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Küçük hücreli akciğer kanseri 

 Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur 

 Genellikle KT/RT ye yanıt verir ancak hücrelerin 
proliferasyon hızı yüksektir 

 Etkin KT/RT sonrası hızlı nüks ve metastaz 
yapma eğilimindedir 

 KHDAK %12-20 sinde küçük hücreli komponenti 
mevcuttur 

 Olguların %5-12 si SPN/T1 düzeyinde saptanır 

 
 ulusal akciğer kanseri kongresi, 14-17 Mart 2013, kapadokya 



Küçük hücreli akciğer kanseri 

 Klinik olarak saptanmayan metastaz (%70) 
oranı çok yüksektir 

 Klinik evre ile patolojik evre uyumu 
düşüktür (%58) 

 KHDAK den bağımsız olarak kanser 
ölümlerinin 5. en sık nedenidir 
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Küçük hücreli akciğer kanserinde cerrahi 

 Randomize çalışma yapmak son derece güç 

 Altın Standart’lar (Randomize kontrollü 

çalışma) az,  

 Gümüş Standart’lar mevcut. 
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  median sağkalım cerrahide 199 gün RT de300 gün fark anlamlı 
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 KHDAK ile karşılaştırıldığında sağkalımın kötü olduğu ve küçük 
hücrelinin cerrahi değil sistemik hastalık olduğunu vurgulamış 
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 1970-1990 kemoterapinin rolü artmış ve sağkalımlar uzamış 
 Son yıllarda hem sınırlı  hem de yaygın hastalıkta tedavi sonuçları 

plato çizmektedir 
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AMELIYAT ÖNCESI DEĞERLENDIRME 

 CT, toraks,abdomen, 

 Beyin MR/CT 

 Kemik sintigrafisi 

 PET ( ACCP,NCCN) 

 Plevral eff. varlığında inceleme 
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MEDIASTINAL LENF NODU 

DEĞERLENDIRILMESI 

 Bronkoskopi  

 EBUS 

 Mediastinoskopi 

 Mediastinotomi 

 Extended mediastinoskopi 
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 Yaklaşık 50 yıldır sınırlı ve yaygın hastalık olarak evrelendirildi. 

 Evrelemede AJCC’nin KHDAK için de önerilen TNM evrelemesi kullanılmalıdır.  
 Shields TW, J Thorac Cardiovasc Surg 1982, Shephard FA, J Clin Oncol 1993 Mountain C, Chest 1997) 

 7.akciğer kanseri evrelemesi 

 100.869 toplam hasta 13920 KHAK 349 cerrahi seri %2.8 

 Klinik   Cerrahi 

 IA  %38  %53 

 IB  %21  %44 

 IIA %38  %43 

 IIB %18  %35 

 
 The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals regarding the relevance of TNM in the pathologic staging of small cell lung cancer in the forthcoming 

(seventh) edition of the TNM classification for lung cancer. J Thorac Oncol 2009; 4(9): 1049-1059 
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CERRAHI SONUÇLAR 

 1977 sonrası 119 hasta 

 79 hasta C+Adj KT 40 hasta KT+C 

 Tedavi öncesi evre     patolojik evre 

 Evre I         69   35 

 Evre II        27   36 

 Evre III       23   48 

 26 hastaya pnömonektomi 88 hasta lobektomi 5 hasta unrezek 

 Postop 95 hasta KHAK, 3 KHDAK, 17 hasta mikst patoloji 

 5 yıllık sağkalım %39 ( evreler arasında anlamlı fark var, neoadj-adj arasında fark 
yok) 

 Cerrahi primer kontrolü arttırır, evre I(NO) hastalıkta uzun sağkalım avantajı vardır ve 
kombine tedavi cerrahiyide içermelidir. 

 Evre II ve IIIa ise evre IIIa KHDAK sonuçları ile benzerdir. 

 Surgical treatment for limited small-cell lung cancer. The University of Toronto Lung 
Oncology Group experience , JThorac Cardiovasc Surg. 1991  



 

 1415 küçük hücreli akciğer kanserli hasta değerlendirilmiş 

 82 (%6) cerrahi tedavi uygulanmış 

 14 hasta mikst patoloji (%17) 

 18 hasta neoadjuvan KT+C  (%22) 

 9 hasta Yalnızca C (%11) 

 45 hasta C+Adj tedavi (%55) 

 19 hastaya PCI uygulanmış (%23) 

 5 yıllık sağkalım %42 
 

 

 Surgical resection of limited disease small cell lung cancer in the new era of platinum chemotherapy: Its 
time has come. 

 Brock MV, Hooker CM, Syphard JE, Westra W, Xu L, Alberg AJ, Mason D, Baylin SB, Herman JG, Yung RC, 
Brahmer J, Rudin CM, Ettinger DS, Yang SC. 

 J Thorac Cardiovasc Surg. 2005 Jan;129(1):64-72.  
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 Evre I C+Adj tedavi alan hastalarda 

 Platin bazlı tedavi alanlar 5 yıllık sağkalım %86( 

diğer grup %42) 

 Lobektomi 

 Kadın cinsiyet 

 Çalışma multimodal tedavide cerrahinin 

önemini desteklemektedir 



 



 14.179 hasta 863 (%6.1) cerrahi uygulanmış 

 T1-T2Nx-No lokalize hastalık 

 T3-T4Nx-No, T1-T4N1-N2 bölgesel hastalık 

 Çalışma dışı 

     Kontralateral akciğer tm olanlar 

     Farklı lobta nodül 

     Metastaz 

     N3 



 515 lobektomi  246 lokalize 268 regional 

 277 sublobar 

 71 pnömonektomi 

                              cerrahi    cerrahi yapılmayan 

 Median sağkalım     28 ay     13 ay 

 5 yıllık sağkalım      %34.6      %9.9 

 Regional sağkalım  %26.3      %9.3 

 Lobektomi yapılan lokalize hastalıkta sağkalım %52.6 



 863 hastanın 241 PORT almış 

 Yalnızca cerrahi tedavi alanlar ile PORT tedavisi 

alanlar arsında tüm gruplarda anlamlı fark yok 

iken N2 hastalıkta fark bulunmuş 





 

 

 



5 KÜR KEMOTERAPİ SONRASI( 

C,D,V)146 HASTA RANDOMİZE 

EDİLMİŞ  

70  CERRAHİ  

76  CERRAHİ  UYGULANMAMIŞ 

 

HER İKİ GRUP ARASINDA SAĞKALIM 

FARKI BULUNMAMIŞ VE CERRAHİNİN 

KATKISI OLMADIĞI BİLDİRİLMİŞ. 



 

%32 N2 hastalık  
ya da unrezektabl 



ÜLKEMIZDEN CERRAHI SONUÇLAR 



 





 



 

 

 

 



cerrahi tedavi için olası endikasyonlar 

  *Küçük periferik yerleşimli karsinoid tümörler küçük hücreli 
akciğer kanseri ile karıştırılabilir 

 

  *Histolojik olarak mikst tümörler hem küçük hücreli hem de 
küçük hücreli olmayan akciğer kanseri komponenti içerenlerin 
kemoradyoterapiye yanıtları düşük olacaktır. Aynı durum 
nöroendokrin tümörler içinde geçerlidir. Böylece kombine ve 
mikst tümörlerde cerrahi uygulamak daha iyi sonuç verecektir 

 

  *Kurtarma cerrahisi kemoradyoterapi ve kemoterapiye dirençli 
tümörlerde ya da lokal nüks gelişen hastalıkta, ikinci basamak 
kemoterapiye tercih edilebilir 



cerrahi tedavi için olası endikasyonlar 

• T1-2N0M0 da cerrahi rezeksiyon tek başına 
kemoterapi ile karşılaştırıldığında daha iyi lokal kontrol 
sağlayabilir. Mevcut kemoradyoterapi protokolleri ile 
yaklaşık %50 ye varan lokal kontrol başarısızlık 
oranları vardır. İndüksiyon kemoradyoterapisi sonrası 
yapılan R0 rezeksiyon ile %100 e varan oranlarda 
hastalık kontrol altına alınabilir 

 

*  Küratif radyoterapi ile tedavi olmuş küçük hücreli 
akciğer kanserli hastalarda ikinci primer küçük hücreli 
dışı akciğer kanseri geliştiğinde cerrahi uygulanabilir 



sonuç 

 Küçük hücreli akciğer kanseri TNM ile 
evrelendirilmelidir 

 Cerrahi planlanan hastaların N durumunu 
ortaya koyabilmek için gerekli invazif ve 
noninvazif tüm incelemeler yapılmalıdır 

 Erken evre (T1-2aN0M0) küçük hücreli akciğer 
kanserinde cerrahi yapılmalıdır 

 Gelecekte planlanan multimodal tedaviler 
cerrahiyide içermelidir 



LET’S GO FISHING! 

 


