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• Akciğer kanserinde sağkalımı belirleyen   en önemli parametre tümörün 
evresidir.

• Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarının (KHDAK) sadece %20 si erken 
evrede  tanı alır                en iyi sağkalım cerrahi

• Lokal ileri evre olan hastalarda en uygun tedavi yöntemi ??



AMAÇ

KHDAK hastalarında neoadjuvan tedavi (KT /KT+RT) sonrası yapılan akciğer       
rezeksiyonlarını 

• Komplikasyon,

• Mortalite,

• Morbidite  

• Nüks açısından değerlendirdik



GEREÇ VE YÖNTEM

• 2014 -2019  yılları arasında akciğer rezeksiyonu yapılan hastalardan 
neoadjuvan tedavi alan  17 hasta dosyası retrospektif olarak incelendi

• Başka organda malignitesi olan  hastalar çalışmadan çıkarıldı, 14 hasta 
çalışmaya dahil edildi.

• Tüm hastalar multidisipliner onkoloji konseyinde değerlendirildi.



BULGULAR

• Hastaların 9 ’u erkek, 5’i kadındı.

• Yaş ortalaması 59 (42-74)

• 3 hastaya lobektomi, 

• 11 hastaya pnömonektomi yapıldı.(Fissürü aşmış /santral tümör)

• 10 hasta klinik T2-T3/N2

• 4 hasta  T4/N0-1 olarak evrelenmişti

• Histopatoloji               10  hasta skuamöz hücreli karsinom, 

4 hasta adenokarsinom 



• KT (3 ila 6 kür ) 

• KT + RT  ( 45-60 Gray ) 

• Uygulanan kemoterapi protokolü tıbbi onkoloji kliniği tarafından belirlendi 

• Neoadjuvan tedavi sonrası tüm hastalar Toraks BT ve PET BT ile değerlendirildi

• Daha önce EBUS yapılan 2 hastaya mediastinoskopi ile yeniden evreleme yapıldı



KOMPLİKASYONLAR

• Hiçbir hastada peroperatif komplikasyon  görülmedi

• 1 hasta kanama revizyonuna alındı.

• 2 hastada yoğun sekresyon varlığı ile atelektazi gelişti.

• 1 hasta dispne ile yoğun bakım ünitesinde kısa süreli NIMV desteği aldı 



• 2 hastada N2 +   (Cerrahi spesmende mikroskopik N2)

• 1 hastada postoperatif  6. ayında lokal nüks görüldü

• 1 hasta postoperatif 2. ayında MI nedeniyle  ex.(Sağ pnömonektomi)



OLGU

• 69 yaşında erkek ,sol üst lobda aorta invaze tümör mevcut

• Fiberoptik bronkoskopi de  endobronşiyal lezyon  yok

• 2L,4L,4R ve 7 numaralı lenf nodu örneklemesi            malignite negatif

• Transtorasik ince iğne aspirasyonu  sol üst lob skuamöz hücreli karsinom

• 4 kür kemoterapi verildi

• Sol pnömonektomi + Lenf Nodu Diseksiyonu .( yp T1aN0M0 )

• Konsey Değerlendirme: Takip



Toraks BT de; sol akciğer üst lobda plevral yapraktan başlayıp parakardiak yağlı 
plana uzanan 67.8x34.2mm. tümörün vasküler invazyonu olarak raporlandı.



Aynı hastanın neoadjuvan kemoterapi sonrası çekilen toraks BT de tümör 
boyutlarında tama yakın regresyon saptandı. 



TARTIŞMA-SONUÇ

Neoadjuvan tedaviler ;
• Anrezektabl tümörleri rezektabl hale getirebilir böylece cerrahi 

tedaviye olanak sağlar
• Tedaviye yanıt alınan hastalarda rezeksiyon çapını azaltabilir,
• Klinik deneyimimiz 14 hastayla sınırlı olmakla birlikte yaptığımız 

bu çalışmayla lokal ileri akciğer kanserinde uygulanan 
neoadjuvan tedavilerin rezektabiliteyi artırdığını gördük

• İyi değerlendirilerek seçilmiş olgularda kabul edilebilir 
morbidite-mortalite oranlarıyla lokal ileri evre KHDAK 
hastalarında neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonlarının 
başarıyla uygulanabileceği görüşündeyiz

.
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