
• 40 yaşında,

• Ekim 2008, tarama amaçlı meme US ve MG
– Sol meme AİK’da 7 mm çaplı asimetrik dansite

• Meme MR
– Sol meme AİK’da 9x8 mm, belirgin kontrast 

tutulumu gösteren BI-RADS 4 kitle



• Kasım 2008, tru-cut biyopsi
– İnvaziv duktal karsinom

– Histolojik grade II

• Sol kadranektomi, SLNB



• Patoloji raporu
– IDK, 8 mm, hist gr I, nükl gr I
– 3 adet SLN
– 1 lenf nodunda 3 adet metastaz odağı (0.1, 0.2 ve 

0.3 mm) 
– Evre T1b N1mi
– ER (-)
– PR (+)
– HER-2/NEU (-)



• Abdominal US
– KC ve pankreas normal olarak değerlendirildi

• Kemik sintigrafisi ve AC grafisi
– Metastatik bulgu yok

• PET-CT



• PET-CT
– KC segment 4,5,6 yerleşimli, en büyüğü 3.2 cm 

boyutlarında, hipermetabolik (SUVmax=4.78) 
lezyonlar

– Sağ surrenal glandda non-spesifik artmış FDG 
tutulumu



• Üst Abdomen MR
– KC’de, en büyüğü 20 mm çaplı, T2 ağırlıklı

incelemelerde minimal hiperintens, T1 ağırlıklı
incelemelerde belirgin hipointens sinyal 
özelliklerinde çok sayıda metastatik lezyonlar

– Pankreas boynunda 13 mm çaplı, T2 ağırlıklı
incelemelerde izointens, T1 ağırlıklı incelemelerde 
belirgin hipointens sinyal özelliklerinde tümöral 
lezyon



• Tümör markerleri
– CEA 0.8 ng/mL

– CA 19-9 11.7 U/mL

– CA 15-3 13.11 U/mL



• Aralık 2008, Abdominal Doppler US
– KC’de, her iki lobda çok sayıda solid ve 

hiperekojenik özellikte tümöral lezyonlar öncelikle 
metastaz lehine değerlendirilmiştir

– Pankreas bş-gövde bileşkesinde, hipoekojenik 
özellikte, lobüle konturlu solid tümöral lezyon ve  
pankreatik kanalda genişleme (1.7 mm)

– Ayırıcı tanıda öncelikle pankreasın nöroendokrin 
tümörü ve buna bağlı karaciğer metastazı
düşünülmelidir



• KC İAB
– Düşük grade’li nöroendokrin tümör ile uyumlu 

olarak kromogranin ile pozitiflik

• Biyokimya
– Kromogranin A 40 ng/mL (<100 ng/mL)

– Gastrin 15.4 pg/mL (13-115 pg/mL)

– Kalsitonin 25.4 pg/mL (0-5 pg/mL)



• Boyun US
– Sağ lob üst zonda 6.3 mm çaplı, düzgün konturlu, 

hipoekoik rim gösteren solid nodül 



• KC tru-cut
– KC’de nöroendokrin karsinom metastazı
– Mitoz: 0/10 BBA
– Nekroz yok
– Kromogranin A yaygın pozitif
– Synaptophysin yaygın pozitif
– ER negatif
– PR %50 pozitif
– Ki-67 %2 pozitif



• Sol meme kadranektomi materyali
– Nöroendokrin karsinom
– Kromogranin A yaygın pozitif
– Synaptophysin yaygın pozitif
– ER negatif
– PR %20 pozitif



• Patolojik yorum
– Sol meme kadranektomi materyali ve karaciğer 

biyopsisi histopatolojik ve immunohistokimyasal 
özellikleri açısından benzer özelliktedir

– Memedeki nöroendokrin karsinom için primer-
metastatik ayrımı yapmak mümkün değildir

– Pankreastaki kitle ve kalsitonin yüksekliği 
nedeniyle MEN sendromu açısından araştırılması
önerilir



• Kasım 2000, Abdominal US
– Pankreas korpusta 16 mm çaplı, solid yapıda, 

hipoekoik lezyon

• Abdomina CT
– Pankreasta parankimden ayırt edilebilen patolojik 

görünüm saptanmamıştır



• Ayırıcı tanıda neler düşünülmeli?

• Kesin tanı için eldeki veriler yeterli mi?

• İleri tetkik gerekli mi?

• Tedavi seçenekleri nelerdir?


