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• R.G.

• 58 yaşında erkek hasta

• Şikayet: Yutarken takılma hissi



HİKAYE

• Son 2 aydır ara sıra olan yutarken özellikle katı 
gıdalara karşı takılma hissi, ara sıra midede 
yanma

• İştahsızlık ,mide bulantısı, kusma, epigastrik 
ağrı, reflü,karın ağrısı, sarılık,kilo kaybı yok



• Etiyolojiye yönelik yapılan gastroskopide 
(15.10.2008)

Distal özofagusta darlık yapan, ülsere, tabanı 
nekrotik  tm kitlesi + proksimalinde barret ile 
uyumlu bulgular



• Kitleden alınan bx ( 15.10.2008)

Adenoca

• Tüm batın MRI ( 19.10.2008)

Distal özofagus ve özofagogastrik bileşkede 
konsantrik heterojen kalınlık artışı

Kc.de 6 adet metastaz



• ÖZGEÇMİŞ: Umblikal herni op. ( 2007)

• SOYGEÇMİŞ:  Özellik yok

• SİGARA: 50 paket/yıl

• ALKOL: Sosyal içici

• ALLERJİ : Bilinen yok

• KULLANDIĞI İLAÇLAR: Lansor 1x1 (ara sıra)



FİZİK MUAYENE

• Genel durumu iyi,Bilinci  açık, Oriente-koopere

TA: 130/85 mmHg, Nbz: 91/dk ritmik, SS: 18/dk, A: 36.8 C

ECOG PS:1 

• Sistem muayenesinde patolojik bulgu yok.



LABORATUAR

• Hemogram

• BFT

• KCFT                       Normal sınırlarda

• Lipid profili 



• PAAG (28.10.2008): Malignite / metastaz yok 

• Abdominopelvik BT ( 28.10.2008) :

- Kc.de en büyüğü 29x18 mm 6 adet lezyon

- Perigastrik 19x13 mm LAP

- Mide antrumunda dolma defekti ( ödem olabilir, 

tümöral lezyon net ayırt edilememekte )





• Metastatik GEJ adenoca tanısı konan hastaya

Protokol kapsamında  (DOX rejimi) (21 günde 1 )

Başlangıç : 11.08, VYA:2.09 m2

• Taxotere 50 mg/m2, 1. gün 

• Oxaliplatin 100 mg/ m2,   1. gün

• Capecitabin  2x625mg/m2



2. kürden sonra –Grade 2 el-ayak send

Capecitabin - grade 1 olana kadar 
ertelendi- sonrasında düşük 
doz olarak devam edildi.

• 11.08  ..…DOX

• 12.08  ….. DOX ilk 3 kür

• 01.09  ….. DOX 







İlk 3 kür sonrası

• Metastatik kitle ve LAP larda belirgin        : PR

Tedaviye devam 

Met: %80-90 küçülme tüm odaklarda

Perigastrik LAP: %80 küçülme

GE bileşkede yumuşak doku kitlesi       özaf. duvar kalınlaşması



• 3 kür daha tx aldı ( 27.01.09- 10.03.09) (6. kür sonrası )

Batın BT ( 03.03.09 )

Cevap : PR 

Kc. de 2 adet met. lezyon mevcut… %28 ve %60 küçülme;

Perigastrik LAP ta : %20 küçülme 

Özofagusta kalınlaşma : yok



• 3 kür daha verildi. ( 31.03.09 - 12.05.09 )

( 9. kürde Grade 2 nöropati nedeniyle oxaliplatin dozu %25 a )

Batın BT ( 16.06.09 )

Kc.deki lezyonlarında tam cevap +

Mide duvarında kalınlaşması >%50

Perigastrik LAP tam remisyon





• 10-11. kür DOX  ( 01.06.09 – 07.07.09 )

• 07.09 – oxaliplatin anaflaksisi: + …. Stop

12. kür  DX aldı. (29.07.09)

Batın BT(08.09 ) 

Tam remisyon devam etmekte



Özet olarak hasta toplamda

11 kür DOX        1 kür DX tedavisi aldı



12. Kür sonrası Grade 2 nöropatisi geliştiğinden
tedavi stop

Ancak 1 ay sonra nöropati halen devam etmekte 
Capesitabin dışı nedenlere bağlı 

düşünüldü

Klinik yarar olabileceği düşünülerek nöropatiye 
rağmen Capecitabin tekrar başlandı (08.09 )



• 10.09 - 12.09 – 01.2010 Batın BT

( Tekli Capecitabin altında )

Ölçülebilir hastalık yok

(Mayıs 2009 dan beri - 6 kür sonrası )



• Hastada 15 gündür yutarken takılma hissi : +



• 03.2010 Batın BT

Midede dolum defekti, antrumda 
kalınlaşma ( Capecitabin stop )

PET/CT ( 04.2010 )

GE bileşkede malign karakterde 
yoğun düzeyde FDG tutulumu 
(SUVmax: 8.7)







• Gastroskopi (14.04.10) : 

Özofagus distalinde malin görünümlü kitle

( lümeni % 50 dolduran, düzensiz sınırlı )

Bx: Adenoca 

Palyatif  RT ( 17.05.2010-04.06.2010)



Kontrol PET / CT ( 08.10 ):

Tedaviye sekonder parsiyel yanıt

( Özofagus distalinde patolojik- SUV max 6.0 )



• Halen başka bir merkezde takip edilen 
hastanın RT sonrasında lokalde progresyon :+

Cerrahi ???         tartışılıyor



TEŞEKKÜRLER


