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Interstisyel fibrozis varlığı akciğer kanseri gelişimi 
için bir risk faktörüdür

• IPF hastalarında akciğer kanseri prevalansı %4.8-48 arasındadır.

Akciğer Kanseri için Kümülatif İnsidans Oranları
1 yıllık: 3.3%, 
5 yıllık: 15.4%
10 yıllık: 54.7%

5 ve 10 yıllık sağkalım oranları arasında IPF ve 
IPF+akciğer karsinomu olguları arasında fark 
yok (5 yıllık 72.6% vs. 51.9%, 10 yıllık 74.2% vs. 
45.1%, p=0.997)

Ozawa Y, Suda T, Naito T, Enomoto N, Hashimoto D, Fujisawa T et al. Cumulative incidence of and predictive factors for lung cancer 
in IPF. Respirology. 2009 Jul;14(5):723-8



UIP+Akciğer adenokarsinomunda-immün mikroçevre
• 1341 opere olan adenokarsinom olgusu 
• EGFR negatif 18 hasta UIP+adeno ca
• PDL-1 düzeyi anlamlı düşük (p=0.02), TIL-CD8 (tm ile infiltre CD8 oranı 

anlamlı düşük (p < 0.01)
• CD8+/Foxp3+ T hücre (İmmün aktiviteyi baskılar) anlamlı düşük 

(p < 0.01)
• Artmış CD8 ve CD8+/Foxp3+ T hücre iyi prognozla ilişkili saptanmış 

SONUÇ
Sürekli immünsüpresyon altındaki stromal mikro çevre kanser gelişimi 

için bir risk faktörü olabilir

Characterization of the tumor immune-microenvironment of lung adenocarcinoma associated with usual interstitial pneumonia. Lung
Cancer. 2018 Dec;126:162-169. doi: 10.1016/j.lungcan.2018.11.006. Epub 2018 Nov 6.



Kanser tedavisi ve IAH alevlenme riski

• 120 hasta, ortalama yaş 
70, 108 erkek, 12 kadın

• IPF (n=59) ve non-IPF 
(n=36) olmak üzere iki 
grup

• %76 TNM III-IV olgular, 
%73 KHDAK olguları

Minegishi Y1, Takenaka K, Mizutani H et al. Exacerbation of idiopathic interstitial pneumonias associated with lung cancer therapy.
Intern Med. 2009;48(9):665-72. Epub 2009 May 1.



KT yanıt oranları ve alevlenme sıklığı

• Platin+etoposit ve 
karpoplatin+paklitaksel ile 
alevlenme yok

• >CRP mg/dL 2.5 anlamlı risk
• Vital kapasite, KL-6 protein 

düzeyi, PO2 ve IPF paterni
varlığı alevlenme için anlamlı 
OR oranına sahip değil

Minegishi Y1, Takenaka K, Mizutani H et al. Exacerbation of idiopathic interstitial pneumonias associated with lung cancer therapy.
Intern Med. 2009;48(9):665-72. Epub 2009 May 1.



Olgu

• 72 yaş, E
• Sağ akciğer alt lob posterolaterobazalde 8.1x6.0x8.2 cm boyutlu kitle 

(SUVmax: 19.28). 
• Subkarinal lenf: SUVmax: 3.83, sağ paratrakeal, prevasküler, 

perivasküler, sol hiler, aortikopulmoner ve prekarinal lenf nodlarında
düşük düzeyde metabolik aktivite tutulumları izlenmiştir (SUVmax: 
2.58)

• "NONSMALL CELL" KARSİNOMA, NOS, 11R, hücre bloğu, EBUS 
• ANTRAKOTİK LENF NODU PARÇALARI, 4R, 4L ve 7, hücre bloğu, EBUS
• Ardışık kemoradyoterapi (IMRT ile) planlanmıştı



2 kür kt sonrası sağda pnömoni2 kür kt sonrası 



Olgu 

• 62 yaş, E
• FOB biyopsi: Squamous hc karsinom
• Sol hiler 3X4CM, sol alt lobta 5X4 cm kitle, mediastinal multiple

patolojik LAP ve 10. kostada metastaz
• Palyatif kostaya yönelik RT ve ardından 2 kür paklitaksel-karboplatin

tedavisi sonnrası pnömoni gelişimi





IAH+AC CA VARLIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIM



IPF varlığı torasik cerrahide bir kontrendikasyon mu?
• 64 hasta, tanı anında IPF+ AC CA veya bilinen IPF sürecinde gelişen AC CA. 

Fujimoto T1, Okazaki T, Matsukura T et al. Operation for lung cancer in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: surgical 
contraindication? Ann Thorac Surg. 2003 Nov;76(5):1674-8

Cerrahi grup n=21
• Squamous hücreli karsinom: 12 hasta 

(57%)
• Adenokarsinom: 7 hasta (33%)
• Post-op 90 gün içinde mortalite yok, 

%10 olguda uzamış hava kaçağı
• 2 yıllık sağkalım %52*
• 5 yıllık sağkalım %0

• 15 olgu KT almış (%35)
• 7 olgu küratif RT. Bu olguların 5’inde 

tedavi gerektiren radyasyon 
pnömonisi, mortal seyreden olgu yok

• 2 yıllık sağkalım %17

Non-cerrahi grup n=43

*14 evre I olgudan 5tanesinde (%36) ikinci primer akciğer kanseri gelişimi
* Post-op N2-3 olgularda sağkalım daha düşük



Kanser cerrahisi sonrası IAH alevlenmesi belirleyicileri

• 41742 akciğer kanseri olgusu taramaya alınmış

• 1763 radyolojik IAH+akciğer kanseri olgusu (2000-2009 yılı, 61 merkez)

• %73.7 UIP görünümü, %45.7 patolojik doğrulama

J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 May;147(5):1604-1611.e3. doi: 10.1016/j.jtcvs.2013.09.050. Epub 2013 Nov 20.



164 IAH alevlenmesi gerçekleşmiş

• Cerrahi prosedürleri
• Wedge ile alevlenme anatomik 

rezeksiyona göre daha az
• Rezeksiyon tipi ile alevlenme 

arasında ilişki yok
• Çıkarılan akciğer volümü arttıkça 

alevlenme riski de artmakta

• Rezeksiyon tipi
-VATS: 798
-Torakotomi: 964

• %64.4 olguda alevlenme ilk 10 gün 
içinde

• Cinsiyet
• KL-6 (sialylated carbohydrate

antigen KL-6)
• %VC
• Radyolojik UIP
• Alevlenme öyküsü
• Preoperatif steroid
• Cerrahi prosedür bağımsız risk 

faktörleri

J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 May;147(5):1604-1611.e3. doi: 10.1016/j.jtcvs.2013.09.050. Epub 2013 Nov 20.



Profilaktik tedavi tek/kombinasyon olarak 
alevlenmeyi önlememekte

• 544 (%31) olguda uygulanmış

• Steroid

• Sivelestat (nötrofil elastaz inhibitörü)

• Ulinastatin (serin proteaz inhibitörü)

J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 May;147(5):1604-1611.e3. doi: 10.1016/j.jtcvs.2013.09.050. Epub 2013 Nov 20.



Kanser cerrahisi sonrası IAH alevlenmesi ve sağkalım

• 164 hastada alevlenme (+)

• 72 fatal alevlenme olgusu

• IAH alevlenmesi olan grupta 5 yıllık sağkalım anlamlı düşük 
(12.2% ve 43.2%, p < 0.001)

J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 May;147(5):1604-1611.e3. doi: 10.1016/j.jtcvs.2013.09.050. Epub 2013 Nov 20.



IAH alevlenmesinde sağkalımı etkileyen faktörler (Çoklu regresyon analizi)
• Erkek cinsiyet
• Düşük vital kapasite (%VC)
• Neoadjuvant radyoterapi
• Preoperatif alevlenme öyküsü
• Preoperatif steroid kullanımı
• UIP pattern on CT, 
• Rezeksiyon tipi (anatomik rezeksiyon vs. wedge)
• Amfizem varlığı



IAH alevlenmesi sonrasında mortaliteyi
etkileyen faktörler

• Alevlenme tedavisi başarı ile tamamlanan olgularda (n=92) 5 yıllık 
sağkalım %22. 

• Pre-operatif faktörlerden, neoadjuvan kemoterapi (OR: 9.789 (%95CI: 
1.177–81.431), P= 0.035)

• Post-operatif faktörlerden ise karşı akciğer (OR: 5.823 (%95CI:1.661–
20.421), P=0.006) veya bilateral akciğer tutulumu (OR: 3.794 
(%95CI:1.193–12.065),P=0.024) risk faktörü

• Alevlenme sonrası kaybedilen olgulardan (n=59) ise 19 olgu kanser 
ilişkili, 28 olgu kronik alevlenme nedenli kaybedilmiş.

What factors determine the survival of patients with an acute exacerbation of interstitial lung disease
after lung cancer resection? Surg Today (2018) 48:404–415



Cerrahinin uzun dönem sonuçları-1

• Patolojik evre I olgularda 5 yıllık 
sağkalım en yüksek lobektomi

• Yaş, cinsiyet, pTNM, %VC, cerrahi 
prosedür (wedge vs. anatomik 
rezeksiyon) ve tümör lokasyonu
(alt lob) bağımsız risk faktörü



YORUM

• Evre I-II olgular
• Güvenilir mediastinal evreleme (N0-N1)
• Korunmuş vital kapasite ve DLCO>%30
• Rezeksiyon tipi; lobektomi (wedge ve segmentektomi ile alevlenme 

daha az  ama malignite nüksü daha fazla)
• Pnömonektomi nerdeyse kontrendike
• Peri-post operatif komplikasyonların önlenmesi –Alevlenme
• Malignite rekürrensinin düzenli takibi
• Amfizem yaygınlığı daha az olmalı



Radyolojik/patolojik IAH olgularında akciğer 
kanseri cerrahisi sonuçları

• 135 hasta- cerrahi sırasında patolojik İAH (grup A)
• Grup A içinde %62.2 oranında UIP paterni, yine bu grupta indüksiyon 

tedavi oranı daha yüksek
• 1553 hasta-pre-op radyolojik IAH (grup B)
• %VC, DLCO ve %DLCO grup B de daha düşük



• Her iki grupta alevlenme oranı 
benzer

• Kümülatif sağkalım oranı grup 
A da daha iyi (59.1 vs. 40.9%, 
p=0.0031).



Amfizem-İnterstisyel pnömoni-Kombine fibrozis ve amfizem 
olgularının karşılaştırılması

Impact of combined pulmonary fibrosis and emphysema on surgical complications and long-term survival in patients undergoing 
surgery for non-small-cell lung cancer. International Journal of COPD 2016:11 1261–1268

Toplam sağkalım Progresyonsuz sağkalım



Olgu
49 yaş erkek, USOT kullanıyor, Sigara 30 paket-yıl



PRE-OPERATİF
FEV1:1.02lt (%32), FVC:1.8 lt (%46), FEV1/FVC:54, DLCO%52

• İlk ameliyat: Sağ torakotomi bül ligasyonu:06.06.2016
• İki kür neoadjuvan kemoterapi
• İkinci ameliyat: Sol pnömonektomi: 25.08.2016
• İki kür adjuvan kemoterapi
• Postpnömonektomi ampiyem(fistülsüz):Drenajla tedavi

POST-OPERATİF
FEV1:2.53lt (%78), FVC:3.6 lt (%90), FEV1/FVC:68, DLCO%71

Pnömonektomi durumunda post-op beklenen FEV1 1.38 lt





IAH+Akciğer kanseri olgularında radyoterapi



Erken evre KHDAK+IAH olgularında SBRT vs. Cerrahi Tedavi

IAH spesifik ve tedavi ilişkili mortalite oranları
-SBRT: 15.6% and 25% (122 Hasta)
-Particle beam therapy (proton terapi): 4.3% and 18.2% (23 hasta)
-Radyofrekans ablasyon: 8.7% and 25% (46 hasta)

-Cerrahi: 2.2% ve 12%





Kesin UIP olgularda mortalite ve toksisite oranları daha yüksek

• Kesin UIP olgularında SBRT ilişkili mortalite %35, UIP dışı olgularda ise 
%14 (p=0.092)

• Tedavi toksisitesi UIP olgularında %71 , UIP dışı olgularında %22 
(p=0.01)

• Cerrahi için, tedavi ilişkili mortalite %3.8, UIP dışı olgular için %2 
(p=0.11)

• Tedavi toksisitesi ise UIP için %15 diğer olgularda %10 (p=0.22).

Treatment-related toxicity in patients with early-stage non-small cell lung cancer and coexisting interstitial lung disease: 
a systematic review. Int J Radiat Oncol Biol Phys 98:622–631, 2017



Radyolojik subklinik IAH olgular

• SBRT için IAH ilişkili ve tedavi ilişkili mortalite %7.3 
• Cerrahi için IAH ilişkili ve tedavi ilişkili mortalite %1.2

Her iki tedavideki mortalite oranları anlamlı fark göstermemekte 

Treatment-related toxicity in patients with early-stage non-small cell lung cancer and coexisting interstitial lung disease: 
a systematic review. Int J Radiat Oncol Biol Phys 98:622–631, 2017



Radyoterapi doz ve dozimetri parametreleri 

• V20 ve ortalama akciğer dozu (MLV) 
arttıkça toksisite artmakta

• V20≥%6.5 ise tedavi ilişkili mortalite ve 
yan etki sıklığı artmakta ancak sadece 
mortalite açısından istatistiksel anlam 
var 

• MLD ≥4.5 Gy ise tedavi ilişkili mortalite
ve yan etki sıklığı anlamlı daha yüksek

Treatment-related toxicity in patients with early-stage non-small cell lung cancer and coexisting interstitial lung disease: a systematic
review. Int J Radiat Oncol Biol Phys 98:622–631, 2017



Yorum

• Tüm çalışmalar retrospektif, IAH ağırlık derecesi farklı
• Çalışma demografileri heterojen
• interstitial pneumonitis” - “idiopathic interstitial pneumonia”-

radiopathologic findings such as “usual interstitial pneumonia” veya
“nonspecific interstitial pneumonia

• Ağırlıklı TNM I-II, lokal ileri ve ileri evre için en iyi tedavi tercihi??
• İleri evre de destek tedavi vs sistemik tedavi? Prospektif bir çalışma 

gerekli ancak etik anlamda sorunlar? 
• Erken evre ve sınırlı IAH varsa tedavide cerrahi ya da RT seçiminde 

ortak görüş yok



• 73 yaş, E
• Sol akciğer alt lob posterobazalde 59x43x52 mm SUVmax:18.6 olan 

kitle 
• Sağ alt paratrakeal (SUVmax: 2.52), aortikopulmoner (SUVmax: 2.78), 

subkarinal (SUVmax: 3.69), sol hiler (SUVmax: 4.43), sağ hiler
(SUVmax: 3.20) 

• Transtorasik bx: Adenokarsinom, EBUS: 4R, 7 ve 11R antrakotik, 
hedeflenebilir mutasyonlar negatif, PDL1 %0

• Torakal küratif RT, sonrasında steroid gerektiren radyasyon pnömonisi





Olgu
• 55 yaş, E
• Üst, orta ve alt lobdan gönderilen wedge rezeksiyon: Deskuamatif

interstisyel pnömoni
• Sol akciğerde üst lobda periferik kesimlerde belirginleşen kitle 

görünümü kazanmış konsolidasyonlar (SUVmax 24)
• Bilateral hiler ve multiple mediastinal LAP’larda patolojik SUVmax (en 

düşük 9.3, en yüksek 27)
• Yaygın kemik metastazları
• EBUS: 4R ve 7’no lu lenf bezinden adenokarsinom tanısı
• DLCO:130, DLCO/VA:72, fev1:990 ml %33 ve FEV1/FVC: 77



T1 vertebradan nöral foremene uzanan sahaya palyatif RT sonrası DIP atağı

Tanı anındaki PET-BT kesitleri



• Konvansiyonel RT ile IAH alevlenme ve radyasyon pnömonisi sıklığı 
%26-43 arasında değişmektedir

• UIP varlığı alevlenme ve RT pnömonisi için risk
• SBRT ile kabul edilebilir pulmoner toksisite ve yeterli lokal kontrol
• Erken evre olgularda cerrahi vs. SBRT
• RT tekniklerine göre IAH ve tedavi ilişkili mortalite oranları değişkenlik 

göstermektedir. 



Kemo-radyoterapinin IAH alevlenmesi üzerine etkisi



• Eş zamanlı/ardışık KRT, kemoterapi ve küratif RT alan olgular
• Retrospektif, 79 hasta dahil edilmiş
• Kronik fibrozis ile seyreden IAH (idiopatik-mesleki-bağ doku hastalıkları)+UIP
• Haftalık karboplatin kullanılmış
• Anti-fibrotik ajan kullanan hasta yok







SONUÇ

• IAH eşlik eden olgularda alevlenme sıklığı daha fazla olduğu gibi grade
3 radyasyon pnömonisi daha sık

• UIP özelliğinin varlığı bağımsız risk faktörü
• Nükse kadar geçen süre yine UIP olgularında daha kısa çünkü tedavi 

sürecinde aksama ya da sonlandırılma yaşanmakta

Kobayashi H, Naito T, Omae K et al. Journal of Cancer 2018; 9(11): 2054-2060



• Evre IIIA-IIIB, 77 hasta
• Buzlu cam alanı, traksiyon bronşektazisi, retiküler opasiteler, difüz

sentrlobüler nodül ve amfizematöz olmayan kistler
• Bal peteği olan ya da desatürasyon hasta yok
• Sisplatin+dosetaksel ile eş zamanlı RT

Higo H,  Kubo T, Makimoto S et al. Jap Journ. of Clin Oncol, 49(5),2019, 458–64



Ciddi RT pnömonisi için risk faktörleri
• KL-6 ≥500 U/mL
OR:3.50
%95CI: 1.10–11.20
p=0.03 
• V20 ≥25%
OR:5.08
%95CI:1.71–15.10 
p<0.01 
• RT pnömonisi gelişimi IAH olmayan 

grup ile benzer
• Tümör yerleşimi (IAH alanı içinde)

Higo H, Kubo T, Makimoto S et al. Japan. Journ. Clin Oncol, 49(5),2019, 458–64



Olgu

• 58 yaş, E
• Non-spesifik interstisyel pnömoni
• Sağ bazal kök bronşu çevreleyen, sınırları subkarinal ve sağ hiler lenf 

nodlarından net olarak ayırt edilemeyen 4.7 cm kitle (SUVmax: 20.63)
• 4R ve 7 no’lu LAP: Squamous hc karsinom
• Eş zamanlı kemoradyoterapi tamamladı
• Steroid gerektiren radyasyon pnömonisi gelişti.





Olgu

• 74 yaş, E
• Sol akciğerde üst lob apikoposteriorda 7.8x7.5x9.0 cm kitle 

(SUVmax:16.10)
• Pretrakeal (SUVmax:5.46), sağ alt paratrakeal (SUVmax:3.41) ve sağ 

hiler (SUVmax:5.84)
• TTİB: Squamous hc karsinom
• Ardışık kemoradyoterapi tamamladı
• Özofajit dışında problem yaşanmadı





IAH+Akciğer kanseri olgularında immünoterapi



• Mevcut yayınlar, immünoterapi ilişkili İAH veya pnömonit üzerine
• Yaklaşık 35 yayın var (UIP için geniş seri yok)
• IAH bulgularına sahip hasta sayısı oldukça az
• IAH bulguları sıklıkla buzlu cam nodül ve bazallerde ağırlık gösteren 

retikülasyon şeklinde (Bal beteği? Traksiyon bronşektazisi?)
• Çok merkezli çalışmaların retrospektif incelenmesi ya da olgu 

düzeyinde (LAM-romatoid artrit-anti-sentetaz antikor sendrom gibi)



IAH varlığında nivolumab
• 216 KHDAK hasta, 26’sında IAH 

mevcut (NSIP+UIP)
• Öncesinde opere edilen ve RT alan 

olgular da var
• Tam/parsiyel yanıt ve stabil hastalık 

oranları her iki grupta benzer

Thorac Cancer. 2018 Jul; 9(7): 847–855.



Nivolumab ilişkili pnömonit n=26

• 8 hastada nivolumab ilişkili pnömonit
• 4 tanesi IAH alevlenmesi ile bulgu 

vermekte
• Pnömonit sıklığı IAH olan grupta 

anlamı yüksek. (31% vs.
12%; P = 0.014)

• Fatal seyreden olgu yok
• Yaş, cinsiyet, ECOG, CRP, IAH yaygınlığı 

ve tipi, nivolumab siklus sayısı anlamlı 
etkiye sahip bulunmamış

Thorac Cancer. 2018 Jul; 9(7): 847–855.
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