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Giriş 

• Akciğer kanseri tüm dünyada sık görülen, en çok 
ölüme yol açan kanserlerden biri, 

• Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmekte,  

• Akciğer kanseri gelişiminden %94 oranında sigara 
sorumlu,  

• Hastalarda en uygun tedavi modelinin 
uygulanabilmesi için alt hücre tipinin belirlenmesi 
ve doğru bir evreleme yapılması gereklidir.  



Materyal-Metod 

• Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında yeni 
açılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp 
Fakültesi tıbbi onkoloji polikliniğine başvuran 
akciğer kanserli hastalar retrospektif olarak 
incelendi.  

• Hastaların yaşları, cinsiyetleri, sigara öyküleri, 
yandaş hastalıkları, histolojileri, evreleri, 
tedavi seçenekleri değerlendirildi. 
 



Bulgular 

• Bu süre içinde polikliniğimize başvuran ve 
kendisine dosya oluşturulan  521 hastadan 
58’inin(%11.1) akciğer kanseri olduğu bulundu.  

• Hastaların median yaş 61±7.8 (minumum:45-
maksimum:79) yıldı. Hastaların 51’i(%87.9) 
erkek,7’si(%12.1) kadındı.  

• Sigara öyküsü 53(%91.4) hastada mevcuttu.  

• Yandaş hastalık 24(%41.4)hastada mevcuttu. En 
fazla görülen yandaş hastalık 15(%25.8) hastayla 
hipertansiyondu.  



• Hastaların  

• 28’i(%48.3) yassı hücreli,  

• 19’u(%32.8) adenokarsinom,  

• 12’si(%1.7) büyük hücreli karsinom,  

• 4’ü (%6.9) alt grubu tayin edilememiş olmak 
üzere 52’si(%89.7) küçük hücreli dışı histolojiye,  

• 6’sı(%10.3) küçük hücreli akciğer karsinomu 
histolojisine sahipti.  



• Küçük hücreli dışı histolojiye sahip olan 
hastaların 9’u (%17.3) evre 2, 6’sı (%11.5) evre 
3A, 8’i (%15.3)evre 3B, 29’u (%55.7) evre 4,  

• Küçük hücreli histolojiye sahip hastalardan 
2’si(%33.3)sınırlı evre, 4’ü(%66.7)evre 4 olarak 
evrelenmişti.  

• Toplamda 33’ü(%56.9) metastatik evrede tanı 
almıştı. 

 



• Metastaz yeri olarak 15’inde (%25.9) çoklu 
metastaz, 7’sinde(%12.1) kemik, 7’inde 
(%12.1) plevra metastazı mevcuttu.  

• Hastaların ancak 10’u(%17.2) opere edilmişti. 

• Hastaların 9’una (%15.5) akciğere küratif, 
4’üne(%6.9) kemiğe,3’üne(%5.2) beyine,1’ine 
(%1.7)beyin ve kemiğe palyatif radyoterapi 
uygulanmıştı.. 



• 14 (%24.1)hastaya bifosfanat tedavisi 
başlanmıştı.  

• Kemoterapi 9’una(%15.5) performası düşük 
olduğu, 4’üne(%6.8) istemediği için 
planlanmamıştı. 

• Birinci sıra kemoterapi olarak en sık planlanan 
protokol 23(%39.7) hasta ile sisplatin 
gemsitabin kemoterapi protokolüydü. 



Sonuç 

• Akciğer kanserinin esas tedavisi cerrahidir. Opere 
olabilecek evredeki her hastada operasyon için 
şartlar sonuna kadar zorlanmalıdır. 

• Radyoterapi ve kemoterapi küratif ve palyatif 
tedavide önemlidir.  

• Ama akciğer kanserini önlemenin ve belki de 
tedavi etmenin en önemli yolu etyolojide önemli 
rol oynayan sigaranın bıraktırılmasıdır. 
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