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 Akciğer kanseri ölümlerinin 
yaklaşık %40’ı intratorasik 
hastalığa bağlıdır. 



Malign Havayolu Darlıkları 

• Primer: Bronş karsinomu, adenoid 

kistik, mukoepidermoid, karsinoid. 

• Metastatik 

• Larinks kanseri 

• Özofagus kanseri 

• Mediyasten tümörleri 

• Lenfadenopatiler 



Semptomlar 
 

Akut veya kronik 

• Soluk darlığı  

• Öksürük 

• Hemoptizi 

• Göğüs ağrısı 

• Hemodinamik stabilite 
bozukluğu 

• Solunum yetmezliği 

 



Tanı Yöntemleri 

• Anamnez 

• Fizik muayene 

• Görüntüleme yöntemleri 

– Akciğer grafisi 

– Toraks BT 

– Sanal bronkoskopi 

• Solunum fonksiyon testleri 

– Akım volüm eğrisi 

• Fleksibl/rijid bronkoskopi 

 







 

FEV1: 960 mL (%40) 

FVC: 2940 mL(%104) 

FEV1/FVC: %33 

 

 

ÖNCE SONRA 



Girişimsel Bronkoskopinin  
Temel Kuralları 

1. Darlığın tipini sapta 

– İntrensik 

– Ekstrensik 

– Mikst 

 

2. Darlığın endoluminal komponentini aç (dezobstruksiyon) 

 

3. Darlığın mural komponentini tedavi et (stent yerleştir) 



Havayolu Darlığı Tipleri 

mukoza 

endoluminal 

tümör 

kıkırdak 

intrensik darlık dış bası mikst darlık 



Endobronşiyal Tedavi Yöntemleri 

• Mekanik rekanalizasyon 

• Lazer 

• Elektrokoter 

• Argon plazma koagülasyon 

• Kriyoterapi 

• Brakiterapi 

• Dilatasyon 

• Stent 

• Fotodinamik tedavi  

• İntratümöral enjeksiyon 



Rijid bronkoskopi 

• Genel anestezi 

• Prob, aspirasyon kateteri aynı anda 
kullanılabilir 

• Ventilasyon ve kanama kontrolü daha 
kolay sağlanır 

• Dilatasyon ve mekanik rezeksiyon 
yapılarak işlem süresi kısaltılır 

• Aynı işlemde silikon stent yerleştirilebilir 





LAZER: Tedavi  

Uygun Uygun değil 

Lezyonun tipi Endobronşiyal Dış bası 

Görünüm Polipoid Submukozal 

Distal Görülebiliyor Tam tıkalı 

Kollaps <4-6 hafta >4-6 hafta 



Nd YAG lazer  (40 W) 

Mukoza 

Kıkırdak 

5 mm 

0.2 s 

0.4 s 

1.2 s 



Lazer: Komplikasyonlar 

• Hipoksemi 

• Kanama 

• Perforasyon 

• Fistül 

• Yanık 



Elektrokoter (30 W) 

3 s (0.9± 0.5 mm) 

5 s (1.9± 

0.8mm)  

HF 

Mukoza 

Kıkırdak 

van Boxem et al. CHEST 2000;117:887-891 



Elektrokoterin endobronşiyal 
tedavideki başarı ve 

komplikasyon oranları lazere 
benzer, fakat daha ucuzdur. 

Van Boxem, et al. Chest 1999; 116: 1108-12 





Lazer veya elektrokoter ile rezeksiyon  
 

Koagülasyon Rezeksiyon Hemostaz 





 
± braki 
± radyo 
± kemo 

Lazer veya 
elektrok. 
rezeksiyon 
 

Malign havayolu darlığı 





Kriyoterapi 

• Etkisi geç başlar. 8-10 gün sonra 
temizlik bronkoskopisi ve/veya 
kriyoterapi gerekebilir. 

 

• Kolajen, kıkırdak ve damardan fakir 
dokular dirençli.                       



Kriyoterapi-Teknik 

 

– Rijid>fleksibl kriyoprob 

 (Kriyoekstraksiyon‼) 

 

– N2O ile 1-2 saniyede -400C’ye 
soğuma (Joule-Thompson) 

 

– 3 kere dondurma (20-30 sn)-
çözünme 

 



Kriyoterapi endikasyonları 

 

– Obstruksiyonun lokal kontrolü > 70%  

– Kanama kontrolü > 85%  

– Damardan zengin tümörler 

– Mukus tıkaçları 

– Yabancı cisim: Kan pıhtısı, gıdalar. 

   Kemik, diş ve metaller yapışmayabilir 

  

 
 



Kriyoterapinin komplikasyonları 

 

–Ateş 

–Obstruksiyon 

•öksürük 

•dispne  

–Bronş duvarı nekrozu 

 





Silikon stentler 

• Kolay çıkarılır 

• Daha ucuz 

• Rijid bronkoskopi 
gerekli 

• Migrasyon daha 
sık 



Metal stentler 

• Kolay yerleştirilir 

• Migrasyon nadir 

• Granülasyon daha sık 

• Zor çıkartılır 

 



Hangi stent? 

• Tip 

• Şekil 

• Boy 

• Çap 



Stent endikasyonu? 

 

 

Multimodal tedavide geçici süre 

 

Son dönem hastada palyatif amaçlı 
 

 



     Stent Komplikasyonları      

• Stent migrasyonu 

• Granülasyon dokusu gelişimi 

• Tümör progresyonu 

• Sekresyonlarla stentin tıkanması 

• Enfeksiyonlar 

 

  



      Stent migrasyonu 



   Granülasyon Dokusu 



  Mukus tıkacı 

Hastalar fizyolojik 
serum ile düzenli 
nebülizasyon 
yapmalıdırlar. 

 

Hastalara öksürük 
kesici 
verilmemelidir. 

 





QuickTime™ et un décompresseur
Photo - JPEG sont requis pour visualiser

cette image.



Brakiterapi(EBRT) 

 

–LA-GA / FOB  

– Ir192 

–İşlem süresi: 30-45 dak 

–1-3 seans 

 



Brakiterapi komplikasyonları 

                                     % 

–Hemoptizi           10-32 
(ana bronş ya da üst lob bronşları‼)   

–Öksürük         20  

–Fistül               5-10   

–Pnömotoraks          2           

 






