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Önsöz
Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen ve kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada
yer alan kanser türüdür. Ülkemizde Sağlık Bakanlığının 2012 yılı verilerine göre erkeklerde en sık;
kadınlarda ise beşinci sıklıkta görülen kanser türüdür ve her yıl yaklaşık 30,000 yeni vakanın teşhis
edildiği tahmin edilmektedir.
Akciğer kanserinin toplumda yarattığı hastalık yükü dışında, önemli düzeyde ekonomik yükü de
bulunmaktadır. Hastalıkla mücadelede erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. En önemlisi
de hastalıktan korunmaktır. Bunun sağlanması için toplumda hastalık farkındalığının artırılması
mühimdir. Bu da akciğer kanserinin oluşmasında rol oynayan risk faktörlerinin iyi tanımlanmasını ve
mümkün olanların önlenmesini gerektirir. Sigara bıraktırma konusundaki desteklerin ve yasaklama
konusundaki önlemlerin artırılarak sürdürülmesi, mesleki ve çevresel maruziyetlerin ortadan
kaldırılması hastalıktan korunmada esastır. Bu amaçla öncelikle risk altındaki popülasyon olmak
üzere tüm toplumun akciğer kanseri hakkındaki farkındalığını artırmak ve sağlık çalışanlarının konuya
ilgisini çekmek büyük önem taşımaktadır.
Akciğer kanseri ile mücadelede multidisipliner yaklaşım bugün dünyada kabul görmüş olan en etkili
yöntemdir. Bu yaklaşımın ülkemizde de yaygınlaştırılması sağkalımın uzatılması ve kaliteli yaşam için
bir önkoşuldur.
Akciğer kanseri tedavisinde ülkemizde de, uluslararası tedavi kılavuzları ile paralelliğin sağlanması,
tedavi uygulamalarında bu kılavuzlara uyum ve adaptasyonun artırılması son derece önemlidir.
Akciğer kanserinin dünyada ve ülkemizdeki mevcut durumunu gözden geçirerek korunma, erken tanı
ve etkili tedavi için yapılabilecekleri belirlemek amacıyla konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının
işbirliği ile Akciğer Kanseri Yol Haritası hazırlanmıştır. Bu yol haritasında yer alan tespit ve önerilerin
akciğer kanserine karşı yürütülen mücadeleye bir katkı sağlaması başlıca temennimizdir.
Çalışmada katkısı bulunan herkese teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ahmet Özet

Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu
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Prof. Dr. İsmail Çelik
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ACCP

:

American College of Chest Physicians, Amerikan Göğüs Hekimleri Koleji

ALK

:

Anaplastik lenfoma kinaz gen

DALY

:

Disability of Adjusted Life Years, İşlev Kaybına Uyarlanmış Yaşam Yılı

DDBT :

Düşük doz bilgisayarlı tomografi

DSÖ

:

Dünya Sağlık Örgütü

EGFR

:

Epidermal büyüme faktörü geni

KRAS

:

Kirsten rat sarkoma 2 viral onkogen homolog

KYTA

:

Küresel yetişkin tütün araştırması

MET

:

Mezankimal-epitelyal transizyon

NCCN

:

National Comprehensive Cancer Network, Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı

NHS

:

National Health Service, Ulusal Sağlık Hizmetleri

ROS-1 :

ROS proto-onkogen 1, reseptör tirozin kinaz

SDPE

:

Sigara dumanından pasif etkilenim

SGK

:

Sosyal Güvenlik Kurumu

TÜİK

:

Türkiye İstatistik Kurumu

TKİ

:

Tirozin kinaz inhibitörü
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1.

Akciğer Kanserinin Dünyada ve Türkiye’deki Durumu

1.1.

Dünyada Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi

Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen ve kansere bağlı ölüm nedenleri içinde ilk sırada yer alan
malignitedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) akciğer kanserinin 2012 yılında toplam 1.8 milyon yeni olgu
ile tüm kanserlerin %12.9’unu meydana getirdiğini bildirmiştir (1).
Akciğer kanseri tüm dünyada erkeklerde en sık rastlanan kanser olma özelliği taşımaktadır (yıllık 1.2
milyon yeni olgu, tüm kanserler içinde %16.7). Kadınlarda beklenen insidans hızları genellikle daha
düşüktür (yıllık 583,000 yeni olgu, tüm kanserler içinde %8.7) (1).
Dünyada 2012 yılında erkek ve kadınlarda akciğer kanseri insidansı Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 1. Dünyada 2012 yılında erkeklerde akciğer kanseri insidansı, 100.000 de

[http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx?cancer=lung]

Şekil 2. Dünyada 2012 yılında kadınlarda akciğer kanseri insidansı, 100.000 de

[http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx?cancer=lung]
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Akciğer kanseri sadece yaygın olarak görülen bir kanser olması yönüyle değil, neden olduğu mortalite
yükü nedeniyle de oldukça önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yine DSÖ verilerine göre tüm dünyada
kansere bağlı ölümler içinde en yüksek oran, her 5 kansere bağlı ölümün 1’inden sorumlu olan akciğer
kanserine aittir (1.59 milyon ölüm, toplam kansere bağlı ölümlerin %19.4’ü) (1).

1.2.

Türkiye’de Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi

Akciğer kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen ve ölüme neden olan kanserler
arasındadır. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı’nın 2012 yılı verilerine göre akciğer kanseri
ülkemizde tüm nüfus ve erkeklerde en sık görülen kanser tipidir; kadınlarda ise beşinci sıklıktadır.
Erkeklerde tüm kanserlerin %21.8’ini, kadınlarda ise %4.9’unu oluşturmaktadır. Türkiye’de akciğer
kanserinin yaşa standardize insidans hızı erkeklerde 100,000’de 60.4, kadınlarda ise 100.000’de
9.3 olarak bildirilmektedir (2). Akciğer kanseri sıklığı batı bölgelerimizde diğer bölgelere göre daha
yüksek olarak tespit edilmiştir. (Şekil 3).
Şekil 3. Türkiye’de bölgelere göre akciğer kanseri sıklığı (100.000’de)

Turkish Thoracic Society, Lung and Pleural Malignancies Study Group. Prognostic factors affecting survival in cases with lung cancer [A
Lung Cancer Mapping Project in Turkey (LCMPT)]. Abstract Number 852840. ERS 2013.

Türk Toraks Derneği’nin 2009 yılında gerçekleştirdiği “Türkiye’nin akciğer kanseri haritası” projesinde
her yıl Türkiye’de 29.314 yeni akciğer kanseri olgusu ortaya çıktığı hesaplanmıştır. Akciğer
kanserlerinin %80.7’si küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), %16.4’ü küçük hücreli akciğer
kanseri (KHAK) ve %2.9’u ise diğer alt tiplerdir. İnsidans hızı hem erkeklerde hem de kadınlarda
yaş ilerledikçe artmaktadır. Bu çalışma sonuçlarına göre Türkiye’de akciğer kanserine yakalanan
hastaların yaş ortalaması 60 olup, %90.4’ü erkektir. En sık rastlanan tip skuamöz olmayan hücreli iken
45 yaş altı genç popülasyonda ve kadınlarda en sık adenokarsinom saptanmaktadır. Olguların tanı
konduğu sırada %47 gibi en büyük çoğunluğu metastatik evrede iken, %37’si lokal ileri evrede, sadece
%16’sı operasyona uygun evrede yakalanmaktadır (3).
Türkiye’de akciğer kanserine bağlı mortalite verileri değerlendirildiğinde, kanser, kardiyovasküler
sistem hastalıklarının ardından en sık ikinci mortalite nedenini oluşturmaktadır, kanserlerin içinde en
sık ölüm nedeni akciğer kanseridir.
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Sağlık Bakanlığı 2013 verilerine göre 41,129 akciğer kanseri tanılı hasta sağlık kurumlarına başvurmuş
ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ölüm istatistiklerine göre 2013’te 22,158 akciğer kanseri hastası
ölmüştür. Yeni vakalar, toplam vakanın 2/3’ü (%66) olup, 2013 yılında tüm vakaların %44’ü ölmüştür
(Şekil 4)1
Şekil 4. 2013 yılı Türkiye akciğer kanseri insidans havuzu

Ölen Hasta
22.158

1.3.

Yeni Vaka
33.218

Toplam Vaka
50.627

Moleküler Epidemiyoloji

Akciğer kanserine yol açan yürütücü mutasyonların bulunması ve bunlara yönelik spesifik tedavilerin geliştirilmesi
moleküler epidemiyolojiyi tedavi planlamasında odak noktasına oturtmuştur. Yeni tedavi stratejileri spesifik
moleküler değişikliklere veya biyobelirteçlere dayanmakta ve hastalara kişiye özel tedavi yaklaşım olanağı
sağlamaktadır. Başlıca biyobelirteçler şunlardır: EGFR (Epidermal growth faktör reseptör gen), ALK (anaplastik
lenfoma kinaz gen), MET (mezankimal-epitelyal transizyon), ROS-1 (ROS proto-onkogen 1, reseptör tirozin kinaz)
ve KRAS (Kirsten rat sarkoma 2 viral onkogen homolog) (4).
Türkiye’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmaya göre adenokarsinomda
EGFR pozitifliği %16.1, ALK %6.1, KRAS pozitifliği ise %30.3’tür (5).

1.4.

Akciğer Kanserinin Sosyoekonomik Yükü

Kanser hastalığının teşhisi ve tedavisi yüksek tıbbi teknolojiyi gerektirmekte, bu da sağlık
harcamalarının ve toplumsal kaynaklar üzerindeki baskının artmasına neden olmaktadır. DSÖ 2014
raporuna göre, kanser ölümlerinin %19.4’ü akciğer kanseri nedeniyle gerçekleşmektedir ve akciğer
kanseri global hastalık yükünün %0.8’ini oluşturmaktadır (6).
Avrupa Birliği ülkelerinde akciğer kanseri, yıllık 3.35 milyar €’su doğrudan maliyetler için olmak üzere
106.4 milyar €’luk bir maliyete neden olmaktadır (Tablo 1) (7). Akciğer kanserinin maliyeti diğer kronik
akciğer hastalıkları maliyetine benzerlik göstermektedir.

1 (Sedat Altın*, Edhem Üer*, Hasan Ölmez* 2013 Yılı Akciğer Kanserli Hastalarımızın İllere Göre Dağılımı Ve Akciğer Kanserine Bağlı
Ölümlerin İllere Göre Dağılımı Sözel Sunum 3- Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi 2015, 12-15 Mart 2015, Antalya).
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Tablo 1. Avrupa Birliği ülkelerinde solunum hastalıkları maliyetleri
Doğrudan
maliyetler #
(€ milyar)

Dolaylı maliyetler
(€ milyar)

DALY kaybının
parasal değeri
(€ milyar)

Toplam maliyet
(€ milyar)

KOAH

23,3

25,1

93,0

141,4

Astım

19,5

14,4

38,3

72,2

Akciğer kanseri

3,35

NA

103,0

106,4

KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; DALY: Disability of Adjusted Life Years, İşlev Kaybına Uyarlanmış Yaşam Yılı

Gerek uluslararası düzeyde, gerek Türkiye’de yapılmış çalışmalar, akciğer kanserine yakalanmış
hastaların ortalama bir yıl yaşadıklarını göstermektedir. Cakir Edis ve Karlıkaya’nın (8) ‘Türkiye’de
Akciğer Kanserinin Maliyeti’ başlıklı çalışmasında, 2002 yılında 103 akciğer kanseri olgusu analizinde
hasta başına ortalama doğrudan maliyetin 5.480±4.088 USD olduğu, her bir yaşam yılının doğrudan
tıbbi maliyetinin ise ortalama 18.058±25.775 USD olduğu hesaplanmıştır.
Kanser hastaları için harcama kalemleri şu ana başlıklar altında toplanabilmektedir; önleme, erken
tanı, tanı, tedavi, tedavi sonrası kaliteli yaşam, sağkalım ve mortalite oranlarına etki. Ülkemizde
hastaların %81’ine ancak Evre III ve IV gibi geç evrelerde tanı konabildiği için, bu başlıklar içinde en
yüksek maliyeti tedavi harcaması oluşturmaktadır.

“Akciğer Kanserinin Dünyada ve Türkiye’deki Durumu” Konusunda Öneriler
1. Tükiye’de bölgesel yapılmış çalışmalara ek olarak, Türkiye genelini kapsayacak geniş
ölçekli moleküler epidemiyolojik çalışmaların yapılması.
2. Akciğer kanserinin sosyal yükü ve hastaya bakanların (caregiver) sosyal yükü ile ilgili
çalışmalar planlanmalı ve bu konudaki maliyetlerin hesaplanarak yayınlanması.
3. Akciğer kanseri ve alt tiplerine ilişkin SGK hastalık ve maliyet rakamlarının, akademik
çalışmalar için kullanıma açılması.

2.

Akciğer Kanseri Etiyolojisi ve Risk Faktörleri

2.1.

Tütün ve Tütün Ürünleri

Sigara ve diğer tütün ürünleri akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biridir. Akciğer kanserli
hastaların %10’dan azı hiç sigara içmemiştir. Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) sonuçlarına
göre, tütün kullanımında 2008 (%31.2; 16 milyon) ile 2012 (%27.1; 14.8 milyon) yılları arasında anlamlı
azalma olmuştur. Bu, tütün kullanımında %13.4’lük rölatif azalma (erkeklerde %13.5, kadınlarda %13.7)
anlamına gelmektedir. Aynı dönemde nargile kullanımında da önemli azalma olmuştur (%2.3’den
%0.8’e). Mücadele aksatılmadan sürdürülmeli ve daha kesin önlemler almaktan kaçınılmamalıdır.
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Bu mücadele ciddi bir şekilde devam edecek olursa, ülkemizde
sigaraya bağlı hastalıkların ve akciğer kanserinin azaldığını
görmek gelecekte mümkün olacaktır.
Elektronik sigaranın, sigaradan kurtulmada etkili olamayacağı ve
kanserojen maddeler içerdiği bilinmelidir (9).

2.2.

Çevresel ve Mesleki Risk Faktörleri

Sigara dumanından pasif etkilenim (SDPE) ile akciğer kanseri

Normal Hücre

riski erkeklerde %37, kadınlarda %22 artış göstermektedir.
Radon gazı, akciğer kanser riskini %8-11 oranlarında artırmaktadır.
Ev içi radon kaynağının önemli bir kısmı (%90), binanın temelindeki
toprak ve kayalardır.
Asbest

maruziyeti

akciğer

kanser

riskini

1.5-5.4

kat

artırmaktadır. Türkiye’de asbest teması çoğunlukla kırsal alanda
gerçekleşmektedir.
Taşocağı veya yeraltında çalışanların maruz kaldığı silika,

Gelişen Kanser Hücresi

zararlılara karşı kullanılan kimyasallar olan pestisid, ağır metaller
(nikel, kadmiyum, krom), polisiklikaromatik hidrokarbonlar ve klorometil eterler bilinen diğer
kanserojen maddelerdir (10).

2.3.

Genetik Faktörler

Ailesinde akciğer kanseri veya genç yaşta akciğer kanseri gelişme öyküsü olan kişilerde akciğer
kanser gelişme riskinde 2 kat artış vardır. Birinci derece yakınlarında akciğer kanseri bulunan hiç
sigara içmemiş kişilerde, akciğer kanseri gelişme riski 2.7 kat fazladır (11, 12, 13).

“Akciğer Kanseri Etiyolojisi ve Risk Faktörleri” Konusunda Öneriler
1. Tütün ve tütün ürünleri ile mücadele yıllar içerisinde etkisini göstermeye başlamıştır.
Tütün ve tütün ürünleri ile mücadelenin devam ettirilmesi, toplum ve sağlık
çalışanlarının farkındalığının artırılması.
2. Tütün ve tütün ürünleri ile mücadelenin psikolojik danışmanlık hizmeti ile de
desteklenmesi.
3. Etkili ve toplumda davranış değişikliği sağlayacak kamu spotlarının kullanımına devam
edilmesi.
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3.

Akciğer Kanseri için Tarama Programları

Akciğer kanseri, tüm dünyada kanser ölümleri arasında birinci sırada yer almaktadır. En gelişmiş tedavi
yöntemlerine rağmen, hastaların %86’sı beş yıl içinde kaybedilmektedir. Erken evrede tespit edilenlerin
beş yıl sağkalım olasılığı %70’ler civarındadır. Geç dönemde saptananlarda bu olasılık oldukça
düşüktür. Bu nedenle, akciğer kanserinin, henüz şikayete sebep olmadığı, kişinin doktora başvurma
ihtiyacı duymadığı “çok erken” dönemde yakalanabilmesi için bilim
dünyası ciddi çaba sarf etmektedir. Yılda bir tekrarlanan akciğer
grafisi ve/veya balgam tahlillerinin, akciğer kanserinden ölümleri
engellemede veya azaltmada ya da geç dönemde yakalanmasını
azaltmada bir rolünün olmadığı bilinmektedir. ABD’de yapılan
“Ulusal Akciğer Kanseri Tarama Çalışması” sonuçlarında akciğer
kanseri için yüksek risk taşıyan kişiler en az 30 paket-yıl sigara
içen ya da içmiş, ancak 15 yıldan az süredir bırakmış 55-74 yaş
arası sağlıklı kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, sağlıklı
kişilerde, akciğerin düşük doz bilgisayarlı tomografisi (DDBT) ile 3
Aktive olmuş T hücresi
yıl boyunca yılda bir kez tarama yapılmış ve bu çalışmada:

»»
»»
»»

Erken evrede yakalanan akciğer kanser oranının arttığı,
Geç evrede yakalanan akciğer kanser oranının azaldığı,
Tarama yapılırken akciğer kanseri tanısı konan hastalarda uygulanan tedaviler ile akciğer
kanserine bağlı ölüm oranlarının (mortalite) %20 azaldığı,

»»

Aynı hastalarda tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarının %7 azaldığı saptanmıştır.

Bu sonuçlar akciğer kanseri için yüksek risk taşıyan kişiler için geçerlidir. Sigarayı bırakma programları
ile birlikte uygulanacak erken evrede yakalama amaçlı tarama programlarının daha iyi sonuç vermesi
beklenmektedir (14,15). DDBT ile akciğer kanseri taraması sadece ABD’de ve Kanada’da yüksek riskli
sağlıklı kişiler için tarama programları içine alınmıştır. Türkiye’de ise tarama programları içinde akciğer
kanseri yer almamakta ve bu konuda risk grubunun belirlenmesi ve maliyet-etkililik çalışmalarının
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

“Akciğer Kanseri için Tarama Programları” Konusunda Öneriler
1. Türkiye’de Akciğer kanseri konusunda yüksek risk grubunun tanımlanması.
2. Yüksek risk grubu için tarama programı başlatılması konusunda ilgili uzmanlık
dernekleri ve kamu kurumları arasında mutabakat sağlanması.

4.

Akciğer Kanserinde Tanı

4.1.

Tanı ve Evreleme Algoritması

NCCN (National Comprehensive Cancer Network, Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı) ve ACCP (American
College of Chest Physicians, Amerikan Göğüs Hekimleri Koleji) rehberlerinin önderliğinde özetlenen
akciğer kanserinde tanı ve evreleme algoritması Şekil 5’de verilmiştir (16, 17).
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Şekil 5. Akciğer kanserinde tanı ve evreleme algoritması
Akciğer grafisinde kitle saptanan olgu
Toraks BT
(KC ve sürrenal bezler dahil)

Santral Tümör

Periferik Tümör

• Transtorasik iiA/bx*
• Bronkoskopi (Fluroskopi, Radyal probe
Ebus, Navigasyon eşliğinde)*
• VATS
• Torakotomi

• Bronkoskopi*
• EBUS*
• Transtorasik iiA/bx*

Histopatolojik inceleme*

Küçük hücreli (KHAK)

Küçük hücreli dışı (KHDAK)
• Alt tipi belirlenmemiş
• Non-skuamöz KHDAK
• Skuamöz
• Adeno**
• Büyük hücreli
• Adeno-skuamöz

• Biopsilerde en az beş biopsi örneği alınmalıdır. BA’larda hücre bloğu hazırlanmalıdır. KHDAK
alt tip belirlenmeye yönelik azami gayret gösterilmelidir.
** Mutasyon analizi: Sistemik tedaviye aday adenokarsinomlu olgularda EGFR ve ALK önerilir.

Evreleme
• Noninvaziv evreleme: PET-BT • Kraniyal MR
• Operasyon düşünülen KHDAK olgularda invaziv mediastinal LAP evrelemesi: EBUS, EUS
Mediastinoskopi, BT eşliğinde iiA, Mediastinotomi (olguya en uygun ve en az invaziv yöntem
tercih edilir)
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4.2.

Tanıda Karşılaşılan Sorunlar

4.2.1. Akciğer Kanseri Yönetiminde Multidisipliner Yaklaşımın Önemi
Akciğer kanseri yönetiminde Avrupa ve ABD’de önerilen yaklaşım multidisipliner platformlardır. Multidisipliner yaklaşımın akciğer kanserinde rehberlere uyumu artırdığı, tedavi kararlarını daha iyi hale
getirdiği ve sağkalım sürelerini geliştirdiği gösterilmiştir (18, 19). Avrupa Solunum Derneği (European Respiratory Society) ve Amerika Toraks Derneği (American Thoracic Society) 2013 yılında akciğer kanserine multidisipliner yaklaşımın önemine yönelik bir konsensus raporu yayınlamıştır (20).
Bu raporda torasik malignitileri ile uğraşan kliniklerin multidisipliner kliniklere ve kurullara sahip
olması gerektiği vurgulanmış ve multidisipliner tümör kurullarına göğüs
hastalıkları, göğüs cerrahisi, medikal
onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji,
radyoloji, nükleer tıp yanı sıra palyatif bakım uzmanlarının da katılması
önerilmiştir. Ayrıca ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde, merkezlerin akciğer
kanser programlarının akreditasyonu
için multidisipliner tümör kurullarına
sahip olmasının şart koşulmaya başlandığı belirtilmiştir.
Türk Toraks Derneği toraks maligniteleri konseylerinin yaygınlığını ve işleyişlerini değerlendirmek
için 2009 yılında Türkiye çapında bir anket çalışması gerçekleştirmiştir (21). Araştırma 47 merkezde
(42’si üniversite, 5’i eğitim hastanesi) yapılmış, toraks maligniteleri konseyinin %70 oranında düzenli
olarak toplandığı saptanmıştır.

4.2.2. Tanının İleri Evrede Konulmasının Nedenleri
Akciğer kanserinin teşhisi genellikle geç olmaktadır, bu nedenle sağkalımları da diğer kanserlere
göre oldukça düşüktür ve bir yıl civarındadır. 2009 yılında yeni teşhis edilmiş vakaların %83.6’sı
histopatolojik olarak teşhis edilirken %12.4’ünde sadece radyolojik yöntemlerle tanı konulmuştur;
%4.0’üne ise ölüm raporunda sebep olarak akciğer kanseri belirtilmiştir (22).
Yurdakul ve ark.’nın (23) yaptıkları çalışmada, akciğer kanserli 1,016 hastanın %62.6’sında tanı
gecikmesi tespit edilmiştir. Başvuru öncesi 50 gün, hastaneye başvurduktan sonra 88 gün olmak üzere
toplam 131 gün gecikmenin olduğu bildirilmiştir. Bunun en önemli kısmını (62 gün) yönlendirme
gecikmesi oluştururken, tanı gecikmesi 20 gün, tedavi gecikmesi ise 24 gün olmaktadır. Başvuru
öncesi gecikme nedenleri arasında şikayetleri önemsememek ilk sırada yer almaktadır.

4.2.3. Tanısal Araçlarda Standardizasyon
Ülkemizde tanısal ekipmanların homojen dağılmadığı ve etkili bir şekilde kullanılamadığı
gözlenmektedir; 81 ilin sadece yarısında bronkoskop etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizdeki
akciğer kanserli hasta sayılarında illere göre farklılıklar olmakla birlikte, büyükşehirlerde daha yüksek
oranda akciğer kanserli hastaların tanı ve tedavi aldıkları saptanmıştır. 2014 yılında akciğer kanseri
tanısıyla tedavisi yapılmış hastaların %77’sine ikamet ettiği ilde tanı ve tedavi uygulanabilmiştir.
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“Akciğer Kanserinde Tanı” Konusunda Öneriler
1. Multidisipliner yaklaşımın öneminin ilgili bütün kongre, çalıştay ve toplantılarda ifade
edilmesi.
2. Multidisipliner yaklaşımın ülke geneline yaygınlaştırılması için ilgili uzmanlık
dernekleri ve Sağlık Bakanlığı arasında mutabakat sağlanması.
3. Tanı araçlarının ülke genelinde daha homojen olarak mevcudiyetinin ve kullanımının
sağlanması konusunda ilgili uzmanlık derneklerince ilgili kamu kurumlarına
müracatlar yapılması.

5.

Akciğer Kanserinde Tedavi Yaklaşımları

5.1.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi hastalığın evresine göre değişim göstermektedir. Evre I ve
Evre II’de ana tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi sonrası evre II hastalara 4 siklus adjuvan sisplatin
bazlı kemoterapi verilmesi önerilmektedir. Evre I hastalıkta ise cerrahi sonrası yüksek risk faktörlerinin
varlığında kemoterapi önerilebilmektedir. Lokal ileri evre olarak adlandırılan evre III hastalıkta ise,
ana tedavi yöntemi eşzamanlı kemoradyoterapi verilmesidir. Seçilmiş evre III hastalarda tedaviye
cerrahi eklenebilir. Evre IV hastalıkta ana tedavi yöntemi sistemik tedavidir ve tedavi seçimi histolojik
alt tip ve tümörde saptanan mutasyonlara göre kişiselleştirilir. Seçilmiş Evre IV vakalarda sistemik
tedavi ile birlikte gerektiğinde palyatif amaçlı da olsa radyoterapi ya da cerrahi tedavi uygulanabilir.

5.2.

Tedavide Karşılaşılan Sorunlar

İleri evre KHDAK’li hastaların tedavisinde temel amaç sağkalımı uzatmak ve hayat kalitesini artırmaktır.
İleri evre KHDAK’nde başlangıç tedavi seçeneğini etkileyen anahtar faktörler şunlardır: hastaların
genel durumu ve performansı, eşlik eden hastalıkları, hastalığın lokalizasyonu, yaygınlığı, metastaza
ait semptomların varlığı, Skuamöz veya non-skuamöz histoloji, hedeflenebilir mutasyonunun varlığı
(EGFR, ALK, ROS1 vs.).
“Kişiye özel tedavi”yapılabilmesinin önündeki en önemli engel yeterli kalitede doku örneği alınmamasıdır.
Tedavi öncesinde immünohistokimya ve moleküler analizlere yetecek kadar doku alınmalıdır.
Kılavuzlar, tüm ileri evre adenokarsinomlu hastalarda cinsiyet, sigara öyküsü, ırk ve diğer klinik
faktörlere bakılmaksızın EGFR mutasyonu ve ALK rearranjmanına eşzamanlı bakılmasını önermektedir.
Bu öneriye adenokarsinom komponenti olan tüm mikst tümörler de dahildir. Testin yapılacağı doku
adenokarsinom komponenti olmayan bir rezeksiyon materyali ise, bu moleküler testlerin yapılmasına
gerek yoktur. Ancak tümör dokusu biyopsi veya sitoloji gibi kısıtlı bir materyal ile temsil ediliyorsa,
adenokarsinom komponenti kesin olarak ekarte edilemeyeceği için, bu durumda skuamöz hücreli
karsinom, küçük hücreli karsinom histoloji olmasına rağmen klinik özellikler (genç, sigara içmemiş)
dikkate alınarak moleküler testler yapılabilir.
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5.2.1. Hedeflenebilir Mutasyon Yoksa
Başlangıç Tedavisi
Platin bazlı sistemik kemoterapi kullanılmaktadır. Kombinasyon kemoterapi destek tedavi veya tek
ajanlı tedavi ile kıyaslandığında sağkalımı uzatır. Sisplatin bazlı rejimler, nonplatin veya karboplatinli
rejimlerden daha etkindir. Ancak sisplatin daha fazla nonhematolojik toksisiteye neden olduğu için
daha az tercih edilmektedir. Optimum platin bazlı kemoterapi süresi 4-6 siklustur.
Pemetrekset-bazlı rejimler sadece nonskuamöz histolojide kullanılmalıdır. Non-skuamöz histolojide
platin bazlı tedaviye bevasizumab eklenmesi sağkalımı uzatmaktadır.
İdame Tedavi
Başlangıç tedavide 4-6 siklus platin-bazlı kombinasyon kemoterapi sonrası progresyon olmayan
hastalara idame tedavi verilmesi sağkalımı uzatmaktadır.

5.2.2. Hedeflenebilir Mutasyon Varsa
Yürütücü mutasyonu pozitif olan olgular
EGFR mutasyonu ve ALK mutasyonu olan hastalarda bu mutasyonu hedefleyen ajanların kullanılmasının
kemoterapiye üstün olduğu gösterilmiştir. EGFR TKİ ve ALK TKİ ile birlikte kemoterapi verilmemelidir.
Tedaviye progresyona kadar devam edilir. Tedavi sırasında izole progresyon durumunda lokal tedavi
sonrası, asemptomatik progresyon durumunda ise semptom gelişene kadar EGFR TKİ ve ALK TKİ
tedavisine devam edilebilir. Semptomatik progresyon durumunda verilmekte olan tedavi kesilerek 2.
basamak tedaviye geçilmelidir. Hedeflenebilir mutasyonu olan ve ilk basamak tedavide bu mutasyona
yönelik TKİ almış olan hastalarda uygun durumlarda 2. veya 3. jenerasyon TKİ kullanılmalı veya
sistemik kemoterapiye geçilmelidir.

5.2.3. Tedavinin Devamı
Birçok KHDAK’li hasta başlangıç sistemik tedavisinden sonra progrese olup ek tedavi gerektirir. Bu
hastalarda tedavi hemen verilmelidir.
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Hedeflenebilir mutasyonu olmayan platin bazlı tedavi sonrası progrese olan hastalarda ikinci seride
dosetaksel, pemetrekset ve erlotinib verilmesi standart seçeneklerdir.
Yeni bir tedavi modalitesi olan ve immün sistemin tümöre karşı olan toleransını önleyen immünoonkolojik tedavi yaklaşımının (anti PD-1 ve anti PD-L1 monoklonal antikorları) sağkalım süresi ve yan
etki profili açısından kemoterapiye üstün olduğu gösterilmiştir. Bu tedavilere yanıt veren hastalarda
kemoterapilerden farklı olarak, yanıt uzun süreli olabilmektedir. Bu tedaviler histolojiden bağımsız
olarak etkililik göstermektedir.

5.3.

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Tedavi

Küçük hücreli akciğer kanseri genellikle metastatik hastalık olarak tanı almaktadır. Çok erken evre
hastalık ve tanı dışında, KHDAK tedavisinden farklı olarak, tedavide cerrahinin yeri yoktur. Ana tedavi
yöntemi evre I-III hastalıkta kemoterapi ve radyoterapidir; evre IV’te ise sistemik kemoterapi ve
gerektiğinde radyoterapidir.
Platinum içerikli kombinasyonlar etki ve toksisite profili düşünüldüğünde tercih edilen tedavilerdir.
Etoposid + karboplatin/sisplatin en çok kullanılan kombinasyonlardır. Etoposid yerine irinotekan da
bir alternatif olabilir.
Evre I-III’te tedavi mümkün olduğunca erken, eşzamanlı kemoradyoterapi verilmesidir ve toplam
kemoterapi siklus sayısı 4’dür. Evre IV KHAK’de önerilen 4 ile 6 siklus kemoterapi verilmesidir.
Tüm sınırlı evre hastalara ve tümör yanıtı olan yaygın evre KHAK hastalarına profilaktik kraniyal
radyoterapi önerilmektedir. Kemoterapi cevabı iyi olan fakat toraksta rezidüel hastalığı olan yaygın
evre KHAK hastalarına torasik radyoterapi önerilmektedir.

5.4.

Palyatif Tedaviler

Akciğer kanserleri gerek görülme sıklığı gerekse de yol açtığı fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik
sorunlar nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam
etmektedir.
Erken evrede olan hastalarda bile lokal ve uzak yinelemeler sık görülmektedir. Başlangıçta ya da
nüks sonrasında belirgin yakınmaları olan hastaların yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir.
Bu aşamada hastalığın neden olduğu yakınmaları azaltarak veya ortadan kaldırarak yaşam kalitesini
arttırmak temel amaç olmaktadır.
Palyatif bakım yaşamı tehdit eden bir hastalığı olan hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmayı
amaçlar. Palyatif bakımın ilkeleri arasında; başta ağrı olmak üzere, tüm semptomların ortadan
kaldırılması veya kontrol altına alınması, ölümü hızlandırma veya erteleme amacı taşımaması,
tedaviyle beraber psiko-sosyal ve fiziksel destek programını entegre etmesi ve hastaların son ana
kadar aktif bir yaşam sürmesinin sağlanması sayılabilir.
Akciğer kanserinde palyatif tedaviler primer veya metastatik tümörün, uygulanan kanser tedavilerinin
veya paraneoplastik hastalıkların yarattığı semptomları tedavi etmeyi amaçlar.
Palyatif tedaviler, standart tedavilerle birlikte başlangıçtan itibaren veya bu tedavilerin başarısız
olduğu hastalığın son dönemlerinde, her 3 basamakta da uygulanabilir.
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Evde ya da sağlık merkezlerinde uygulanabilecek palyatif tedaviler mümkün
olduğunca önceden planlanmalı ve
tedavi seçenekleri konusunda hasta
ve hasta yakınları bilgilendirilmeli ve
eğitilmelidir.
Akciğer kanserlerinde radyoterapi, cerrahi, kemoterapi ve farmakolojik tedaviler palyasyon amaçlı uygulanabilir.
TAKD tarafından Kasım 2013’te
“Akciğer Kanserinde Palyatif Bakım
Çalıştayı” düzenlemiştir (24). Bu çalıştayda palyatif bakımın ülkemizde yerleşebilmesi ve etkili
kullanılabilmesi amacıyla toplumun ve personelin eğitimi, personel temini, ekip oluşturulması, evde
bakım ve hospis (destek evi) hizmetleri vb. konulardaki önerileri içeren bir çalıştay raporu hazırlanmış
ve ilgililerle paylaşılmıştır.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılına kadar her biri 4-6 yataktan oluşan 223 adet 1.
basamak ve 50’şer adet 2. ve 3. basamak palyatif bakım birimi kurulması planlanmaktadır.
Hastaların yaşam kalitesini arttıran ve yaşamı göreceli olarak uzatan palyatif tedavi yaklaşımları
hastalığın başlangıcından itibaren göz önünde bulundurulmalıdır.

“Akciğer Kanserinde Tedavi Yaklaşımları” Konusunda Öneriler
1. Ülkemizde de Akciğer kanseri tedavisinde uluslararası kılavuzlara uyumun sağlanması.
2. Dünyada ruhsatlı yeni tedavi seçeneklerinin hastalarımız kullanımına daha hızlı
sürülebilmesi için SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından erken erişimin sağlanması.
3. Tedavi öncesinde immünohistokimya ve moleküler analizlere yetecek kadar doku
alınmasının sağlanması.
4. Tedavinin son döneminde hem hastalar hem de hasta yakınlarının yaşam kalitesinde
artış sağlanması için Palyatif bakım birimlerinin yaygınlaştırılması.

6.

Akciğer Kanserinden Korunma Amacıyla Farkındalığın Artırılması

6.1.

Sağlık Personelinde Farkındalığın Artırılması

Akciğer kanserinin yüksek morbidite ve mortalitesini azaltmak erken tanı ve tedavi ile mümkün
olmaktadır. Akciğer kanseri ile doğrudan ilgilenen göğüs hastalıkları uzmanları ve medikal
onkologların dışında diğer branş hekimlerinin de konuya ilgisi artırılmalı, özellikle birinci basamak
hekimlerinin (aile hekimi, işyeri hekimi, muayenehane hekimleri) farkındalığı artırılarak hastaların
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gecikmeye neden olmadan tanı ve tedavi alabilecekleri
merkezlere yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla
hekimler başta olmak üzere tüm sağlık personeli için
hizmet içi eğitim, broşür, seminer, kongre vb. etkinlikler
aracılığıyla konuya dikkat çekilmelidir.

6.2.

Toplumda Farkındalığın Artırılması

Akciğer kanseri ile mücadelede risk faktörlerinin bilinmesi
ve önlenmesi yolu ile hastalıktan korunma öncelikli
olmalıdır. Bu amaçla kitle iletişim araçları (gazete, dergi,
radyo, televizyon), sosyal medya ve doğal toplum liderleri
(muhtarlar, öğretmenler, halk tarafından sevilen ve
güvenilen sanatçılar, başarılı iş adamları vb.) aracılığıyla basit, anlaşılır ve etkili sloganların ve kamu
spotlarının geniş kitlelere ulaştırılması sağlanmalıdır. Toplu yaşam alanlarında (işyeri, okul, büyük
alışveriş merkezleri vb.) eğitim konferansları, broşür dağıtımı gibi etkinliklerin düzenlenmesi için
çalışılmalıdır.

6.3.

Uzmanlık Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Sağlanması

Konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının, mesleki dernek ve kuruluşların işbirliği sağlanmalı,
düzenlenecek etkinliklerde alınacak kararların sağlık hizmeti veren kurumların yetkilileri ve karar
verici mercilere iletilmesi sağlanmalıdır.

6.4.

Sağlık Hizmeti Verenler ve Karar Vericiler ile İşbirliği Sağlanması

Gerekli düzenlemelerde (sigara yasağı, çevresel zararlılara maruziyetlerin önlenmesi vb.) sağlık
hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile yasal düzenlemeleri yapan devlet kurum ve kuruluşlarının
işbirliği içinde çalışması için gayret sarf edilmelidir.

“Akciğer Kanserinden Korunma Amacıyla Farkındalığın Artırılması” Konusunda
Öneriler
1. Akciğer Kanseri İşbirliği Platformu benzeri platformlar ve ilgili uzmanlık derneklerince
tüm paydaşlara yönelik Farkındalık Kampanyalarının uygulanması.
2. Özellikle sağlık personeli ve birinci basamak sağlık hizmeti uygulayıcılarına yönelik
Farkındalık Çalışmaları yapılması, bu basamağın eğitici materyaller ile desteklenmesi.
3. Göğüs hastalıkları uzmanları ve onkologların dışında diğer branş hekimlerinin de
konuya ilgisinin artırılması.
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7.

Klinik Çalışmalar ve İlaca Erken Erişim Programları

7.1.

Dünyada ve Türkiye’deki Klinik Çalışmaların Durumu

Dünyada akciğer kanseri üzerine yapılan klinik çalışmaların çoğu tedavide kullanılan ilaçları
değerlendirmeye yöneliktir. Klinik çalışmalar tedavilerin etkilerini ve güvenliliğini değerlendirmede
kullanılacak gerçek dünya verileri sağlamakta veya yeni ilaçların eskilerle kıyaslanmasına ilişkin
bilgiler sağlayarak hekimlere yardımcı olmaktadır.

Haziran 2014’te gerçekleştirilen TÜBA (25) ulusal kanser politikaları çalıştayında ülkemizde onkoloji
alanındaki araştırmaların yetersiz olduğu www.clinicaltrials.gov’da kayıtlı çalışmaların yok denecek
kadar az olduğu bildirilmiştir. Dünyada gerçekleştirilen klinik araştırmalarda Türkiye’nin payı %0.95
iken İsrail için bu oran %2.7 olarak bildirilmektedir. Bu
sayılar klinik çalışmaların ülkemizde yetersiz olduğunu,
konuya finansal ve insan gücü açısından kaynak ayırmanın
gerekli olduğunu göstermektedir (28).Çalışmaların
genellikle retrospektif özellikte olduğu multidisipliner, çok
merkezli ve çıktıya dönüşecek innovasyon çalışmalarının
yapılamadığı belirtilmiştir. Araştırma için insan gücü
potansiyelinin mevcut olduğu ancak bu kadrolardan sağlık
hizmeti üretmeleri ve eğitim vermeleri beklendiğinden
araştırma konusunda verim alınamadığı, araştırmaların
teşvik edilmediği ve ayrıca mevzuatın da araştırma yapmayı
zorlaştırdığı bildirilmiştir.

7.2.

İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programları ve Ruhsat Öncesi İlaca Erişim

Klinik araştırmalarda insani amaçlı ilaca erken erişim (compassionate use) terimi, ciddi hastalıklarda
ruhsatlı ilaçlarla tedavi edilemeyen hastaların deneme aşamasındaki ruhsatsız ilaçlara erişimini
sağlamak anlamında kullanılmaktadır. Bu amaçla Avrupa Birliği ülkelerinde, Kuzey Amerika ve
Avustralya’da çeşitli programlar uygulanmaktadır (26).
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Ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 01.01.2009 tarihinde
yürürlüğe konan İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Kılavuzu (27) “ülkemizde Bakanlıkça
ruhsatlandırılmış ve ulaşılabilir mevcut tıbbi ürünlerle tedavisi başarısız olmuş ciddi veya acil, hayatı tehdit
edici bir hastalığı olan ve bu konuda düzenlenmiş klinik araştırmalar kapsamına alınamayan hastalara;
ülkemizde ruhsatlı olmayıp, diğer ülkelerde ruhsatlı olan veya olmayan ilacın, ilacı geliştiren/temin eden
firma tarafından insani gerekçelerle ücretsiz temin edilmesini amaçlayan bir düzenleme” sunmaktadır.
Program hasta bazında uygulanmaktadır.

“Klinik Çalışmalar ve İlaca Erken Erişim Programları” Konusunda Öneriler
1. “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun katkıları ile onkolojik alanda özellikle akciğer
kanseri alanında yeni ilaçların erken erişim programlarına dahil olması sayesinde
hastalar yeni tedavilere daha erken dönemde erişebilecek ayrıca hekimlerin ilaçları
erken dönemde kullanmalarına olanak sağlanabilecektir.
2. Akciğer kanseri ile ilgili yapılan klinik çalışmaların onay süreçlerinin, hem etik kurul
hem de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu düzeyinde önceliklendirilmesi.
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8.

Öneriler
Akciğer Kanserinin Dünyada ve Türkiye’deki Durumu
1.

Türkiye’de bölgesel yapılmış çalışmalara ek olarak, Türkiye genelini kapsayacak geniş
ölçekli moleküler epidemiyolojik çalışmaların yapılması.

2.

Akciğer kanserinin sosyal yükü ve hastaya bakanların (caregiver) sosyal yükü ile ilgili
çalışmalar planlanmalı ve bu konudaki maliyetlerin hesaplanarak yayınlanması.

3.

Akciğer kanseri ve alt tiplerine ilişkin SGK hastalık ve maliyet rakamlarının, akademik
çalışmalar için kullanıma açılması.

Akciğer Kanserinin Dünyada ve Türkiye’deki Durumu
4.

Tütün ve tütün ürünleri ile mücadele yıllar içerisinde etkisini göstermeye başlamıştır.
Tütün ve tütün ürünleri ile mücadelenin devam ettirilmesi, toplum ve sağlık
çalışanlarının farkındalığının artırılması.

5.

Tütün ve tütün ürünleri ile mücadelenin psikolojik danışmanlık hizmeti ile de
desteklenmesi.

6.

Etkili ve toplumda davranış değişikliği sağlayacak kamu spotlarının kullanımına devam
edilmesi.

Akciğer Kanseri için Tarama Programları
7.

Türkiye’de Akciğer kanseri konusunda yüksek risk grubunun tanımlanması,

8.

Yüksek risk grubu için tarama programı başlatılması konusunda ilgili uzmanlık
dernekleri ve kamu kurumları arasında mutabakat sağlanması.

Akciğer Kanserinde Tanı
9.

Multidisipliner yaklaşımın öneminin ilgili bütün kongre, çalıştay ve toplantılarda ifade
edilmesi.

10. Multidisipliner yaklaşımın ülke geneline yaygınlaştırılması için ilgili uzmanlık
dernekleri ve Sağlık Bakanlığı arasında mutabakat sağlanması.
11. Tanı araçlarının ülke genelinde daha homojen olarak mevcudiyetinin ve kullanımının
sağlanması konusunda ilgili uzmanlık derneklerince ilgili kamu kurumlarına
müracatlar yapılması.
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Akciğer Kanserinde Tedavi Yaklaşımları
12. Ülkemizde de Akciğer kanseri tedavisinde uluslararası kılavuzlara uyumun
sağlanması.
13. Dünyada ruhsatlı yeni tedavi seçeneklerinin hastalarımız kullanımına daha hızlı
sürülebilmesi için SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından erken erişimin sağlanması.
14. Tedavi öncesinde immünohistokimya ve moleküler analizlere yetecek kadar doku
alınmasının sağlanması.
15. Tedavinin son döneminde hem hastalar hem de hasta yakınlarının yaşam kalitesinde
artış sağlanması için Palyatif bakım birimlerinin yaygınlaştırılması.

Akciğer Kanserinden Korunma Amacıyla Farkındalığın Artırılması
16. Akciğer Kanseri İşbirliği Platformu benzeri platformlar ve ilgili uzmanlık derneklerince
tüm paydaşlara yönelik Farkındalık Kampanyalarının uygulanması.
17. Özellikle sağlık personeli ve birinci basamak sağlık hizmeti uygulayıcılarına yönelik
Farkındalık Çalışmaları yapılması, bu basamağın eğitici materyaller ile desteklenmesi.
18. Göğüs hastalıkları uzmanları ve onkologların dışında diğer branş hekimlerinin de
konuya ilgisinin artırılması.

Klinik Çalışmalar ve İlaca Erken Erişim Programları
19. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun katkıları ile onkolojik alanda özellikle akciğer
kanseri alanında yeni ilaçların erken erişim programlarına dahil olması sayesinde
hastalar yeni tedavilere daha erken dönemde erişebilecek ayrıca hekimlerin ilaçları
erken dönemde kullanmalarına olanak sağlanabilecektir.
20. Akciğer kanseri ile ilgili yapılan klinik çalışmaların onay süreçlerinin, hem etik kurul
hem de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu düzeyinde önceliklendirilmesi.
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Yararlı Linkler
Lung Cancer Europe

http://www.lungcancereurope.eu/

American Lung Cancer

http://www.lung.org

American cancer society

http://www.cancer.org/cancer/lungcancer/index

World Health Organization

http://www.who.int/en/

Global Lung Cancer Coalition

http://www.lungcancercoalition.org/

Union for International Cancer Control

http://www.uicc.org/

National Comprehensive Cancer Network

http://www.nccn.org/

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

https://www.kanser.org

İmmuno onkoloji Derneği

http://immuno-onkoloji.org/

Türk Akciğer Kanseri Derneği

http://turkishlungcancer.org/anasayfa/index.php

Türk Toraks Derneği

http://www.toraks.org.tr/halk/

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu-Kanser Daire Başkanlığı http://www.kanser.gov.tr
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