
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk 

Onkoloji Bilim  Dalı 
 

6 Ekim 2021 Çarşamba 

 

İnt Dr Bengisu GENÇ 

Arş. Gör. Halime ASLAN 

 

 

 

 



15 yaş 6 aylık erkek 

Şikayet: Sağ göğüs üst dış tarafta şişlik 

 

Hikaye: 15 Mayıs 2021 tarihinde sağ göğsünün 
üst dış tarafında ani gelişen ve hızlıca büyüyen 
yaklaşık portakal büyüklüğünde ağrısız, sınırları 
belirli ve dokunmak ile hareket eden kitle 
şikayeti ile Derince Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde çocuk cerrahisine başvurmuş.  



Hastamız 120.8 kg ile bize başvurduğunda 
fitness sporu ile ilgilenmeye yeni başlamış ve bir 
ayda 6 kg kaybı olmuş. 

 

Gece terlemeleri aralıklı az miktarda olmuş.  
 

Ateşlenmesi olmamış.  



Özgeçmiş: Miadında 3750 gr CS ile doğmuş. 
YDYBÜ ve sarılık öyküsü yok. Fototerapi 
almamış. Aşıları takvimine uygun olarak 
zamanında yapılmış. 2015 yılında sünnet olmuş. 
10 Haziran 2021 kitle eksizyonu yapılmış. 
Bilinen allerji öyküsü yok.  

Soygeçmiş: Anne: 40 yaş, sağ-sağlıklı 
                   Baba: 42 yaş, sağ-sağlıklı 
              1. Çocuk: Hastamız 
              2. Çocuk: 10 yaş, erkek, sağ hidronefroz  
              3. Çocuk: 8 yaş, erkek, sağ gözde kayma 
Anne ve baba arasında akraba evliliği 
mevcut. (Dayı-Hala çocukları)  
Ailede erken yaşta malignite öyküsü 
mevcut. (Dede ve babaanne kolon ve kemik 

kanserinden vefat etmiş)  



Vücut Ağırlığı: 120.8 kg  
Boy: 181 cm 

Vücut Yüzey Alanı: 2.4 m2  
 

Fizik Muayene: Cilt turgor ve tonusu doğal. 
Döküntü izlenmedi. Sağ klavikula altında 
laterale uzanan yaklaşık 6 cm 
büyüklüğünde akıntı izlenmeyen operasyon 
skarı mevcut.  
Lenfoadenopati izlenmedi.  

Orofarenks doğal, mukozit izlenmedi. Bilateral 
akciğer sesleri doğal, ral ve ronküs yok. S1 (+) S2 
(+) Ek ses ve üfürüm yok.  





AKŞ: 117.7 mg/dL   
Üre: 15.1 mg/dL 

Ürik Asit: 5.2 mg/dL 

Kreatinin: 0.69 mg/dL 

Total Bil: 0.5 mg/dL 

Direkt Bil: 0.16 mg/dL 

AST: 37.4 U/L 

ALT: 36.7 U/L 

LDH: 246 U/L 

Total Protein: 68.9 g/L 

Albumin: 46.2 g/L 

Globulin: 22.7 g/L  

 

 

 

 Düzeltilmiş Na: 140.3 mmol/l 
 K: 4.61 mmol/L  

 Cl: 100 mmol/L 

 Düzeltilmiş Ca: 9.63 mg/dL 

 Mg: 2.29 mg/dL 

 P: 3.61 mg/dL 

 

WBC: 7940/mm3 

 NEU: 3760/mm3 

 LYM: 3460/mm3 

 HGB: 13.7 g/dL 

 HCT: %39.4 

 MCV: 76 fL 

 PLT:257000/mm3 

 

 



26 Ağustos 2021 tarihinde PET çekilen 
hastamızda; sağ omuz ve aksilla 
anteriorunda cilt altı yağlı doku içerisinde 
bulunan nodüler lezyonlarda ve sağ 
pektoral kas anteriorunda yağ dokusu 
içinde bulunan nodüler lezyonda izlenen 

anormal artmış FDG tutulumları büyük 
olasılıkla malign doku ile ilgilidir.  Diğer 
vücut bölgelerinde malign doku varlığını 
düşündürecek tarzda artmış metabolik  aktivite 
tutulumu gösteren bir odak izlenmemiştir.  







PATOLOJİK BULGULAR  
Sağ göğsünün üst dış tarafında ani gelişen ve 

hızlıca büyüyen yaklaşık portakal büyüklüğünde 
ağrısız, sınırları belirli ve dokunmak ile hareket 
eden, ele gelen kitle. 

 

Bir ayda 6 kg kaybı. 
 

PET: Sağ omuz ve aksilla anteriorunda cilt altı 
yağlı doku içerisinde bulunan nodüler 
lezyonlarda ve sağ pektoral kas anteriorunda yağ 
dokusu içinde bulunan nodüler lezyonda izlenen 
anormal artmış FDG tutulumları büyük 
olasılıkla malign doku ile ilgilidir 

 



ÖN TANILARINIZ NELER? 
 
 



Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Patoloji Bölümü: Nodüler ve lobüler gelişim 

gösteren küçük belirgin nükleollü, 

veziküler nükleuslu, sitoplazmik sınırları 
belirsiz,uniform küçük hücre 

tabakalarından oluşan tümoral lezyon 
izlenmiştir. 



Fokal alanlarda belirgin miksoid zemin ve 
makro-mikrokistik alanlar dikkati çekmiştir. 
Belirgin pleomorfizm veya nekroz görülmemiştir. 

 

Mevcut morfolojik ve immunohistokimyasal 
inceleme sonuçları ile olguda ön planda: 

 Az differansiye sinoviyal sarkom veya BCOR 

genetik değişiklikli sarkom  

 

başta olmak üzere undifferansiye yuvarlak hücreli 
sarkom ayırıcı tanıya alınmıştır. 
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                                                                                   TEŞEKKÜRLER… 


