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Sunum Planı  

• Minimal invazif evreleme ile neleri 
evreleyebiliriz ?  

• Görüntüleme yöntemleri eşliğinde yapılan iğne 
aspirasyonları 

• Plevral sıvı incelemeleri 



7th edition of the TNM staging 
system for lung cancer  



1) Görüntüleme yöntemleri eşliğinde yapılan iğne 
aspirasyonları (Floroskopi, USG ve BT) 

• Boyun USG ‘si eşliğinde N3  hastalık için yapılan iğne 
aspirasyonları 

• Mediastinal Lenf nodlarına BT eşliğinde yapılan iğne 
aspirasyonları  

• Metastatik hastalık için akciğer , kemik, karaciğer ve adrenal 
bezlere BT eşliğinde yapılan iğne aspirasyonları  

2) Plevral incelemeler 

• Torasentez 

• Kapalı plevra biopsisi ve görüntüleme rehberliğinde yapılan 
plevra biopsileri  

• Lokal anestezi eşliğinde yapılan medikal torakoskopiler  

 

 



Boyun USG eşliğinde yapılan iğne 
aspirasyonu  

 

Supra klaviküler  lenf nodu 
metastazı = N3 hastalık  
 

Eliptik şekli  ve ekojen hilusu olan lenf nodlarının büyümesi (kısa 
çapın > 1 cm olması) , yuvarlaklaşması ve ekojen hilusun kaybı  

Clinical Pulmonary Medicine; 2009,  



• Lokal anestezi gerektirmeksizin , yaklaşık 15 
dakikada 21-22 G kalınlığında ve 4 cm 
uzunluğunda iğne ile yapılabilir. 

•  SVC  obstrüksiyonu olan veya VTE nedeni ile 
antikoagulan tedavi alan hastalarda bile 
komplikasyon gelişmeksizin yapılabilir.  

Clinical Pulmonary Medicine; 2009,  



Studies Evaluating NUS in Lung Cancer 

Clinical Pulmonary Medicine; 2009,  



 
 
Ultrasound guided fine-needle aspiration biopsy of 
metastases in nonpalpable supraclavicular lymph nodes 
in lung cancer patients   
Kendirlinan R, Özkan G et.al  

 • 106 akciğer kanseri tanılı hastada supraklaviküler 
lenf nodları USG ile değerlendirildi ve kısa çapı > 5 
mm olanlara USG eşliğinde iğne aspirasyonu 
yapıldı. 

• 25 hastada  (% 23.6) USG ile büyümüş lenf 
nodları saptandı ve 14 hastada (13.2%) malign 
lenf nodu varlığı histolojik olarak ispatlandı. 

• 3 hastada evre değişikliği olurken 2 hastada 
yegane tanısal metod olarak değerlendirildi. 

Multidisciplinary Respiratory Medicine 2011, 6:220-225  



 
 

The importance of ultrasound in staging and gaining a 
pathological diagnosis in patients with lung cancer—a 
two year single centre experience  

 • 996 primer akciğer kanseri hastasından 
318’inde boyun, plevral kavite ve USG 
aspirasyon biopsisine uygun olan bölgelerden 
USG eşliğinde aspirasyon veya biopsi yapıldı.   

• Taranan hastaların 45% ‘inde ve örneklenen 
hastaların % 81.3’ünde malign tanı elde edildi. 

• BT ile boyun veya mediastinal bölgede lenf 
nodu saptanan hastaların  % 32.2’sinde USG 
ile tanı kondu veya evreleme yapıldı.  

 
Thorax 2011;66:414-41 



USG eşliğinde biopsi 

• Supraclavicular, alt  servikal ve  sternal bölgelerdeki  
lenf nodlarına yaklaşım için en uygun method  ve 
klavuz görüntüleme 

• Uzak metastazlarda iğne aspirasyonu veya biopsisi 
için klavuz görüntüleme  

• Plevral sıvı veya dokunun örneklenmesinde klavuz 

• Minimal invazif, sedasyon gerektirmez  

• Sitolojik ve histolojik örnekleme olanağı verir  

• Radyasyon maruziyeti  yok ve göreceli olarak ucuz.  

• Patolog eşliğinde yapılırsa tanı değeri artar.  

Cancer Imaging (2010) 10, S151S155 

NICE clinical guideline 2011 
  



BT eşliğinde TRANSTORASİK  İĞNE  

ASPİRASYONU  VE  BİYOPSİSİ  (TTİA/B) 
 

   Sitolojik, histopatolojik veya 
mikrobiyolojik incelemeler için göğüs 
duvarı,akciğer parankimi ve mediasten 
lezyonlarından perkütan yolla örnek 
alınmasıdır. 



Endikasyonlar  
 

1. Şüpheli primer akciğer maligniteleri 
(soliter,multipl) 

2. Şüpheli akciğer metastazlarının 
doğrulanması 

3. Şüpheli infeksiyöz infiltratlar ve/veya 
nodüller 

4. Hiler, mediastinal LAP/kitleler 

5. Plevral kitleler 



• Sedasyon gerektirmez 
• Kesici biopsi alınabilir 
• Relatif olarak maliyet düşüktür. 
• Px  gelişme oranı % 5-64 
• Daha küçük nodül ve amfizemli hastalarda bu 

oran artabilir. 
• Diaframa yakın lezyonlarda (solunum hareketine 

bağlı), akciğerin derinindeki lezyonlarda , vital 
organlara yakın lezyonlarda veya kot altında kalan 
lezyonlarda teknik açıdan sıkıntılıdır. 
 

BT eşliğinde iğne aspirasyonu 

Cancer Imaging (2010) 10, S151S155 



Mediastinal Lenf Nodlarına Yapılan 
İğne Aspirasyonları  

• Anterior mediastene 
• Floroskopi eşliğinde  
• USG eşliğinde  
• BT eşliğinde  
• Orta Mediastene  
• Subcarinal hariç diğer bütün istasyonlara BT 

eşliğinde  
• Posterior Mediastene  
• Floroskopi eşliğinde   
• BT eşliğinde  
 PCCSU Article, Volume 25, Lesson 17 

Tanı değeri  % 75-90 



Mediastinal lenf nodlarına 
görüntüleme eşliğinde biopsi  

• Lezyonun hayati organ ve yapılara yakınlığı 
nedeni ile daha ziyade büyük lezyonlarda 
tercih edilir.   

• Parasternal, trans-sternal, paravertebral, 
subksifoid ve  suprasternal yaklaşımlar 
kullanılır. 

•  Teknik minimal invaziftir, sitolojik ve histolojik 
örneklemeler sağlar , sedasyon gerektirmez ve 
relatif olarak ucuzdur.  

Cancer Imaging (2010) 10, S151S155 



Cancer Imaging (2010) 10, S151S155 





• Bu konuda yapılmış çok fazla çalışma veya bir 
meta analiz yok  

• BT rehberliği genellikle tercih edilir ve bu 
şekilde de lenf nodlarının  > 1.5 cm olması 
beklenir. 



 
 
Staging of primary lung cancer by computed tomography-
guided percutaneous needle cytology of mediastinal lymph 

nodes   Ann Thorac Surg. 1996;62:352–355 

 • 18 hasta , klinik N2 ve primer akciğer kanseri 

• BT eşliğinde ve 19 G iğne kullanılarak yapıldı. 

• Subkarinal (no. 7) ve alt  paratrakeal  (no. 4) 
nodlar  paraspinal posterior yaklaşım ile anterior 
mediastinal (no. 6) nodlar parasternal anterior 
yaklaşım ile örneklendi. 

• 7 numara 11 olguda,  

• 4 numara  5 olguda ,  

• 6 numara 2 olguda 

Sensitivite : 88% 
Spesifite:  100% 
Doğruluk:  89%  
Pneumothorax   4 olguda  
(22%) 
 



Transthoracic needle biopsy of mediastinal lymph 
nodes for staging lung and other cancers. 

Radiology May 1996 199:2 489-496 

• 48 hastada , hiler ve mediastinal lenf bezine   

• (≤ 30 mm uzun çapı veya ≥ 10 mm kısa çapı )  

• 40 hastada karsinom teşhisi kondu..  

• 4 hasta gerçek (-) ve 1 hasta false (+ ).  

• Karsinoma için sensitivite 98% 

• Px oranı % 34  



 
 
Mediastinal transthoracic needle and core lymph 
node biopsy: should it replace mediastinoscopy? 

    Chest  2002 Apr;121(4):1165-70 

 • 89 hastada N2 / N3 LN’a  (> 1.5 cm kısa çapı) 
evreleme amacı ile TTİA / veya kesici biopsi 
yapıldı. 

• Yalnızca TTİA, 39 / 89 hastada , kesici biopsi ile 
50/89 hastada  (toplam 94 biopsi) 

• Mdx  sadece tanı konmadığında yapıldı  

• %  77.5 tanısal  



 
Mediastinal  transthoracic needle and core lymph node biopsy 
should it replace mediastinoscopy? 
    Chest  2002 Apr;121(4):1165-70 

 
• Paratrakeal  (n = 56)  

• Yüksek mediastinal (n = 3) 

• Subkarinal (n = 20) 

• Aortikopulmoner  pencere  (n = 6);  

• Paraözofagial ve pulmoner ligament (n = 6),  

• Parasternal (n = 2) 

• Para-aortic (n = 1) 



Accuracy and Sensitivity of Computed 
Tomography-Guided Percutaneous 
Needle Biopsy of Pulmonary Hilar 
Lymph Nodes 

•Hiler lenf nodları ( 10-13 ),  kısa çapı 
> 1 cm 

•80 hastada 81 biopsi  

•Hepsinde İğne aspirasyonu , 14 
olguda ( % 17) kesici biopsi  

•Koaxial biopsi  18 - 19-gauge dış çapı   
olan Chiba guide needle 

(10 – 15 cm uzunluk),  20 - 22-gauge 
iç çapı olan Chiba aspiration needle 
(15 – 20 cm uzunluğu)  

• 20 gauge kesici biopsi  

Cancer 2010;116:1974–80. 



•Px saptanma oranı  % 48 ,  
•Göğüs tüpü takılması gereken Px  % 32 
•Ortalama tüp kalma süresi 2.5 gün  
•5 hastada iğnenin yolu üzerinde hemoraji  
•1 hastada  minimal hemotoraks  

Cancer 2010;116:1974–80. 

Accuracy and Sensitivity of Computed 
Tomography-Guided Percutaneous Needle 
Biopsy of Pulmonary Hilar Lymph Nodes 



Accuracy and Sensitivity of Computed 
Tomography-Guided Percutaneous Needle Biopsy of 
Pulmonary Hilar Lymph Nodes 

• Transtorasik girişim ancak doku biopsisinin 
öncelikli olarak gerekli olduğu durumlarda ,  

• Lenfoma hastaları 

• Benign etyoloji düşünüldüğünde  

•  Doku biomarkerları çalışılması gerekiyor ise  

• On-site sitopatolog yok ise  

Cancer 2010;116:1974–80. 



• TTİA /biopsisi ile elde edilen örneklerin hastaya 
ilave bir risk getirmeksizin veya kabul edilebilir bir 
risk artışı  ile tümör subtipi  ve prognoz  
tayininde yönlendirici markerları çalışma 
açısından yeterli olmasına gayret edilmelidir.  

 

     

     Nice Guideline [NEW 2011] 





AKCİĞER KANSERİ TANISINDA TTİA’nın TANI 
DEĞERİ ve YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Koşar F, Kıyık M, Altın S ve ark.   

Sensitivite  Spesifite Doğruluk  

Floroskopisiz % 79.4 % 100 % 76  

Floroskopi 
eşliğinde 

% 84.6 % 95  % 86.6  

BT eşliğinde  % 90.9 % 95.6 % 92.3 

Total  % 83.7 % 96.6 % 78.9  

SOLUNUM 19; 1994.  Px oranı : % 18  



M1 Hastalık için yapılan İğne 
aspirasyonları  

427 hastada  450 kemik biopsisi 
385 aspirat değerlendirilme 
için yeterli    % 86  
215 hasta  malign tanı  aldı, 
 175 /215 metastatik karsinom 
 olarak raporlandı . 
11 hasta malignite açısından 
şüpheli  
2 hasta da kararsız kalındı  
175 hastada malignite 
saptanmadı  

Cancer (Cancer Cytopathol) 1997;81:148–56. 

Doğruluk   % 97.1 



• 12 yıllık, retrospektif, 204 
biopsi 

• 104/204 olguda matastatik 
karsinoma tespit edildi, 
akciğer  (78/204) olgu ile en 
sık primer tümör yeri idi 

• Benign/malign ayrımında 
sensitivite ve spesifite % 
100 olarak hesaplandı . 

• Spesifik tanı elde etmede 
spesifite 88% ve sensitivite 
86%  

 
Olguların yarısında immunhistokimyasal çalışma yapıldı. 



Plevral Sıvının Değerlendirilmesi 

 Malign plevral sıvı 

 Paramalign plevral sıvı 

Akciğer kanserlerinin % 50’sine plevral sıvı eşlik 
eder 

 Torasentez 

 Kapalı plevra biopsisi 

 Torakoskopi (Medial ve cerrahi) 



Torasentez  
• Olguların % 65’inde 50-100 cc plevra sıvısının 

sitolojik incelenmesi malign hucre saptanmasında 
yeterlidir.  

• Sitolojik tanı tümörün tipine bağlıdır.  
• En iyi sonuclar adenokarsinomada elde edilirken, 

kücük hucreli akciğer karsinomu, lenfoma ve 
 mezotelyomada daha duşuktur . 
• Tekrarlanan torasentezler yeni hucre 

eksfoliyasyonu nedeniyle % 30 hastada tutulumu 
kanıtlayabileceği icin torasentez tekrarlanmalı ve 

 tanı konamaz ise sonraki basamaklara 
geçilmelidir. 



Plevra Biyopsi İğneleri 

 

• Abrams 

• Cope 

• Raja 

• Ramel 

• Harefield 

• Lowell 

Tanı değerleri : % 40-70   

Reid PT, Rudd R. Eur Respir Mon 
2001;17:151. 



Abrams iğnesi 



Cope iğnesi  
 



Abrams ve Cope biyopsi iğnelerinin 
karşılaştırılması 

• Tanısal verimleri aynıdır.  

• Abrams iğnesiyle elde edilen biyopsi örneği 
daha büyük ve mezotel hücre içeriği 
bakımından daha zengindir 

• Cope iğnesiyle alınan örnekte interkostal kas 
içeriği daha fazladır.  

• Kapalı sistem avantajı bulunan ve kullanımı 
kolay olan Abrams iğnesinde pnömotoraks riski 
Cope iğnesine göre daha düşüktür   



Kapalı plevra biopsisi  

• Tekrarlanan torasentezler ile tanı konamayan 
olgularda  tanıya katkısı 7–27 % civarındadır. 

• Tanısal başarı tümörün yaygınlığı ve 
lokalizasyonuyla ilişkilidir.  

• Büyük tümör kitlelerinde tanısal verim  yüksek  
iken, diyafragma , viseral veya mediastinal 
plevra tutulumunda oldukça düşüktür.  

• Ultrason veya bilgisayarlı tomografi eşliğinde 
yapılan  plevra biyopsisinde tanısal verim 
artabilir. 



• En önemli komlikasyonu px’tır. 

• Diğer komplikasyonlar ağrı (1–15%), senkop ile 
birlikte vasovagal reaksiyon  (1–5%), 
hemothorax (<2%) ve  

• Hematom formasyonu ile birlikte bölgesel 
hemoraji (<1%) 



BT eşliğinde kapalı plevral biopsi 
: % 87.5 
Torakoskopi : % 94.1  
Fark istatistiksel  anlamlı değil  



Medikal Torakoskopi  

• Plevral metastatik hastalığın tanısı  

• Plevral sıvının drene edilmesi  

• Uygun ise plörodesis  

Clinical Pulmonary Medicine • Volume 16, 
Number 6, November 2009 



MT  • Endoskopi odasında 
veya ameliyathanede 
yapılabilir.  

• Hasta operasyon 
masasına girişim 
yapılacak yani hasta 
olan taraf yukarıda 
olacak şekilde yatar.  

• Opiatlar, atropin ve İV 
kristalloid sıvı ile 
premedikasyon yapılır.  

• Midazolam + fentanil 
veya propofol ile 
sedasyon yapılır.  Clinical Pulmonary Medicine • Volume 16, 

Number 6, November 2009 



MT  

• Emniyetli bir girişimdir ve komplikasyon oranı 
% 2-6 arasında değişmektedir. 

• Postoperatif ateş, subkutan amfizem  ve 7 
günden daha uzun süren hava kaçağı, 
reekspansiyon pulmoner ödem , kardiak 
aritmiler, miyokardial iskemi, kanama ve 
ampiyem 

• Mortalite % 0.4 
Clinical Pulmonary Medicine • Volume 16, 
Number 6, November 2009 



Tanı değerlerinin karşılaştırılması  

Metod  Sensitivite   ( % 62)  

Plevral sıvı sitolojisi (PS) 62 

Kapalı plevra biopsisi (KPB)  44 

Sitoloji + KPB 74 

Medikal Torakoskopi (MT) 95 

MT + PS  96 

MT+PS+KPB 97 

Textbook of PD, Light and Lee, 2008 





Tanı oranı % 75  



Autofluorescence and narrow band 
imaging bronchoscopy 

• Standart bronkoskopinin sensitivitesini arttırıcı 
bir yöntemdir.  

• Erken evre endobronşial tümör tanısıda 
devam eden araştırmalara konu olmaktadır. 




