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Multipl Primer Akciğer Kanseri 
(MPLC) 

• Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı 
organda iki ayrı tümör gelişmesi ) 

– İpsilateral 

– Kontrlateral 

• Metakron Tm(Aynı organda  farklı zaman 
aralığında   ardışık tümör oluşması) 



Senkron akciğer kanseri 

• Görülme sıklığı: %0.8 - 14.5 

• 5 yıllık sağkalım oranı: %0-76 

• Sağkalım farklılığı nedenleri: Tanı güçlükleri, BAK, karsinoid tümör ve 
satellit nodüllü olguların dahil edilmesi, olgu sayısının az olması, 2. 
kanserin metastaz olması 



Senkron akciğer kanseri  

• Tümörler farklı histopatolojide ise iki farklı tümör  

• Tümörler aynı histopatolojide ise; 

– Tümörlerden biri primer, diğeri ise metastaz  

– Senkron akciğer kanseri  

 



Martini-Melamed kriterleri  

1. Tümörlerin birbirinden uzak ve ayrı olması 

2. Histolojik tipler 

     a.  Farklı histoloji 

     b.  Aynı histoloji ise 

 Farklı segment, lob veya akciğerde olmalı ve 

• Karsinoma insitudan orjin alması 

• Ortak lenfatik drenaj yollarında karsinom bulunmaması  

• Saptandığı anda ekstrapulmoner metastazın olmaması  

 

 Martini N, Melamed MR. J Thorac Cardiovasc Surg 1975 
 



Antakli kriterleri 
1.  Farklı histoloji 

2.  Aynı histoloji  

     a.  Anatomik olarak farklı yerleşimde olması 

     b.  Premalign lezyonla bağlantılı olması 

     c.  Sistemik metastazın olmaması 

     d.  Mediastinal lenf bezi tutulumunun olmaması 

     e. Farklı DNA ploidisine sahip olması 

Bu 5 kriterden en az ikisine sahip olmalı 

 

Antakli T. et al. Ann Thorac Surg 1995 



Evreleme 

• Senkron akciğer kanseri tanısı konduğunda uzak metastaz araştırması ve 
mediastinal evreleme yapılmalı 

• İnvaziv olarak mediastinal tutulum olmadığı kanıtlanmalı 

• Kranial MR /CT çekilmeli 

• PET-BT çekilmeli 

• Hastanım solunum rezervi değerlendirilmeli 

 

Detterbeck FC, Jones DR et al. Chest 2003 
Bury T. et al. Eur Resp J 1997 



ACCP Önerileri 

• Senkron akciğer kanseri düşünülen hastalara ekstratorasik görüntüleme (kraniyal BT/MRG 

ya da  tüm vücut PET-BT ya da batın BT ve kemik taraması) ve invaziv mediastinal evreleme 

sonrası, küratif  cerrahi rezeksiyon yapılması önerilir.  Mediastinal veya uzak organ 

metastazının olması durumunda rezeksiyon kontrendikedir (1C) 

 

• Senkron akciğer kanseri şüphesi olan hastalarda, toraks dışı kanser olasılığının ekarte 

edilmesi için, eksiksiz araştırma önerilir (1C) 

 

• İntraoperatif olarak farklı lobda saptanan 2. kanser olması durumunda, yeterli pulmoner 

rezerve sahip olması ve N2 olmaması koşuluyla, rezeksiyon önerilir (1C). 

Shen KR, Meyers BF, Larner JM et al. ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2007 Suppl 
 



Bilateral senkron akciğer kanserine cerrahi yaklaşım 



 2001-2008’de 26 ardışık senkron akciğer kanserli hastanın sağkalım 
analizinde  

• 5 yıllık sağkalım:  %49.7 

– Tek taraflı: %40.6 

– Bilateral:  %62.8   

• Prognostik faktörler 

– Pnömonektomi kötü  

– Adjuvan KT iyi  

Sağkalım 



 2001-2008 arasında  küratif rezeksiyon uygulanan senkron multipl akciğer 
kanserli 467 olguyu içeren çok merkezli 6 çalışmayı içeren sağkalım analizinde;  

• Ortalama sağkalım 52 ay, postop. mortalite %1.9 

• Prognoz belirleyicileri 

– Yaş 

– Erkek cinsiyet 

– N1, N2  

– Unilateral yerleşim 

– Farklı histoloji mortaliteyi arttırmakta 

 

Sağkalım 





 



MPLC  

• Toplam 32 olgu 

– Bilateral senkron  23 

– Unilateral    9 

– Cinsiyet   

• 21erkek 

• 2 kadın 

   













PATOLOJI BÖLÜMÜ 
BIYOPSI RAPORU 
  

Hastanin          
      

Adi, Soyadi   : MEHMET CEVDET SELVI 
Patoloji No    : B.000925.13 
Yasi/Cinsiyeti   :  69/E 
Dosya No   : 153005 
Protokol   : 2013002216 
Kabul Tarihi    : 12.02.2013 
Rapor Tarihi   : 18.02.2013 
Alindigi Yer   : Sol akciger üst lob, brons cerrahi siniri, 2,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu lenf  nodlari, tümör dokusu 
Alinma Sekli   : Sol üst lobektomi , eksizyon 
Klinik Bulgular   : Opere tükrük bezi tümörü, bilateral akcigerde kitle 
Ön Tanilar   : Brons ve akciger malign neoplazmi, bilateral Akcigerde Kitle 

Istem Yapan Bölüm  : GÖGÜS CERRAHISI 
Istem Yapan Doktor  : ADEM GÜNGÖR 

Tanı 
-ADENOKARSiNOM, LEPiDiK PATERNDE. 
-TÜMÖR PARÇALAR HALiNDE GÖNDERiLMis OLUP TÜMÖR BOYUTU BU NEDENLE TAM OLARAK VERiLEMEDi ANCAK 
YAKLAsiK 1,2CM ÇAPiNDA OLDUgU DÜsÜNÜLDÜ. 
-YAYGiN LENFOVASKÜLER iNVAZYON GÖRÜLDÜ. 
-NÖRAL PERiNÖRAL iNVAZYON GÖRÜLMEDi. 
-PLEVRAL BÜTÜNLÜK SEÇiLEMEDigiNDEN PLEVRAL iNVAZYON HAKKiNDA YORUM YAPiLAMADi. 
-MATERYAL ÜZERiNDEN ALiNAN VE AYRiCA GÖNDERiLEN BRONs CERRAHi SiNiRLARiNDA TÜMÖR YOKTUR. 
-DAMAR CERRAHi SiNiRLARiNDA TÜMÖR iZLENMEDi. 
-TÜMÖR disi akciger dokusunda antrakoz izlendi. 
-Karsinom metastazi, 2 adet lenf nodu ( 1 adet PULMONER ARTER KOMŞULUĞUNDAN , 1 adet peribronsial). 
-Reaktif lenf nodlari, antrakozis, 41 adet ( 2 adet brons cerrahi siniri örneginde izlenen, 1 adet damar cerrahi siniri örneginde 
izlenen, 12 adet peribronsial, 2 adet 2 nolu, 3 adet 4 nolu, 2 adet 5 nolu, 6 adet 6 nolu, 2 adet 7 nolu, 3 adet 8 nolu, 1 adet 9 
nolu, 3 adet 10 nolu, 4 adet 11 nolu lenf nodlari). 
Sol akciger üst lob, brons cerrahi siniri, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu lenf  nodlari, tümör dokusu, sol üst lobektomi , eksizyon 



PATOLOJI BÖLÜMÜ 
BIYOPSI RAPORU 
  
  
Hastanin  Adi, Soyadi   : MEHMET CEVDET SELVI 
Patoloji No    : B.001439.13 
Yasi/Cinsiyeti   : 69 /E 
Dosya No   : 153005 
Protokol   : 2013003342 
Kabul Tarihi    : 06.03.2013 
Rapor Tarihi   : 11.03.2013 
Alindigi Yer   : Akciger sag üst lob+brons cerrahi sinri+ En üst, 2,3,4,7,8,9,10,11  numarali lenf bezleri  
Alinma Sekli   : Sag üst lobektomi+rons cerrahi sinri+ En üst, 2,3,4,7,8,9,10,11 nolu lenf nodlari eksizyonu 
Klinik Bulgular   : Geçirilmis sol torakotomi ve boyunda operasyon kesi skari mevcut 
Ön Tanilar   : Akciger ca 
Istem Yapan Bölüm : GÖGÜS CERRAHISI 

Istem Yapan Doktor : ADEM GÜNGÖR  
Immümhistokimya 
Tümör hücrelerinde, TTF-1 ve Napsin A antikorlari ile yaygin/kuvvetli, CK5/6 antikoru ile fofal/orta derecede reaksiyon saptandi.  p63 antikoru ile boyanma olmadi. 

  
Tanı 
-Adenokarsinom*, benzer oranlarda lepidik ve asiner patern ile daha az yerel müsinöz (intraoperatif incelemeye gönderilen dokuda) alanlar görüldü. 
-Tümör çapi; 2.2 cm (intraoperatif incelemeye gönderilen ve ana spesmendaki tümör boyutlari toplanarak verildi). 
-Lenfovasküler invazyon var. 
-Büyük tümör odaginin visseral plevra ile iliskisi yoktur. 
-Plevra altinda tanimlanan 0.5 cm'lik alan da tümördür. Lepidik paternde adenokarsinomdur ve plevraya 1.2 cm uzakliktadir. 
-Brons ve damar cerrahi sinirlarinda tümör görülmedi. 
-Tümör disi akciger dokusunda, kanama, fokal lenfosit infiltrasyonu, konjesyon, antrakozis ve atelektazik degisiklik saptandi. 
-Tümör içermeyen, antrakotik lenf nodlari, 41 adet, (37 adeti en üst,2,3,4,7,8,9,10,11 numarali lenf bezlerine, 9 adeti peribronsiyal bölgeye ait). 
Akciger, intraoperatif incelemeye giren ve artan doku, sag alt lobektomi+ lenf nodu diseksiyonu. 
  
*2011, IASLC/ATS/ERS Classification of Lung Adenocarcinoma  
  
Hastaya ait diger rapor; 
B.1428.13 
Adenokarsinom, üst lob. 
Hiyalinize plevral plak, orta lob. 

Akciger, intraoperatif incelemeye giren ve artan doku, eksizyon.      

         
 Prof.Dr.Banu BILEZIKÇI       
  Tibbi Patoloji Uzmani 
     Dip. No:8874 Iht:40769/61497 



Tedavi 

• Cerrahi 

– Mümkünse her iki tarafa anatomik rezeksiyon 

– En azından bilateral komplet rezeksiyon 

– Mediastinal  diseksiyon 

• Evreleme 

• Lokal nüks 

• Final evreleme sonrası adjuvan tedavi 

 

 



Cerrahi Tedavi 

• Her iki tarafta komplet rezeksiyon? 

• Sistemik hastalık olasılığının en az olması? 

• Ardışık ameliyatlarda dispne/ hava açlığı riski? 

– Bir tarafa bölgesel lenf bezi diseksiyonu 

– İki ameliyat arasındaki sürenin 4 haftadan daha 
uzun olması 


