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ÖNSÖZ

Türk	 Akciğer	 Kanseri	 Derneği	 (TAKD)	 kuruluşu	 ve	 yapılanması,	 akciğer	 kanserinin	 tanı-
tedavi	ve	izleminde,	tıbbın	değişik	uzmanlık	alanlarının	birlikte	çalışmasının	hedeflenmesi	
üzerinedir.	 Bu	 çoklu	 uzmanlık	 alanları	 arasındaki	 ilişkinin,	 karşılıklı	 olmaya	 dayalı	 ve	
tamamlayıcı	olması	gerekmektedir.

Derneğimizin	ilk	kuruluş	yıllarında,	dört	temel	klinik	uzmanlık	alanı	ve	yan	dalların	katılımı	ile	
oluşturulacak	bir	yönetim	biçimi	oluşturuldu.	Aslında,	bu	yapılanma	multidisipliner	konseyin	
yapılanmasının	 bir	 yansımasıdır.	 Dernek	 politikaları	 da	 aynen	 günlük	 klinik	 pratiğimizde	
olduğu	gibi	multidisipliner	konsey	gibi	oluşturulmaktadır.

Akciğer	 kanserinin	 tipi	 ne	 olursa	 olsun,	 son	 yıllarda	 farklı	 koruyucu,	 tanısal,	 tedavi	 edici	
ve	izlem	yöntemleri	geliştirilmiştir.	Bu	yöntemlere	olan	farkındalık	ve	kullanımlarının	uyum	
içinde	 yapılabilmesi	 için	 multidisipliner	 yaklaşımın	 önemi	 çok	 artmıştır.	 İşte	 bu	 nedenle	
de,	 multidisipliner	 bileşenlerden	 herhangi	 bir	 uzmanlık	 alanına	 ulaşamamış	 hastanın	
tedavisi	eksik	kalmıştır	diyoruz.	Bu	eksikliği	tamamlamak	için,	elbirliği	ile	çalışmamız	birinci	
önceliğimizdir.

AstraZeneca	Türkiye’nin	koşulsuz	desteği	ile	oluşturulan	bu	kitap	ile	multidisipliner	yaklaşım	
ve	kuralları	tekrar	anımsatılmaktadır.	TAKD	olarak,	doğrudan	kuruluş	felsefemizi	oluşturan	
multidisipliner	yaklaşımı	anlatmaya	çalışan	ve	tanı/tedavi/izlem	algoritmalarını	multidisipliner	
olarak	özetleyen	bu	kitaptan	yarar	göreceğinizi	umut	ediyorum.

Dr.	Erdem	Göker	
TAKD Yönetim Kurulu Başkanı (2019-2021)
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ÖZET

Klinik	 uygulamada,	 hasta	 yolculuğunun	 birçok	 branşı	 ilgilendirdiği	 hastalıklarda,	 farklı	
uzmanlık	 alanlarının	 uzlaşı	 ile	 aldığı	 kararlar,	 başta	 etkilenen	 hasta	 olmak	 üzere	 tüm	
paydaşlar	için	önemli	yararlar	sunar.	Bu	yararlar,	toplumda	etki	alanı	geniş	ve	sonuçları	ciddi	
olan,	bununla	birlikte	güncel	bilgilerin	baş	döndürücü	bir	hızda	artarak	 “ortak	akıl”a	daha	
fazla	ihtiyaç	duyulduğu	onkolojik	hastalıklarda	daha	da	belirgin	hale	gelir.	Akciğer	kanseri,	
hasta	ile	ilgili	kararların	multidisipliner	kurul	oluşturularak	bir	uzlaşı	ile	alınmasıyla	sağkalımın	
artırıldığının	gösterildiği	hastalıklardan	biridir.	Bu	etkinlik	avantajının	yanı	sıra,	multidisipliner	
kurul	 yaklaşımı	 benimsenmesi,	 kuşkusuz	 hastalar	 için	 diğer	 tedavi	 yöntemlerinden	 daha	
güvenli,	uygun	ve	ekonomik	bir	seçenek	oluşturur.

Multidisipliner	kurullar,	 tanı	öncesinde,	 tanı	esnasında	ve	 tedavi	sırasında	çeşitli	görevler	
üstlenir.	 Bu	 kurullar	 aracılığıyla	 ulusal	 veri	 tabanları	 veya	 kanser	 kayıt	 sistemleri	 için	
olguların	belirlenmesi,	sonuçların	epidemiyolojik	açıdan	analiz	edilmesi,	tedaviye	erişimdeki	
eşitsizliklerin	ortaya	çıkarılması	 ve	hasta	 sonuçlarını	 etkileyebilecek	olası	 organizasyonel	
faktörlerin	belirlenmesi	için	imkan	tanır.	Tanı	aşamasında	her	olgu,	kişiselleştirilmiş	bir	tanı	
ve	 tedavi	planının	sağlaması	 için	multidisipliner	bir	ekip	 içinde	 tartışılır.	Tanı	prosedürleri	
için	standart	algoritmalar,	güncel	rutin	uygulamada	tanımlanmalıdır.	Multidisipliner	ekiplerin	
tanı	 odaklı	 oturumlarının	 konusu,	 ilk	 değerlendirilenler,	 histolojik	 tanıya	 sahip	 olanlar,	
cerrahi	 sonrası	 geribildirimler	 vb.	 başlıklara	 ayrılmalıdır.	 COVID-19	 pandemisi	 sırasında,	
tanı	aşamasında	ortaya	çıkan	gecikmeler,	uygun	düzenlemelerle	ortadan	kaldırılabilmiştir.	
Tedavi	 aşamasında	 ortaya	 çıkan	 riskler	 de,	 biraz	 daha	 fazla	 özenle	 azaltılmıştır.	 Daha	
fazla	 moleküler	 test	 ve	 hedefe	 yönelik	 tedavilerin	 daha	 yaygın	 kullanılması	 bu	 risklerin	
azaltılmasına	katkıda	bulunmuştur.

Akciğer	kanseri	tanısını	alan	her	hastanın	tedavi	yöntemi,	tedavinin	herhangi	bir	aşamasında	
görev	 alacak	 dört	 ana	 klinik	 disiplin,	 yani	 göğüs	 hastalıkları,	 göğüs	 cerrahisi,	 radyasyon	
onkolojisi	ve	medikal	onkoloji	uzmanlarının	mutlak	uzlaşısı	ile	belirlenmelidir.	Herhangi	bir	
disiplindeki	uzman	eksikliği	veya	tedaviye	erişimdeki	zor	koşullar,	bu	uzlaşıdan	kaçınmanın	
nedeni	olarak	gösterilmemelidir.	Bu	açığın	kapatılması	için	çaba	gösterilmesi	gerekmektedir.	
Bu	 çabalara	 yol	 göstermesi	 açısından,	 COVID-19	 pandemisi	 sırasında,	 multidisipliner	
konseyler	önce	toplanamamış,	ancak	kısa	zamanda,	fiziksel	toplanma	elektronik	ortamda	
toplanmaya	 dönüştürülerek	 konseyler	 yine	 düzenli	 hale	 getirilmiştir.	 Bu	 örnekten	 yola	
çıkılarak,	pandemi	sonrası	dönemde	de,	ilgili	dal	uzman	eksikliği	konseylerin	oluşturulması	
için	 engel	 oluşturmayacağı	 ortaya	 konmaktadır.	 Eksik	 veya	 yanlış	 tedaviye	 başlanması,	
etkin	 tedavinin	 daha	 da	 gecikmesine	 yol	 açacaktır.	 Hiçbir	 hastanın	 tedavisi,	 koşullar	 ne	
olursa	 olsun,	 ilgili	 uzman	 görüşü	 olmaksızın	 başlanmamalıdır.	 Hastaya	 ait	 değişkenlerin	
objektif	tanımlamalara	göre	bildirilmesi	ve	tedavinin	planlanması,	söz	edilen	disiplinlerdeki	
uzmanların	ortak	kararı	ile	olması	mutlak	şarttır.	
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Multidisipliner	 kurul	 üyelerinin	 olgular	 üzerinde	 uzlaşılmış	 bir	 karar	 almalarını	 sağlamak	
için	en	kritik	bileşenlerden	biri	standardize	 formlar	 ile	hazırlanmış	yeterli	klinik	bilgidir.	Bu	
nedenle	 kurul	 üyelerinin	 toplantılara	 hazırlanmaktan	 kaçınmaması	 gerekir.	Multidisipliner	
ekibin	zaman	ayırması	beklenen	durumlardan	biri	de	toplantıya	katılımdır;	toplantılarda	ilgili	
her	bir	branştan	temsilci	olması	önemlidir.	Bu	katılım	teknolojik	imkanların	elverdiği	ölçüde	
bazen	 uzaktan	 bazen	 de	 “mini-kurul”lar	 ile	 gerçekleştirilebilir.	 Son	 olarak,	 ekip	 üyelerinin	
birbirleriyle	uyumu,	iletişimi	ve	moderatörlük	gibi	kavramların	esaslarının	belirlenmesi	ekip	
çalışmasının	ve	kurulun	verimini	artıracaktır.	Bu	sayede	objektif	 bulgulara	dayanan	 farklı	
seçeneklerin	hastaya	tarafsız	ve	anlaşılır	bir	şekilde	aktarılması	da	sağlanabilir.
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1. Akciğer Kanserinin Genel Görünümü
1.1 Epidemiyoloji ve Toplumsal Yük

Dünya	Sağlık	Örgütü’nün	(DSÖ)	2018	yılı	kanser	istatistiklerine	göre,	akciğer	kanseri	tüm	
dünyada	en	sık	görülen	kanser	türüdür	ve	yıl	içinde	2	milyondan	fazla	kişi	(tüm	kanserlerin	
%11,6’sı)	akciğer	kanseri	tanısı	almıştır.	Erkeklerde	%14,5	ile	birinci,	kadınlarda	ise	%8,4	
ile	meme	kanseri	 ve	kolorektal	 kanserden	sonra	3.	 sırada	yer	almaktadır.	Kansere	bağlı	
ölüm	nedenleri	 içinde	 de	 tüm	dünya	 nüfusuna	bakıldığında	 ilk	 sıradadır	 (1,8	milyon	 kişi,	
%18,4).	Erkeklerde	%22,0	ile	birinci,	kadınlarda	%12,8	ile	meme	kanserinden	sonra	ikinci	
en	 sık	 kansere	 bağlı	 ölüm	 nedenidir.	 Ülkelere	 göre	 epidemiyolojik	 farklılıklar	 mevcuttur.	
Sigara	 ile	 iyi	mücadele	 eden	gelişmiş	 ülkelerde,	 erkeklerde	dünya	ortalamasının	 altında,	
kadınlarda	dünya	ortalamasının	üstünde	sorun	oluşturur.	Örneğin	ABD’de	görülme	sıklığında	
erkeklerde	prostat,	kadınlarda	meme	kanserinden	sonra	2.	sıradadır.	Ülkemizde	ise	DSÖ	
2018	raporuna	göre	yılda	34.703	(%16,5)	yeni	akciğer	kanseri	tanısı	konmuştur.	Görülme	
sıklığı	 erkeklerde	29.405	 (%24,7)	 yeni	 olgu	 ile	 1.,	 kadınlarda	 ise	 5.298	 (%5,8)	 yeni	 olgu	
ile	5.	sıradadır.	Türkiye’de	insidans	oranı	yüz	binde	36,9	ile	dünya	sıralamasında	9.	 iken,	
erkeklerde	yüz	binde	70,6	ile	Macaristan	ve	Sırbistan’dan	sonra	dünya	üçüncüsüdür.

Akciğer	kanserinin	moleküler	epidemiyolojisi	incelendiğinde	ise	bu	konudaki	bilgiler	ABD	ve	
Japonya’da	yürütülen	iki	büyük	genom	çalışmasından	(Kanser	Genom	Atlas	Çalışması	ve	
Japonya	Akciğer	Kanseri	Moleküler	Epidemiyolojisi	Çalışması)	elde	edilmiştir.	Bu	verilere	
göre,	adenokanserli	olgularda	EGFR	mutasyonu	oranı	beyaz	ırka	kıyasla	Asyalılarda	daha	
yüksek,	diğer	mutasyonlar	ise	beyaz	ırkta	daha	yüksek	oranda	bulunmuştur.	Yassı	hücreli	
kanserlerde	ise	tüm	mutasyonların	beyaz	ırkta	daha	yüksek	olduğu	saptanmıştır.

Akciğer	kanseri,	en	sık	görülen	ve	en	çok	öldüren	kanser	olması	nedeniyle	sosyoekonomik	
yükü	de	en	 fazla	 olan	 kanserdir.	Avrupa	Birliği’ne	 bağlı	 27	ülkenin	 126	milyar	 avro	 yıllık	
kanser	harcaması	içinde	%15	(18,8	milyar	avro)	ile	birinci	sırayı	akciğer	kanseri	almaktadır.	
ABD’de	Medicare	sistemi	üzerinden	değerlendirildiğinde	ise	bu	oran	%20’dir.	Yine	ABD’de	
yakın	zamanda	yapılmış	bir	çalışmanın	sonuçlarına	göre	kansere	bağlı	yılda	yaklaşık	95	
milyar	 dolarlık	 kazanç	 kaybının	 21,3	milyar	 doları	 akciğer	 kanserine	 aittir.	 Kansere	 bağlı	
toplam	yaşam	yılı	kaybı	ise	yaklaşık	8,8	milyon	yıl	olup	bunun	2,2	milyonu	akciğer	kanseri	
nedeniyledir.	

1.2 Etiyolojisi/Risk Faktörleri ve Tarama 

Akciğer	 kanseri	 %85-90	 oranında	 sigara	 içenlerde	 görülür.	 Sigara	 dumanına	 maruziyet	
en	önemli	etiyolojik	nedendir.	Sigara	 içen	kişilerde	akciğer	kanseri	 riski	 içmeyenlere	göre	
ortalama	12-36	kat	fazladır.	Bu	oran	kişilerin	sigaraya	başlama	yaşı,	içme	süresi	ve	miktarı	
ile	 ilişkili	olarak	değişiklik	gösterir.	Ortalama	20	paket-yıl	sigara	öyküsü	olan	kişilerde	risk	
artışı	önemli	düzeydedir.
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Sigara	 içmeyenlerde	 ise	 en	 sık	 neden,	 pasif	 sigara	 dumanı	 ve	 ev	 içi	 radon	 gazına	
maruziyettir.	Pasif	sigara	dumanına	maruziyet	ile	ortalama	%25	risk	artışı	söz	konusudur.	
Özellikle	çocukluk	döneminde	maruziyet	önemlidir.	Uranyum	parçalanma	ürünü	olan	radon	
iyi	 tanımlanmış	 bir	 solunumsal	 karsinojendir.	 Bazı	 bölgelerde	 doğal	 ortamdan,	 toprak	 ve	
kayalardan	ortama	salınıp,	havalandırması	iyi	olmayan	mekanlarda	birikebilir.	Bunun	dışında	
mesleksel	ortamda	karsinojen	madde	maruziyeti	(asbest,	uranyum,	arsenik,	nikel,	krom	vb.)	
ve	uzun	süren	yoğun	dış	ortam	hava	kirliliğine	maruziyet	de	akciğer	kanseri	riskini	artırır.

Solunum	 yolu	 karsinojenlerine	 maruziyet,	 akciğer	 kanseri	 gelişimi	 için	 herkeste	 aynı	
düzeyde	 risk	 oluşturmaz.	 Sigara	 içenlerin	 yaklaşık	 %15’i	 akciğer	 kanseri	 olmaktadır.	
Aile	 bireylerinden	 birisinde	 kanser	 tanısı	 öyküsü	 olan	 kişilerde	 daha	 çok	 akciğer	 kanseri	
gelişmesi	ve	bazı	ailelerde	birden	fazla	kişide	akciğer	kanseri	geliştiğinin	fark	edilmesi	 ile	
dikkatler	akciğer	kanserinde	genetik	yatkınlığa	çevrilmiştir.	Karsinojen	maddeleri	metabolize	
eden	gen	sisteminde	ya	da	tamir	genlerinde	mevcut	bazı	varyasyonlar	akciğer	kanseri	riskini	
artırmaktadır.	Çok	sayıda	gen	üzerinde	çalışmalar	sürmektedir.	En	iyi	tanımlanmış	olanlar	
karsinojenleri	 aktive	 eden	 CYP1A1	 gen	 polimorfizmi	 ve	 karsinojenleri	 detoksifiye	 eden	
glutatyon-S-transferaz	enzim	eksikliğidir.	

Akciğer	kanseri	taramasında	bugün	için	etkinliği	gösterilmiş	tek	yöntem	düşük	doz	bilgisayarlı	
tomografi	(BT)	ile	yıllık	taramadır.	Bu	yöntemin	akciğer	kanseri	mortalitesini	%20	azalttığı	
ilk	kez	2011	yılında	yayımlanan	ve	ABD’de	yapılan	NLST	çalışmasıyla	gösterilmiştir.	Daha	
sonra	 yapılan	 küçük	 çaplı	 Avrupa	 çalışmaları	 olumsuz	 bulgular	 ortaya	 koysa	 da,	 2018	
yılında	 yayımlanan	 büyük	 ölçekli	 NELSON	 çalışmasında	 ilk	 çalışmayı	 destekler	 nitelikte	
erkeklerde	mortalitenin	%26	oranında	azaltıldığı	bildirilmiştir.	Bu	gelişmeyle	birlikte	düşük	
doz	BT	kullanma	eğilimi	giderek	artmış,	ancak	Türkiye	dahil	birçok	ülkede	henüz	kitle	tarama	
yöntemi	olarak	uygulamaya	girmemiştir.	Yaygınlaşmamasındaki	nedenler	arasında	yüksek	
yalancı	pozitiflik	başta	gelmektedir.	Ayrıca,	en	uygun	risk	grubunun	ve	en	uygun	yöntemin	
belirsizliği,	pozitif	 tarama	saptanan	olgunun	yönetimindeki	güçlükler,	aşırı	 tanı,	radyasyon	
riski	gibi	netlik	kazanmamış	sorunlar	sıralanabilir.	Yalancı	pozitifliği	azaltmak	üzere	düşük	
doz	 BT’nin	 biyobelirteçlerle	 kombine	 edilmesine	 yönelik	 çalışmalar	 sürmekte	 ve	 ümit	
vadetmektedir.	

Epidemiyolojik ve Toplumsal Açıdan Multidisipliner Yaklaşımın Önemi
Multidisipliner	kurulların	oluşturulması,	ulusal	veri	tabanları	veya	kanser	kayıt	sistemleri	için	
olguların	belirlenmesini	 kolaylaştırır.	Bu	 tip	 kayıt	 sistemlerinde	evre,	performans	durumu,	
histolojik	 tip,	moleküler	 özellikler,	 tedavi	 ve	 sonlanım	 ile	 ilgili	 tüm	veriler	 girilebilir.	 Bu	da	
akciğer	kanserindeki	sonuçların	epidemiyolojik	açıdan	analiz	edilmesi,	tedaviye	erişimdeki	
eşitsizliklerin	ortaya	çıkarılması	 ve	hasta	 sonuçlarını	 etkileyebilecek	olası	 organizasyonel	
faktörlerin	belirlenmesi	için	imkan	tanır.	Bu	kurullar	ayrıca	klinik	araştırmalar	için	uygun	olan	
hastaların	belirlenmesi	ve	çalışmalara	alınmasına	da	aracılık	edebilir.	
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2. Akciğer Kanserinde Tanı

Akciğer	kanserinin	histopatolojik	tanısı	için	seçkin	örnek,	rezeksiyon	materyalidir.	Bununla	
birlikte	 olguların	 ancak	 %20	 kadarı	 primer	 cerrahi	 ile	 tedaviye	 uygun	 olduğundan,	 geri	
kalan	 %80’lik	 bölümünde	 tanının	 küçük	 biyopsi	 örneği	 ile	 konması	 gereklidir.	 Patolojik	
tanıda	birinci	öncelik,	hastalık	küçük	hücreli	mi,	yoksa	küçük	hücreli	dışı	bir	tip	mi	ayrımının	
yapılmasıdır.	Bu	ayrımdan	sonra,	alınan	örnekte	gerekli	immünhistokimyasal	ve	moleküler	
testlerin	yapılması	aşamasına	geçilebilir.	Küçük	biyopsi	örneği;	hastalığın	tanı	ve	evrelemesi	
için	minimum	 işlem	 ile	 alınan,	 immünhistokimya	 ve	moleküler	 çalışma	 için	 yeterli,	 en	 az	
1	 mm³	 dokudur.	 Genetik	 konusunda	 gelişmeler,	 her	 geçen	 gün	 yeni	 moleküler	 testleri	
gündeme	getirmekte,	evre	IIIB	ve	IV	hastalarda	tedavi	gruplarının	belirlenmesi	için	gerekli	
olan	‘yeterli	doku’	daha	fazla	önem	kazanmaktadır.	Alınan	doku	morfolojik	değerlendirme,	
immünhistokimya	 ve	genetik	 belirteçlerin	 değerlendirilmesi	 için	 yeterli	 olmalıdır.	 İleri	 evre	
küçük	 hücreli	 dışı	 akciğer	 kanserli	 hasta	 grubunda	 değerlendirilmesi	 gereken	 belirteçler;	
tüm	non	skuamoz	akciğer	kanserli	olgularda	EGFR,	ALK	ve	ROS	1;	bu	belirteçlerin	negatif	
bulunması	 durumunda,	 BRAF,	 MET,	 RET,	 ERB	 B2	 (HER2),	 KRAS	 mutasyonlarıdır.	
Skuamoz	hücreli	karsinom	varlığında,	genetik	değerlendirme	klinisyen	kararına	bırakılmıştır.	
Sürücü	mutasyonu	olan	hastada	relaps	gelişmesi	durumunda	EGFR	mutant	hastada	T790M	
mutasyonu	 bakılması	 önerilmektedir.	 Tüm	 bu	 testlerin	 ötesinde,	 NGS	 (Next	 Generation	
Sequencing)	yöntemleri	ile	çok	daha	fazla	gen	mutasyonuna	da	bakılması	uygun	koşullarda	
önerilmektedir.

Tanıya	gitmek	için	seçilecek	olan	uygun	yöntem;	primer	tümörün	boyut	ve	lokalizasyonuna,	
mediastinal	invazyonun	radyolojik	bulgularının	olup	olmamasına,	klinik	olarak	şüphe	edilen	
hücre	 alt	 tipine	 göre	 belirlenir.	 Söz	 konusu	 lezyon	 küçük	 hücreli	 dışı	 akciğer	 kanserini	
(KHDAK)	düşündürüyorsa	yaklaşım	olası	evre	doğrultusunda	belirlenir.	Şüpheli	 lezyonun	
Evre	 I	 (T1a-cN0M0)	 olduğu	 olgularda	 uzak	 metastaz	 şüphesi	 düşük	 olması	 nedeniyle	
cerrahi	yaklaşım	önerilirken,	santral	 tümörlerde,	N2	ve	N3	 tutulum	riski	orta	veya	yüksek	
olan	hastalarda	mediastinal	evreleme	yapılır.	Supraklaviküler	veya	skalen,	aynı	ya	da	karşı	
tarafta	 N3	 düzeyinde	 tutulum	 varsa,	 biyopsi	 için	 mediasten	 yerine	 bu	 lenf	 bezleri	 tercih	
edilmelidir.	

Akciğer	kanserli	hastada	sağkalımın	başlıca	göstergesi	hastalığın	tanı	sırasındaki	evresidir,	
bu	nedenle	doğru	evreleme	hasta	yaklaşımının	en	önemli	bileşenidir.	Tümörün	yaygınlığı	
tedavi	kararını	belirleyen	en	önemli	faktörlerin	başında	gelir.	Akciğer	kanserli	hastalarda	temel	
yaklaşım;	mediastenin	evrelenmesini	 ve	 toraks	dışı	evreleme	 için	evreleme	yöntemlerini,	
öykü	ve	fizik	muayene,	görüntüleme,	minimal	invaziv	teknikler	ve	invaziv	cerrahi	tekniklerini	
içermektedir.	
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2.1 Santral Yerleşimli Lezyonlara Tanısal Yaklaşım

Son	 yıllarda	 endoskopik	 teknikler	 akciğer	 kanserinin	 tanı	 ve	 evrelemesinde	 en	 seçkin	
yöntemler	olmuştur.	Mediastinoskopiye	göre	mortalite,	morbidite	ve	maliyet	etkin	olan	bu	
yöntemler	yüksek	tanısal	duyarlılık	ve	özgüllüğe	sahiptir.

Fiberoptik Bronkoskopi
Nodal	evreleme	tedavi	kararı	ve	seyrini	etkilemeyecek	ise	santral	lezyonu	olan	tüm	hastaların	
fiberoptik	 bronkoskopi	 ile	 değerlendirilmesi	 gereklidir.	 Bronkoskopinin	 tanısal	 verimliliğini	
artırmak,	tümörün	histopatolojik	tanısını	koymak	ve	genotipik	değerlendirme	için	yeterli	doku	
elde	etmek	için	en	az	5	adet	biyopsi	alınması	önerilmektedir.	İşlem	sırasında	kriyobiyopsi	
planlanıyorsa	 tanı	 ve	 genetik	 değerlendirme	 için	 2	 adet	 biyopsi	 alınması	 yeterlidir.	
Bronkoskopik	 yaklaşımda,	 görüntüleme	 yöntemleri	 ile	 patolojik	 olarak	 görüntülenen;	 sağ	
ve	 sol	 üst	 paratrakeal,	 subkarinal	 lenf	 bezi	 varsa	 konvansiyonel	 transbronşiyal	 ince	 iğne	
aspirasyon	(TBİİA)	biyopsisi	denenebilir.

Endobronşiyal Ultrasonografi Eşliğinde Transbronşiyal İnce İğne Aspirasyon 
Biyopsisi
Bu	yöntem	mediastinal	evrelemede	BT	ve	pozitron	emisyon	tomografisine	(PET)	göre	üstün	
bir	yöntemdir.	Endobronşiyal	ultrasonografi	 (EBUS)	akciğer	kanserinin	tanı	ve	evrelemesi	
için	 cerrahi	 dışı	 yöntemler	 ile	 ulaşılabilen	 lenf	 bezi	 istasyonu	 sayısını	 artırma	 olanağı	
sağlayan	etkin	bir	yöntemdir.	Hızlı	hasta	başı	değerlendirme	olanağı	yok	ise,	EBUS-TBİİA	
ile	tanı	için	üç,	genetik	değerlendirme	de	planlanacaksa	dört	biyopsi	alınması	önerilmektedir.

2.2 Periferik Yerleşimli Lezyonlara Tanısal Yaklaşım

Periferik	akciğer	lezyonları	için	yapılan	konvansiyonel	bronkoskopide,	bronkoskopun	distale	
ilerletilememesi,	bronkoskop	ve	biyopsi	gereçlerinin	yönlendirilmesindeki	zorluklar	ve	biyopsi	
gereçlerinin	 lezyona	 ulaşıp	 ulaşmadığının	 doğrulanamaması	 gibi	 sorunlar	 daha	 invaziv	
girişimleri	kaçınılmaz	kılmaktadır.	Periferik	akciğer	lezyonlarında	floroskopi	kılavuzluğunda	
bronkoskopi,	 ultrathin	 bronkoskopi,	 radyal	 endobronşiyal	 ultrasonografi	 ve	 navigasyonel	
bronkoskopi	veya	bu	yöntemlerin	kombinasyonu	gibi	yeni	teknikler	geliştirilmiştir.	

Transtorasik İğne Aspirasyon Biyopsisi:
Transtorasik	iğne	aspirasyon	biyopsisi	görüntüleme	yöntemleri	eşliğinde	(sıklıkla	tomografi,	
göğüs	 duvarına	 bitişik	 lezyonlarda	 ise	 ultrasonografi)	 hedef	 dokudan	 aspirasyon	 veya	
biyopsi	yapılması	esasına	dayanır.	Bu	yöntem	sıklıkla	periferik	yerleşimli	lezyonların	tanısı	
için,	lezyona	fiberoptik	bronkoskopi	ve	EBUS	ile	ulaşılamadığında	kullanılır.	İşlemin	tanısal	
verimliliğini	artırmak,	tümörün	histopatolojik	tanısını	koymak	ve	genotipik	değerlendirme	için	
yeterli	doku	elde	etmek	için	en	az	iki	adet	biyopsi	alınması	önerilmektedir.	
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Primer		tümöre	yönelik	biyopsi	prosedürleri	tanısal	olmadığında	tanı	ve	evreleme	için	ek	cerrahi	
girişimler	gerekebilir.	Bu	yöntemler;	servikal	mediastinoskopi,	video	yardımlı	 torakoskopik	
cerrahi	 (VATS),	 anterior	 mediastinotomi,	 video	 yardımlı	 mediastinal	 lenfadenektomi	 ve	
transservikal	 genişletilmiş	 mediastinal	 lenfadenektomidir.	 Bu	 yöntemler	 içerisinde	 VATS,	
lezyonun	göğüs	duvarı	ve	mediasten	invazyonu	(T),	 ipsilateral	mediastinal	 lenf	bezleri	(4,	
5,	6,	7,	8,	9,	10	ve	14	nolu	istasyonlar),	plevral	nodül	veya	efüzyonun	değerlendirilmesine	
(M1a)	yönelik	bilgiler	sağlar.	

Akciğer	 kanserinin	 plevral	 tutulumu;	 plevral	metastaz	 ve	 efüzyon,	 çok	 sayıda	 plevral	 ve/
veya	plevra	tabanlı	nodüller,	primer	tümörün	plevraya	ve	göğüs	duvarına	yayılımı	şeklinde	
olur.	 Primer	 tümörün	 visseral	 veya	 parietal	 plevraya	 yayılımı,	 plevral	 boşluğa	metastatik	
yayımdan	 ayırt	 edilmelidir	 çünkü	 direk	 yayım	 potansiyel	 olarak	 rezeksiyona	 uygundur.	
Plevral	sıvıda	malign	hücrelerin	gösterildiği	plevral	tutulum	M1a	olarak	evrelenir	ve	cerrahi	
yaklaşıma	uygun	değildir.	 Bu	 nedenle	 akciğer	 kanseri	 şüphesi	 bulunan	 olgularda	 plevral	
sıvı	sitolojisi	ve/veya	plevral	biyopsi	gereklidir.	Akciğer	kanseri	şüpheli	ve	plevral	efüzyonu	
olan	 hastalarda	 torasentez	 endikasyonu	 vardır.	 Torasentez	 mümkünse	 ultrasonografi	
rehberliğinde,	 20-50	 ml	 plevral	 sıvı	 alınmak	 üzere	 önerilmektedir.	 İlk	 incelemede	 sitoloji	
negatif	ise	biyopsi	işleminden	önce	bir	örnekleme	daha	yapılmalıdır.	Torasentezler	tanısal	
değilse	doku	tanısı	için	biyopsi	gereklidir. 

2.3 Tanıda Nükleer Tıp Tetkikleri

Akciğer	 kanseri	 şüphesi	 olan	 veya	 akciğer	 kanseri	 tanısı	 alan	 hastalarda	 FDG	 PET/BT	
görüntüleme	yüksek	tanısal	doğruluğa	sahip	bir	görüntüleme	yöntemidir.	Küçük	boyutlu	ve	
solid	olmayan	akciğer	nodülleri	dışında,	düşük	FDG	tutulumu	gösteren	veya	FDG	tutulumu	
olmayan	akciğer	nodülleri	 yüksek	olasılıkla	benign	olarak	değerlendirilip	 izleme	alınabilir.	
Yeni	tanı	akciğer	kanserine	FDG	PET/BT	ile	evreleme	yapılmadan	ve	uzak	metastaz	varlığı	
dışlanmadan	 küratif	 amaçlı	 tedavilere	 başlanmamalıdır.	 Mediastendeki	 lenf	 nodlarının	
değerlendirilmesinde	 ise	 genellikle	 PET	 bulgularına	 bakılmaksızın	 girişimsel	 evreleme	
yöntemlerine	başvurmak	gerekir.	FDG	PET/BT	verisinin	sayısal	analizi	akciğer	kanserinde	
hasta	 prognozunun	 öngörülmesine	 katkıda	 bulunabilir.	 Yeni	 PET	 detektör	 teknolojileri	
(Time-of-flight)	ve	rezolüsyon	kazancı	sağlayan	yeni	rekonstrüksiyon	teknikleri	(Point	spread	
function)	sayesinde	küçük	boyutlu	lezyonların	ayırt	edilebilirliği	artmaktadır.	

2.4 Tanıda Karşılaşılan Sorunlar

Akciğer	kanserlerinin	yaklaşık	%70’i	tanı	anında	ileri	evrede	olup,	ileri	evre	veya	metastatik	
akciğer	 kanseri	 tanılarının	 çoğu	 sitoloji	 örnekleri	 ve	 küçük	 biyopsilerde	 yapılmaktadır.	
Histopatolojik	 değerlendirme	 ile,	 küçük	 hücreli	 tipi	 ayırdıktan	 sonra,	 KHDAK	 alt	 tiplerini	
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belirlemek	ve	 “Sınıflandırılamayan”	kategorisini	en	aza	 indirmek	 için	 immünhistokimya	ve	
müsin	 histokimyasal	 boyalar	 gibi	 yardımcı	 tekniklerin	 kullanılması	 önerilmektedir.	 Küçük	
biyopsiler,	 moleküler	 test	 sonuçlarının	 doğruluğunu	 etkileyebilen	 sınırlı	 miktarda	 tümör	
hücresi	ve	değişken	oranda	neoplastik	olmayan	hücreler	içerebilir.	Hastaların	bir	kısmında,	
moleküler	 testler	 için	yeterli	 tümör	dokusu	bulunmayabilir.	Dokunun	moleküler	 testler	 için	
korunması	 ana	 hedeftir.	 Bu	 nedenle	 sınırlı	 tanısal	 immünhistokimya	 paneli	 uygulanmalı	
ve	 moleküler	 testler	 için	 materyalin	 yeterliliği	 sağlanmalıdır.	 Patoloji	 raporlarının,	 küçük	
hücreli	 dışı	 karsinom	 alt	 tipi	 ile	 immünhistokimya	 ve	moleküler	 testler	 için	 tümör	 hücresi	
yeterliliği	 hakkında	bilgi	 içermemesi	 tedavi	 kararlarını	da	olumsuz	etkileyebilecektir.	DNA	
uygun	 fiksasyonla	 amplifiye	 edilebilir.	 Korunması	 ve	 kalitesi,	 örneklerdeki	 tümör	 hücresi	
miktarından	daha	önemli	olabilmektedir.	Yanlış	negatif	sonuçlar,	moleküler	test	için	yalnızca	
küçük	örneklerin	varlığında	saptama	hassasiyeti	daha	da	azalabileceğinden	sorun	olabilir.

Multidisipliner	 yaklaşımla	 her	 hastaya	 en	 iyi	 kişisel	 tedaviyi	 gerçekleştirmek	 için,	 doğru	
histolojik	tanı,	tümörün	moleküler	özellikleri	ve	programlanmış	hücre	ölümü	ligandı	1	(PD-
L1)	ekspresyonu	gibi	tümör	hakkında	daha	fazla	bilgi	sağlanmalıdır.	

2.5 Tanısal Araçlarda Standardizasyon

Akciğer	kanseri	kuşkusu	olan	hastalarda	 tanıyı	doğrulamak	 için	doku	biyopsisi	gereklidir.	
Histopatolojik	 olarak	 tümör	 alt-tip	 ve	 genotiplemenin	 	 optimizasyonu	 için	 en	 az	 5		
endobronşiyal/transbronşiyal	 biyopsi	 	 örneği	 alınmalıdır	 (alternatif	 olarak	 2	 kriyobiyopsi	
örneği	olabilir).	Eğer	sitolojik	materyal	gönderilecekse,	hedef	 lezyondan	en	az	4	EBUS	 /	
EUS	iğne	aspirasyonu	önerilir.	18-20	G	iğne	kullanarak	en	az	2	perkütan	kor	iğne	biyopsisi	
alınmalıdır.	Histolojik	alt-tip	ve	genotipleme	için	ideali	3-6	kor	biyopsidir.

Patoloğun	cerrahi	örnek	ve	biyopsilere	 işlem	yapmadan	önce,	örneğin	kalitesini	etkileyen	
preanalitik	 değişkenlere	 dikkat	 etmesi	 gerekir.	 Tanı	 yöntemleri	 için	 standart	 algoritmalar	
mevcut	 rutin	 uygulamada	 tanımlanmalıdır.	 Ayrıca	 histolojik	 tanı	 ve	 moleküler	 testlerin	
güvenilirliği	ve	kalitesinin	yüksek	olması	için	standart	ilkeler	benimsenmelidir.

Moleküler Tanı Prosedüründe Standardizasyon
Tüm	 ileri	 evre/	 rekürren	 non-skuamoz	 KHDAK	 hastalar	 ve	 seçilmiş	 skuamoz	 hücreli	
karsinom	hastalarına	(genç,	hiç	sigara	içmemiş/	az	içmiş,	bırakmış)	hedefe	yönelik	tedavi	
için	mutasyon	analizinin	doğru	bir	şekilde	yapılması	esastır.	Günümüzde	EGFR,	ALK,	ROS1	
mutasyon	analizi	eş	zamanlı	yapılmaktadır.	Bu	mutasyonları	araştırmak	için	gerçek	zamanlı	
PCR,	 immünhistokimya,	 floresan	 in	situ	hibridizasyon	ve	bazen	doku	biyopsisi	yerine	 likit	
biyopsisi	gibi	yöntemler	kullanılsa	da	tercih	edilen	yöntem	yeni	nesil	sekanslamadır	(NGS).	
Bu	yöntem	multipleks	genetik	sekans	panelleri,	EGFR,	ALK	ve	ROS1	dışındaki	diğer	genlere	
yönelik	tedavi	seçeneklerini	tanımlayabilmek	için	çoklu	tek	gen	testlerine	tercih	edilir.	NGS,	
akciğer	 kanserinde	mutlaka	 test	 edilmesi	 gereken	 bu	 üç	 genin	 ve	 daha	büyük	 panellere	
dahil	edilmesi	için	önerilen	genlerin	(BRAF,	RET,	ERBB2	(HER2)	KRAS,	MET,	NTRK	—	ve	
kanser	gelişiminde	potansiyel	rolleri	olabilecek	başka	genler)	eş	zamanlı	değerlendirmesini	
sağlar.
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İmmünomodülatör tedavi için hasta seçiminde kullanılan test,	 anti-programlanmış	
hücre	ölümü	proteini	1	(PD-1)	tedavisinin,	seçilen	hastalarda	standart	bir	birinci	basamak	
tedavisi	olarak	onaylanması,	PD-L1	immünhistokimyasını,	ileri	evre	KHDAK’li	tüm	hastalarda	
zorunlu	bir	test	haline	getirmiştir.	PD-L1	immünhistokimya,	KHDAK’da	immünoterapötikler	
için	 onaylanmış	 bir	 biyobelirteç	 testidir,	 ancak	 mükemmel	 bir	 biyobelirteç	 değildir.	
Biyobelirteçle	 seçilmiş	 hastaların	 yarısından	 azı	 tedaviden	 fayda	 görür	 ve	 ‘biyobelirteç-
negatif’	olgularda	 tedaviye	yanıt	 ile	karşılaşılabilir.	Tümör	mutasyon	yükü	saptanması,	bu	
tedavilerin	uygulanması	için	önemli	bir	belirleyicidir.	Tümör	mutasyon	yükü	hem	doku	hem	
de	kan	örneklerinde	çalışılabilir	ancak	henüz	bir	standart	oluşmuş	değildir.

Tanıya Multidisipliner Yaklaşım
Hastaların	büyük	bir	kısmı,	hedefe	yönelik	tedavi	için	mutasyon	testinin	artık	standart		hal	
aldığı	 ileri	 evrede	 tanı	 almaktadır.	 Her	 olgu,	 kişiselleştirilmiş	 bir	 tanı	 ve	 tedavi	 planının	
sağlaması	 için	 multidisipliner	 bir	 ekip	 içinde	 tartışılmalıdır.	 Tanı	 prosedürleri	 (klinik	
örnekleme,	 doku	 takip,	 moleküler	 test,	 raporlama,	 rapor	 zamanı	 ve	 kalite	 kontrol)	 için	
standart	 algoritmalar,	 güncel	 rutin	 uygulamada	 tanımlanmalıdır.	 Multidisipliner	 ekiplerin	
tanı	odaklı	oturumlarının	konusu	şu	başlıklar	altında	özetlenebilir:

•	Merkeze	yönlendirilen	tüm	hastalara	dair	ilk	değerlendirme
•	Histolojik	tanısı	olan	hastalar
•	Bir	sonraki	tanısal	basamağın	net	olmadığı	hastalar
•	Bir	histolojik	tanının	izinin	sürülmesinin	uygun	olmadığı	hastalar
•	Cerrahi	rezeksiyon	materyalleri	ile	ilgili	geribildirimler



14

3. Akciğer Kanserinde Tedavi Yaklaşımları 
3.1 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri

KHDAK	tedavisi	için	verilecek	kararı	etkileyen	birden	çok	değişken	vardır:

Hastaya ait değişkenler

•	Yaş	ve	performans
•	Sigara	içme	durumu
•	Eşlik	eden	tıbbi	sorunlar

Hastalığa ait değişkenler

•	Evre
•	Histopatolojik	tip	(Adeno,	skuamoz,	büyük	hücreli	vb.)
•	Moleküler	hedeflerin	varlığı
•	İmmünoterapiye	duyarlılık

Hastalığın	 lokal	 veya	 sistemik	 yaklaşımla	 tedavi	 edilme	 kararı,	 temel	 olarak	 hastalığın	
evresine	 göre	 verilmekle	 birlikte,	 hastanın	 durumu	 ve	 hastalığın	 biyolojik	 ve	 moleküler	
parametreleri	bu	kararı	doğrudan	etkileyebilmektedir.

Evre I ve Evre II’de	ana	tedavi	cerrahi	rezeksiyondur.	Cerrahi	rezeksiyon,	tam	bir	patolojik	
evrelemenin	yapılmasına	olanak	verecek	kadar	olmalıdır.	Standart	yaklaşım	lobektomi	veya	
pnömonektomidir.	Solunum	fonksiyonları	sınırlı	hastalarda	sublober	rezeksiyonlar,	tercihen	
de	 segmentektomi	 yapılmalıdır.	 Evre	 I’de	minimal	 invaziv	 cerrahi	 tercih	 edilir.	 Evre	 II’de	
özellikle	santral	tümörler	ve	klinik	N1	hastalık	saptanan	durumlarda	operasyon	öncesinde	
EBUS	 ve/veya	 mediastinoskopi	 ile	 mediastinal	 lenf	 nodu	 metastazı	 değerlendirilmelidir.	
Patolojik	evre	I	veya	II	hastalıkta	hastaya	adjuvan	tedavi	önerilebilir.	

Adjuvan	tedavi	olarak	standart	yaklaşım	platin	bazlı	ikili	kombinasyon	kemoterapisi	olmakla	
birlikte,	 moleküler	 tipe	 göre	 anti-EGFR	 ve	 anti-ALK	 tirozin	 kinaz	 inhibitörü	 tedavileri	 ve	
immünoterapi	 ile	 ilgili	 klinik	 çalışmalar	 mevcut	 olup,	 hastanın	 bu	 çalışmalar	 için	 ilgili	
merkezlere	yönlendirilmesi	uygun	olacaktır.	Belli	koşullarda	hastalara	adjuvan	radyoterapi	
de	 önerilebilir.	 Eğer	 cerrahi	 girişimde	 kontrendikasyon	 varsa	 veya	 hasta	 tarafından	
reddediliyorsa,	 Evre	 I-IIA’da	 hedeflenmiş	 etkili	 yüksek	 doz	 radyoterapinin	 3-10	 seansta	
uygulanabildiği	stereotaktik	ablatif	beden	radyoterapi	ya	da	stereotaktik	beden	radyoterapi	
küratif	bir	yaklaşım	olarak	mutlaka	akla	gelmeli,	Evre	IIB’de	ise	kemoradyoterapi	ilk	seçenek	
olarak	ön	plana	çıkmaktadır.	Bu	tedavilerin	de	uygun	olmadığı	durumlarda	radikal	radyoterapi	
düşünülmelidir.

Evre III	 hastalıkta	 seçilmiş	 hastalarda	 cerrahi	 tedavi	 yapılabilir,	 ancak	 standart	 tedavi	
yaklaşımı	 kemoradyoterapidir.	 Bu	 modaliteye	 immünoterapinin	 eklenmesinin,	 sağkalımı	
uzattığı	da	gösterilmiştir.	Bu	grup	hastada	moleküler	profilleme	 tedavinin	değişimine	yol	
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açabilmektedir.	 İndüksiyon	 radyoterapisi	 başlanan	 hastanın	 uygun	 zaman	 ve	 dozda,	
cerrahi	açıdan	tekrar	değerlendirilmesi	önerilir.	Performansı	uygun	Evre	IIIA	(T1–T2,	N2,	
M0)	ve	Evre	IIIB	(invaziv	olmayan	T3,	N2,	M0)	olgularda	kemoradyoterapi	±	immünoterapi,	
kemoterapi	 +	 cerrahi	 +	 radyoterapi,	 kemoradyoterapi	 ±	 cerrahi	 (R0	 ve	 lobektomi	 olmak	
kaydıyla)	 önemli	 seçenekler	 olarak	 öne	 çıkmaktadır;	 cerrahi	 için	 kontrendikasyon	
bulunuyorsa	kemoradyoterapi	±	immünoterapi	seçeneği	gözden	geçirilmelidir.

Multidisipliner	 konsey	 kararı	 ile	 cerrahiye	 uygun	 görülen	 Evre	 IIIA	 hastalarda	 lobektomi	
veya	 pnömonektomi	 uygulanmakla	 birlikte	 genişletilmiş	 rezeksiyonlar	 da	 söz	 konusu	
olabilmektedir.	 Operasyon	 öncesinde	 EBUS	 ve/veya	 mediastinoskopi	 ile	 mediastinal	
lenf	 nodu	 metastazı	 değerlendirilmelidir.	 Preoperatif	 N2	 saptanan	 T1-T2	 hastalardan,	
neoadjuvan	tedavi	sonrası	yanıt	değerlendirmesi	yapılan	ve	multidisipliner	konsey	kararı	
ile	 cerrahi	 tedavi	 uygun	 görülenlerde	 uygulanacak	 rezeksiyonun	 lobektomi	 olması	 ideal	
yaklaşımdır	 ve	mümkünse	 pnömonektomiden	 kaçınılmalıdır.	 Klinik	N2	 şüphesi	 olmayan	
ancak	 intraoperatif	 saptanan	 N2’de	 ise	 rezeksiyonun	 planlanan	 şekilde	 yapılması	
önerilmektedir.	

Operasyon	 	 ardından	 	 özellikle	 	 yineleme	 riski	 yüksek	 olgularda	 adjuvan	 postoperatif			
radyoterapi	 uygulanması	 standart	 yaklaşım	 olarak	 kabul	 edilmektedir.	 Cerrahi	 sınır	
yakın/pozitif	 ve	N2	 	 	durumunda	postoperatif	 radyoterapi	uygulanması	konusunda	genel	
bir	 	 konsensüs	 bulunmakla	 birlikte;	 N1	 tutulumu	 durumunda,	 seçilmiş	 hasta	 bazında	
kişiselleştirilmiş	postoperatif	radyoterapi	endikasyonu	ancak	multidisipliner	değerlendirmeyle	
belirlenmelidir.	 Rezektabilite	 şüphesi	 olan	 T4	 olgularda	 da	 neoadjuvan	 tedavi	 ve	
sonrasında	 operasyon	 kararında	 multidisipliner	 onkoloji	 konseyi	 değerlendirmesi	 büyük	
önem	 taşımaktadır.	Evre	 IIIB	 (invaziv	T3,	N2,	M0)	KHDAK	olgularında	kemoradyoterapi	
ilk	 seçenek	 olarak	 öne	 çıkmaktadır.	 Neoadjuvan	 tedavi	 sonrası	 yanıt	 değerlendirmesi	
yapılan	 Evre	 IIIB	 hastalarda	 da	 ideal	 yaklaşım	 olarak	 lobektomi	 uygulanır,	 mümkünse	
pnömonektomiden	kaçınılmalıdır.

Evre IV	 hastalarda	 ise,	 hastalık	 sistemik	 kabul	 edilerek	 tedavi	 yine	 ilgili	 uzmanlık	
alanlarındaki	 hekimlerin	 uzlaşısı	 ile	 kararlaştırılmalıdır.	 Sistemik	 tedavilerin	 seçiminde	
uzlaşının	 sağlanması	 için	 hastanın	 ve	 tümörün	 tam	 olarak	 değerlendirilmesi	 gerekir.	 Bu	
değerlendirme,	hem	patolojik,	hem	moleküler	biyolojik	hem	de	klinik	branşlardaki	uzmanların	
bire	 bir	 olgu	 üzerinde	 tartışıp	 uzlaşı	 ile	 yapılmalıdır.	 Doku	 tanısının	 konma	 aşamasında,	
örnekleme	yapılması	kararı	ve	yönteminin	saptanması	dahil	olmak	üzere,	patolojik	olarak	
kanser	 tanısı	 sonrasında	 istenecek	ek	 testler	 ve	bunların	zamanlama	ve	yorumlanmaları	
multidisipliner	 olarak	 yapılmalıdır.	 Tedavi	 seçeneklerinin	 eksiksiz	 değerlendirilmesi	 ve	 en	
uygun	model	veya	model	kombinasyonlarının	hastaya	önerilmesi	aşamasında,	tek	dayanak	
multidisipliner	uzlaşı	olmalıdır.	Bu	evrede	 tanı	konan	hastalarda,	moleküler	 testler	 ısrarla	
istenmeli,	eldeki	 imkanlar	 tam	anlamıyla	kullanılmalıdır.	Gerek	anti	EGFR	TKI,	gerek	anti	
ALK	TKİ	tedavilerinin	uygun	hastalarda	seçkin	tedavi	yöntemi	olduğunu	ve	hem	sağ	kalımı	
hem	de	yaşam	kalitesini	belirgin	olarak	uzattığını	akıldan	çıkarmamak	gerekir.	Bu	tür	TKİ	
kullanım	 ilkeleri	 iyi	 öğrenilmelidir.	 Yine	 aynı	 şekilde,	 bilinen	 EGFR/ALK/ROS	mutasyonu	
saptanamayan	tümörü	olan	hastalarda	immünoterapi	kullanım	ilkeleri	de	akılda	tutulmalı	ve	
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uygun	hastalarda	kemoterapiyle	 veya	 tek	başlarına	 kullanımı	önerilmelidir.	 İmmünoterapi	
için	 henüz	 tartışmasız	 kabul	 edilen	 bir	 biyobelirteç,	 hedef	mutasyonların	 saptanmasında	
olduğu	gibi	bulunmamaktadır.	Dolayısıyla,	 immünoterapi	kullanımı	 için	en	önemli	belirteç,	
hasta	 tümöründe	 EGFR/ALK/ROS	 mutasyonlarının	 bulunmaması	 olarak	 söylenebilir.	
Çünkü,	 bu	 mutasyonlardan	 herhangi	 birinin	 varlığında,	 bunlara	 karşı	 kullanılan	 hedefe	
yönelik	ilaçlarla	elde	edilen	başarı,	bu	grup	hastada	kullanılan	immünoterapiden	çok	daha	
yüksek	olmaktadır.	Ayrıca,	çoğu	immünoterapi	klinik	çalışmalarında,	hasta	kabulü,	EGFR	ve	
ALK	mutasyonu	olmaması	koşuluna	bağlanmıştır.

Yine	 bu	 hastalar	 içinde	 de,	 kontralateral	 nodülü	 olan	 ve	 solunum	 fonksiyonları	 uygun	
olanlarda	 ya	 da	 oligometastazı	 olanlarda	 mediastinal	 lenf	 nodlarının	 EBUS	 ve/veya	
mediastinoskopi	 ile	 değerlendirilmesi	 sonrası	 aşamalı	 cerrahi	 girişimler	 yapılabilmektedir.	
Oligometastazlara	 definitif	 radyoterapi,	 özellikle	 stereotaktik	 ablatif	 beden	 radyoterapi	 ya	
da	cerrahi	önerilmesinin	 idame	sistemik	tedavi/izlem	seçeneğine	göre	progresyonsuz	sağ	
kalımı	artırdığı	bilinmektedir.	Sistemik	tedavi	altında	oligoprogresif	hastalık	tablosunda	lokal	
ablatif	tedaviler,	aynı	sistemik	tedavi	altında	progresyonsuz	sağ	kalımı	uzatabilmektedir,	bu	
nedenle	metastatik	olguların	tedavilerinde	SABR	veya	cerrahi	girişim	akılda	tutulmalıdır.

3.2 Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Küçük	hücreli	akciğer	kanseri	(KHAK),	KHDAK’den	klinik	olarak	hızlı	ikilenme	zamanı,	erken	
metastaz	oluşumu	ile	ayrılır.	KHAK	genellikle	yaygın	hastalık	tablosu	ile	kendini	gösterir	ve	
tedavi	seçenekleri	sistemik	tedaviler	üzerine	kurulmuştur.	Birçok	tekli	ve	çoklu	kemoterapi	
rejimlerinin	KHAK’de	etkili	olduğu	gösterilmiştir.	KHAK	kemoterapi	ve	radyoterapiye	yüksek	
oranda	cevap	vermekle	birlikte	çoğunlukla	aylar	içerisinde	nüks	eder.	KHAK’li	hastalar	sınırlı	
evre	ya	da	yaygın	evre	hastalık	olarak	ikiye	ayrılır.	Cerrahi	rezeksiyon	veya	stereotaktik	ablatif	
beden	radyoterapi	yapılmış	erken	evre	hastalık	için	adjuvan	kemoterapi	önerilmektedir.	Eğer	
cerrahi	sırasında	patolojik	lenf	nodu	tutulumu	saptanırsa	torasik	radyoterapi	eş	zamanlı	ya	da	
ardışık	olarak	kemoterapiye	eklenir.	Sınırlı	evre	IIB-IIIC	(T3-4,	N0,	M0;	T1-4,	N1-3,	M0)	ve	iyi	
performans	skorlu	(0-2)	hastalar	için	önerilen	tedavi	torasik	RT	ile	eş	zamanlı	kemoterapidir.	
Performansı	 eş	 zamanlı	 kemoradyoterapi	 için	 uygun	 olmayan	 olgularda,	 kemoterapi	 ile	
tedavisine	 başlanan	 olgularda	 progresyon	 izlenmiyorsa,	 ardışık	 radyoterapi	 planlanması	
uygun	 olacaktır.	 Ayrıca	 sınırlı	 evre	 ve	 performansı	 uygun	 tüm	 olgular	 eğer	 ilk	 basamak	
tedavide	progresyon	göstermemişse,	tüm	beyin	profilaktik	radyoterapi	önerilmelidir.

Yaygın	 evre	 hastalık	 için	 sistemik	 tedavi	 önerilen	 seçenek	 olsa	 da	 seçilmiş	 hastalarda	
palyasyon	 amaçlı	 radyoterapi	 kullanılabilmektedir.	 Yaygın	 evre	 hastalıkta	 günümüzde	
tercih	 edilmesi	 gereken	 tedavi	 rejimi	 olarak	 kemoimmünoterapi	 önerilmektedir.	 Standart	
kemoterapi	rejimine	immunoterapi	eklenmesi	ile,	KHAK	tedavisinde,	uzun	yıllar	sonrasında	
ilk	 kez,	 randomize	çalışmalarda	 tek	başına	kemoterapiye	göre	bir	üstünlük	gösterilmiştir.	
Yaygın	 evre	 hastalığı	 ve	 beyin	 metastazı	 olan	 hastalar	 nörolojik	 semptomlarının	 olup	
olmamasına	 göre	 değerlendirilir.	 Asemptomatik	 hastalarda	 eğer	 sistemik	 tedavi	 önce	
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verilmişse	tüm	beyin	radyoterapisi	sistemik	tedavinin	tamamlanmasından	sonra	verilebilir.	
Beyin	metastazı	 varlığında	 ise	 hipokampal	 koruyucu	 tüm	 beyin	 radyoterapi,	 stereotaktik	
radyoterapi	ve	stereotaktik	kraniyal	radyocerrahi	gibi	yaklaşımlar	uygulanabilir.

İleri	kronolojik	yaş	tedavi	uyumunu	olumsuz	olarak	etkileyebilmekle	birlikte	klinik	karar	verme	
sürecinde	 her	 hastanın	 yaştan	 ziyade	 performans	 durumu	 açısından	 değerlendirilmesi	
faydalı	olur.	Günlük	yaşam	aktivitelerini	yerine	getirebilen	yaşlı	hastalar	kombine	sistemik	
kemoterapi	ve	gerekirse	radyoterapi	ile	tedavi	edilmelidirler.	Yalnızca	bu	hastalar	artmış	yan	
etki	riskinden	kaçınmak	için	tedavi	süresince	yakından	takip	edilmelidir.	Genel	olarak,	yaşlı	
hastalar	eş	evreli	genç	hastalarla	benzer	prognoza	sahiplerdir.	Profilaktik	kraniyal	ışınlama	
yaşlı	 hastalarda	 dikkatli	 uygulanmalıdır.	 60	 yaş	 ve	 üstü	 yaşlı	 hastalar	 kraniyal	 ışınlama	
sonrası	kognitif	fonksiyonlarda	azalma	açısından	artmış	risk	altındadırlar.	Bu	nedenle	risk	
ve	 faydası	göz	önüne	alınarak	profilaktik	kraniyal	 ışınlama	ya	da	yakın	 takip	seçeneğine	
yaşlı	hastalarla	birebir	görüşülerek	karar	verilmesi	gerekir.	

KHAK	başlangıç	tedavisine	çok	duyarlı	olmak	birlikte	çoğu	hasta	dirençli	bir	hastalık	şeklinde	
nükseder.	Bu	hastalar	daha	ileri	sistemik	tedavi	ile	yalnızca	4	ile	5	ay	yaşamaktadır.	Daha	
sonraki	sistemik	tedavi,	çoğu	hastaya	belirgin	palyasyon	sağlar	ancak	cevap	olasılığı	büyük	
ölçüde	 ilk	 tedavi	 ile	nüks	arasındaki	süreye	bağlıdır.	Bu	süre	üç	aydan	kısa	 ise	 refrakter	
ya	da	dirençli	hastalık	olarak	değerlendirilir	ve	çoğu	tedavi	rejimine	cevap	zayıftır	(≤%10).	
Başlangıç	ile	nüks	arasındaki	süre	üç	aydan	uzun	ise	sensitif	hastalık	olarak	kabul	edilir	ve	
tahmini	cevap	oranları	yaklaşık	%25	civarındadır.

İkinci	 sıra	 sistemik	 tedavinin	 optimal	 süresi	 tam	 olarak	 ortaya	 konmamıştır.	 Sitotoksik	
tedaviler	için	genellikle	süre	kısa	olup,	cevap	alınsa	dahi	sıklıkla	kümülatif	toksisite	tedaviye	
devam	edilmesini	 engellemektedir.	 Bu	 nedenlerle,	 ikinci	 sıra	 kemoterapi	 alanlarda	 en	 iyi	
cevap	sonrasında	iki	kür	daha,	progresyona	ya	da	tolere	edilemeyen	yan	etki	gelişinceye	
kadar	devam	etmelidir.	Eğer	hastanın	performans	skoru	hala	0-2	ise	üçüncü	sıra	sistemik	
tedavi	de	düşünülebilir.

3.3 Palyatif Bakım

Palyatif	bakım,	hayatı	tehdit	eden	bir	hastalık	ile	yüz	yüze	olan	hasta	ve	hasta	yakınlarının	
karşı	karşıya	olduğu	problemleri	önleyerek	ve	geçirerek	yaşam	kalitesini	artırmaya	yönelik	
disiplinler	 arası	 medikal	 uzmanlık	 alanıdır.	 Primer	 ilkesi	 semptom	 yönetimidir.	 Hastanın	
tercih	 ve	 değerlerini	 göz	 önünde	 bulundurarak	 bakım	 hedefleri	 oluşturmak,	 hasta	 ve	
bakımı	ile	ilgili	tüm	muhataplar	arasında	tutarlı	ve	sürekli	iletişim	kurmak	ve	koordinasyonu	
sağlamak	 başlıca	 hedefleridir.	 Palyatif	 bakım	 sadece	 yaşamın	 sonunda	 değil,	 hastalığın	
tüm	 evrelerinde	 semptom	 yönetimini	 sağlamayı	 hedefler	 geleneksel	 tıbbi	 bakım	 modeli	
ile	sunulan	küratif	veya	semptom	giderici	tedavi	kimi	zaman	yeterli	olmamaktadır.	Akciğer	
kanserli	 hastalarda	 palyatif	 bakımın,	 semptom	 palyasyonu	 ve	 yaşam	 kalitesinde	 artış	
sağladığı,	 hastalık	 ile	 başa	 çıkma	 yetisi	 kazandırdığı,	 hastane	 yatışlarını	 azalttığı,	 evde	
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yeterli	 kaliteli	 zaman	geçirmeye	olanak	 sağladığı	 ayrıca	erken	başlanan	palyatif	 bakımın	
sağkalım	katkısı	sağladığı	gösterilmiştir.	

Palyatif	 bakımın	 onkolojik	 bakıma	 entegrasyonu	 ile	 hasta	merkezli	 sonuçların	 iyileştiğini	
gösteren	giderek	artan	sayıda	kanıt	ortaya	çıkmıştır.	Bu	kanıtlar	 ışığında,	akciğer	kanseri	
yönetiminde	rol	alan	uluslararası	dernekler	tarafından	çeşitli	rehberler	oluşturulmuştur.	

Verilen	 palyatif	 bakım	 hizmetleri;	 hastane	 temelli,	 evde	 ve	 toplum	 temelli	 özelliklerde	
sunulabilir.	Hastane	temelli	palyatif	bakım;	konsültasyon	hizmetleri	ile,	palyatif	bakım	yatan	
hasta	 servislerinde	 ya	 da	 birleşik	 yapılanma	 ile	 verilebilir.	 Toplum	 temelli	 palyatif	 bakım	
başlığı	altında	ise	destek	evleri	ve	huzur	evleri	vardır.	

3.4 Takip

Akciğer	 kanserli	 hastalarda	 uygun	 takip,	 nüksü	 erken	 saptayıp	 tedavi	 etmenin	 yanı	 sıra	
gelişebilecek	ikinci	primer	tümörleri	saptamak	için	de	büyük	önem	taşımaktadır.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde	 takip	 önerileri	 küratif	 amaçlı	 tedavi	 uygulanmış	
hastalar	içindir.	Evre	I-II	(Cerrahi	±	kemoterapi	uygulanmış)	hastalara;	ilk	2-3	yıl	her	6	ayda	
bir	öykü,	fizik	muayene	ve	toraks	BT	(±	kontrast),	sonrasında	yılda	bir	öykü,	fizik	muayene	
ve	kontrastsız	düşük	doz	 toraks	BT	 ile	 takip	önerilir.	Evre	 I-II	 (radyoterapi	uygulanmış)	&	
evre	III	&	evre	IV	(oligometastatik	ve	definitif	tedavi	almış)	hastalara;	ilk	3	yıl	her	3-6	ayda	
bir	öykü,	fizik	muayene	ve	toraks	BT(±	kontrast),	sonrasında	2	yıl	her	6	ayda	bir	öykü,	fizik	
muayene	ve	toraks	BT	(±	kontrast),	daha	sonra	yılda	bir	öykü,	fizik	muayene	ve	kontrastsız	
düşük	doz	toraks	BT	ile	takip	önerilir.	PET-BT	ve	kraniyal	MR	tetkiki	klinik	şüphe	dışında,	
rutinde	önerilmez.

Küçük hücreli akciğer kanserinde takip	 önerileri	 hastalık	 evresine	 göre	 farklılık	
göstermektedir.	Sınırlı	evrede,	başlangıç	tedavisini	tamamlamış	hastalara;	ilk	1-2	yıl	her	3	
ayda	bir	kontrol,	3	yıla	kadar	6	ayda	bir	kontrol,	sonrasında	yıllık	kontrol	önerilir.	Yaygın	
hastalık	evresinde,	başlangıç	ve	sonrası	tedavisini	tamamlamış	hastalara;	ilk	yıl	her	2	ayda	
bir,	2-3.	yıllarda	her	3-4	ayda	bir,	4-5.	yıllarda	her	6	ayda	bir,	sonrasında	yılda	bir	kontrol	
önerilir.	Her	kontrolde	yapılması	gerekenler;	öykü,	 fizik	muayene,	 toraks	ve	batın	BT	ve	
klinik	endikasyon	var	ise	kan	testleridir.	Ayrıca	ilk	yıl	her	3-4	ayda	bir,	ikinci	yıl	her	6	ayda	
bir	beyin	MR	(tercihen)	veya	BT	tetkiki	yapılmalıdır.	PET-BT	ile	takip	rutinde	önerilmez.

Hücre	 tipine	bakılmaksızın	 tüm	akciğer	kanserli	 hastalara	sigarayı	bırakması	söylenmeli	
bunun	 için	 gerekli	 tedavi	 desteğinde	 bulunulmalıdır.	 Yeni	 pulmoner	 nodül	 saptanırsa	
2.	 primer	 olasılığı	 yönünden	 incelenmelidir.	 Uzun	 dönem	 hayatta	 kalan	 hastalara;	
immünizasyon	 (yıllık	 influenza	aşısı,	pnömokok	aşısı,	herpes	zoster	aşısı),	 ideal	kilonun	
kontrolü,	 aktif	 egzersiz	 içeren	 yaşam,	 sağlıklı	 beslenme,	 gerekli	 sağlık	 kontrollerinin	
yapılması	(kan	basıncı,	kolesterol,	kan	şekeri	takibi,	diş	muayenesi,	kemik	dansitometresi	
ölçümü),	 güneşten	 korunma	 ve	 diğer	 kanserlere	 yönelik	 gerekli	 taramaların	 yapılması	
önerilmektedir.
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Tedaviye Multidisipliner Yaklaşım 
Akciğer	 kanseri	 tanısını	 alan	 her	 hastanın	 tedavi	 yöntemi,	 tedavinin	 herhangi	 bir	
aşamasında	görev	alacak	dört	ana	klinik	disiplin,	yani	göğüs	hastalıkları,	göğüs	cerrahisi,	
radyasyon	onkolojisi	ve	medikal	onkoloji	uzmanlarının	mutlak	uzlaşısı	ile	belirlenmelidir.	Bu	
uzlaşı	sağlanmadan	herhangi	bir	tedavi	yöntemine	başlanılmasının,	hastada	geri	dönülmez	
kayıplara	 yol	 açabileceği,	 hem	 akademik	 hem	 de	 halka	 açık	 sosyal	 medyada	 ısrarla	
vurgulanmalıdır.	 Herhangi	 bir	 disiplindeki	 uzman	 eksikliği	 veya	 tedaviye	 erişimdeki	 zor	
koşullar,	bu	uzlaşıdan	kaçınmanın	nedeni	olarak	gösterilmemeli	ve	bu	açığın	kapatılması	
için	 çaba	 gösterilmesi	 gerekmektedir.	 Eksik	 veya	 yanlış	 tedaviye	 başlanması,	 etkin	
tedavinin	 daha	 da	 gecikmesine	 yol	 açacaktır.	 Günümüzde,	 akciğer	 kanserinin	 tedavisi,	
tanı	ve	evrelenmesindeki	gibi,	uzmanlar	kurulunda	belirlenmelidir.	Hiçbir	hastanın	tedavisi,	
koşullar	ne	olursa	olsun,	ilgili	uzman	görüşü	olmaksızın	başlanmamalıdır.	

Hastaya	ait	değişkenlerin	objektif	tanımlamalara	göre	bildirilmesi	ve	tedavinin	planlanması,	
söz	edilen	disiplinlerdeki	uzmanların	ortak	kararı	ile	olması	mutlak	şarttır.	Hastada	saptanan	
akciğer	 kanserine	 yönelik	 tedavi	 verilip	 verilmemesi	 veya	 daha	 ileri	 tetkiklerin	 yapılıp	
yapılmaması	kararı	ortak	uzlaşının	sonucu	olmalıdır.	Tek	uzmanlık	alanının	herhangi	bir	
yöndeki	kararı,	her	iki	halde	de	yetersiz	kalacaktır.	Bu	yetersizlik,	hasta	ve	hasta	ailesiyle	
varılan	uzlaşıya	rağmen	olacaktır.	Dolayısıyla	hastaya	ilişkin	karar,	söz	edilen	multidisipliner	
uzlaşı	olmaksızın	bildirilmemelidir.

Multidisipliner Kurul İşleyişini Etkileyen Faktörler
Multidisipliner	kurul	üyelerinin	olgular	üzerinde	uzlaşılmış	bir	karar	almalarını	sağlamak	için	
en	kritik	bileşenlerden	biri	yeterli	klinik	bilgidir.	Hastayı	kimsenin	görmediği	ve	tercihlerinin,	
komorbiditelerinin	 ve	hastalık	 progresyonuna	dair	 bilginin	 sınırlı/eksik	 olduğu	 tartışmalar	
tedavi	planlarının	yetersiz	olmasına,	tedavinin	gecikmesine	ve	ilgili	olgunun	tartışmasının	
ötelenmesine	 yol	 açabilir.	 Bu	 nedenle	 kurul	 üyelerinin	 toplantılara	 hazırlanmaktan	
kaçınmaması	gerekir.	Bu	hazırlığın	hastaların	klinik	bilgilerini	 içeren	standardize	bir	 form	
üzerinden	gerçekleştirilmesi	tüm	üyeler	için	işleyişi	ve	karar	alma	sürecini	olumlu	anlamda	
etkileyecektir.	

Multidisipliner	ekibin	zaman	ayırması	beklenen	durumlardan	biri	de	 toplantıya	katılımdır;	
toplantılarda	ilgili	her	bir	branştan	temsilci	olması	önemlidir.	Bu	katılım	teknolojik	imkanların	
elverdiği	ölçüde	bazen	uzaktan	da	gerçekleştirilebilir.	Zaman	kısıtlılığına	ilişkin	çözümlerden	
biri	toplantı	sırasında	tartışılacak	olgular	için	kriterlerin	belirlenmesi	ve	belirli	olgulara	daha	
fazla	süre	ayrılırken,	diğerlerinin	daha	küçük	“mini-kurul”lar	ile	tartışılması	olabilir.

Kurulun	işleyişini	etkileyen	önemli	faktörlerden	bir	diğeri	de	ekip	çalışmasıdır.	Bu	bakımdan	
ekip	üyelerinin	birbirleriyle	uyumu,	iletişimi	ve	moderatörlük	gibi	kavramlar	ön	plana	çıkar.	
Üzerinden	fikir	birliğine	varılan	tanı/tedavi	kılavuzlarının	genel	bir	çerçeve	oluşturması	ve	her	
bir	olguya	dair	özgün	tedavi	planı	sunmaması	nedeniyle	zaman	zaman	görüş	farklılıklarının	
bulunması	beklenebilir.	Bununla	birlikte	bu	tip	durumlarda	moderatör	öncülüğünde	objektif	
bulgulara	dayanan	farklı	seçeneklerin	hastaya	tarafsız	ve	anlaşılır	bir	şekilde	aktarılmasına	
dikkat	edilmelidir.
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