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Olgu 1
M.Y.
 64 yaşında erkek hasta 
 Exsmoker, 60 p.yıl sigara öyküsü var 
 KOAH 10 yıldır 3 lü tedavi alıyor (İKS, uzun etkili beta agonist ve 

antikolinerjik)

 10 yıl önce Bypass
 6 yıl önce akciğer adeno Ca tanısı ile sol üst lobektomi

(Evre Ia)
 3 yıldır gut hastalığı



Yakınması (Temmuz 2018)
 Yüksek ateş, titreme,  göğüs ağrısı, öksürük, bol kötü kokulu pürülan

balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı
 1 hafta önce öksürük yakınması başlayan hastanın son 2 gündür 

ateş ve balgam öyküsü var

Fizik muayene
 Genel durumu orta,ateş 38,9 °C, yaygın ronküsler, ekspiriumda

uzama

Laboratuar
 CRP: 380 mg/L
 Lokosit: 19.500 / mm3
 Parçalı: % 78,5



Temmuz 2018



Tedavi ve izlem
 Piperasilin + Tazobaktam + Flagyl
 Bronkodilatör tedavi: Combivent nebul 4x1, Pulmicort nebul 2x2
 Balgam ARB 2 kez: negatif
 Balgam ve kan kültürü: negatif, anaerob kültürde üreme yok

 Tedaviye yanıt var
 Ateş düştü, öksürük balgam azaldı, CRP ve lökosit sayısında 

azalma



Ağustos 2018



Ağustos 2018



Bronkoskopi
Sol üst lob operasyona sekonder güdük şeklinde, sağ orta lob medial
segmentinin bir subsegmenti nekrotik kitle ile tam tıkalı

Transtorasik trucut biyopsi

Bronkoskopi: Sağ orta lob medial segmenti ve subsegmentleri
açık



 Ne yapalım ? 
Cerrahi ?

Re-biyopsi ?



Akciğer rezeksiyonu için preoperatif pulmoner
değerlendirme 

Hasta ve cerrahi  ile ilişkili risk faktörleri
 Yaş
 KOAH , Astım
 Sigara
 Genel Sağlık durumu
 Obezite , OSAS
 PHT 
 KKY 
 Metabolik durum 
 Üst Solunum yolu enfeksiyonu 
 Sol üst lobektomili

Major solunumsal komplikasyon görülme sıklığı: % 15-20
Mortalite hızı: %3-4

√

√





Spirometrik ölçüm yap

FEV1 > 1,5 L, lobektomi
FEV1 > 2 L veya FEV1 > %80 pnömonektomi

Açıklanamayan dispne yada 
PA Grafi/BT’de diffüz parankimal hastalık

Hayır Evet

FEV1 < 1,5 L, lobektomi
FEV1 < 2 L, pnömonektomi
FEV1 < %80

Tahmini %ppo FEV1 ve %ppo DLCO hesapla

DLCO ölçümü

DLCO > %80 bekl. DLCO < %80 bekl.

Düşük/ Orta 
risk Bernstein WK, Semin Cardiothorac Vasc Anesth 2008; 12; 109-121



 Tahmini post-op FEV1 = %38 
 Tahmini post-op DLCO = % 44 



Spirometrik ölçüm yap

FEV1 > 1,5 L, lobektomi
FEV1 > 2 L veya FEV1 > %80 pnömonektomi

Açıklanamayan dispne yada 
PA Grafi/BT’de diffüz parankimal hastalık

Hayır Evet

FEV1 < 1,5 L, lobektomi
FEV1 < 2 L, pnömonektomi
FEV1 < %80

Tahmini %ppo FEV1 ve %ppo DLCO hesapla

DLCO ölçümü

DLCO > %80 bekl. DLCO < %80 bekl.

Düşük / Orta 
risk

%ppoFEV1 ve 
%ppo DLCO > 40

%ppo FEV1 ya da 
%ppo DLCO < 40

%ppo FEV1 ya da DLCO < %30

KPET ile ölçüm yap

Artmış risk

Bernstein WK, Semin Cardiothorac Vasc Anesth 2008; 12; 109-121





Spirometrik ölçüm yap

FEV1 > 1,5 L, lobektomi
FEV1 > 2 L veya FEV1 > %80 pnömonektomi

Açıklanamayan dispne yada 
PA Grafi/BT’de diffüz parankimal hastalık

Hayır Evet

FEV1 < 1,5 L, lobektomi
FEV1 < 2 L, pnömonektomi
FEV1 < %80

Tahmini %ppo FEV1 ve %ppo DLCO hesapla

DLCO ölçümü

DLCO > %80 bekl. DLCO < %80 bekl.

Düşük / Orta 
risk

%ppoFEV1 ve 
%ppo DLCO > 40

%ppo FEV1 ya da 
%ppo DLCO < 40

%ppo FEV1 < %30

KPET ile ölçüm yap

VO2Max > 15 ml/kg/min VO2Max 10-15 ml/kg/min VO2Max < 10 ml/kg/min

Artmış risk Artmış risk

Bernstein WK, Semin Cardiothorac Vasc Anesth 2008; 12; 109-121



 Sağ orta lobektomi





 Olgu 2
76 yaşında erkek
50 p.yıl sigara öyküsü var
Öksürük, nefes darlığı, kilo kaybı, iştahsızlık, göğüs 

ağrısı
Dış merkezde ilk tetkikleri yapılmış ve kitle lezyonu 

saptanmış.
KOAH (ilaç kullanmıyor)
Romatoid artrit
1982 yılında gastrektomi (kanama nedenli)



 Fizik muayene
 Genel durum orta
 Dispneik, takipneik
 Dinlemekle bilateral yaygın ronküsler ve ekspiriumda 

uzama mevcut.
 Diğer sistem muayeneleri normal







 Sağ suprada 18 mm SUV 11,2 LAP
 Sağda minimal plevral sıvı
 Sağ orta lobda atelektazi, sağ santral SUV 12,5 kitle
Mediastende 2R, 4R,6, 7, 10R istasyonlarında SUV:14,1 

LAP
 Sol surrenalde SUV 3,6 nodül 



 Solunum fonksiyon testleri
FVC: 2,70 L
FEV1: 1,45 L
FEV1/FVC: %53

 Arter Kan Gazları
Oksijen satürasyonu % 92
PaO2 60 mmHg
PaCO2 44 mmHg



 Dış merkez - EBUS negatif
Mediastinoskopi 4 R - az diferansiye Adeno Ca metastazı
 Beyin MR - metastaz yok
 Hastanın GD kötü, eşzamanlı KT RT düşünülmedi, 2 kür 

KT (taxol) sonrası VCSS gelişen hastaya RT planlandı
 Hastaya bronkodilatör ve İKS tedavi başlandı



Solunum kapasitesi sınırlı hastada RT öncesi 
değerlendirme

 Uygulanan yöntemden bağımsız olarak sağlam akciğer dokusu 
radyasyona maruz kalır

 Akciğer toksisitesi definitif RT’nin en sık görülen 
komplikasyonlarından biridir

 Riskin önceden bilinmesi RT’nin planlaması için rehberdir.

 Risk çoğu kez RT’nin uygulanmaması anlamına gelmez.



RT ye bağlı pulmoner toksisite

 Hastaya ilişkin risk faktörleri
 Yaş
 Düşük performans
 Sigara
 COPD
 KT
 Pulmoner HT

 Tedaviye ilişkin risk faktörleri
 Kemoterapi
 Uygulanan doz
 Tedavi alanı
 Uygulama yöntemi



RT tekniği - akciğer toksisitesi



 Hipoksemi ve düşük DLCO, akciğer toksisitesi için risk faktörleridir

 Düşük FEV1 radyasyon pnömonitisi için risk faktörü olarak 
tanımlanmıştır

 Radyasyon pnömonitisi gelişme riski doz-volüm histogramından
tahmin edilebilir.



 DVH’da belirtilen VD20; 20 Gy doz alan akciğer 
hacminin % olarak ifade edilmesidir

 Bu değerin < % 35 olması istenilir



 Pulmoner fizyoloji torasik RT’nin kısa ve uzun dönem risklerini tam 
olarak ortaya koyamaz.

 Cerrahi tedavide olduğu gibi FEV1 veya DLCO için alt limit 
belirlenememiştir.

 Dozimetrik parametreler akciğer toksisitesini öngörmede 
kullanılabilecek en etkili araçlardır

 Gelecekte bu dozimetrik parametrelerin, akciğerin perfüzyonu ve 
spirometrik değerlerle kombine edilerek kullanılması öngörülebilir

Öneri:
Akciğerin doz-volüm histogramı belirlenmelidir (VD 20 ve MLD)



RADYOTERAPİ ÖZETİ: 
BT Simülasyon tarihi: 8 Haziran 2018
Radyoterapi Başlangıç :12 Haziran 2018 
Radyoterapi Bitiş :26 Haziran 2018 

Tedavi alanı ve dozu : Hastamıza dört boyutlu BT simulasyonu takiben hedef tanımlaması yapılarak integre 
gross tümör hacmine (primer tümör+tutulmuş lenf nodları) VMAT tekniği ile 3Gy/gün dozunda 
10fraksiyonda toplam 30 Gy görüntü kılavuzluğunda yoğunluk ayarlı radyoterapi uygulanmıştır. 
Tedavi tekniği : 2 Arc 0,181 derece açılardan görüntü kılavuzluğunda VMAT tedavi tekniği ile 6 MV foton 
enerjisi kullanılarak
Tüm tedavi boyunca 10 kez dijital portal görüntüleme yapılmıştır.
Günlük görüntüleme : KV görüntüleme ile kontrol
Haftalık görüntüleme : Cone beam tomografi ile kontrol
Tedavi elektronik dosyası denetlenmiş ve planımıza uygun olduğu izlenmiştir. Tedavisi planlandığı şekilde 
tamamlanmıştır.



Kasım 2018



 Tedavi
0,5 - 1 mg/kg prednizolon başlangıç tedavisi
2 – 4 ay total tedavi süresi
Nüks varlığında dozun yeniden ayarlanması
Öksürük için narkotik anajjezikler
Hipoksemi varlığında Oksijen tedavisi



Nisan 2019
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