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Olgu 1 

Erken Evre Seminom  



 



 



 



 



 



• M.E. 36 Y 

• Aralık 2009 

 Sol testiste kitle tanısı ile müracaat  

 AFP ve HCG: normal  

 Tüm Batın BT : Normal 

 Evre I 

21.Aralık 2009 tarihinde sol orşiektomi 

 



• 23.12.2009 Patoloji; 
 

• Makroskopi:Üzerinde 6cm uzunlukta spermatik kord bulunan, 
5*3*3cm boyutlarında orşiektomi materyali.Kesitinde 2.5cm çaplı, 
beyaz renkli testis içinde sınırlı tm içermektedir.  
 

• Mikroskopi:Kesitlerde atrofik değişiklikler gösteren testis dokusu 
yanısıra, düzensiz sınırlı malign tm görülmektedir. Tümör belli bir 
patern yapmayan, ince fibrovasküler bantlar ile bölünmüş hücre 
kümelerinden oluşmaktadır.Örneklerde teratömatöz veya başka bir 
germ hücreli tm komponenti saptanmamıştır. Tümör tümüyle testis 
içinde sınırlıdır. Tunika veya spermatik kord invazyonu mevcut 
değildir. Cerrahi sınırlar normaldır. 
 

• Tanı: Klasik seminom - pT1NoM0 



• Bu hali ile hastaya takip önerilmiş, 
 

• Siz olsaydınız ne yapardınız? 
 

• ilaveten gözlem altında tutulan hastaların yapılan tetkiklerle 
aldıkları risk hakkındaki görüşleri  -Sn.Kuzgunbay 
 

• Seminom nedeniyle paraaortik konformal radyoterapi 
yapılan hastanın sekonder malignite gelişme riski%0.9 
olarak daha önce bildirilmişti*. Bu riskin varlığına rağmen 
radyoterapi yapılıp yapılmaması ?-Sn.Ağaoğlu  
 

• KT yapılması halinde hangi KT protokolunu  niçin ? ve 
bunun uzun dönem yan etkilerin tartışılması -Sn. Erman 
 

*Akmansu M. Ve ark. 20.UKK Abstract book s: 187, 2013 



• 12.3.2014 : Abdomen BT de sol paraaortik alanda 12mm çaplı LAP,SMA-SMV 
trasesinde sağ alt kadranda mezanter yağ planlarında milimetrik LAP 
 

• 17.3.2014 PET-BT: BT de batında yaklaşık 12mm çapında izlenen paraaortik lenf 
nodunda artmış 18F FDG tutulumu izlenmektedir SUVmaks:3.8. Batında diğer 
alanlarda izlenen subsentimetrik lenf nodlarında patolojik tutulum 
izlenmemektedir.  
 

• 26.3.2014: BT Bir başka merkezde tekrar inceleniyor. Solda paraaortik alanda renal 
venin hemen inferiorunda inferio mezanterik venin hemen arkasında yuvarlaklık 
indeksi bozulmuş 1*1 cm boyutlu patolojik görünümlü LAP. Tek oluşu ve çevresinde 
başka milimetrik LAP olmaması nedeniyle metastaz açısından anlamlı. 

• 22.3.2014: PLAP <5 
   LDH  162 IU/L  (90-240) 
   AP  62 IU/L  (33-107) 
   HCG <1.20mIU/ml (0-5) 
   AFP 1.81ng/ml (0-8,78) 





• Hastaya 30.4.2014-26.5.2014 tarihleri arasında 180c/Gy fraksiyon 
günlük dozdan 17 fraksiyonda toplam 3060cGy IMRT tedavisi  

• 16.10.14   AFP 1.87ng/ml  (0-8,78) 
    HCG <0.1 mIU/ml  (0-5) 
    LDH 211 IU/L  (90-240) 
    AP 62 IU/L  (33-107) 

 
• Siz olsaydınız ne yapardınız? 
 
 Rady.onk.açısından doz , tdv tekniği ve yaklaşımın  tartışılması 

Sn.Ağaoğlu 
 Tıbbı onkologdan yaklaşım olarak KT düşünür müydü? Tartışılması 

Sn.Erman 



• NCCN guideline, bu vak’a deneyimi ve sizin 
tecrübeleriniz doğrultusunda erken evre klasik 
seminom için öneriniz?  

 



• Salon Görüşünde değişiklik oldu mu? 



 




