değişen toplam 

21 hasta vardı.1(%4.7) hastada lezyon üst dudak yerleşimli iken 20(%95,2) hasta alt dudak 

yerleşimli idi. Lezyonlar 5(%23.8) hastada sağ, 9(%42.8) hastada sol, 7(%33.3) hastada da orta 

hat yerleşimli idi. Eş zamanlı boyun diseksiyonu yapılan 15 hastanın 1(%6.6)inde lenf nodu 

pozitifliği görülürken diğer patoloji spesmenleri negatif olarak raporlandı.Lenf pozitifliği olan 

hasta üst dudak kanseri idi. 5 hastaya bilateral boyun disesiyonu yapılırken 10 hastayada tek taraflı 

boyun diseksiyon yapıldı. Dudakta en küçük lezyon boyutu 4 mm iken en büyük lezyon 3.5 cm 

idi. 

Sonuç: Dudak kanserleri oral kavitenin en sık görülen kanseri olup oral kavite kanserlerinin %25-

30’unu oluştururlar. Dudak kanserlerinin yaklaşık olarak %90’lık kısmını skuamöz hücreli 

karsinom (SCC) oluşturmakta ve bunların da yaklaşık %90’ı alt dudakta yerleşimli olarak 

izlenmektedir. Dudak kanserleri, erken tanı konabilen ve başarıyla tedavi edilebilen bir hastalık 

grubudur. Kür oranı %83-96 arasında değişir. 

Anahtar Kelimeler: Dudak kanseri, Skumöz Hücreli karsinom, tedavi, prognoz 
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S26 

NAZOFARİNKS KANSERİ DIŞI REKÜRREN BAŞ BOYUN 

KANSERLERİNDE STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ 

SONUÇLARI 

Ecem Yiğit1, Melek Tuğçe Yılmaz1, Alper Kahvecioğlu1, Fazlı Yağız Yedekçi1, Sezin Yüce 

Sarı1, Mustafa Cengiz1, Gökhan Özyiğit1, İbrahim Halil Güllü2, Sercan Aksoy2 

Gözde Yazıcı1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 

Giriş: Rekürren baş boyun kanserli (RBBK) olgularda ikinci seri radyoterapi (RT) etkin bir tedavi 

yaklaşımıdır. Literatürde Multi-Institution Reirradiaiton Collaborative (MIRI) sınıflamasına göre, 

recursive partitioning analysis (RPA) sınıf 2 risk grubunda olan olgular (RT’ler arası interval > 2 

yıl + rezeksiyon uygulanmamış veya RT’ler arası interval ≤ 2 yıl + organ disfonksiyonu olmayan 

hastalar) için yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART)’nin stereotaktik beden radyoterapisine (SBRT) 

üstün olduğunu gösteren retrospektif seriler mevcuttur. 

Amaç: Bu çalışmada RBBK tanısı olan “RPA Sınıf 2” hastalarda SBRT ile ikinci seri RT 

uygulanmasının etkinliğinin ve toksisite profilinin incelenmesi amaçlandı. Anabilim dalımızda 

2007-2022 yılları arasında SBRT tekniği ile ikinci seri RT uygulanmış RBBK tanılı 85 olgunun 

verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Primer nazofarinks kanserli olgular diğer baş boyun 

kanserlerine kıyasla daha iyi prognoza sahip olmaları nedeniyle çalışmaya dahil edilmedi. 

Sağkalım analizleri için Kaplan-Meier yöntemi kullanıldı (IBM SPSS v23). 

Bulgular: Hasta, tümör ve tedavi özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Ortanca izlem süresi 12 ay 

(1-178 ay)’dır. SBRT sonrası ilk yanıt değerlendirme tetkiğinde hastaların %30’unda tam yanıt, 

%35’inde parsiyel yanıt, %11’inde stabil hastalık, %4’ünde ise progresyon gözlenmiştir. İzlemde 

SBRT sonrası 31 hastada (%36) lokal rekürrens (LR), 24 hastada (%28) ise uzak metastaz (UM) 

gelişmiştir. SBRT ile ikinci seri RT sonrası lokal kontrol (LK) oranı %64 olarak saptanmıştır. En 

sık UM bölgeleri akciğer, kemik ve karaciğerdir. SBRT sonrası LR gelişen 31 hastada LR gelişme 

süresi ortanca 8 ay (2-55 ay)’dır ve bu hastaların 16’sında (%52) üçüncü seri RT uygulanmıştır. 

Hastaların 1- ve 2- yıllık genel sağkalım (GS), lokal rekürrenssiz sağkalım (LRS) ve uzak 

metastazsız sağkalım (UMS) oranları sırasıyla %50 ve %30, %39 ve %21, %46 ve %27 olarak 

saptanmıştır (Şekil 1). Tek değişkenli analizde yaş (≤59 vs. >59 yıl), cinsiyet (erkek vs. kadın), 

RT’ler arası zaman (≤2 vs. >2 yıl), SBRT öncesi organ disfonksiyonu (var vs. yok) veya cerrahi 

uygulanmış olması (var vs. yok), SBRT dozu (≤30 vs. >30 Gy) ve cihazı (robotik vs. lineer 

akseleratör tabanlı), rekürren tümör hacmi (≤43 vs. >43 cc), rekürrens bölgesi (primer vs. boyun) 

parametrelerinin GS, LRS ve UMS için prognostik özellik taşımadığı görülmüştür. Hastalarda grad 
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3 veya 4 geç toksisite görülme oranı %11, grad 5 toksisite oranı ise %9 olarak saptanmıştır. Sekiz 

hastada (%9) karotis arter rüptürüne sekonder masif hemoraji, 6 hastada (%7) beyin parankim 

nekrozu, 2 hastada (%2.5) oral alım bozukluğuna bağlı kalıcı gastrostomi ihtiyacı, 1 hastada 

(%1.5) ise optik nöropati ve görme kaybı gelişmiştir. Ardışık veya gün aşırı fraksiyonlarda SBRT 

uygulamanın toksisite üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür. 

Resim 1 

 

Genel sağkalım için Kaplan-Meier eğrisi. 

Tablo 1. 

Özellik Değer 

SBRT zamanı yaş 

(ortanca, aralık) 
59 (19-87) 

Cinsiyet   

Erkek 54 (%64) 

Kadın 31 (%36) 

Tanı   

Paranazal sinüs kanseri 20 (%24) 

Larinks-Hipofarinks 

kanseri 
25 (%30) 
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Oral kavite kanseri 15 (%18) 

Tükürük bezi kanseri 15 (%18) 

Orofarinks kanseri 6 (%6,5) 

Diğer 4 (%3,5) 

Radyoterapiler arası 

geçen süre (ortanca, 

aralık) 

26 ay (4-301 ay) 

<2 yıl 39 (%46) 

≥2 yıl 46 (%54) 

İlk RT doz/ frk sayısı 

(ortanca, aralık) 

66 Gy (30-72 Gy) / 30 (5-

33 frk) 

İkinci seri SBRT doz/ frk 

sayısı (ortanca, aralık) 

30 Gy (15-50 Gy) / 5 frk 

(1-6 frk) 

Rekürrens bölgesi   

Primer 70 (%83) 

Boyun  12 (%14) 

Primer ve Boyun 3 (%3) 

SBRT cihazı   

CyberKnife© 61 (%72) 

Novalis® 12 (%14) 

Linak (VMAT) 12 (%14) 

Fraksiyonlar arası zaman   

Ardışık günler 21 (%25) 

Gün aşırı 64 (%75) 
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Rekürren GTV hacmi 

(ortanca, aralık) 
43 cc (2-214 cc) 

Re-irradyasyon yanıtı   

Tam yanıt 26 (%30) 

Parsiyel yanıt 30 (%35) 

Stabil hastalık 11 (%13) 

Progresyon 4 (%3,5) 

Bilinmiyor 14 (%16,5) 

Hasta, tümör ve tedavi özellikleri 

Sonuç: RBBK olgularda ikinci seri RT tekniği olarak SBRT uygulanması etkin lokal kontrol ve 

kabul edilebilir toksisite oranlarına sahiptir. Çalışmamız literatürde RPA sınıf 2 hastalarda SBRT 

ile elde edilmiş olan GS oranlarından daha yüksek GS oranı elde etmesi açısından önemlidir. 

Ancak optimal reirradyasyon tekniğinin ve uygun hasta popülasyonunun belirlenebilmesi için 

SBRT ile YART’nin karşılaştırıldığı prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: baş boyun kanserleri, radyoterapi, stereotaksi 
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 S28 

METASTATİK BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE PLATİN BAZLI 

KEMOTERAPİ VE SETUKSİMAB TEDAVİSİ ETKİNLİK VERİLERİ: TEK 

MERKEZ DENEYİMİ 

Abdussamet Çelebi1, Alper Yaşar1, Nadiye Sever1, Nargiz Majidova1, Rukiye Arıkan1, 

Osman Köstek1, İbrahim Vedat Bayoğlu1, Murat Sarı1 

1Marmara Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

Giriş: AMAÇ: Nüks / metastatik skuamöz hücreli baş boyun kanserleri kötü prognozlu olarak 

kabul edilen, genel sağkalım süreleri genellikle 1 yıl altı seyreden kanserlerdir. Son yıllarda 

tedavide kemoterapi ile birlikte hedefe yönelik ilaçların ve immunoterapilerin kullanıma girmesi 

ile sağkalım sürelerinin uzadığı gösterilmiştir. Türkiye’de ulaşabildiğimiz ajanlardan olan 

setuksimab (epidermal büyüme faktörü reseptörü monoklonal antikoru) tedavisinin platin bazlı 

kemoterapiye eklenmesi (EXTREME) sağkalımı arttırdığı gösterilen çalışmalardan biridir. Biz de 

bu çalışmada kliniğimizde kemoterapi ile setuksimab tedavilerinin baş boyun kanserlerinde 

etkinliğinin gerçek yaşam verilerini değerlendirmeyi amaçladık. 

Amaç: GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2013-Eylül 2021 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıbbi 

Onkoloji kliniğinde EXTREME rejimi ile tedavi edilen nüks/metastatik baş boyun kanserli 47 

hasta retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastaların demografik, klinik ve patoloji özellikleri, 

laboratuvar bulguları, tedavileri ve sağkalım süreleri incelenmiştir. Sağkalım süreleri ile ilişkili 

olabilecek faktörler araştırılmıştır. En az3 kür tedavi alan hastalar dahil edilmiştir. Tedavi yanıtları 

RECİST 1.1 kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 

Bulgular: SONUÇLAR: Hastaların %85,1’i erkek, %14,9’u kadındı. Median tanı yaşı 54 idi. 

Primer hastalık yerleşimleri, nüks ve metastaz paternleri ve uygulanan tedaviler tablo 1’de 

özetlenmiştir. EXTREME rejimi ile hastalarımızda median progresyonsuz sağkalım 5,2 ay (2-

17,5); median genel sağkalım 7,9 ay (2,5-48) bulunmuştur (tablo 2). Tedavi ilişkili en sık grad 3 

ve üzeri toksisiteler nötropeni, anemi, trombositopeni ve cilt toksisitesi idi. (tablo 3). 

Tablo 1. Demografik ve klinik veriler 

Tablo 1.  Demografik ve klinik veriler 

Yaş Median tanı yaşı 54 (18-80) 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

40 (85,1) 

7 (14,9) 
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Primer tümör 

lokasyonu 

Oral kavite 

Orofarenks 

Hipofarenks 

Larenks 

Diğer 

16 (34,1) 

5 (10,6) 

4 (8,5) 

21 (44,7) 

1 (2,1) 

Nüks / metastaz 

durumu 

Lokal nüks 

Uzak metastaz 

Lokal nüks + uzak 

metastaz 

26 (55,3) 

4 (8,5) 

17(36,1) 

Histolojik grade /alt tip 

İyi diferansiye 

Orta diferansiye 

Kötü diferansiye 

6 (12,7) 

17 (36,1) 

24 (51,1) 

Platin türü 

Sisplatin 

Karboplatin 

40 (85,1) 

7 (14,9) 

Ecog performans 

durumu 

0 

1 

2 

28 (59,5) 

17 (36,1) 

2(4,3) 
 

Tablo 2. Grade 3-4 yan etkiler 

Tablo 2. Grade 3-4 yan etkiler 

Anemi 11 (23,4) 

Trombositopeni 7 (14,9) 

Nötropeni 12 (25,5) 

Febril Nötropeni 4 (8,5) 

Cilt toksisitesi 11 (23,4) 

El ayak sendromu 5 (10,6) 

Bulantı-kusma 6 (12,6) 
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Asteni 7 (14,9) 

Elektrolit bozukluğu 6 (12,6) 

Dispne/Pnömoni 3 (6,3) 

Kilo kaybı 7 (14,9) 

Nöropati 3 (6,3) 
 

Tablo 3. Tedavi yanıt oranları ve sağ kalım sonuçları 

Tablo 3. Tedavi yanıt oranları ve sağkalım 

sonuçları 

Tam yanıt 4 (8,5) 

Parsiyel yanıt 21 (44,7) 

Stabil hastalık 10 (21,2) 

Progresyon 12 (25,5) 

Median progresyonsuz 

sağ kalım 
5,2 ay (2-17,5) 

Median genel sağ kalım 7,9 ay (2,5-48) 
 

Sonuç: TARTIŞMA: Nüks metastatik baş-boyun kanserleri tedavi seçeneklerine rağmen kötü 

prognozlu seyreder Platin bazlı kemoterapi rejimleri geleneksel tedavi olsa da EXTREME 

çalışması sonrası kemoterapiye setuksimab eklenmesi ülkemizde standart tedavidir. İmmunoterapi 

seçeneklerinin birinci basamakta kullanılamadığı ülkemizde mevcut tedavi seçenekleri ile palyatif 

destek tedavisi de sağ kalım ve yaşam kalitesi için en etkili yöntemdir. Bizim çalışmamızda; hasta 

popülasyonumuzda EXTREME rejiminin literatür ile uyumlu sağ kalım sonuçları olduğunu, etkin 

ve güvenilir bir tedavi seçeneği olduğunu gördük. EXTREME rejiminin yanıt ve toksisitesini 

predikte edebilecek parametreleri saptamak için ise daha yüksek hasta popülasyonu ve daha 

homojen hasta gruplarında prospektif çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Setuksimab, EXTREME, nüks metastatik baş-boyun kanserleri 
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P01 

TİROİD METASTAZI OLAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KARSİNOMU 

OLGUSU 

Selami Bayram1 

1SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: Tiroid bezinin metastatik tümörleri primer tümörlerine göre nadir rastlanan vakalardır. 

Primer odak genellikle böbrek, akciğer, meme ve mide’dir. Tiroide metastaz yapan akciğer kanseri 

türleri arasında en sık görülen adenokarsinomlar, skuamöz ve büyük hücreli karsinomlardır. Bu 

yazının amacı, klinik pratikte nadir görülen tiroide metastaz yapmış bir küçük hücreli akciğer 

kanseri olgusu sunmaktır. 

Amaç: Bu yazının amacı, klinik pratikte nadir görülen tiroide metastaz yapmış bir küçük hücreli 

akciğer kanseri olgusu sunmaktır. 

Bulgular: Olgumuz bir aydır devam eden, son 1-2 gündür şiddeti artan öksürük, eforla artan nefes 

darlığı şikayeti ile hastanemiz acil servisine başvuran 54 yaşında, ağır sigara içicisi (35 p/y) kadın 

idi. Hastamızın tıbbi öyküsünde kronik hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü mevcut değildi. Fizik 

muayenesinde sol hemitoraksta solunum sesleri belirgin azalmıştı. PA Akciğer grafisinde sol 

hemitoraksta diyafragma elevasyonu ve hiler bölgede daha belirgin olmak üzere yaygın opasite 

artışı mevcuttu (Resim 1). Toraks bilgisayarlı tomografisinde solda hilus düzeyinden başlayıp 

pulmoner ven ve arteri saran, sol ana bronşunu belirgin olarak oblitere eden etrafındaki konsolide 

atelektatik dokudan net olarak ayırt edilemeyen kitlesel lezyon izlendi. Büyüğü subkarinal alanda 

yaklaşık 4.5x3.5 cm çapında olan mediastinal nodüler yumuşak doku dansiteleri izlenmekteydi 

(LAP ?). Ön–arka çapı sol hemitoraksda en derin yerinde yaklaşık 3.5 cm ulaşan plevral effüzyon 

vardı. Hastaya evreleme amacıyla PET-CT çekildi. PET-CT’de Tiroid bezi sağ lobunda, 15x30 

mm hipodens hipermetabolik nodüler lezyon (SUV:13,9), mediastende istasyon 7’de 27x32 mm 

hipermetabolik lenf nodu (SUV:14,5), sol hiler bölgede sol ana bronşu belirgin oblitere eden, 

metabolik aktiviten yapılan ölçümde 6x8x8,8 cm düzensiz sınırlı, pulmoner ven ve arteri saran 

hipermetabolik kitle lezyonu izlendi. (SUVmax:20,5; primer lezyon) (Resim 2, 3 ve 4). Hastaya 

Fiberoptik bronkoskopi yapılarak submukozal ve transbronşiyal biyopsiler alındı. Biyopsi sonucu 

“Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu” olarak raporlandı. Tiroid fonksiyon testlerinde ötiroid 

olduğu saptandı (TSH:2,87 μIU/ml , sT4: 0,97 ng/dl). Tiroid sağ lob infeirordaki nodüle ince iğne 

aspirasyon biyopsisi yapıldı, patoloji sonucu “ Malign sitoloji, öncelikle akciğerin küçük hücreli 

karsinom metastazı düşünülür” olarak raporlandı. Hastaya Sisplatin-Etoposide kemoterapisi 

başlandı. 
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GÖRÜNTÜLEME 

 

Sonuç: Akciğer kanserinin tiroid bezine metastazı nadir görülür. Ancak küçük hücreli akciğer 

kanserli hastalarda saptanan tiroid nodüllerinin metastaz olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve 

ince iğne aspirasyon biyopsisi ile tanı kesinleştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: KÜÇÜK HÜCRELİ, TİROİD METASTAZI, AKCİĞER KANSERİ 
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 P02 

NADİR BİR TÜMÖR: EPİTELOİD MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI 

TÜMÖRÜ OLGU SUNUMU 

Tuğba Ulu1, Can Azak1, Ebru Karakaya1, Fatih Göksel1 

1Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: Malign periferik sinir kılıfı tümörleri (MPSKT) periferik sinirlerin nadir görülen yıkıcı bir 

tümörüdür. Periferik sinir kılıfı tümörlerinin %10 unu oluşturur. Genel popülasyonda insidansı 

0.001’dir. MPSKT'ler, nekroz ve kanama alanları içeren büyük, sert tümörlerdir. MPSKT'ler en 

sık ekstremitelerde ve gövdede, daha az sıklıkla baş ve boyunda görülür. Bu olguda boyun 

bölgesinde kanamalı malign periferik sinir kılıfı tümörü olan hastanın vaka sunumu yapılacaktır. 

Amaç: Nadir görülen bir tümör olan malign periferik sinir kılıfı tümörlü vakamızı sunarak 

literatüre katkıda bulunmaktır. 

Bulgular: 59 yaşında erkek hasta boynun sağında şişlik ve kanama şikayeti ile 15.01.2021 

tarihinde başvurdu (Şekil 1). 05.11.2020 tarihli servikal manyetik rezonans görüntüleme’de (MR) 

sağ infraaurikuler bölgede parotis bezi kuyruğunu anteriora doğru iten, 56 x 38 x 46 mm 

boyutlarında sternokleidomastoid kasına uzanan kitle, sağ düzey 5B'de 15 x 24 mm boyutunda, 

posterior servikal üçgende mm’lik lenfadenopatiler(LAP) mevcuttu. 07.12.2020 Pozitron emisyon 

tomografi bilgisayarlı tomografi’de (PET-BT) sağ infraklavikular bölgede 15 mm boyutlu LAP, 

her iki akciğerde çok sayıda mm’lik nodül saptanmıştır. Boyun derisi biyopsisi hastanemizde 

tekrar değerlendirildi ve patolojik tanısı epiteliod malign periferik sinir kılıfı tümörü olarak 

değerlendirilen hastaya kanama kontrolü için radyoterapi kararı alındı. Hasta metastatik olduğu 

için sistemik tedavisinin kararı tıbbi onkoloji tarafından radyoterapi(RT) tamamlandıktan sonra 

başlanması planlandı. Hastanın 2-3 kür doksorubisin ve ifosfomid sonrası akciğer ve sternumdaki 

lezyonları tekrar değerlendirilecekti.Hastamıza Rapidarc® cihazı ile boynun sağındaki kitleye 

yönelik 09.02.2021-04.03.2021 tarihleri arasında 275 cGy x7 fraksiyon ve kitlede gözle görünür 

regresyonun saptanmasını takiben 350 cGy x 10 fraksiyon eksternal RT uygulandı. Hastaya 

radyoterapinin 2. haftası coil ile embolizasyon yapıldı. Sonrasında bir kez daha kanama olup, 

stabilize edildi, RT’nin son haftası kanama tamamen durduruldu.Eylül 2021’de hasta akciğerde 

saptanan progrese metastatik lezyon için tarafımıza yönlendirildi. 6 kür doksorubisin ve ifosfomid 

tedavisi almıştı. Hastanın servikal kitlesi oldukça küçülmüştü. Hastaya sol akciğerdeki 13 mm’lik 

lezyona 5 fraksiyonda toplam 50 Gy stereotaktik beden radyoterapisi (SBRT) planlandı ancak 3. 

fraksiyon sonrası 15.09.2021 tarihinde trafik kazası geçirdiği için tedaviye devam edilemedi. 

Trafik kazası sonrası 16.09.2021 tarihinde çekilen beyin MR’sinde metastaz saptanan hastaya 

17.09.2021 tarihinde kitle eksizyonu yapıldı. Hastanın intrakraniyal postoperatif kavitesine ve 

komşuluğundaki 5 mm’lik lezyona 10.11.2021-12.11.2021 tarihleri arasında 3 fraksiyonda 22,5 
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Gy, sol pariyetal verteks seviyesindeki lezyona 1 fraksiyonda 18 Gy CyberKnife® cihazında 

tedavi uygulandı. Hasta 06.12.2021 tarihinde dış merkez acil servise 2-3 gündür devam eden koyu 

renkli kötü kokulu dışkılama şikayeti ile başvurmuş ve gastrointestinal sistem kanama ön tanısı ile 

tetkik edilmiş. Mide kanseri veya metastaz ön tanısı almış. Hasta serviste yatarak tedavi alıyorken 

hastanede genel durumda kötüleşme ile ani bir şekilde 10.12.2021 tarihinde vefat etmiştir. 

Radyoterapi öncesi boynun sağında bulunan kitle 

 

Radyoterapinin son haftası boynun sağında bulunan kitle 
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Radyoterapi bitiminde 5 ay sonra boynun sağında bulunan kitle 
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Radyoterapi bitiminden 9 ay sonra 
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Sonuç: MPSKT multimodal tedavi edilmelidir. Bu olgumuzda kanama kontrolü sağlanmış olup 

gözle görünür tümör yanıtı demonstratiftir(Şekil2). Cerrahisi mümkün olmayan hastalarda kanama 

ve tümör kontrolünde radyoterapi etkin bir tedavi seçeneğidir. 

Anahtar Kelimeler: malign periferik sinir kılıf tümörü, radyoterapi, baş boyun tümörü 
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 P03 

NADİR GÖRÜLEN PAROTİS GLAND MALİGN TÜMÖRÜ; EKTOPİK 

TİMİK KARSİNOM 

Osman Cerlet1, Şevket Aksoy1, Melih Can Öner1, Gökhan Toptaş1, Ömer Bayır1 

1Ankara Etlik Şehir Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği 

Giriş: Timik neoplaziler çoğunlukla süperior mediastenin anterior kısmında yerleşen, timik 

karsinom ve timomayı içeren tümörlerdir. Timik karsinom timüs epitel hücrelerinden gelişen 

nadir, agresif neoplazmadır (insidansı 100000’de 0.05). Ektopik timik kanserleri ise çok daha nadir 

görülür ve tükürük bezlerinde litaratürde bildirilmiş 6 olgu bulunmaktadır. Az görülmesi nedeniyle 

baş boyun bölgesinde ektopik timik karsinom tanısını koymak bu bölgelerdeki yaygın görülen 

tümörlerin tanısıyla karışmasına yol açabilmektedir. Özellikle diğer baş boyun tümörlerinden 

ayırıcı tanısında immünhistokimyasal ve morfolojik bulgular önemlidir. WHO tükrük bezi 

tümörleri histopatolojik sınıflandırmasında timik özellik gösteren tümörlerin olmaması tanıyı daha 

da güçlendirir. 

Amaç: Bu bildiride, parotis bezi yerleşimli ektopik timik karsinom tanısı alan yaşlı bir hastanın 

tanı ve tedavi süreci literatür bilgileri ışığında anlatılmıştır 

Bulgular: 73 yaşında erkek hasta 3 aydır sağ kulak önünde yavaş büyüyen şişlik nedeniyle 

kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde özellik olmayan hastanın yapılan fizik muayenesinde sağ 

kulak lobülü inferiorunda parotis lojundan sağ seviye 2’ye uzanan 3x3 cm’lik mobil ağrısız sert 

kitle palpe edildi. Diğer baş boyun muayeneleri doğal izlendi. Boyun ultrasonografi (USG) 

incelemesinde sağ parotis bez inferior komşuluğunda 26.5x21 mm boyutunda pleomorfik adenom 

veya lenfadenopati şüphesi uyandıran hipoekoik kitle lezyonu izlendiği rapor edildi. Kontrastlı 

Nazofarinks-Boyun Manyetik Rezonans Görüntüleme‘de (MRG) Sağda parotis bezi inferior 

komşuluğunda en büyüğünün boyutu 27x17 mm ölçülen diffüz kontrastlanan heterojen kitlesel 

lezyonlar dikkati çektiği bildirildi. Diğer baş boyun bölgelerinde patolojik görünüm saptanmadı. 

Kitleden alınan İnce İğne Aspirasyon Biyopsi (İİAB) sonucu ‘malignite yönünden pozitif’ olarak 

raporlanması üzerine kitleden tru-cut biopsisi yapıldı. Kitleden alınan tru-cut biyopsisi; ‘ISH-EBV 

negatif, p16 negatif, ISH-HPV negatif, İndiferansiye karsinom, histomorfolojik ve 

immünhistokimyasal bulgular Nonkeratinize Timik Skuamöz Hücreli Karsinom ile uyumlu’ 

olarak raporlandı. Baş Boyun Tümör Konseyi’nde tartışılan hastaya seviye 1-2 parotidektomi ile 

birlikte kapsamlı boyun diseksyonu yapıldı. Postoperatif histopatoloji sonucu ‘ektopik timik 

karsinom’ olarak sonuçlandı. Primer alan taraması amacıyla yapılan ek görüntülemeler ile başka 

bir odak saptanmadı. Ektopik timik karsinom tanısı kesinleştirilen hastaya adjuvan 

kemoradyoterapi verildi. 
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Sonuç: Timik neoplazmlar genellikle anterosüperior mediastente yerleşim gösterirler. Baş boyun 

bölgesinde görülen ektopik timik kanserler ise en çok tiroid gland içerisinde görülürler. Skuamöz 

morfolojili tükrük bezi kanserleri çoğunlukla mukoepidermoid karsinom veya metastatik baş 

boyunun epitelyal tümörlerinden oluşmaktadır. Primer olarak tükürük bezlerinde gelişen skuamöz 

hücreli karsinomlar genellikle yaşlı bireylerde seyrek görülen ve prognozu diğer tükrük bezi 

kanserlerine göre kötü seyreden kanserlerdir. Preoperatif dönemde fizik muayene ve görüntüleme 

bulgularıyla çok nadir görülen bu karsinomu ayırt edici bulgular mevcut değildir. Timik kanserler 

agresif olma eğiliminde ve kötü prognoztik özellikte kanserlerdir. Tedavisinde R0 cerrahi 

rezeksiyon ve kemoterapi ve/veya radyoterapiden oluşmaktadır. Sonuç olarak, ektopik timik 

karsinomun doğru teşhisi, olağandışı bir yerde bulunan, değişen histolojik paterne sahip nadir bir 

tümör olması nedeniyle zordur. Bu nedenle klinisyenlerin ve patologların parotis kitlelerinin 

ayırıcı tanısında ektopik timik kitleleri de akılda bulundurmaları gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Timik karsinom, Parotis malignitesi, Ektopik timik karsinom 
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 P04 

METAKRON TANI ALAN İKİ PRİMER BAŞ BOYUN KARSİNOM VAKA 

YÖNETİMİ 

Melek Özdemir1, Gamze Gököz Doğu1, Arzu Yaren1, Serkan Değirmencioğlu1, Atike 

Gökçen Demiray1, Burcu Yapar Taşköylü1, Burçin Çakan Demirel1, Tolga Doğan1, Taliha 

Güçlü Kantar1, Arif Kuş1, Semra Taş1 

1pamukkale üniversitesi tıp fakültesi 

Giriş: Tedavi sonrası düzenli takip, baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu nedeniyle tedavi 

edilen hastaların takibinin önemli bir parçasıdır. Lokal bölgesel nükslerin, uzak metastazların veya 

ikinci primer malignitelerin erken tespiti ve tedaviye bağlı komplikasyonların değerlendirilmesi 

ve yönetimidir. Tütün içimi, devam ettiğinde baş ve boyun kanseri için majör bir risk faktörü olma 

rolüne ek olarak ikinci primer malignite riskini artırır. 

Amaç: Bu olgu sunumunda opere larinks karsinom tanısı olup adjuvan tedavi sonrası 

asemptomatik takip sırasında ikinci primer tonsil karsinom tanısı alan olgu sunulacaktır. 

Bulgular: 57 yaşında erkek hasta ekım 2019 da ses kısıklığı şikayeti ile kulak burun boğaz 

hastalıklarına (kbb) başvurmuş. Laringeal alanda tümöral dokudan alınan biyopsi sonucu squamoz 

hücreli karsinom olarak raporlandı. parsiyel larenjektomı sonrası 33 fraksiyon radyoterapi aldı. 

Tedavisiz izlemde nüks düşünülerek yapılan laringeal biyopsi sonucunda squamoz cell karsinom 

saptanan hastaya total larenjektomi uygulandı. Nüks baş boyun kanseri olan hastaya 6 kür cisplatin 

100mg+ 6000mg 5fu+ cetuxımab750 mg yükleme ardından 450 mg idame tedavisi 21 gün ara ile 

verildi. Tedavi tamamlanan hastanın tedavi yanıt için çekilen PET sonucu tedaviye tam yanıtlı ve 

malign FDG tutulumu yok olarak raporlandı. Tedavisiz izleme alınan hasta kbb muayene için 

yönlendirildi. Fizik muayanede sol tonsil üzerinde ülsere alan saptandı. Patolojik tanı için biyopsi 

alındı. İkinci primer tonsil squamoz hücreli karsinom olarak raporlandı. Asemptomatik olarak 

saptanan ikinci primer tonsil squamoz hücreli karsinom tanısı ile operasyon kararı alındı. Postop 

patolojisi tümör boyutu:1.4 cm, cerrahi sınır negatif, lenfovasküler invazyon pozitif, perinöral 

invazyon negatif saptandı. baş boyun tümör konseyinde iki baş boyun karsinom tanılı hasta tanısı 

ile değerlendirildi ve tedavisiz izleme alındı. 

Sonuç: Takip fizik muayenesi kapsamlı olmalıdır. Doku asimetrisinin belirtileri özel olarak 

aranmalı ve herhangi bir bulgu dikkatlice değerlendirilmelidir. Radyolojik nükse kadar geçen 

medyan süre altı ay olduğundan, bunların bir kısmı rutin tedavi sonrası görüntüleme ile 

keşfedilebilir ve yarısı ek bir tarama ile bulunabilir. Baş ve boyun kanseri için tarama olarak 

kullanılabilecek hiçbir biyobelirteç yoktur. Nükseden hastalığın erken saptanmasının sonuçları 

değiştirip değiştirmediği belirsizdir. Bazı gözlemsel çalışmalarda rutin sürveyans, rutin takipte tanı 
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konan hastalar semptomlarla başvuran hastalarla karşılaştırıldığında sağkalım yararı ile 

ilişkilendirilmiştir [ 1,2 ] Araştırmalar, ikinci primer tanı alan hastaların özellikle cerrahi ve 

adjuvan radyoterapi veya kemoradyoterapi gördüklerinde daha iyi sonuçlara sahip olduklarını 

göstermektedir [ 9 ]. Bizim olgumuzda da asemptomatik detaylı fizik muayene ile saptanan ikinci 

primer tonsil karsinom tanısı ile operasyon sonrası tedaviye tam yanıt ile tedavisiz izleme alındı. 

Anahtar Kelimeler: baş boyun karsinom tedavi sonrası gözetimi, metakron karsinom, iki primer 

baş boyun karsinom yönetimi 
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P05 

ÇOKLU BASAMAK TEDAVİ ALAN VE UZUN SAĞKALIMLI TANIDA 

KARACİĞER METASTATİK NAZOFARİNKS KANSER OLGUSU 

Öztürk Ateş1, İbrahim Karadağ1, İrem Öner1 

1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji SUAM 

Giriş: Nazofarinks kanseri dünya sağlık örgütüne göre keratinize (tip 1) SCC ve non keratinize 

olarak sınıflandırılır. Non keratinize tipler de kendi içinde differansiye (tip2) ve dedifferansiye (tip 

3) olarak ayrılır. Dedifferansiye endemik bölgelerde yaygın olup EBV ilişkisi yüksektir. 

Nazofarinks kanser tedavisinde evre 1 de RT uygulanırken, evre 2 de KRT uygulanmaktadır. Evre 

3-4a da ise KRT uygulanırken öncesinde indüksiyon sistemik kemoterapisi veya adjuvan 

kemoetarpi uygulanabilmektedir. Evre 4b sistemik hastalığı olan hastalarda ise standart tedavi 

palyatif kemoterapidir 

Amaç: Bu olguda çoklu basamak tedavi almış ve tedavisi devam eden bir olgu sunuyoruz. 

Bulgular: 58 yaşında erkek hasta işitme kaybı ile yapılan tetkikler sonucu nazofarinskte lezyon 

saptanmış. Ağustos 2019 yapılan biyopsi ile keratinize tip skuamöz hücreli karsinom tanısı almış. 

Yapılan PET BT ile tanıda Karaciğer, boyun lenf nodu metastatik nazofarenks kanser hastasına 

birinci basamak sisplatin-gemsitabin başlanmış. 6 kür sonu karaciğer ve nazofarenksteki lezyonlar 

tama yakın regrese olarak değerlendirilmiş. Konseyde tartışılarak hastanın tedavisine primerine 

yönelik KRT (cisplatin eş zamanlı ) kararlaştırılmış ve KRT mayıs 2020 de tamamlanmış. 6 ay 

sonraki kontrolünde (aralık 2020) KC de segment 5 de 29x27mm nodüler lezyon ile progrese 

(şekil). Ayrıca Her iki Akciğerde büyüğü 4.5mm nodüller, T10 vertebrada 16x8mm sklerotik 

lezyon (met?), Şubat 2020 ile benzer. Hastaya carboplatin + gemsitabin planlanmış. ilk basamak 

tedavisinde gemsitabine bağlı trombositopenisi olan 2. basamakta %30 doz redüksiyonuna rağmen 

yine trombositopenisi gr 3 olan hastanın tedavisine karboplatin-paklitaksel olarak devam edilmiş. 

Mart 2021 de KC de Parsiyel cevap lehine değerlendirlmiş. 3 ay sonra görüntülemede Karaciğer 

sağ lob anterior inferiorda izlenen metastatik kitle lezyonu ve periportal alanda, paraçölyak alanda 

izlenen lenf nodlarının boyutlarında artış izlenmiştir. hastaya endikasyon dışı onamı ile nivolumab 

başlandı. 6 kür nivolumab sonrası eylül 21 de KC de progresyon söz konusu. ekim 2021 

kapesitabin tedavisine geçilmiş. 4 kür capesitabın sonrası yanıtlı. 7 kür sonrası karaciğerde izlenen 

lezyonlarda boyut ve sayı artışı mevcut olup dosataksele geçildi. 3 kür sonu Karaciğerde 

progresyon tespit edildi. Metotraxate planlandı. Tedavisi devam etmektedir. 

şekil 
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karaciğer metastazı 

Sonuç: Evre 4b Metastatik nazofarinks kanser hastalarda standart tedavi platin bazlı 

kemoterapidir. Birinci basamak gemsitabin cisplatin ile yanıt oranları %64 ve median OS 29 ay 

dır. İkinci basamak tedavi standart değildir. Nivolumab, pembrolizumab ile yanıt oranları %20-25 

dir. Sitotoksik kemoterapi seçenekleri ise capesitabin, dosataksel, paklitakseli, metotrexat, 

irinotekan, ifosfomaid,doxorubisin gibi ajanlardır. Son dönemde gemsitabin-sisplatin bazlı 

kemoterapi yanına eklenen anti PD-1 inhibitörler ( camrelizumab ve toripalimab) ile yanıt oranları 

%80 lere kadar artmış ve sağ kalımı uzatmıştır. 

Anahtar Kelimeler: nazofarinks kanser, immünoterapi 

  



 

89 
 

P06 

LARENKS KANSERİ OLAN HASTADA SENKRON GELİŞEN TÜMÖRLER 

Taliha Güçlü Kantar1, Burçin Çakan Demirel1, Tolga Doğan1, Melek Özdemir1, Semra 

Taş1, Arif Kuş1, Burcu Yapar Taşköylü1, Atike Gökçen Demiray1, Serkan Değirmencioğlu1, 

Arzu Yaren1, Gamze Gököz Doğu1 

1Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

Giriş: Onkolojik hastalıkların tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeler kanser hastalarında sağkalımı 

uzatmaktadır. Bu sağkalım yararına karşın gerek kemoterapi/radyoterapi veya kombine tedaviler 

ve gerekse aynı kanserojen ajana maruziyetin devam etmesi ile gelişen uzun takipler sırasında 

ikinci veya multipl. primer maligniteler ortaya çıkabilmektedir. Çoklu primer tümörler, genellikle 

iki malignite tanısı arasındaki ortaya çıkış zamanına bağlı olarak metakron veya senkron olarak 

görülür. Senkron hastalıklar sıklıkla benzer karsinojenlere maruz kalma sonucu oluşsa da, 

metakron olanlar daha çok primer tümörün tedavisine bağlı olarak genellikle radyoterapi gibi 

tedaviler sonrası gelişmektedir. Literatürde 1.104.269 kanser hastasında multipl primerli kanser 

olgu prevalansının % 0.73 ile% 11.7 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Amaç: Olgumuzda larenks kanseri tanısı alan hastanın senkron ortaya çıkan tümörlerini sunmayı 

amaçladık. 

Bulgular: 63 yaşında erkek hasta ses kısıklığı nedeniyle başvurduğu KBB polikliniğinde 

değerlendirildikten sonra larinks biyopsi mikroinvaziv skuamöz hücreli karsinom lehine saptandı. 

Evreleme amaçlı çekilen Pet-CT’de vokal kord anterior kesimde dansite artmış alan (SUV max: 

5.08) sol akciğer alt lobta 36 mm nodül (SUV max:13.78), mide küçük kurvatur özofagogastrik 

bileşkeye yakın lokalizasyonda 34x22 mm lezyon (SUV max: 11.01) saptandı. Bunun üzerine 

akciğerdeki lezyondan biyopsi yapıldı, skuamöz hücreli karsinom tespit edildi. Midedeki 

lezyondan endoskopik biyopsi yapıldı, az diferansiye adenokarsinom ile uyumlu geldi. Hastada 

akciğer scc yönelik videotorakoskopi ile wedge rezeksiyon yapıldı. Mide ca açısından neoadjuvan 

4 kür FLOT tedavisi verildi. Pet-CT’de tama yakın yanıt ile uyumlu olması üzerine hasta total 

gastrektomi yapıldı ve patolojik tam yanıt ile uyumlu geldi. Akciğer ve mide kanserinde kür 

sağlandıktan sonra frontolateral larenjektomi yapıldı. Patolojisi skuamöz karsinoma in situ ile 

uyumlu geldi. Hasta multiple tümörlerinde tam yanıtlı izleme alındı. Hasta yaklaşık üç yıl sonra 

boyun BT sinde larenkste nüks lezyon, laringoskopik biyopsi ile nüks skuamöz hücreli karsinom 

olarak değerlendirildi. Hastanın cetuximab-cisplatin-5-fu tedavisi planlandı. Tedavisi kliniğimizde 

devam etmektedir. 

Sonuç: Primer malign tümörlü hastaların sekonder kanser gelişim riski açısından yakın takipleri 

çok önemlidir. Multipl primer kanserler sıklıkla respiratuvar, gastrointestinal ve genitoüriner 
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sistemde görülmektedir. Hastaların iyi analiz edilerek prognozu belirleyecek tedavi stratejileri 

geliştirilmeli ve verilecek tedavilerin toksisitesine dikkat edilmelidir. Genel olarak, hastanın genel 

sağkalım süresini ve yaşam kalitesini daha çok etkileyen tümör öncelikli olarak tedavi edilmelidir. 

Multipl primerli hastalarda uygun vakalarda öncelikli olarak cerrahi tercih edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: larenks kanser, senkron tümörler 
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 P07 

LARİNGEAL KONDROMETAPLAZİ 

Ayşe Çeçen1, Dursun Mehmet Mehel2, Doğukan Özdemir1, Asude Ünal2, Levent Ay1, Seda 

Nur Cihan1 

1Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: Laringeal kondrometaplazi, larinksin nadir görülen benign kitlelerindendir. Kronik 

irritasyona bağlı geliştiği düşünülmektedir(1).Larinksin benign ve malign kitleleri Kulak Burun 

Boğaz Hastalıkları kliniğinde önemli yer tutmaktadır. Genel olarak skuamöz hücreli karsinom 

olguları ile karşılaşılmaktadır. Ancak larinkste yassı epitel hücreleri dışında kas dokusu, kıkırdak 

doku gibi yapılar da bulunmaktadır ve nadir de olsa bu yapılardan kaynaklanabilecek karsinomları 

ayırt edebilmek gereklidir.Kıkırdak dokusu üreten kondrositlerden köken alan malign bir primer 

tümör olan kondrosarkom da bunlardan biridir. Yavaş büyüyen ve metastaz yapmayan 

lezyonlardan, çok agresif ve metastaz yapan lezyonlara kadar değişen özellikler gösterebilir(2). 

Başvuru semptomu diğer tüm larinks karsinomlarında olduğu gibi ses kısıklığı,dispne,disfajidir. 

Kondrometaplaziler de ilerleyerek kondrosarkoma dönüştüğünde klinik ilerleyişi hızlanabilir. 

Hem kondrosarkoma ilerleme riski açısından, hem de kondroma ve kondrosarkom ile ayırıcı tanıya 

girmesinden dolayı kondrometaplazilerin tanısı, larinkste nadir olarak görülse de morbidite ve 

mortalite açısından önem arz etmektedir(3). 

Amaç: Bu olgu sunumunda laringeal konrometaplazi tanısı konulan 58 yaşında erkek hastanın 

klinik özellikleri, tanısı ve tedavi süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bulgular: 58 yaş erkek hasta, 8 aydır olan ses kısıklığı şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Bilinen ek 

hastalığı ve kullanılan ilacı olmayan hastanın 20 paket/yıl sigara öyküsü mevcuttu, 20 yıldır sigara 

kullanımı yoktu. Yapılan fizik muayenesinde sağ vokal kord ön 1/3’te hiperkeratotik lezyon 

mevcuttu, vokal kord hareketleri doğaldı (Resim 1). Yapılan kontrastlı boyun bilgisayarlı 

tomografide laringeal hava kolonu, diğer laringeal yapılar doğal olarak izlendi(Resim 2). Hastaya 

direkt laringoskopi + biyopsi yapıldı. Lezyondan yapılan biyopsi patoloji sonucu laringeal 

kondrometaplazi olarak raporlandı. Epitel altında atipi-mitoz içermeyen, hafif hipersellüler, Ki-67 

indeksi düşük, S-100 ile pozitif boyanan nodüler lezyon izlendi. Multidisipliner tümör konseyinde 

değerlendirilen hastaya takip kararı alındı ve hasta üç aylık yakın takibe alındı. 

Resim 1 
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Sağ vokal kord ön 1/3’te hiperkeratotik lezyon. 

Resim 2 
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Kontrastlı boyun bilgisayarlı tomografide laringeal yapılar doğal olarak izlendi. 

Sonuç: Laringeal kondrometaplazi, nadir görülen bir larinks kitlesidir. Tanısı patolojik olarak 

konulmaktadır. Larinkste kıkırdak tümörleri erkeklerde 3-4 kat daha fazla görülür. En sık 40-60 

yaşlarında görülmektedir(4). Tekrarlayan enflamatuar patolojiler, irritasyonun etyolojide yer 

aldığı düşünülse de kesin bir ajan belirlenememiştir(5). Hastalar öksürük,boyunda 

ağrı,disfaji,disfoni gibi semptomlar ile başvurmaktadır. Bu semptomlar kronik larenjit ile de 

karışabilmektedir. Bizim olgumuzda 8 aydır olan ses kısıklığı şikayeti mevcuttu.Radyolojik 

incelemede hava pasajını daraltan kitle olarak boyun görüntülemelerinde görülebilmektedir. 

Patognomik bulgu laringeal kitleler içerisinde makroskopik kalsifikasyonlar görülmesidir(6). MR 

görüntüleme daha az spesifiktir çünkü MR görüntülemenin kalsifikasyonlara duyarlılığı 

düşüktür(6).Laringeal kondrometaplazi glottis ve ventriküler bantlarda görülebilmektedir ancak 

semptom verebilmesi için minimum 1 cm boyuta ulaşması gerekmektedir(7). Klinikte nadir 

görülmesinin sebeplerinden birisi de budur. Yapılan postmortem çalışmalarda %1-2 oranında 

rastlandığı gösterilmiştir(2,7).Laringeal kondrometaplazinin tanısı patolojik inceleme ile 

konulmaktadır. Histolojik tanıda larinkste nodül ile tümör ayırıcı tanısında metaplastik ve normal 

kartilaj benzerliği karışıklığa sebep olabilmektedir. Bizim olgumuzda ise atipi-mitoz içermeyen, 

hafif hipersellüler, Ki-67 indeksi düşük, S-100 ile pozitif boyanan nodüler lezyon 

izlendi.Literatürde nadir olarak bulunan laringeal kondrometaplazi yayınlarında tedavi yöntemi 

olarak sıklıkla cerrahi tercih edilmektedir. Kitlenin total eksizyonu sıklıkla küratiftir(1). Bizim 

olgumuzda da cerrahi ile kitlenin eksizyonu sonrası, multidisipliner tümör konseyinde 3 ay aralıkla 

takip kararı alındı.Sonuç olarak bu gibi larinksin sık görülen benign ve malign lezyonlarının 

yanında nadir görülebilen kitlelerin ayırıcı tanısı önemlidir. Laringeal kondrometaplazinin geç tanı 

alması durumunda ise kondrosarkoma dönüşme riski bulunmaktadır. Nüks riski ve malign 

transformasyon riski nedeniyle hasta yakın takip altına alınmalıdır.KAYNAKLAR1.Demir, E., 

Atsal, G., Çelik, Ç., Yağcı, A., & Olgun, L. (2017). Nadir bir olgu: laringeal kondrometaplastik 

nodül. ENTcase, 3(1), 22-25.2.Orlandi A, et al. Symptomatic laryngeal nodular 

chondrometaplasia: a clinicopathological study. J Clin Pathol. 2003;56:976–73. Orlandi, A., 

Fratoni, S., Hermann, I., & Spagnoli, L. G. (2003). Symptomatic laryngeal nodular 

chondrometaplasia: a clinicopathological study. Journal of clinical pathology, 56(12), 976-977.4-

Cantrell RW, Reibel JF, Jahrsdoerfer RA, Johns ME. Conservative surgical treatment of 

chondrosarcoma of the larynx. Ann Otol Rhinol Laryngol 1980;89:567-715-Ryan Ka LL, et al. 

Ultrasound, CT and MRI Appearances of a Rare Symptomatic Laryngeal Chondrometaplasia: A 

Case Report. Iran J Radiol. 2015;12: 82766-Singh J, Black MJ, Fried I. Cartilaginous tumors of 

the larynx. Laryngoscope 1980; 90: 1872–9.7- Iyer PV, Rajagopalan PV. Cartilaginous metaplasia 

of soft tissues in the larynx. Case report and literature review. Arch Otolaryngol. 1981;107:573–5 

Anahtar Kelimeler: kondrometaplazi, larinks kitleleri, kıkırdak 
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 P08 

MEME KANSERLİ HASTADA METAKRON NAZOFARENKS 

ADENOKARSİNOMU 

Atike Gökçen Demiray1, Burcu Yapar Taşköylü1, Gamze Gököz Doğu1, Arzu Yaren1, 

Serkan Değirmencioğlu1, Burçin Çakan Demirel1, Tolga Doğan1, Melek Özdemir1, Taliha 

Güçlü Kantar1, Semra Taş1, Arif Kuş1 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji 

Giriş: Çoklu primer tümörler, aynı hastada eş ya da farklı zamanda birbirinden farklı gelişen 

tümörlerdir. Tüm karsinomaların %0,7- 11,7’i oranındadır. Oluşum mekanizmaları net olarak 

bilinmemektedir. Karsinogeneze ilişkin bazı teoriler mevcuttur. Genetik fonksiyon bozukluğu, gen 

mutasyonu, genetik instabilite gibi patolojilerde çoklu kanser gelişiminin tetiklenebileceği öne 

sürülmektedir. Ayrıca kemoterapi, radyoterapi ve yaşam süresinin uzaması ikinci malignite 

gelişimini artırmaktadır. Çoklu primer tümörler genel olarak senkron ve metakron tümörler olarak 

iki gruba ayrılmaktadır. İkinci tümör ilk tümör tanısından 6 ay sonra saptanırsa metakron, 6 ay 

içinde saptanırsa senkron tümör olarak adlandırılır.Meme kanserli hastalarda başka organ 

kanserlerinin gelişmesi normal popülasyona göre daha yüksek orandadır. Meme kanserli 

hastalarda diğer memede kanser gelişmesi de genel popülasyona göre 4-5 kat daha fazladır.Meme 

kanserini takiben en sık ikincil maligniteler sıklık sırasına göre endometrium, over, lösemi, akciğer 

kanseri, mide kanseri olarak sıralanmaktadır. Vakamızda 45 yaşında evre 1 meme karsinomu 

sonrası izlemde iken yaklaşık 6 yıl sonra ikinci primer nazofarenks karsinom gelişmiştir 

Amaç: Literatürde hiç bulunmayan ve nadir olabilecek bu olguyu ikincil primer malignitelere de 

dikkat çekmek amacıyla sunmayı amaçladık. 

Bulgular: Hastamıza 2014 yılında parsiyel mastektomi sonrası Evre 1 hormon reseptör pozitif, 

Her2 (-) invaziv duktal meme karsinom tanısı ile radyoterapi ve ardından hormonoterapi tedavisi 

verildi. Tamoksifen tedavisi 5 yıla tamamlandıktan sonra hasta izleme alındı. Tanıdan yaklaşık 6 

yıl sonra hasta boyunda şişlik nedeniyle tetkik edildiğinde nazofarenks sağ posterolateralde 46x33 

mm kitle,bilateral servikal metastatik lenf nodları saptandı.Alınan biyopside nazofarengeal 

adenokarsinom tespit edildi.Hastaya eşzamanlı kemoradyoterapi verildi.Sonrasında izleme alınan 

hasta 2 yıldır meme karsinomu ve nazofarenks karsinomu açısından hastalıksız takiplerine devam 

etmektedir. 

Sonuç: Literatür taramasında bizim olgumuza benzer bir olguya rastlanmadı. Primer tümörlü 

olgularda ikinci bir kanser gelişme riski, sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında, 1,29 kez daha 

fazladır. Hastamızda her iki kanserde erken evrelerde tespit edilmiş olup tamamen kür 

sağlanmıştır. Çoklu primer kanserlerde, birinci kanser gelişim bölgesinde veya yakınında sonradan 
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diğer kanserlerin gelişim olasılığı yüksektir. Bu durumda ‘saha etkisi’ nden söz edilmektedir. Saha 

etkisi, primer kanser bölgesindeki aynı karsinojenik ajanlara maruziyet veya genetik değişiklikler 

sonucunda farklı organlarda kanser gelişimi şeklinde özetlenebilir. İki cinsiyet için oral kavite 

kanserleri, farinks ca, kolorektal ca, melanoma için böyle bir ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Kadınlar için ayrıca meme kanseri ve mesane kanseri için saha etkisi belirgin 

bulunmuştur. Meme ve nazofarenks karsinomu için saha etkisinden bahsetmek mevcut verilerle 

yetersizdir 

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, nazofarenks karsinomu, metakron tümör 
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 P09 

MAKSİLLANIN DEV HÜCRELİ KEMİK TÜMÖRÜ: NADİR GÖRÜLEN 

OLGU 

Sermin Can1, Enes Sırma1, Muhammed Ayral1, Mehmet Akdağ1, İsmail Topçu1 

1Dicle Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı 

Giriş: Kemiğin dev hücreli tümörleri, genelde kemiklerin epifizlerinde ortaya çıkan, seyrek 

görülen, lokal agresif primer kemik tümörleridir. Yüz kemiklerinde nadir görülürler. Bizde bu 

çalışmada sağ maksillada dev hücreli kemik tümörü saptanan olguyu literatür eşliğinde sunuyoruz. 

Amaç: Dev hücreli tümörleri, kemiğin iyi huylu, lokal agresif bir lezyonlarıdır [ 1 ]. Dev hücreli 

tümör sıklıkla uzun kemiklerin meta-epifiz bölgesini, özellikle distal femur ve proksimal tibiayı 

etkiler ve yaşamın 2. ve 3.dekatlarında, kadınlarda yüksek bir insidansa sahiptir (2). 

Maksillofasiyal kemiklerde nadir görülür (3). Olgumuzda nadir görülen bir maksilla dev hücreli 

kemik tümörü vakasını sunuyoruz. 

Bulgular: 33 yaşında kadın hasta sağ yüz yarımında şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. 

Yaklaşık 2 yıl önce sağ maksilla bölgesinde nohut büyüklüğünde şişliğin başladığını, zamanla 

şişliğin büyüyerek göz altına kadar ilerlediğini ifade etmekteydi. Ağrı şikayeti olmayan hasta ateş, 

gece terlemesi, kilo kaybı tariflemiyordu. Fizik muayenede sağ maksiller bölgede süperiorda göz 

altına kadar ilerleyen, burun lateralinden zigoma ön sınırına kadar uzanan, ağız içinde sert damak 

sol yarıma kadar uzanım gösteren yaklaşık 4*5 cm boyutunda düzgün sınırlı ekspansif ağrısız kitle 

izlendi. Diğer baş boyun muayenesi doğaldı. Kontrastlı Maksillofasiyal BT raporunda ‘’ Sağ 

maksilla anteriorundan başlayıp sert damak mediale ve sol maksiller sinüs tabanına uzanım 

gösteren kemik yapıda lizise neden olmuş ekspansif karekterde, santralinde kistik alanlar içeren, 

İVKM sonrasında heterojen kontrastlanan lezyon ‘’ saptandı (Resim 1). Kitleden ince iğne 

aspirasyon biyopsisi yapıldı ve histopatolojik olarak ‘ Dev hücreli Fibrohistiyositik Tümör ‘ olarak 

raporlandı. Hastaya sağ total maksillektomi+ sol inferior maksillektomi planlandı. Maksillektomi 

yapılan operasyonda kitlenin süperiorda orbita tabanını invaze ettiği ve sol maksiller sinüs inferior 

sınırına uzandığı izlendi (Resim 2). Temiz cerrahi sınır elde edilerek kitle total olarak çıkarıldı. 

Resim 1 
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Paranasal BT askiyel kesit; Maksilla sağ kısmını dolduran ve sol kısma uzanımı olan kitle 

Resim 2 
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maksilladaki kitlenin intraoperatif görüntüsü 

Sonuç: Dev hücreli kemik tümörleri nadir görülen benign karekterde lokal agresif tümörlerdir. 

Maksilladan kaynaklanan dev hücreli tümör nadir görülen lokal agresif bir tümördür. Görüntüleme 

ve klinik bulgular tanı koymak için tek başına yeterli değildir. Tanı için patolojik örnekleme 

yapılmalıdır. Maksillofasiyal kemiklerin kemik lezyonlarının ayırıcı tanısında dev hücreli tümör 

akla gelmelidir. Yüz bölgesinde lezyon tespit edildiğine lokal agresif karekterde olduğu için geç 

müdahalelerde daha fazla estetik ve fonksiyonel kayıplara neden olabileceğinden hızlıca eksize 

edilmelidir. Yetersiz eksizyon yüksek nüks insidansına neden olabileceği için geniş ve tam 

eksizyon yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Maksilla, kemik tümörü, dev hücreli tümör 
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TRANSCRİPTOMİC LANDSCAPE OF HİGH-RİSK HUMAN PAPİLLOMA 

VİRUS (HR-HPV) POSİTİVE OROPHARYNGEAL SQUAMOUS CELL 

CARCİNOMA 

Muharrem Okan Cakir1, Onder Kirca2, Mustafa Ozdogan2, G. Hossein Ashrafi1 

1Cancer Theme, Department of Biomolecular Sciences, Faculty of of Health, Science, Social 

Care and Education, Kingston University London, United Kingdom 
2Division of Medical Oncology, Memorial Hospital, Antalya, Turkey 

Giriş: Oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC) is the most common type of head and 

neck cancer. Several risk factors are recognised in the pathogenesis of OPSCC including smoking 

and Human Papillomavirus (HPV) infection. High-risk HPV (HR-HPV) has been detected in about 

2 out of 3 OPSCC. However, scarce information exists regarding the genetic nature of OPSCC 

upon HR-HPV infection. 

Amaç: Our study aimed to investigate differences between the transcriptome of HPV positive and 

negative OPSCC by analyzing the RNA-seq data with advanced bioinformatic techniques. 

Bulgular: HPV-positive oropharyngeal squamous cancer samples were found to possess a distinct 

molecular signature. In the analysis of differentially expressed genes, the most upregulated genes 

in HPV-positive cancer samples are CDKN2A, KRT75, FAM3B, DSG1, MUC4, SPRR2G. 

Moreover, these upregulated genes were found to be associated with the evasion of immune 

responses against cancer and the activation of inflammation. 

Sonuç: The findings of our study highlight the dysregulation of multiple genes that might play a 

critical role in the pathogenesis of HR-HPV positive OPSCC. 

Anahtar Kelimeler: Oral Squamous Cell Carcinoma, HPV, Transcriptome 
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P13 

HİPOFARİNSK KARSİNOMUNA EŞLİK EDEN AKTİNOMİKOZ: 

LİTERATÜRDE İLK OLGU 

Buğra Subaşı1, Nadir Yıldırım1, Seçkin Akbal1, Cemal Aksoy1, Şahinde Atlanoğlu2, 

Ömer Yalçın3 

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Kütahya 
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kütahya 
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya 

Giriş: Aktinomiçes, insanın ağız boşluğunda, sindirim sisteminde ve genital sisteminde 

kommensal olarak görüllen, filamentli, gram pozitif, anaerobik bir bakteridir. Aktinomiçes 

türlerinin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonlar aktinomikoz olarak adlandırılır. Servikofasiyal 

aktinomikoz en sık görülen tiptir (yaklaşık %60), ikinci sıklıkta ise torasik aktinomikoz (%15-20) 

görülmektedir(1). Aktinomiçes granulomatöz hastalığa sebep olur ve sıklıkla mandibula üzeri ve 

komşuluğundaki servikofasiyal yumuşak dokularda ağrısız fluktuan lezyon olarak prezente olur. 

Fizik muayenede rekürren olarak drene olan fistül traktları ve bu fistül ağızlarında patognomonik 

sülfür granülleri görülebilir. Tanısı; gram pozitif boyanan ve bazofilik flamentöz yapılar içeren 

mikroorganizmanın mikroskobik olarak gösterilmesiyle konur. Laringofaringeal bileşkede 

tutulum oldukça nadirdir, literatürde bu bölgede tutulum saptanan birkaç olgu bildirilmiştir (2). 

Normal flora elemanı olan bu ajanın hangi mekanizmayla patojen mikroorganizma haline geldiği 

halen tam aydınlatılabilmiş değildir. Ancak doku bütünlüğünü bozacak travma, iyonize radyasyon 

maruziyeti, dental manupilasyon, malignite gelişimi gibi nedenlerle derin yumuşak dokulara 

inoküle olduğu düşünülmektedir. Hipofarenks karsinomu tüm baş boyun kanserlerinin %3-5’ini 

oluşturmaktadır(3,4). Gelişmiş ülkelerde sıkılığı çok daha az görüldüğü bildirilmiştir. Hipofarenks 

fizik muayenede zor vizuelize edilebilmekle birlikte hipofrenks kanseri ileri bölgesel tutuluma 

kadar genellikle bulgu vermediğinden sıklıkla geç dönemde tanı almaktadır. Hastaların çoğunu 

sosyoekonomik durumu zayıf, alkol ve tütün kullanım öyküsü olan hastalar oluşturmaktadır (3,4). 

Prognozu diğer baş boyun karsinomlarına göre daha kötüdür. Beş yıllık sağ kalım oranı % 40’dan 

daha az olduğu tespit bildirilmiştir (4). Hipofarenks kanserleri anatomik olarak sıklıkla piriform 

sinüs ve posterior duvar kaynaklıdır. Postkrikoid bölge tümörleri daha az sıklıkta görülmektedir 

(5,6). Hipofarenkste görülen maligniteler % 95 oranında yassı epitel hücreli karisnom görülmekle 

birlikte, adenokarsinom, sarkom ve lenfoma gibi maligniteler de görülebilir (4). 

Amaç: Bu çalışmada laringeal aktinomiçese eşlik eden hipofarenkste skuamöz hücreli karsinom 

saptanan hastamızı literatür ışığında sunmayı ve karsinogenez süreciyle birlikte mikrobiyotanın 

etkilenimini irdelemeyi amaçladık. 
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Bulgular: 39 yaşında erkek hasta tarafımıza 2 ay önce başlayan boğazda takılma, yutkunmada 

zorluk şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede orofarinks tabii, her iki nazal kavite açık ve 

nazofarinks mukozası salim idi. Fleksibl fiberoptik incelemede sol aritenoid posteriorunda, 

hipofarenksin postkrikoid bölümünden protrüdan kitle gözlendi. Vokal kordlar bilateral hareketli 

idi. Boyunda ele gelen lenfadenopati saptanmadı. Bilinen hipotiroidisi nedenli levotiroksin 

kullanmakta idi. Ayrıca 15 yıldır günde 1 paket sigara içen hastamızın alkol kullanım öyküsü 

bulunmamakta idi. Hastaya yapılan kontrastlı toraks ve boyun BT incelemede vokal kordlarda 

bilateral ödemle uyumlu görünüm izlendi, Patolojik kontrast tutulumu saptanmadı. Postkrikoid 

bölgeden direk laringoskopi eşliğinde alınan biyopsilerde maligniteye rastlanmadı ancak 

Actinomiçes ile uyumlu mikroorganizmanın bulunduğu nonkeratinize çok katlı yassı epitelde 

fokal erozyon, bol nötrofil, lenfosit izlendiği raporlandı. Hasta tümör konseyinde tartışılarak diode 

lazer eşliğinde postkrikoid bölgeden ikincil biyopsi planlandı. İşlem esnasında kitleden debulking 

amaçlı büyük parçalar çıkarılırken perforasyondan kaçınmak için özefagus kas tabakası derinlik 

sınırı olarak planlandı. Diode lazer eşliğinde yapılan biyopsi sonucu skuamoz hücreli karsinom 

olarak raporlandı. Hastaya total laringofarenjektomi ve bilateral boyun diseksiyonu operasyonu 

planlandı. 

Sonuç: Aktinomikoz, sıklıkla kitle benzeri bir lezyon şeklinde ortaya çıkabilen ve maligniteyi 

taklit edebilen kronik granülomatöz bir enfeksiyondur[ 3 ] Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

ağız hijyeninin iyileştirilmesiyle aktinomikoz insidansı azalmaktadır; ancak yine de klinikte 

görülebileceği akılda tutulmalıdır (7).Maligniteyi simüle eden aktinomikozla ilgili literatürün çoğu 

pulmoner aktinomikoz olgu sunumlarıdır (8,9,10). Literatürde baş boyun maligniteleri ile birlikte 

saptanan akkinomiçes nedenli abselerle ilgili yayınlar mevcut olup, akitomikozun hipofarinks 

karsinomu ile birlikteliği ile ilgili yayın bulunamamıştır (11). Hannah Wang ve ark yaptığı 

çalışmada baş-boyun bölgesi skuamöz hücreli karsinomlarında aktinomiçes türlerinin maligniteye 

zemin hazırlayabilceğini bildirmişlerdir(12). Literatürde hipofaringeal bölgede kitle ile başvurup 

malignite ön tanısıyla biyopsi yapılan bazı vakaların aktinomikoz tanısı alarak uzun süreli uygun 

antibiyotik tedavisi gerilediği ve aktinomiçesin hipofaringeal bölge tutulumunda maligniteyi taklit 

edebileceği bildirilmiştir (13,14).Hipofarinks karisonumu tedavisi, tümörün evresine göre 

yapılmakla birlikte tedavi seçenekleri arasında; cerrahi, kemoterapi (KT) ve radyoterapi (RT) 

mevcuttur(15). Genel yaklaşımda erken evre hastalıkta organ koruyucu yöntemler ön planda tercih 

edilmektedir. Bu yöntemler arasında; tek başına RT olabileceği gibi, KT ve RT birlikte 

uygulanabilmektedir. Son yıllarda minimal invaziv cerrahi yaklaşımlar (transoral lazer 

mikrocerrahi ya da transoral robotik cerrahi) özellikle erken evre, T1-2, tümörler için gündeme 

gelmiştir (16). İleri evre hastalıkta birçok merkezde tedavi tercihi; cerrahi sonrası adjuvan RT 

ve/veya KT şeklinde olmaktadır.Baş boyun kitleleleri ile başvuran hastalarda hastalarda mutlaka 

panendoskopik muayene yapılmalı ve uygun görüntülemeler istenmelidir. Bizim de olgumuzda 

olduğu gibi malignitelerle birlikte enfeksiyöz ajanlar birlikte görülebileceği akılda tutulmalıdır. 

Kaynaklar 1.Valour F, Sénéchal A, Dupieux C, Karsenty J, Lustig S, Breton P, et al. 

Actinomycosis: Etiology, clinical features, diagnosis, treatment, and management. Infect Drug 

Resist. 2014;7:183–972. Diaz A, Cyberski T, Singh A, Fenton D, Cipriani NA, Lusardi JJ, Corey 
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P14 

OLGU SUNUMU: PAROTİS AKSESUAR BEZİNDEN KAYNAKLANAN 

PLEOMORFİK ADENOM 

Ayşe Çeçen1, Dursun Mehmet Mehel1, Samet Aydemir1, Semih Van1 

1Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: Aksesuar parotis bezi, Stensen kanalına komşu ve ana parotis bezinden ayrı bir doku olarak 

tanımlanmaktadır. Aksesuar parotis bezi yaygın bir anatomik varyasyon olmasına rağmen, bu 

dokudan kaynaklanan tümörler oldukça nadir görülür (1). Aksesuar parotis bezin tümörleri tüm 

parotis bezi tümörlerinin %1 ila 7.7’sini oluşturmaktadır(2-4). Bu tümörler genellikle yanakta, 

Stenon kanalının hemen üzerinde, ağrısız kitle olarak ortaya çıkar. Tanıda muayene bulguları ile 

çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme 

ve bilgisayarlı tomografi en sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Preoperatif ince iğne aspirasyon 

biyopsisi de tanıya büyük ölçüde yardımcıdır. Aksesuar parotis bezinden kaynaklanan tümörlerin 

60’ı benign, %40’ının ise malign olduğu, en sık rastlanan benign tümörün pleomorfik adenom ve 

en sık malign tümörün ise mukoepidermoid karsinom olduğu bildirilmiştir(5). Bu tümörlerin 

yönetimi, hastalıktan kuşkulanmayı anatominin iyi anlaşılması ve titiz cerrahi yaklaşımını 

içerir(6). Sağ aksesuar parotis bezinden kaynaklanan bir pleomorfik adenom olgusu ve standart 

parotidektomi yaklaşımı ile cerrahi tedavisi sunulmuştur. 

Amaç: Aksesuar parotis bezinden kaynaklanan pleomorfik adenom olgusunda tercih edilen cerrahi 

yöntemin, klinik ve radyolojik bulgularla birlikte tartışılması amaçlanmıştır. 

Bulgular: 48 yaşında erkek hasta, 2 yıldır sağ yanakta var olan ve giderek büyüme gösteren kitle 

şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan muayenede sağda masseter kasın lateralinde ve 

zigoma altında 2x2 cm’lik, yarı fiske, sert kıvamlı kitle saptandı. (Resim 1) Yapılan ince iğne 

aspirasyon biyopsisi sonucu benign neoplastik lezyon, öncelikli tanı ise pleomorfik adenom olarak 

rapor edildi. Ultrasonografik incelemede konturları lobüle iyi sınırlı, belirgin vaskularitesi 

saptanmayan oval hipoekoik solid lezyon izlendi. MR incelemede ise sağda masseter kası lateral 

komşuluğunda parotis bezi yüzeyel lobu anterior kesimi ile yakın komşulukta parotis bezinde de 

sınırları net olarak ayırt edilemeyen T1AG'lerde hipointens, T2AG'lerde hiperintens olarak izlenen 

heterojen kontrastlanma gösteren yaklaşık 25x18 mm boyutlarında solid kitle lezyon izlendi. 

(Resim 2) Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu benign neoplastik lezyon, öncelikli tanı 

ise pleomorfik adenom olarak rapor edildi. Hasta genel anestezi altında standart parotidektomi 

yaklaşımı ile Modifiye Blair insizyonu yapıldı. Fasiyal sinir ana trunkustan itibaren ortaya 

konuldu. Zigomatikotemporal ve sevikofasiyal dallar, stensen kanalı takip edilerek 2x2 cm’lik 

kitle aksesuar lob ile superfisyal parotidektomi materyaline eklendi (Resim 3) Fasyal sinirin 

bukkal ve zigomatik dalları takip edildi. Bukkal ve zigomatik dallar kitleyi sarmalamıştı ve her iki 
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dalın arasından kitleyle yakın komşuluk içerisindeki Stenon kanalı izlenmekteydi. Kitle, fasiyal 

sinirin dalları korunarak parotis yüzeyel lobundan ayırılmadan çıkarıldı. Hastanın postoperatif 

fasiyal sinir muayenesi doğal izlendi.Patoloji sonucu pleomorfik adenom olarak bildirildi. 

Resim 1 

 

Resim 2 
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Sağ masseter kası lateralinde parotis bezi yüzeyel lobu anterior kesimi ile yakın komşulukta 

T1AG'lerde hipointens, T2AG'lerde hiperintens olarak izlenen heterojen kontrastlanma gösteren 

yaklaşık 25x18 mm boyutlarında solid kitle lezyon  

Resim 3 

 

Fasiyal sinirin ve kitlenin intraoperatif görüntüsü 

Sonuç: Hastaların çoğunda olduğu gibi, bizim olgumuz da yanakta ağrısız, giderek büyüyen kitle 

şikâyeti ile başvurdu. Ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme ile kitlenin tipik olarak 

aksesuar parotis bezi kaynaklı tümoral kitle olduğu saptandı. Yapılan ince iğne biyopsisinde 

pleomorfik adenom öncelikli tanı olarak verildi. Uygulanmakta olan cerrahi yaklaşımlar; standart 

parotidektomi-preauriküler insizyon ile parotidektomi yapmaksızın eksizyon, orta yanak 

insizyonu ile kitlenin direkt eksizyonu, ağız içinden eksizyon ve endoskop yardımı ile eksizyon 
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olarak sıralanabilir. Gerek kozmetik gerekse geniş bir cerrahi görüş ile uygun şekilde eksizyona 

fırsat tanıması ve postop fasiyal sinir fonksiyonlarının minimal olarak etkilenmesi nedeniyle, 

aksesuar parotis bezi tümörlerinde en çok önerilen ve tercih edilen cerrahi yöntem standart 

parotidektomi ve facelift yaklaşımı ile cerrahidir. Xie ve arkadaşları 5 hastada uyguladıkları küçük 

preauriküler insizyondan endoskopik yaklaşımla aksesuar parotis bez tümörlerinin eksizyonu 

yöntemini uygulamış ve bir yıllık izlemde post operatif komplikasyon ve nüks olmadığını 

bildirmişlerdir (7). Aksesuar parotis bezi tümörleri tipik olarak fasiyal sinirin bukkal ve zigomatik 

dalları arasında, Stenon kanalının superolateralinde ve masseter kasın lateralinde yerleşir. Orta 

yanak insizyonu ile tümöre direkt yaklaşım fasiyal sinirin özellikle bukkal ve zigomatik dalları ile 

Stenon kanalını tehlikeye atmaktadır. Johnson ve Spiro orta yanak yaklaşımı ile %40 post operatif 

fasiyal sinir disfonksiyonu bildirmişlerdir (3). De Riu ve arkadaşları ise, yalnızca Stenon kanalının 

posteriorunda, masseter kasın anterior sınırında ve küçük tümörler için orta yanak ya da ağız 

içinden yaklaşımın tercih edilebileceğini, bu yerleşimdeki tümörlerde fasiyal sinirin tehdit altında 

olmadığını bildirmişlerdir. Yazarlar, bunun dışındaki tümörlerde parotidektomi ya da 

parotidektomi yapılmaksızın standart preauriküler yaklaşımla cerrahinin uygun olacağını 

vurgulamışlardır (8). Gerek kozmetik gerekse geniş bir cerrahi görüş ile uygun şekilde eksizyona 

fırsat tanıması ve postop fasiyal sinir fonksiyonlarının minimal olarak etkilenmesi nedeniyle, 

aksesuar parotis bezi tümörlerinde en çok önerilen ve tercih edilen cerrahi yöntem standart 

parotidektomi- facelift yaklaşımı ile cerrahidir (2,5,9,10). Yang ve ark. standart parotidektomi–

facelift insizyonu ile eksizyon uyguladıkları 32 hastadan oluşan literatürdeki en geniş serilerinde, 

benign tümör nedeniyle opere edilen vakaların tümünde postop fasiyal sinir fonksiyonunun 

simetrik olduğunu, malign tümör nedeniyle opere edilen 8 vakanın ise 3’ünde geçici fasiyal parezi 

geliştiğini bildirmişlerdir. Serilerindeki en büyük kitle 3x4 cm olarak bildirilmiştir (2). Luke J. 

Pasic ve arkadaşlarının yaptığı sistematik incelemede parotidektomi ile yapılan aksesuar lob 

rezeksiyonlarının, tek başına aksesuar lob rezeksiyonlarına göre daha düşük komplikasyon 

oranlarına sahip olduğu çıkarılmıştır (11). Biz de olgumuzda düşük komplikasyon oranları 

sebebiyle preaurikuler-standart parotidektomi insizyonu yaklaşımını tercih ettik. Sonuç olarak, 

yanak bölgesinde kitle ile başvuran bir hastanın ayırıcı tanısında, aksesuar parotis bezi tümörleri 

de yer almalıdır. Uygun preoperatif değerlendirme için manyetik rezonans görüntüleme, 

bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi gibi tetkiklerle kitlenin parotis bezi ile ilişkisi mutlaka 

ortaya konulmalıdır. Küçük ve anterior yerleşimli kitleler dışında orta yanak ya da ağız içinden 

yaklaşım tercih edilmemelidir. Genel olarak preaurikuler- standart parotidektomi insizyonu ile 

eksizyon primer cerrahi yöntem olmalıdır. Cerrahi sırasında fasiyal sinirin bukkal ve zigomatik 

dalları ile Stensen kanalı titizlikle korunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Aksesuar bez, Parotidektomi, Pleomorfik adenom 
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P16 

UZUN SÜRELI 5-FU TEDAVİSİNE BAĞLI DİRENÇLİ HİPOKALSEMİ 

GELİŞEN METASTATİK HİPOFARENKS KANSER OLGUSU 

Tolga Doğan1, Burçin Çakan Demirel1, Taliha Güçlü Kantar1, Melek Özdemir1, Semra 

Taş1, Arif Kuş1, Atike Gökçen Demiray1, Burcu Yapar Taşköylü1, Serkan Değirmencioğlu1, 

Arzu Yaren1, Gamze Gököz Doğu1 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Denizli 

Giriş: İleri evre skuamöz hücreli baş boyun kanserlerinde, konkomitan radyoterapi ile birlikte 

cisplatin ve/veya cetuximab kullanılır. İndüksiyon tedavisinde ise genelde cisplatin bazlı 

kemoterapiler tercih edilmektedir. Bu tedaviler hipokalemi, hipomagnezemi ve hipokalsemi başta 

olmak üzere elektrolit bozukluklarına yol açabilmektedir. (1,2) 

Amaç: 5 Fluorourasil kemoterapisine bağlı olarak gelişen nadir gözüken dirençli hipokalsemi 

vakamızı sunmak istedik. Kemoterapiye bağlı gelişebilecek elektrolit bozukluklarına dikkat 

çekmeyi amaçladık. 

Bulgular: 57 yaş erkek hasta boyun sağ yanında şişlik şikayeti ile başvurdu. Boyun BT’de sağ 

piriform sinüste lezyon, boyun sağ düzeyde büyüğü 32*22 mm boyutta, santralinde kistik 

komponenti bulunan metastatik lenf nodları izlendi. Uzak metastaz saptanmadı. Hastanın yapılan 

biyopsi sonucu skuamöz hücreli karsinomla uyumlu olarak geldi. Hastaya sağ radikal boyun 

diseksiyonu + parsiyel larenjektomi yapıldı. Patolojisi skumaöz hücreli karsinomla uyumlu olarak 

geldi.Hasta T2N2M0 (Evre 4a) olarak değerlendirildi. Carboplatin-5fu ile eşzamanlı 

kemoradyoterapi verildi. Boyundaki patolojik lenf nodların devam etmesi üzerine 3 kür 

docetaksel-cisplatin-5 fluorouracil kemotarapisi verildi. Tam yanıt alındı. Tedavisiz izleme alınan 

hastanın 2.yılında boyundaki lenf nodlarının tekrar progrese olması ve akciğer metastazları 

saptanması üzerine cisplatin-5fu-cetuximab tedavisi başlandı. 8 kür cisplatin-5fu-cetuximab 

tedavisi verildi. Hasta gelişen cisplatin alerjisi nedeniyle son 3 kürünü cisplatin kemoterapisiz 

olarak aldı. Cetuximab’a bağlı grade 3 cilt toksititesi gelişmesi üzerine hastaya pliazon krem ve 

doksisiklin başlandı,döküntüleri geriledi. Hastanın tedavisi sırasında kalsiyum düzeyi 5,66 mg/ dl 

ölçüldü, düzeltilmiş kalsiyum düzeyi 6,4 mg/ dl olarak hesaplandı. Kramp ve kasılma şikayeti olan 

hastaya intravenöz kalsiyum replasmanı verildi. Oral tedavi kalsiyum replasmanı başlandı, istenen 

25 hidroksi vitamin d düzeyi 7,37 ug/l olarak gelmesi üzerine d vitamini replasmanı başlandı. 

Hastanın istenen kontrol tetkiklerinde replasmana rağmen istenen kalsiyum düzeyi 5,91 mg/dl 

ölçüldü. Bunun üzerine uzun süreli 5- florourasil tedavisine almasına sekonder aktif d vitamini 

eksikliği düşünüldü. Hastaya kalsiyum replasmanı ile birlikte aktif d vitamini başlandı. Hastanın 

bir hafta sonraki istenen kontrol tetkilerinde kalsiyum düzeyi 8,65 mg/ dl ölçüldü. Hasta tedavisine 

halen devam etmektedir. 
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Sonuç: Baş boyun kanserli hastalar metastatik dönemlerinde çoklu sıra tedaviler almakta olup, 

aldıkları kemoterapiye bağlı oluşabilecek yan etki yönetimi önemlidir. Oluşabilecek elektrolit 

bozukluklarını yakından takip etmeli, replasmanları zamanında yapılmalıdır. Bu da hastalarımızın 

tedaviye uyumunu arttırıp, tedavinin yan etkisine bağlı gelişebilecek komplikasyonları 

azaltacaktır. 

Anahtar Kelimeler: 5 FU, hipofarenks kanseri, aktif D vitamini 
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 P17 

METASTATİK ÖZEFAGUS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERDE 

NİVOLUMAB DENEYİMİ 

Çağlar Köseoğlu1, Nuri Karadurmuş1, Musa Barış Aykan1 

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı 

Giriş: Özofagus kanseri gastrointestinal sistem kanserlerinin %7’sini oluşturmaktadır. Histolojik 

alt tip olarak en sık yassı hücreli karsinom (SCC) ve adenokarsinom görülmektedir. Hastaların 

%50-60’ı tanı anında lokal ileri veya metastatik evrededir. En sık akciğer, karaciğer ve kemiğe 

metastaz yapmaktadır. Biz burada metastatik özofagus kanseri tanılı ve nivolumab altında uzun 

süredir takip altında olan olguyu sunmayı amaçladık. 

Amaç: Metastatik özafagus SCC Nivolumab tedavisinin etkinliğini değerlendirmek 

Bulgular: 33 yaşındaki erkek hasta disfaji, odinofaji ve kilo kaybı nedeniyle Mart 2018’de 

başvurmuştur. Sigara ve alkol öyküsü pozitif olan hastanın yapılan tetkiklerinde demir eksikliği 

anemisi, vitamin b12 eksikliği ve malnüstrisyon ile uyumlu laboratuvar değerleri mevcuttu. 

Çekilen PET/CT’de özefagus üst 1/3’lük kısımda kitle, servikal vertebralarda metastaz ve boyunda 

yaygın lenf nodu metastazları saptanmıştır. Hastadan endoskopik biyopsi yapılmıştır. Biyopsi 

sonucu skuamöz hücreli karsinom olarak sonuçlanan hastaya sistemik kemoterapi başlanmıştır. 

Devamında eş zamanlı kemoradyoterapi de alan hastanın kontrollerinde progresyon saptanması 

üzerine hastaya endikasyon dışı Nivolumab başvurusu yapılmıştır. Başvurusu olumlu sonuçlanan 

hastaya Mayıs 2019’da Nivolumab 180mg/21gün şeklinde başlanmıştır. Eylül 2019’da tama yakın 

cevap elde edilen hasta, Ekim 2022’ye kadar Nivolumab altında progresyonsuz takip edilmiştir. 

Hasta halen Nivolumab tedavisi ile takip altındadır. 

Sonuç: Metastatik özafagus SCC hastalarında sistemik kemoterapi sonrası progrese olan 

hastalarda, ikinci basamak tedavi olarak, bir PD-1 inhibitörü olan Nivolumab’ın iyi bir alternatif 

olacağı unutulmamalıdır. PD-1 inhibitörleri ile metastatik özefagus SCC hastalarında uzamış 

sağkalım elde etmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: özefagus kanseri, PD-1 inhibitörleri, nivolumab 
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PAROTİS BEZ TÜMÖRÜNDE NADİR GÖRÜLEN BİR METASTAZ: OLGU 

SUNUMU 

Burçin Çakan Demirel1, Tolga Doğan1, Melek Özdemir1, Taliha Güçlü Kantar1, Semra 

Taş1, Arif Kuş1, Burcu Yapar Taşköylü1, Atike Gökçen Demiray1, Serkan Değirmencioğlu1, 

Arzu Yaren1, Gamze Gököz Doğu1 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıbbi Onkoloji Kliniği 

Giriş: Tükürük bezi malignitesi nadir görülen malignitedir. Baş-boyun tümörlerinin yaklaşık %6-

8’ini oluşturmaktadır. Tükürük bezi tümörlerinin en sık görüldüğü bölge parotis bezidir ve bu 

tümörlerin yaklaşık %80 ile 85'ini oluşturur.Parotis lezyonlarının yaklaşık dörtte üçü benign ve 

yaklaşık yüzde 25'i maligndi. Tükürük bezi malignitesinin etyolojisine bakıldığında net 

olmamakla birlikte viral enfeksiyonlar (EBV,HİV,HPV), travma, sigara ve genetik faktörler 

sorumlu tutulmaktadır. Tükürük bezi tümörlerinin uzak metastazları en sık akciğer( %63) olmak 

üzere kemik (%31), karaciğer (%14), beyin(%7),cilt(%4) diğer uzak metastaz yerleridir. Ancak 

tükürük bezi duktal karsinomu yaygın servikal lenf nodu ve uzak metastaz yapma eğilimi ile 

karakterizedir. 

Amaç: Nadir görülen bir tümör olan tükürük bezi tümörünün nadir görülen metastazından 

bahsetmek istedik.Agresif bir tümör tipi olması ve uzak metastazlarının atipisi yönünden her 

zaman dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmak istedik. 

Bulgular: 56 yaş erkek hasta Şubat 2017’de tarafımıza başvurmuştu.Öyküsünde 50 paket/yılı 

aşkın sigara kullanımı mevcut olup ek hastalığı bulunmamaktaydı.Boyunda solda ele gelen şişlik 

ve ağrı şikayeti ile başvurdu.Yapılan muyanesinde malign ön planda düşünülen hastanın evreleme 

amaçlı çekilen Pet CT’de sol parotis bezi bezinde 1,5 cm nodüler lezyon (Suv max: 6.2) ve bilateral 

servikal zincirde multipl metastatik lenf notları, mediastende prevasküler alanda metastatik lenf 

nodları saptanmıştı. Sol parotis bezinden yapılan tru-cut biopsisinde (Mart 2017): tükürük bezi 

duktal karsinomu ile uyumlu olarak değerlendirildi. Evre 4 olarak değerlendirilen hastaya 6 kür 

cisplatin,doksorubusin,siklofosfomid tedavisi verildi.Hastanın kontrol değerlendirmesinde 

yapılan görüntülemesinde tedaviye tam yanıtlı olarak değerlendirildi. Mediasten ve her iki servikal 

lenf nodlarına 60 gy RT uygulandı. Takiplerinde nüks gelişen hastaya 4 kür cisplatin-vinorelbine 

tedavisi uygulandı tedaviye yanıtlı olarak değerlendirildi. İzleminde nüks kuşkusu olması üzerine 

çekilen Pet CT’de servikal, mediasten ve axiller lenf nodlarında patolojik FDG tutulumu saptanan 

hastada axiller lenf nodundan biopsi alındı.Tükürük bezi duktal karsinomu metastazı ile uyumlu 

geldi.Tümör mutasyon yükü yüksek olması nedeniyle immünoterapi tedavisi planlandı. Hasta ngs 

sonucuna göre dış merkezde takibine devam ettiği sırada 2 kür pembrolizumab tedavisi almış olup, 

yanıtsız olarak değerlendirilmiş ve cobimetinib tedavisi başlanmış.Takibinde grade 3-4 dermatit, 
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döküntü, ve sol kolda belirgin lenfödem gibi yan etkiler gelişmesi nedeniyle tedavisi 

durduruldu.Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu merkezde batında yaygın defans rebaundu 

olması nedeniyle akut batın,perforasyon düşünülerek opere edildi.Sağ hemikolektomi yapılan 

hastanın patolojisi tükrük bezi duktal karsinomu metastazı ile uyumlu saptandı. 

Sonuç: Tükürük bez tümörü en sık 60-65 yaş aralığında görülür ve erkeklerde kadınlara göre daha 

sık rastlanmaktadır. Hastamızda da görüldüğü gibi hızlı büyüyen, ağrılı ve sert bir kitle şeklinde 

ve genellikle fasial paralizinde eşlik ettiği tümörlerdir.Hızlı büyüme ve metastaz yapma eğiliminde 

olan malign tümörler olduğu için erken tanı ve tedavi ile daha iyi kür oranı sağlanabilir.Hastamızda 

olduğu gibi farklı bölgelerin metastazı agresif seyri nedeniyle bu nadir tümörde nadir bir metastaz 

olarak akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: tükürük bezi tümörü, kolon metastazı 
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KAROTİS CİSİM TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU 

Buğra Subaşı1, Cemal Aksoy1, Seçkin Akbal1, Nadir Yıldırım1, Mehmet Korkmaz2 

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Kütahya 
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kütahya 

Giriş: Glomus tümörleri (paragangliyoma, kemodektoma), nöral krestten kaynaklanan 

kemoreseptörlerden köken alan tümörlerdir. Karotid bifurkasyondaki kemoreseptörlerden 

kaynaklandığında bu tümörler glomus karotikum adını alırlar. Yavaş büyüyen tümörlerdir. MR 

incelemelerle takip, radyoterapi ve cerrahi eksizyon, tedavide kullanılan yöntemlerdir. Preoperatif 

intravasküler embolizasyon, glomus karotikum tümörlerinin cerrahi eksizyonunu 

kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada bir olgu üzerinden literatür ışığında glomus karotikum 

tümörleri ve bu tümörlerde operasyondan önce uygulanan embolizasyon tartışılmıştır. 

Amaç: Glomus tümörleri, vücutta değişik lokalizasyonlarda bulunan kemoreseptörlerden köken 

alan bir grup tümördür. Nöral krestten kaynaklanan kemoreseptör hücreleri, kandaki parsiyel 

oksijen basıncı, parsiyel karbondioksit basıncı ve asit baz dengesine duyarlı paraganglion 

hücrelerdir [1,2]. Baş boyunda görülen glomus tümörleri; orta kulaktan kaynaklandığında glomus 

timpanikum, boyun üst kısmında nervus vagus boyunca lokalize olduğunda glomus vagale, juguler 

bulbustan kaynaklandığında glomus jugulare, karotid bifurkasyon hizasında lokalize olduğında 

glomus karotikum ve süperior larengeal sinirden kaynaklandığında ise glomus laringikum olarak 

isimlendirilir. Glomus tümörleri yavaş büyüyen tümörlerdir ve hasta tarafından yıllarca tolere 

edilebilirler. Bazı hastalarda radyoterapi, büyüme hızını yavaşlatmaktadır. Esas olarak boyunda 

kitle ve çevre kraniyal sinirlere bası yaparak semptomatik hale gelirler. Çoğunlukla benign 

karakterlidir. %3 oranında malignleşme potansiyeli vardır. Literatürde %10 oranında metastaz 

bildirilmiştir[3]. Genç hastalarda tümörün cerrahi yaklaşımla çıkartılması önerilirken, yaşlı 

hastalarda manyetik rezonans (MR) incelemelerle takip ve radyasyon tedavisi ön planda 

düşünülmektedir [4,5]. Karotis cisim tümörleri sıklıkla cerrahi yöntemlerle tedavi edilmekle 

birlikte yüksek oranda vaskülarize olmaları nedeniyle cerrahi eksizyon oldukça komplikedir [6]. 

Bu lezyonların cerrahisindeki esas ilerleme, girişimsel radyoloji ve anjiyoembolizasyon 

yöntemlerinin 1980’li yıllarda başlayan gelişimiyle sağlanmıştır. Bu yöntemlerle eksizyon 

öncesinde tümörün vasküler beslenmesi kontrol altına alınarak cerrahi sırasındaki kan kaybı ve 

dolayısıyla perioperatif komplikasyonlar dramatik olarak azaltılmıştır [7].Bu çalışmada, glomus 

karotikum tanısıyla preoperatif dönemde girişimsel radyoloji tarafından endovasküler 

embolizasyon uygulanan ve cerrahi eksizyon yapılan hastamızı literatür eşliğinde sunmayı 

amaçladık. 
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Bulgular: Olgumuz 36 yaşında kadın hasta, boynun sol tarafında ağrısız şişlik şikayeti ile 

tarafımıza başvurdu. Fizik muayenede, sol boyun zon 2 de yaklaşık 2 cm çapında, vertikal eksende 

hareketsiz, horizontal eksende minimal hareketli sert kitle palpe edildi. Hastamızın genel kulak 

burun boğaz muayenesi ve panendoskopik incelemesi doğal izlendi. Ek hastalığı ve devamlı 

kullandığı ilaç yoktu. Hastaya yapılan ultrasonografik değerlendirmede, sol servikal zincir zon 2a 

da 23x15 mm boyutlarında hilusu seçilen, hiler ve subkapsüler belirgin kanlanma artışı görülen 

şüpheli lenfadenopati raporlandı. Kanlanma artışı nedeniyle biyopsi yapma kararı verilmeden önce 

doppler ultrason istendi. Renkli doppler ultrasonda sol karotid bifurkasyon seviyesinde internal 

karotis ve eksternal karotisi iterek yaylandıran, 2 cm çapında hipervasküler kitle izlenerek glomus 

karotikum lehine değerlendirildi. BT anjiyografi ile belirtilen lokalizayondaki kitlenin glomus 

karotikum ile uyumlu olduğu doğrulandı. Kontrastlı boyun MR ile de kitlenin yapısı ve çevre 

dokular ile ilişkisi değerlendirildi (Resim 1). Olguya kitle eksizyonu ve preoperatif intravasküler 

embolizasyon planlandı. Operasyondan 48 saat önce, sol femoral arterden girilerek sol karotis 

Digital substruction angiografi (DSA) yapıldı ve tümörün ana besleyici arteri olan asendan 

farangeal artere selektif olarak kateterizasyonla embolizasyon uygulandı. Tümör %95 oranında 

devaskülarize edildi (Resim 2). Operasyonda karotis bifurkasyona oturan kitle asendan farangeal 

arter bağlanarak enblok olarak çıkartıldı. Kitle etrafındaki lenf nodları temizlenerek patolojiye 

gönderildi. Hastada intraoperatif veya postoperatif herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Kitlenin 

patolojik tanısı paraganglioma (glomus karotikum) olarak bildirildi. Kitlenin histolojik 

incelemesinde; vaskularize fibröz septalarla ayrılmış, “Zellballen adaları” olarak adlandırılan 

patognomonik görünümün izlendiği raporlandı. Kitle etrafından çıkarılan lenf nodları reaktif 

olarak raporlandı. 

Resim 1 
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Kontrastlı boyun MR koronal kesitte T1 sekansta glomus karotikum için patognomonik 

kanlanma paterni olan ‘gülen yüz’ görüntüsü. 

Resim 2 

 

İntravasküler embolizasyon işlemi esnasında kitlenin anjiografide görülen kanlanma paterni.  

Resim 3 
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Kitlenin internal karotis, eksternal karotis ve internal juguler ven ile komşuluğu. 

Resim 3 

 

Kitlenin intraoperatif görünümü.  

Sonuç: Paragangliomalar nadir görülen tümörler olup, baş boyun bölgesi tümörlerinin yaklaşık 

%0.6’sını, tüm neoplazilerin yaklaşık %0.03’ünü oluştururlar [8]. Karotid cismi tümörü olan 

vakaların en sık şikayeti boyunda yavaş büyüyen, ağrısız kitledir. Tümör boyutu arttıkça nörolojik 

semptomlar, disfaji, odinofaji, ses kısıklığı gibi şikayetler eklenebilir [9]. Karotid cismi tümörleri 
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görüntülemesinde arteriografi altın standarttır. DSA, spiral BT arteriografi ve renkli Doppler 

görüntüleme operasyon öncesi tanıda kullanılabilir. Günümüzde kabul görmüş primer tedavi 

cerrahidir. Operasyon öncesinde tümörün vasküler beslenmesi kontrol altına alınarak cerrahi 

sırasındaki kan kaybı ve dolayısıyla perioperatif komplikasyonları azaltmak amacıyla 

intravasküler kemoembolizasyon uygulanabilir. İşlem planlanan rezeksiyondan 2-4 gün önce 

yapılmalıdır. İşlem sırasında intrakranial embolizasyon riski vardır. Ayrıca, embolizasyon 

inflamatuar cevabı artırarak, subadventisyal diseksiyonu zorlaştırabilir. Ancak deneyimli 

nöroradyologların elinde embolizasyona bağlı arter komplikasyonlarının (rüptür, emboli) %1’in 

altında olduğu bildirilmiştir[10]. Baş boyun bölgesi yerleşimli tümörler arasında küçük bir grubu 

oluşturan karotid cisim tümörlerinin, klinik, radyolojik ve morfolojik özellikleri bilinmeli, 

boyunda kitle şikayeti ile gelen olgularda bu nadir antite de akılda tutulmalıdır.KAYNAKLAR 1. 
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 P21 

LİNGUAL YERLEŞİMLİ TİROİD 

Ayşe Çeçen1, Dursun Mehmet Mehel2, Doğukan Özdemir1, Asude Ünal2, Seda Nur Cihan1 

1Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: Ektopik tiroid, 2-4. trakeal halkalar arasındaki normal tiroid lokalizasyonu dışında tiroid 

dokusu bulunmasıdır ve en sık görülen tiroid disgenezilerinden biridir(1). Çogunlukla 

embriyolojik hayatta dil ön 2/3 ile arka 1/3 arasında bulunan foramen caecumdan başlayarak 

tiroglossal ductus içinden pretrakeal normal lokalizasyonuna migrasyonu sırasında meydana gelen 

anomaliler sonucunda oluşur(2). Prevelansı 1/100.000-300.000 olarak bildirilmiştir(1). Ektopik 

yerleşimli tiroid dokusu %90 oranında foramen caecum lokalizasyonunda kalır ve lingual tiroid 

olarak adlandırılır(3). Ektopik yerleşimli tiroid, genellikle asemptomatik olmakla birlikte, disfaji, 

disfoni, üst hava yolu obstrüksiyonu, soğuk intoleransı, güçsüzlük, kilo alma, yorgunluk, kabızlık 

gibi klinik hipotiroidizm semptomlarına da yol açabilir(4). 

Amaç: Sunumda lingual yerleşimli tiroid dokusu bulunan anne ve kızının klinik özellikleri, tanı 

ve tedavi süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bulgular: OLGU - 1 41 yaşında kadın hasta (kızı), dil arkasında şişlik, yemek yerken takılma ve 

yutma güçlüğü şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Özgeçmiş ve soy geçmişinde özellik yoktu. 

Yapılan fizik muayenede sağ ağırlıklı dil kökü yerleşimli, üzeri vaskülarize mukoza ile kaplı, 

orofarinksi yaklaşık %25 dolduran, 2*2 cm lezyon mevcuttu (Resim 1A). Diğer KBB muayeneleri 

doğaldı. Boyun muayenesinde doğal lokalizasyonunda tiroid gland palpabl değildi. Yapılan boyun 

ultrasonografisindede sol lob boyutları 17x6 mm ve içinde 12x6 mm boyutta lobüle konturlu 

anekoik kistik nodül izlendi. Tiroid fonksiyon testlerinde TSH: 11.23 mIU/L, T3: 3.32 mIU/L, T4: 

0.95 mIU/L idi. Kontrastlı boyun bilgisayarlı tomografide dil kökünde 26 mm ebatında, hiperdens, 

hipervasküler ve oval şekilli lezyon mevcuttu (Resim 1B). Sağda parankim izlenmedi (Resim 1C). 

Tc 99m ile yapılan tiroid sintigrafisinde boyunda tiroid bezi lojunda aktivite tutulumu izlenmedi. 

Ayrıca boyun orta hat süperior kesimde dil köküne uyan alanda ektopik tiroid dokusuna ait 

olabilecek (lingual tiroid?) fokal aktivite tutulumu dikkati çekti. Orofarinksi kısmen kapatan ancak 

ciddi solunum sıkıntısına neden olmayan hasta Endokrinoloji kliniği ile beraber takip altına 

alındı.OLGU-2 87 yaşında kadın hasta (anne), yutma güçlüğü ve nefes darlığı şikayetleri ile 

tarafımıza başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde solda dil kökünde 3*3 cm boyutunda, 

vaskülarize görünümlü, orofarinksin yaklaşık %75’ini dolduran lezyon mevcuttu (Resim2 ). Diğer 

KBB muayeneleri doğaldı. Tiroid kendi lokalizasyonunda palpe edildi. Boyun ultrasonografisinde 

tiroid bezi sağ lob boyutları 42x18x19 mm, sol lob boyutları 49x20x22 mm ölçüldü. İsthmus 

kalınlığı 5.5 mm ölçüldü. Sol lob orta zon anteriorda 20x15 mm boyutta iyi sınırlı, ince hipoekoik 
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halolu heterojen hiperekoik nodül izlendi. Ayrıca büyüğü isthmusta 8 mm çapında olmak üzere 

sağ lobta birkaç adet iyi sınırlı izoekoik birkaç adet nodül izlendi. Tiroid fonksiyon testlerinde 

TSH : 1.67 mIU/L idi. Kontrastlı boyun bilgisayarlı tomografide solda dil kökü posterior 

komşuluğunda 3 cm ebadında hipodens lezyon izlendi. Bu düzeyde hava kolonu daralmıştı (Resim 

2B). Tiroid sol lobda hipodens nodüller izlendi(Resim 2C). Tc99m ile yapılan tiroid sintigrafisinde 

tiroid bezi sağ lob orta kesimde hiperaktif nodül ile ilgili olabilecek artmış aktivite tutulumu 

dikkati çekmişti. Bezin diğer kesimlerinde aktivite dağılımı homojen, uptake submandibular 

bezlerle karşılaştırıldığında normal sınırlardadır. Ektopik yerleşimli tiroid dokusunda aktivite 

tutulumu izlenmedi. Normal yerleşimde, fonksiyonel tiroid dokusu olan ve tiroid fonksiyon testleri 

de normal sınırlarda olan hastanın orofarinksi dolduran ve solunum sıkıntısına yol açan lingual 

tiroidi bulunması sebebiyle cerrahi operasyon planlandı. 

Resim 1A 

 

Endoskopik bakıda sağda dil kökünde üzeri vaskülarize mukoza ile kaplı lingual tiroid dokusu 

görünümü.  

Resim 1B 
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Kontrastlı boyun BT’de dil kökü posterior komşuluğunda 26 mm ebatında olan hiperdens 

hipervasküler yuvarlak şekilli lezyon. 

Resim 1C 
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Pretrakeal bölgede normal lokalizasyonunda tiroid parankimi izlenmedi.  

Resim 2A 

 

Endoskopik bakıda solda dil kökünde vakülarize görünümlü, pasajı kapatan, 3*3 cm boyutunda 

düzgün sınırlı kitle mevcut.  
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Resim 2B 

 

Kontrastlı boyun BT’de solda dil kökü posterior komşuluğunda 3 cm ebatında hava kolonunu 

daraltan hipodens lezyon.  

Sonuç: Ektopik yerleşimli tiroid, nadir görülen, embriyogenez sırasında tiroid bezi migrasyonunda 

oluşan anomaliler nedeniyle meydana gelen, sıklıkla lingual lokalizasyonda görülen tiroid 

disgenezisidir. Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte TTF-1 ve TTF-2 transkripsiyon 

faktörlerinde meydana gelen bir hata nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir(5). Kadınlarda 4-6 kat 

fazla görülür ve sıklıkla 2. dekatta tanı alır (6). Sıklıkla asemptomatik olmakla birlikte, kitle 

etkisine bağlı disfaji, hava yolu obstrüksiyonu, nefes darlığı ve disfoni gibi şikayetlere neden 

olabilir(4). Normal lokalizasyonunda tiroid dokusu bulunmaması veya nonfonksiyonel olması 

ektopik yerleşimli tiroidin de nonfonksiyonel olması durumunda hastalar hipotiroidizm 

semptomları ile başvurabilmektedir (7). Ektopik yerleşimdeki tiroid dokusu fonksiyonel veya 

nonfonksiyonel olabilir. Tanıda fizik muayene, ultrasonografi, BT, MR gibi görüntüleme 

yöntemleri, tiroid sintigrafisi kullanılabilmektedir. Kiniğimize benzer şikayetlerle başvuran anne 

ve kızında lingual yerleşimli tiroid dokusu saptandı. Bu durum patogenezde genetik sebeplerin 

olabileceğini göstermektedir. Birinci olgumuzda lingual yerleşimdeki tiroid dokusunda sintigrafik 

olarak aktivite saptanmış olmakla birlikte, tiroid fonksiyon testlerinde subklinik hipotiroidi 

saptanmış medikal tedavi için yönlendirilmiştir. İkinci olgumuzda, tiroid normal yerleşiminde ve 

boyutta, normofonksiyonel idi. Ektopik tiroid dokudu asemptomatik ise takip edilebilir. 

Semptomatik ise kitle etkisini azaltmak ve lezyonu küçültmek amacıyla tiroid hormon supresyon 

tedavisi kullanılabilmektedir (2,8). Solunum sıkıntısı, yutma güçlüğü durumunda, supresyon 

tedavisi ile küçülme sağlanamayan durumlarda radyoiyod tedavisi veya cerrahi tedavi 
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düşünülebilir. Malignite şüphesi, kanama, ülserasyon gibi durumlarda transoral veya eksternal 

yaklaşımla tedavi uygulanabilir(1,9).KAYNAKLAR1. Ibrahim, N. A., & Fadeyibi, I. O. (2011). 
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SMARCB1 (INI-1)-DEFİCİENT SİNONAZAL KARSİNOM: OLGU SUNUMU 

VE LİTERATÜR İNCELEMESİ 
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1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı 
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 

Giriş: Sinozasal sinüs kanserleri(SSNK), baş boyun kanserlerinin %3-5’ini oluşturur. Bu tümörler 

nonspesifik semptomlar nedeniyle ileri evrelerde teşhis edilir ve kötü prognoz ile ilişkilidir. 

SMARCB1(INI-1) eksikliği olan SSNK, nazal kavite ve paranazal sinüslerin nadir fakat lokal 

agresif bir malignitesidir. SMARCB1 eksikliği olan SSNK ilk olarak 2014 yılında tanımlanmış ve 

2017 yılında DSÖ'nün Baş ve Boyun Tümörleri Sınıflandırmasının 4. baskısında sinonazal 

undifferansiye karsinomun bir alt kümesi olarak kabul edilmiştir. 

Amaç: Olgu52 yaş kadın hasta, koku alma duyusunda kayıp, burun kanaması ve diplopi şikâyeti 

ile başvurdu. Muayenede sol nazal boşluğu dolduran kitle ve sola bakışta ağrı mevcut. Radyolojik 

incelemede sol nazal pasajı dolduran, orbita ve maksiller sinüs medial duvarını destrükte eden, 

retroorbital yağlı dokuya ve sol maksiller sinüse taşan, medial rektus kasını invaze eden, optik 

siniri yaylandıran, frontal kemik taban kesiminde de destrüksiyon oluşturarak sol inferior frontal 

kortekside invaze eden, 52x32x41mm boyutunda heterojen çok yoğun hipermetabolik aktivite 

gösteren yumuşak doku lezyonu(primer), sol servikal zon 2 ve 4'te hafif düzeyde hipermetabolik 

aktivite gösteren lenf nodları(LN) tespit edilmiştir. Biyopside Pankeratin(+), INI, P40, P16, CK7, 

CK20, Sinaptofizin, S100, Vimentin, PAX8, GATA3 ve HMB45 ile negatif boyanma tespit edildi. 

SMARCB1(INI-1) kayıplı SSNK tanısı alan hasta tümör kurulunda görüşüldü ve unrezektable 

olarak kabul edildi. 3 kür indüksiyon kemoterapisi(KT) uygulanan hastada retroorbital yağlı doku 

ve medial rektus kas invzayonunun gerilemesi üzerine tedaviye kemoradyoterapi(KRT) ile devam 

edildi. Hastaya çift ark VMAT tekniği ile primer tümör ve tutulu LN 212cGy/33fr, orta riskli 

volüme 180cGy/33 ve elektif LN 165cGy/33fr radyoterapi(RT) planlandı. 03.08.2022 tarihinde 

tedavisi tamamlanan hastanın değerlendirilmesinde tama yakın cevap tespit edildi. Klinik 

şikayetleri de gerileyen hasta takip edilmektedir. 

Şekil 1: A) Tedavi öncesi PET/BT B)Tedavi sonrası PET/BT 
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Bulgular: TartışmaLiteratürde SMARCB1 eksikliği olan SSNK 200den az hasta bildirilmiştir. 

Diğer sinonazal malignitelerle karşılaştırıldığında, ileri evrede ortaya çıkan, metastaz eğilimi olan 

oldukça agresif bir tümördür. Bu tümörün agresif doğası, SMARCB1 ekspresyonunun kaybını 

yansıtır. Bu gen, SWItch/Sukroz Non-Fermente kompleksinin bir parçası olan ve kromatinin 

yeniden modellenmesinde işlev gören ve hasarlı DNA'nın onarımı ve hücre büyümesi de dahil 

olmak üzere çeşitli hücresel işlevlerle ilişkili bir proteini kodlar. Tedavi stratejisinde, diğer agresif 

SSNK tiplerinin tedavisinden elde edilen deneyim kullanılmaktadır. Radikal rezeksiyon ve 

ardından adjuvan RT, potansiyel olarak rezeke edilebilir hastalık için ise KRT standart tedavi 

olarak kullanılır. Öte yandan, indüksiyon KT takiben cerrahi ve adjuvan RT araştırılmıştır ve bir 

faz II randomize kontrollü çalışmada(NCT03493425) değerlendirilmektedir. Literatür vaka 

sunumları ve küçük vaka serileri ile sınırlıdır. Agaimy ve ark. 39 hastadan oluşan çalışmasında 

SSNK hastaların 1/3ünde uzak metastaz geliştiğini göstermiştir. Wang LW ve ark. 15 hastalık 

çalışmasında median sağkalımı 39ay, 3yıllık sağkalım oranını ise %51,8 olarak bulmuştur. Lee 

VH ve ark. Çalışmasında T4b tümörün sağkalım üzerinde bağımsız prognostik faktör olduğunu 

ifade etmiştir. 

Sonuç: SMARCB1 eksikliği olan SSNK kötü prognozlu son derece agresif bir sinonazal 

malignitedir. Erken teşhis ve multi tedavi modalitesi daha iyi sağkalım için gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Sinonazal kanser, SMARCB1, kemoradyoterapi 
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