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Konuşacaklarımız                                        35+

• 35 yaş ve altı gençler için uygun değildir
• Bilinen malignitesi olanlar için uygun değildir
• Bağışıklığı baskılanmış kişiler için uygun değildir
• Tarama programında olanlar için uygun değildir



Kafamızdaki sorular

5 mm kesit kalınlığındaki (İnkomplet) BT de nodul saptanırsa?
BT kesit kalınlığı (< 2mm) tercihen 1-1,5 mm ve aralıksız olmalı

Yeni BT çektirmeli mi?
Evet, izlem yapacak isek, uygun  yeni başlangıç BT 

Nodül 6 mm den küçük ise yine de yeni BT çektireyim mi?
İzlem programı oluşturmayacaksan çektirmeyebiliriz



Kişinin kanser riski önemli mi?
Düşük; %5’ den az
Orta; %5-65
Yüksek; %65’den fazla 

• Büyüklük burada önemli
• Morfoloji burada önemli

• Yüzeyi nasıl? düz, lobüle, spiküle
• Buzlu cam gibi, kısmi buzlu cam gibi, solid

• Klinik risk faktörleri
• Yaş,sigara, aile kanser hikayesi, üst lob yerleşimi



<6 mm GGN

• Minik GGN morfolojik 
özelliklerini kolay değil

• Yavaş büyüme özelliği (VDT>3y)
• Şüpheli özellik var ise;

2 ve 4 yıl izlem

2 yıl sonra solid dansite
ve fissür retraksiyonda

artış

Perifissüral nodül, hafif 
fissüral retraksiyon



6 mm GGN;  2 yılda büyüme var mı? 
Damarsal ilişkide değişim var.
Devamlı,1 mm lik kesit olmasaydı, söylemek zordu.



Nodül tip <6mm (<100mm3) ≥6mm (≥100 mm3) Yorum

Tek, Pür GGN Rutin izlem yok Persistan mı?; 6-12. ay BT
5 yıla kadar 2 yıl ara ile BT

Malign şüpheli <6mm;
2 ve 4 yılda BT
Solid/komponent büyümede 
rezeksiyon

Tek, kısmi solid Rutin izlem yok Persistan mı?; 3-6. ay BT
Lezyon değişmedi ve solid
kısım>6 mm ise, 5 yıla kadar 
yılda bir BT

solid kısım 6 mm oluncaya kadar 
tanımlamak zordur. <6mm nodülde 
genellikle izlem gerekmez. Persistan
solid bölümü ≥6 mm nodül  oldukça 
malign şüphelidir

Multiple 3-6. ayda BT de 
stabil ise, 2 ve 4. 
yılda BT düşün

3-6. ayda BT; En şüpheli nodüle 
göre hareket et.

Multiple, <6 mm GGNs genelikle
benign, yüksek riskli olgularda 2 ve 
4. yıllarda izlem BT düşün



10 mm pür GGN den büyüme ve solid kısım 
gelişimi: 
Stage 1A invaziv lepidik baskın adenokarsinoma

15 ay sonra
10 ay sonra



13-1-2011

• 80 yaş
• Erkek
• Sigara var
• Bilinen malignitesi yok



16.3.2011



16.3.2011



8-12-2009



8.12.2009



15.4.2011 TTİA:Adenokarsinoma



Torakotomi

• Sağ alt lobektomi/MLBD
• Buzlu cam; Lepidik ve papiller baskın
• Solid kısım; Mikropapiller baskın, asiner
• Toplamda; %60 papiller, %25 lepidik, %10 mikropapiller, %5 asiner

• RUL wedge rezeksiyon
• Organize pnömoni



Teşekkürler
ufukyilmazdr@gmail.com
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