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SUNU PLANI

 Hava yolu stentleri genel bilgi
 Olgu
 Sonuç



 Havayolu stentleri; trakeobronşial duvardaki 
stenoz veya malazide açıklığı sağlayarak ya da 
havayolu fistülündeki patolojik açıklığı 
kapatarak havayolu açıklığını yeniden 
oluşturmak için kullanılan lümenli cihazlardır.

Eur Respir J 2002; 19: 356–373



Stent tipleri

*SİLİKON
*METAL
*HİBRİT

Zervos M.,Bizekis C., Endoscopic Ablational Therapies and Stenting,Retrieved from Thoracic Key



Havayolu stentleri

 Benign ya da malign hastalıklarda genellikle 
palyatif tedavi ya da küratif tedaviye köprü 
oluşturmak için uygulanırlar. En sık maligniteye 
bağlı santral havayolu darlığında endikedirler.



Malign Büyük Hava Yolu Darlığı Semptomlar

• Öksürük
• İleri evre AC CA 

hastaların ≥ % 90 
görülür (1,2)

• Dispne
• İleri evre AC CA 

hastalarında % 95 (2)

• Hemoptizi
• İleri evre AC CA 

hastalarında % 63 (2)

(QoL çalışmaları)
1 Iyer S, et al. Lung Cancer 2013;81(2):288-93.
2 Iyer S, et al. Support Care Cancer 2014;22(1):181-7

Chest 2013;143(5):455s-497s



Havayolu stentleri

 Amaç solunum fonksiyonlarını iyileştirmek, 
mortaliteyi önlemek ve yaşam kalitesini 
arttırmaktır. Y biçimli stentler; bilateral bronş 
tutulumunda, ana karinada açıklığı korumak için 
kullanılırlar.



Havayolu stentleri

 Silikon stentlerin, 
granülasyon dokusu ve 
tümör infiltrasyonu riski 
metal stentlerden daha 
düşüktür. Bu özellikleri 
sayesinde uzun süre-süresiz 
kullanım için daha 
idealdirler.

Henry G. Colt,Airway stents,retrieved from uptodate



OLGU

 69yaş E hasta
 Ağustos 2013 trakea distali ve sağ ana bronş 

içerisindeki endobronşial lezyona(EBL) tanı-
tedavi amaçlı debulking sonrası silikon Y stent 
uygulaması yapıldı.

Kırmızı ok:sağ ana bronş içindeki EBL Y stent uygulaması



OLGU

 İşlem sırasında alınan materyallerin patoloji 
sonucu:ADENOKARSİNOM 

 PET BT: Yaygın kemik metastazları ile EVRE 4
Akciğer adenokarsinom tanısıyla kemoterapi 
uygulandı.



21.07.2013

Hastalık başlangıcı
Sağ ana bronş girişi
%50 den fazla dar



18.02.2014

7 ay sonra
Aynı kesit
Beyaz noktalar stent



29.04.2015

21 ay sonra
Aynı kesit
Beyaz noktalar stent



20.08.2015

25 ay sonra
Aynı kesit
Beyaz noktalar stent



 Şubat 2016’da stent sağ bacağının granülasyon 
dokusu ile %50’den fazla tıkalı olduğu izlenmesi 
üzerine stent geri çekildi.Rezidü granülasyon 
dokusuna kriyoterapi uygulandı.

Stent sağ bacağı %50< granülasyon dokusu ile tıkalı-stent geri çekildikten sonraki görüntü



Evre 4 akciğer kanseri tanılı bir 
hastada trakeobronşial silikon Y stent 
ile toplamda 30 ay  palyasyon sağlandı. 



 Takibinde Şubat 2018’de sağ ana bronş girişi 
EBL ile %80 tıkalı izlendi, EBL APC ile koagüle 
edildikten sonra mekanik rezeksiyon uygulandı. 
Ardından Haziran 2018’de sağ ana bronş girişini 
tam tıkayan EBL’ye kriyoterapi ve mekanik 
rezeksiyon uygulandı.

Resim 1 Resim 2



6.2.2018



Tanıdan sonra, Y stent ve sistemik 
kemoterapi  ile birlikte toplam 
sağkalım yaklaşık 5 yıl olarak 
hesaplandı. Ekim 2018’ de hasta evre 4 
malignitesi nedeniyle ex oldu. 



SONUÇ

 Tanı anında evre 4 olan akciğer adenokarsinom 
tanılı hasta 30 aylık silikon Y stent uygulaması 
ardından sistemik kemoterapi  ile 5 yıl yaşam 
sürmüştür. Stentler, havayolu açıklığını 
sağlamakta ve diğer tedavilere bir köprü 
oluşturmaktadır.



2018 yılında retrospektif 
olarak yapılmış bir çalışmada 
santral hava yolu 
obstrüksiyonu olan ve 
girişimsel yöntemlerle hava 
yolu açıklığı sağlanan 
hastalar(grup A) ile santral 
hava yolu obstrüksiyonu 
olmayan(grup B) akciğer 
kanserli hastaların aynı 
sağkalıma sahip olduğu 
sonucu bildirilmiştirVerma A, et al., Outcome of advanced lung cancer 

with central airway obstruction versus without 
central airway obstruction. ERJ Open Res. 2018 Apr; 
4(2): 00173-2017. doi: 10.1183/23120541.00173-
2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5890022/
https://dx.doi.org/10.1183/23120541.00173-2017


 Bu olgu eşliğinde girişimsel bronkoskopik 
tedavilerin akciğer kanserinde multimodal 
tedavilerin bir parçası olması gerektiğine 
dikkat çekmek istiyoruz.
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