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iZMİR 



 Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler 
histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte 
olup, klinik davranışları açısından tamamen farklılıklar 
gösteren geniş bir yelpazede yer alan tümörlerdir. 



 Yüksek dereceli nöroendokrin tümörler olan küçük hücreli 
karsinomlar (KHK),  

 Büyük hücreli nöroendokrin karsinom (BHNEK) 
 Intermediate dereceli nöroendokrin tümör olan atipik 

karsinoid (AK) 
 Düşük dereceli tipik karsinoid (TK) tümörler bu gruba 

girerler 



 
 

1-KARSİNOİD TÜMÖRLERDE ( TK VE AK) CERRAHİ 
TEDAVİ 

 
 Bronkopulmoner karsinoid tümörlerin esas ve en kesin 

tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyondur. 

 Tümörün patolojik tipi, anatomik yerleşimi, mevcut 
evresi ve hastanın preoperatif performasına göre tedavi 
modaliteleri farklılıklar gösterebilir. 

 



 
Cerrahi rezeksiyonlar 

 
 Asıl küratif yöntem olan cerrahide amaç, R0 

rezeksiyon ve lenf nodu diseksiyonudur.  

 AK lerde ise öncelikli öneri lobektomi ve lenf nodu 
diseksiyonu olmakla beraber, tümörün yerine, tipine 
ve evresine göre yaklaşımlar değişmektedir. 

 



Cerrahi rezeksiyonlar 
 Santral yerleşimli tümörler  

 Büyük çoğunluğunu TK tümörler oluşturmaktadır (%85 TK, %15 
AC).  

 Trakea, karina ana veya ara bronş yerleşimli polipoid 
lezyonlarda bronkotomi (nüks oranı %20 !!!!!) düşünülebilir. 

 Öncelikli olarak düşünülmesi gereken ise, bronşiyal veya 
trakeal duvarın ‘sleeve’ rezeksiyonu olmalıdır. 

 Parankim koruyucu bu tekniklerle geniş rezeksiyonların benzer 
sağkalım başarıları olduğu görülmektedir.  

 Buzdağı lezyonlarda parankimi korumak mümkün olmayabilir. 



 
Santral yerleşimli tümörler  

 
 Santral yerleşimli büyük tümörlerde, lobektomi ve 

pnömonektomi gibi büyük rezeksiyonlar gerekebilir.  

 Submukozal yayılımı az olan bu tip tümörlerde 5 mm 
mesafenin cerrahi sınır olarak yeterlidir 

 Frozen ile cerrahi sınır  

 Karsinoid tümörlerde cerrahi sınırın yeterliliği konusunda 
net bir fikir birliği yoktur. 



Şekil 1: Bronşial sleeve rezeksiyon    

(A. Şanlı) 

Şekil 2: Trakea sleeve rezeksiyon  (A. Şanlı) 



Periferik yerleşimli tümörler 
 Pulmoner kapasitesi yeterli olan olgularda lobektomi 

önerilmektedir.  

 Lenf nodu tutulumu olmayan TK’ lerde wedge rezeksiyon, 
segmentektomi gibi sınırlı rezeksiyonlar uygulanabilir.  

 AK’ lerde ise klinik davranış diğer küçük hücreli dışı akciğer 
kanserlerinde olduğu gibidir ve sınırlı rezeksiyonda 
kaçınılmalıdır.  

 lenf nodu diseksiyonu tüm karsinoidlerde önerilmektedir.  

 Peroperatif lenf nodu metastazı saptanması olguyu inoperabl 
hale getirmez. Rezeksiyon, iyi bir lenf nodu diseksiyonuyla 
tamamlanmalıdır. 

 



 
Cerrahi sonrası takip  

 
 Tümör tipine bakılmaksızın ilk 10 yıl yılda bir, daha sonra 

iki yılda bir Toraks tomografisi veya akciğer grafisi ile takip 
önerilir. 

 20 yıl sonra bile nüks görülebildiğinden 20 yıla kadar 
takibin uzatılması da önerilir.  

 Diğer bir görüş ise AK’lerde ilk iki yıl altı ayda bir, sonra 
yılda bir, toraks tomografisi ile takiptir. Bu öneri daha fazla 
kabul görmektedir.  

 Sleeve rezeksiyon yapılan olgularda periyodik FOB 
uygulanmalıdır. 

 



 
 

Özel durumlarda cerrahi 
 
 

 AK ve Karsinoid sendrom varlığında cerrahi önerilmez.  

 TK, soliter kc metastazı varlıgında tedavi kararı 
bireyselleştirilebilir. 

 Cushing sendromu TK olgularda %1-6 oranında 
gözlenir Cerrahi sonrası sendrom kaybolur. 

 Valvüler patoloji ve karsinoid sendrom olmadan 
nadiren metastatik kardiyak karsinoid tümör 
implantasyonları görülebilir.  



Resim 1: Tipik Karsinoidli bir olguya sağ trakeal sleeve 

pnömonektomi ve kalıcı kardiak pacemaker uygulaması (A. Şanlı) 



 
 

Endobronşiyal tedavi yöntemleri  
 
  Radyoloijk olarak ekstraluminal uzanım saptanmayan, 

metastatik lenf nodu şüphesi olmayan polipoid tipteki 
lezyonlarda bronkoskopik yöntemlerle eksizyon 
denenebilir. Bu işlem sırasında lazer, fotodinamik tedavi 
ve kriyoterapiden yararlanılabilir.  

 



 
 
Neodimyum: itriyum-alüminyum-garnet (Nd: YAG)  

  
 Nd:YAG lazer ise rijid veya fleksibl bronkoskopla 

kullanılabilmektedir. 

 Koagülasyon nekrozu oluşturarak etki eder.  

 Penetrasyon derinliği hemen fark edilemez, sık izlem 
gerekir 

 Ayrıca yüksek ısı oluşturduğu için soğutma uygulanması 
zorunuluğu da dezavantajları arasındadır.  

 Lazer tedavisine en uygun lezyonlar; santral, intralüminal 
ve distal lümenin görülebildiği 4 cm’den kısa lezyonlardır.  



 
Fotodinamik tedavi:  

 
 Isı oluşturmayan lazer ışınıyla daha önceden hastaya 

uygulanan protoporfirin deriveleri (Porfimer Sodium) aktive 
edilir.  

 Gelişen fototoksik reaksiyon ile bu deriveler  tümör hücresine 
giderek apopitoz yoluyla hücre ölümüne yol açar.  

 Uygulamanın sitotoksik etkisi geç ortaya çıktığı için hücresel 
atıkları ve sekresyonları temizlemek amaçlı ardışık 
bronkoskopiler yapılmalıdır.  

 Medikal inoperabilite kriterleri taşıyan hastalarda iyi bir 
seçenek olabilir.  

 Benign hastalıklarda etkisizdir.  



 
 

Kriyoterapi 

  
  Nitröz oksit gazıyla çok düşük ısılara (-40ºC) maruz 

bırakılan dokunun tahrip edilmesi esasına dayanır.  

 Donma hücrenin su içeriğine bağlı olduğu için 
kıkırdak ve fibröz dokular oldukça dayanıklıdır ki bu 
da havayollarında perforasyon riskini azaltır,  

 Etkisinin geç ortaya çıkması nedeni ile akut ve ciddi 
havayolu obstrüksiyonlarında kullanılamaması 
dezavantajıdır.  



Komplikasyon  Nd:YAG lazer Fotodinamik 

Tedavi 

Kriyoterapi  

Endobronşiyal alev alma X 

Ani kanama X 

Gecikmiş kanama X X X 

Pnömotoraks X 

Bronkoösofageal fistül X X X 

Bronşiyal stenoz X X X 

Fotosensitivite  X 

Tablo 1: Endobronşiyal tedavi yöntemlerini 
komplikasyonları 



 
 

2- KÜÇÜK HÜCRELİ TÜMÖRLERDE CERRAHİ 
TEDAVİ 

 
 KHAK %3 ‘çok sınırlı’ hastalıktır.  
 Mikst tümörlerde de KHK kuralları uygulanır.  
 Bu olgularda preoperatif mediastinoskopi rutin yapılmalıdır.    
 Evre 1 tümörlü tüm hastalarda cerrahi düşünülmelidir. 

Cerrahinin başlangıç veya indüksiyon KT sonrası olmasının 
önemi yoktur 

 Evre 2 hastalıkta katı genellemeler yapmak yanlıştır. Tedavi 
kararları bireyselleştirilmelidir. KT başlangıç tedavisi olarak 
seçilmeli, iyi yanıt alınan hastalarda cerrahi düşünülmelidir. 

 Evre 3 hastalıkta cerrahinin rolü yoktur. 
 Mixt hücreli tümörlerde başlangıç tedavisi KT olmalı, ardından 

cerrahi düşünülmelidir. 
 



KHAK Cerrahi tedavi 
 

 İntraoperatif  degerlendirme     

 Hastalığın evresi belirleyici olmalıdır. 

 T1-T2 olgularda mediastinal lenf noduna bakılmalı, tek 
istasyonda metastaz varlığında lobektomi + mediastinal 
diseksiyon yapılmalıdır. 

 Tekli ve çoklu N1 durumunda pnömonektomi 
gerektirmiyorsa cerrahi yapılabilir 

 Lenf nodu invazyonu olmayan santral lezyonlarda 
pnömonektomi yapılabilir. 

 

 



KHAK Cerrahi tedavi 

 
 İntraoperatif  degerlendirme  

 Multipl mediastinal lenf nodu metastazında cerrahi 
anlamlı değildir. 

 Sleeve rezeksiyonlar hakkında veri yoktur. 

 Post operatif RT adayı olmalarından dolayı bronşial 
güdükler iyi korunmalıdır. 

 Pnömonektomi uzun dönem sonuçlarından dolayı ender 
olarak uygulanmaktadır 



 
3- BÜYÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN 

TÜMÖRLERDE CERRAHİ TEDAVİ 

 (BHNEK) tanı ve tedavi ilkeleri ile prognozu üzerindeki 
tartışmalar sürmektedir.  

 BHNEK’lar sıklıkla periferal (%68) ve üst loblara (%63) 
yerleşir.  

 BHNEK’larda evreleme TNM sınıflamasına göre yapılır  

 Cerrahi ve MLND esastır.  

 Sağkalım üzerine yapılmış çalışmalarda da, KHAK ile 
benzer sonuçlar gösterilmiştir.  



Tesekkür ederim. 

 


