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UNCORRECTED PROOF

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Omuz ağrısı olan hastanın yüzünü de muayene ediyor muyuz?
Do we inspecting the patient face who has shoulder pain?
Yüksel ERKIN,

Zeynep ISSI

Özet
Pancoast tümörü ya da superior sulkus tümörü, nadir görülen bronkojenik karsinomlardandır. Erken dönemde omuz ağrısı en
sık semptomdur Bizim hastamızda omuz ve kol ağrısı şikayetiyle gelmesi nedeniyle diğer başvurduğu polikliniklerde öncelikle
muskuloskeletal nedenler ve radikülopati açısından tetkik edilmiş ve yüzündeki horner sendromu dikkat çekmemişti. Aynı
zamanda hasta da, ağrısı ön planda olması nedeniyle, bu durumdan şikayetçi değildi. Anhidrozisin yüzü ve boyun bölgesini
kapsaması nedeniyle preganglionik horner sendromu düşünülen hastadan ileri görüntüleme istenildi. Pancoast tümörü olan
hastaların %50’sinden azı ilk tanıda rezektabl lezyonlara sahip olurlar. Akciğere yönelik şikayetleri daha az ve geri planda olan
bu hastalarda muskuloskeletal hastalıklar öncelikle düşünülür ve tanı koyulması gecikir ya da yanlış tanı alırlar. Bu nedenle kol
ve omuz ağrısı ile gelen hastalarda ayrıntılı muayene ve anamnezin önemi büyüktür.
Anahtar sözcükler: Akciğer kanseri; Horner sendromu; omuz ağrısı; pancoast.

Summary
Pancoast tumor or superior sulcus tumor is a rare bronchogenic carcinoma. In the early period, shoulder pain was the most
common symptom. In our patient, due to complaints of shoulder and arm pain, he was examined primarily for musculoskeletal causes and radiculopathy in the other outpatient clinics and Horner’s syndrome on her face was not noticed. At the same
time, the patient was not complaining his Horner because the pain was on the front. Because of the inclusion of the anhidrosis
of the face and neck region, advanced imaging of the patient with preganglionic horner syndrome is desired. Less than 50% of
patients with pancoast tumor have resectable lesions at the first diagnosis. Musculoskeletal disorders are considered primarily
in these patients who have little and background complaints about lung related, and diagnosis is delayed or misdiagnosed.
For this reason, the importance of detailed examination and anamnesis is great in patients with arm and shoulder pain.
Keywords: Lung cancer; Horner’s syndrome; shoulder pain; pancoast.

Giriş
Pancoast tümörü ya da superior sulkus tümörü, nadir görülen bronkojenik karsinomlardandır. Bronkojenik karsinomların yanı sıra enfeksiyon, anevrizma
gibi diğer nadir nedenler de pancoast sendromuna
yol açabilir Erken dönemde omuz ağrısı en sık semptomdur. Ağrı ipsilateral kolda ulnar sinir trasesini izleyerek aşağıya kadar da yayılabilir. Bu klinik özellikler,
torasik girişte tümörün yaptığı tutuluma göre değişebilir. C8 ve T1-2 sinir köklerine uyan dağılımdaki
şiddetli ağrı, Horner sendromu (ipsilateral miyozis,
pitozis,enoftalmus ve anhidrozis) ve eşlik eden intrinsik el kaslarının zaafiyeti, klinikte Pancoast-Tobias
sendromu olarak adlandırılır.[1]

Pancoast tümörü olan hastaların %50’sinden azı ilk
tanıda rezektabl lezyonlara sahip olurlar. Akciğere
yönelik şikayetleri daha geri planda olan bu hastalarda muskuloskeletal hastalıklar öncelikle düşünülür
ve tanı koyulması gecikir ya da yanlış tanı alırlar. Bu
nedenle kol ve omuz ağrısı ile gelen hastalarda ayrıntılı muayene ve anamnezin önemi büyüktür.[1,2]

Olgu Sunumu
Otuzdokuz yaşında erkek hasta 20 gündür olan şiddetli sağ kol ve omuz ağrısı nedeniyle ağrı polikliniğine başvurdu. Ağrı polikliniği başvurusu öncesinde
ağrısı nedeniyle beyin cerrahisi, acil servise başvuru-
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Şekil 2. (a) Pet BT’de sağ akciğer apikalinde ve posteriorunda
hipermetabolik kitle görünümü. (b) Pet BT’de sağ akciğer apikalinde ve posteriorunda hipermetabolik kitle görünümü.

Şekil 1. PAAC görüntüsünde sağ 1, kot hizasında dansite artışı.

su mevcuttu ve non steroid antiinflamatuvar (NSAİ)
ile kısmi rahatlaması olan hastanın, servikal görüntülemesinde C3-C4 seviyesinde santral bulging saptandı. Elektromiyografisinde, incelenen sinir yanıtları
normal aralıkta bulunmuştu. Hastanın özgeçmişinde
gastrit dışında bilinen hastalığı yoktu, proton pompa
inhibitörü kullanmaktaydı. Sigara kullanımı, 25 paket/yıl’dı. Muayenesinde sağ göz kapağında pitozis,
miyozis, enoftalmusu mevcuttu ve sorgulandığında
sağ yüz, sağ boyun ve omuza doğru terlemede azalma ifade ediyordu. Sesi nazoneydi. Diğer nörolojik
muayene bulguları normal sınırlardaydı. Yirmi gün
önce olan, giderek azalan yutma güçlüğü de tarif
ediyordu. Kan tetkiklerinde Hemoglobin: 13,1 g/dL,
WBC: 11,6 10^3/µL, Folik asit: 2,6 olarak sonuçlandı,
diğer laboratuar değerleri normal aralıktaydı. Beyin
Magnetik Rezonans (MR) tetkikinde bilateral frontoparietal bölgede derin beyaz cevherde non spesifik,
T2 ve FLAİR sekanslarında iskemik gliotik odaklar ile
uyumlu olabilecek hiperintens görünümler mevcuttu. Karotis vertebral doppler ultrasonu normal
sonuçlandı. PAAC’de (Şekil 1) sağ 1, kot hizasında
şüpheli dansite artışı olan hastadan Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) istenildi. Oldukça şiddetli, batıcı,
iğnelenme tarzındaki ağrısına yönelik olarak pregabalin ve NSAİ başlanıldı. Uzun süre kontrole gelmeyen hasta tekrar başvurduğunda. Pet BT’de sağ akciğer apikalinde mediastinal vasküler yapılara invaze
55x38 mm çapında heterojen iç yapıda kitle ve bunun
hemen posteriorunda 9x8 mm çapta hipermetabolik
kitlesi tespit edilmiş (Şekil 2a, b), tru- cut biyopside
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skuamöz hücreli karsinom olarak sonuçlanmıştı. İki
kür etoposid ve sisplatin kemoterapisi, 30 seans radyoterapi almıştı. Çekilen kontrol görüntülemelerinde
sağ akciğer üst lob apikal segmentte plevrayı invaze
ederek bu düzeyde göğüs duvarındaki kas planlarına
uzanım gösteren; sağ sternocleidomastoid kasına invaze görünümde, belirgin kemik destruksiyonu oluşturmayan, sağ vertebral arter ve sağ common karotis
arteri konsantrik olarak saran ancak belirgin lümen
içi daralmaya neden olmayan ve sağ brakial pleksusa
invazyon bulguları gösteren kitlesel lezyon saptandı
(Şekil 3a–c). Göğüs cerrahisi, kemoterapi açısından
onkoloji takibi önerdi. Şiddetlenen sağ kol ağrısına
yönelik, almakta olduğu analjezik tedavisi 75 mcg/h
fentanil transdermal, oksikodon 4x10 mg, tramadol
retard formu 2x100 mg ve pregabalin 2x300 mg iken
tramadol kesildi, fentanil transdermal dozu arttırıldı
fakat hasta ulaşım mazereti nedeniyle kontrole gelemeyeceğini belirterek takiplere gelmedi.

Tartışma
Superior sulkus tümörü olarak da bilinen pancoast
tümörleri, klinik olarak eşsiz ve aynı zamanda da nadir görülen bronkojenik karsinomlardandır. Genellikle altıncı dekadda ve erkeklerde daha sık olarak görülür. En önemli risk faktörü sigaradır.[1,3,4]
Torasik girişi infiltre ettiğinden dolayı, invazyon gösterdiği spesifik yapıların özelliklerine göre çeşitli
semptomlar bir arada bulunabilir.[1] Klinik prezentasyonunda, öksürük, hemoptizi gibi akciğeri düşündüren semptomlar tümörün periferik lokalizasyonu
nedeniyle nadirdir. Erken dönemde, parietal plevra,
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Şekil 3. (a) T1 coronal kesit MR: sağ akciğer üst lob apikal segmentte plevrayı ve brakial pleksusa invaze kitlesel lezyon görünümü. (b)
T2 Spair Coronal kesit: Sağ akciğer üst lob apikal segmentte plevrayı ve brakial pleksusa invaze kitlesel lezyon görünümü. (c) Kontrastlı
koronal kesitte lezyonun kontrast tuttuğu görülmekte.

brakial pleksus, üst kotlar, ya da endotorasik fasia invazyonu veya vertebra gövdelerine bitişik olmaları
nedeniyle, omuz ağrısı en sık semptomdur. Ağrı ipsilateral kolda ulnar sinir trasesini izleyerek aşağıya kadar da yayılabilir. Torasik giriş anatomik olarak 3 kompartmana ayrıldığında, anterior kompartmandakiler
(sternum ve anterior scalen kaslar arası) daha çok göğüs ön duvarı yukarısında ağrı ile gelir. Çünkü frenik
sinir ya da superior vena cava’dan ziyade üst kotlar ve
1, interkostal siniri invaze eder. Orta kompartmanda
(anterior ve orta scalen kaslar arası) olanlar, brakial
pleksusun orta ve alt trunkusuna kompresyon ya da
infiltrasyon sonucu üst ekstremite ve omuz bölgesinde ağrı ve parestezi oluşumuna neden olur. Arka
kompartmanda yerleşen tümörler ise (orta scalen
kasın arkası), axillada ve üst kol medialinde interkostobrakial sinir bölgesinde anormal his ve ağrıyla
prezente olur. Sempatik zincirin,bitişiğindeki tümör
nedeniyle irrite olmasıyla, invazyonundan önce, flushing hatta hiperhidrozis olabilir. Refleks sempatik
distrofi de bildirilmiştir. Tümörün sempatik zincire
invazyonu, Horner sendromu ile sonuçlanır.[1]
Horner sendromu, okulosempatik parezi olarak Johann Friedrich Horner tarafından 1869’da tanımlanmıştır. Gözün sempatik innervasyonu, sempatik
liflerin 3 sıra nöronu ile sağlanır. Birinci sıra nöronlar
(santral nöron); posterolateral hipotalamustan başlar
ve lateral beyin sapından geçerek, C8-T1 segmentlerinde spinal kordun intermediolateral gri cevherinde
(Budge ve Waller’in siliospinal merkezi) sonlanır. Bu
yapılardan birinin hasarı ile santral horner sendromu
ortaya çıkar, lezyon ile ipsilateraldir ve hemihipohidrozis vardır. İkinci sıra nöronlar (preganglionik sempatik nöron), Budge’ın siliospinal merkezinden çıkar,
pulmoner apeksi geçer ve superior servikal ganglio-

na doğru karotis kılıfına tırmanır. Preganglionik horner sendromunun nedeni olarak geniş vaka serilerinde %25 oranında malignite tespit edilmiştir. Akciğer
apikal lezyonlarının pancoast sendromuna yol açanlarının büyük çoğunluğu küçük hücreli dışı akciğer
kanseri olmakla birlikte enfeksiyonlar da neden olabilir. Pancoast sendromu ek kosta ve santral venöz
kateter komplikasyonu olarak da olabilir. Üçüncü sıra
nöronlar (postganglionik sempatik nöron)superior
servikal gangliondan çıkar ve internal karotis arter
duvarında seyreder. Horner sendromunun bu formuna pitoz ve miyozise anhidrozisin eşlik etmemesi ya
da kaşın altında çok az olması nedeniyle inkomplet
form denir. Çünkü lezyon, internal karotisteki sempatik lifleri etkiler fakat yüzdeki ter bezlerine eksternal
karotis pleksusundan lifler gelir.[5,6]
Bizim hastamızda omuz ve kol ağrısı şikayetiyle gelmesi nedeniyle diğer başvurduğu polikliniklerde
öncelikle muskuloskeletal nedenler ve radikülopati
açısından tetkik edilmiş ve yüzündeki horner sendromu dikkat çekmemişti. Aynı zamanda hasta da, ağrısı
ön planda olması nedeniyle bu durumdan şikayetçi
değildi. Horner sendromunun, lezyon lokalizasyonu
açısından santral, preganglionik ya da postganglionik liflerin tutuluma göre değişen komponentlerine
dikkat edilmelidir. Keza ayırd edici olan anhidrozis bizim hastamızda tüm vücut yarısında değildi, yüz ve
boyun-omuz bölgesini kapsıyordu. Yine nazone sesi
olan ve yutma güçlüğü bahseden hastanın ekartasyon için kranial ve servikal görüntülemeleri yapıldı.
Pancoast sendromu açısından PAAC ve ardından toraks BT istendi.
Hastalar genellikle omuz ağrısı ile başvurduklarından, öncelikle servikal artrit, omuz bursiti, rotator
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cuff hasarı gibi tanılar alırlar ve tanı koyulması gecikir. Hatta bazen dirsekte eklem ağrısı olarak da karakteristik olmayan şikayetler ile başvuran hastalarda
olabilir.[7] Pancoast tümörü olan hastaların %50’sinden azı ilk tanıda rezektabl lezyonlara sahip olurlar.
Deng ve arkadaşlarının, 1999–2006 yılları arasındaki
pancoast tümörlerini retrospektif olarak taradığı bir
çalışmada, 26 hastanın 2 tanesinde horner sendromu saptanmıştır. 26 hastanın 19’unda yanlış teşhis
konulmuş ve 26’sında da BT’de akciğer apikal bölgesinde lezyon tespit edilmiştir. Hastaların 3’ü akciğer
tüberkülozu olarak yanlış tanı almıştır.[8] Çok karıştığı
durumlardan biri olan servikal radikülopati ile ayırımında, servikal hareket açıklığının normal olması
Spurling boyun testinin negatif olması, servikal grafilerde etkilenen tarafta apikal akciğerde pulmoner
hava görünümünün kaybı, ileri radyolojik görüntülemeler için uyarıcı olmalıdır.[9] Yine omuz ağrısı nedeniyle ayırımında genellikle mekanik olmayan ağrı
karakteri, ağrının şiddeti, ek bulguları, sigara içiciliği
altta ciddi bir hastalığın yatabileceğine dair şüphelendirmelidir.[10]
Terapötik stratejiler çeşitlidir. Radyolojik görüntüleme ve doku biyopsisi ile evreleme tedavi planında
önemlidir.[1,2] Erken tanı ise prognoz açısından önem
taşır. Horner sendromunun da sağkalımı etkileyen
faktörlerden biri olduğu belirtilmiştir.[11]
Hasta Onamı: Olgu sunumunun ve beraberindeki görüntülerin yayınlanması için yazılı bilgilendirilmiş onam
alındı.
Yazar(lar) ya da yazı ile ilgili bildirilen herhangi bir ilgi
çakışması (conflict of interest) yoktur.
Hakem değerlendirmesi: Dış bağımsız.
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