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ÖZET 
 

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ 
DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ 

 
 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve 
Medikal Onkoloji Bilim Dalı'na Şubat 1997- Ekim 2002 tarihleri arasında küçük 
hücreli dışı akciğer kanseri tanısıyla başvuran cerrahi dışı tedavi yöntemleriyle 
tedavi edilen evre III ve IV 148 olgu uygulanan tedavinin sağkalıma  etkisi 
açısından retrospektif  olarak incelendi. Tüm olgular median 9 ay (1-47) ay takip 
edilmiştir.  
Evre III olgular aşağıdaki tedavi modellerine göre sınıflandırılarak sağkalım analizi 
yapılmıştır.  
1-) Kemoterapi 
2-) Kemoterapi+ Radikal Radyoterapi 
3-) Kemoterapi+ Palyatif Radyoterapi 
4-) Palyatif Radyoterapi 
5-) Radikal Radyoterapi 

Median sağkalım, 1 ve 2 yıllık sağkalım oranları sırasıyla; sadece Kemoterapi 
grubunda; 7 ay , %24 ve %4, Kemoterapi+Radikal Radyoterapi* grubunda; 14 ay, 
%90 ve %23,  Kemoterapi+Palyatif Radyoterapi* grubunda; 11 ay,  %43 ve %16,  
Palyatif Radyoterapi grubunda; 8 ay,  %8 (2 yıllık sağ kalım yok). Radikal 
Radyoterapi* grubunda; 10 ay, %22 ve % 22  idi. 

Evre III olgularımızda radikal tedavinin ve radikal tedavi kombinasyonunun  
daha uzun sağkalım ile sonuçlandığı gözlendi. (p<0,05*).  

Evre IV olgular aşağıdaki tedavi modellerine göre sınıflandırılarak sağ kalım 
analizi yapılmıştır.  
1-) Kemoterapi 
2-) Kemoterapi+ Palyatif Radyoterapi 
3-) Radyoterapi  

Evre IV olgularda uygulanan tedavi modelleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunamadı.  

 
 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi dışı tedavi modelleri ,Evre III ve IV Küçük Hücreli 
Dışı Akciğer Kanseri,  Sağkalım 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF THE NON-SURGICAL TREATMENT MODELS ON THE 
SURVIVAL IN STAGE III AND IV NON-SMALL CELL LUNG CANCER 

 
Stage III and IV 148 patients with diagnosis of non-small cell lung cancer 

who applied to the Department of Radiation Oncology and Medical Oncology , 
Çukurova University Medical Faculty , Adana , Turkey, between February 1997 - 
October 2002 and treated with non-surgical treatment modalities were 
retrospectively analysed for the effect of the given treatment on survival. Median 
follow up time was 9 months (1-47 months) in all cases. 

Our stage III cases were classified according to the treatment models shown 
below and survival analysis was done . 
1-)Chemotherapy  
2-)Chemotherapy+Radical Radiotherapy  
3-) Radiotherapy 

Median survival, 1and 2 year survival rates were as follows ; 7 months, 24 % 
and 4 % in the Chemoterapy alone group ; 14 months, 90 % and 23 % in the 
Chemoterapy + Radical Radiotherapy group* ; 11 months,43 % and 16 % in the 
Chemoterapy + Palliative Radiotherapy group* ; 8 months, 8 % (There is no 2 years 
survival ) in the palliative Radiotherapy  group ; 10 months, 22 % and 22 % in the 
radical Radiotherapy* group. 

In our stage III cases the radical treatment and the Radical treatment and the 
radical treatment combination that have resulted in longer survival rates were 
observed.              (p< 0,05*). 

Our stage IV cases were classified according to the treatment models shown 
below and survival analysis was done. 
1-)Chemotherapy  
2-)Chemotherapy+ Palliative radiotherapy  
3-) Radiotherapy 

There were no statistically significant differances among the treatment models 
given in our stage IV cases. 

 
 

Key Words : Non-surgical treatment modalities, Stage III and IV Non- Small Cell 
Lung Cancer, Survival  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.GİRİŞ 
 

 

Kanser günümüzde, tüm dünya nüfusunda yaşam süresinin artışı ile ilişkili 

olarak, gittikçe önem kazanmakta olan bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütüne 

göre, ilk 5 yaşından sonra hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde, 3 ölüm 

nedenlerinden birisi kansere bağlı ölümlerdir. 1990 verilerine göre, dünyada her yıl 6,4 

milyon yeni kanser vakası ortaya çıkmakta ve 4,8 milyon kişi de kanser nedeni ile 

ölmektedir.1

 Akciğer kanseri Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) erkeklerde ikinci, 

kadınlarda ise üçüncü sıklıkta görülen malign tümörüdür.2

Akciğer kanseri insidansı kadınlarda erkeklere göre daha hızlı artış 

göstermektedir. Son 10 yıllık bir dönemde erkeklerde %14,3 artışa karşılık, kadınlarda 

%81 artış olmuştur. Buna karşılık erkeklerde 1985 yılında 1984 yılına göre azalma 

saptanmıştır. Bu sonuçların sigara içme alışkanlıklarındaki değişiklikle ilgili olduğu 

düşünülmektedir3.  

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı’nın 1991 ve 1992 

yıllarındaki kanser bildirimlerinin değerlendirilmesinde akciğer kanserinin erkeklerde 

en sık görülen malign tümör olduğu rapor edilmiştir.4

Bu çalışmanın amacı ileri evre  akciğer tümörlerinde tedavinin sağkalıma 

etkisini araştırmak ve tedavinin yönlendirilmesine katkı sağlamaktır. 

 

 

 

 

 



 

2.GENEL BİLGİLER 
 

 

2.1.Etyoloji 
 

Akciğer kanseri insidansı yaşla artmaktadır. Türkiye’de 45 yaşından sonra bu 

artış belirgindir.4  

Kadınlarda daha az görülmektedir. ABD’de 1: 2,4 oranındadır. Bu farklılığın 

sigara içme alışkanlığı ile ilgili olduğu düşünülmektedir.2,3

Akciğer kanserinde kalıtsal predispozan faktörlerin varlığı öne sürülmektedir. 

Hastalarla birinci derece akrabalığı olanlarda akciğer kanseri veya diğer sigara ile 

ilişkisiz kanser riski 2,4 kat artmaktadır.5

Vitamin A ve beta karotenden fakir diyetin hayvan modellerinde ve insanlarda 

akciğer kanseri riskini arttırdığı gösterilmiştir. Vitamin A’nın koruyucu etkisinin 

mekanizması bilinmemektedir. Diğer koruyucu ajanların vitamin E ve selenium olduğu 

iddia edilmektedir.6,7

Sigara içilmesi tüm akciğer kanserlerinin %90’ından sorumludur ve histolojik 

tiplerin çoğu ile yakın ilişkilidir. Yassı epitel hücreli kanser, adenokarsinom ve küçük 

hücreli akciğer kanseri direk olarak sigara ile ilişkilidir. Sigara ile ilişkisi olmayan tip 

ise bronkoalveolar hücreli kanserdir. Sigara içmeyen bir kişide pasif içim (sigara içilen 

bir ortamda bulunmak) akciğer kanseri riskini arttırmaktadır. Sigara içenlerde risk 

artmaktadır. Göğüse radyoterapi alanlarda akciğer kanseri riskinin artdığı rapor 

edilmiştir.2,8

ABD’de akciğer kanseri mortalitesindeki coğrafi farklılıklar, sigara içimi dışında 

çevresel faktörlerin de etkili olduğunu göstermektedir. Radyoizotoplar, hardal gazı, 

asbestos, polisiklik hidrokarbonlar, nikel, krom, inorganik arsenik, klormetil eter, 

kadmiyum ve formaldehidin kanser oluşumu ile ilişkisi rapor edilmiştir. Asbest ile 

yaşadıkları çevre veya meslekleri nedeni ile karşılayan insanlarda akciğer kanseri 

sıktır.2,9  

Kronik obstrüktif  akciğer hastalığında akciğer kanseri riski artar. Bunların 

büyük çoğunluğu adenokarsinoma histolojisini gösteren skar karsinomlarıdır.10  

 



2.2.Patoloji 

Epidermoid karsinom: 

Akciğer karsinomlarının en sık görülen tipidir. Sınıflamadaki sorunlara karşın çeşitli 

serilerde %35-50 oranında saptanmıştır. Erkeklerde sıktır. Etyolojisinde sigara içiminin, 

içilen miktarla ilgili olarak önemli etkisi vardır. Tümör çoğunlukla ana bronş kökenli ve 

santral yerleşimlidir. Periferik lokalizasyonlu lezyonlar genellikle skar ile birliktedir. 

Keratin formasyonu ve iyi gelişmiş intersellüler bağlantılarla karakterizedir. İyi, orta ve 

az diferansiye şekilleri vardır.11

Küçük hücreli karsinom: 

Akciğer karsinomları arasında kökeni üzerinde en çok tartışılan tümör tipidir. 

Hücrelerde nörofilamentlerin gösterilmesi, NSE (Neuron Spesific Enolase), bombesin, 

seratonin gibi nöroendokrin peptid hormonların varlığı tümörün nöroendokrin programlı 

hücrelerden köken aldığını göstermektedir. Ancak hücrelerde endodermal yüzey 

antijenleri de mevcuttur. Küçük hücreli karsinomun öncü bir lezyonu saptanamamıştır. 

Buna karşın küçük hücreli karsinom vakalarında skuamöz insitu lezyonlar görülebilir. 

Tümörün sınıflandırılmasında da farklı görüşler vardır. WHO (World Health 

Organisation) sınıflamasını izleyerek yapılan yeni  düzenleme ile akciğerin 

nöroendokrin lezyonları tümörlet, karsinoid tümör, atipik karsinoid, iyi diferansiye 

nöroendokrin karsinom, küçük hücreli nöroendokrin karsinom olmak üzere aynı 

spektrumda yer alan lezyonlar olarak tanımlanmıştır.11,12,13,14

Adenokarsinom 

Akciğer karsinomları arasında kadın ve erkeklerde yaklaşık oranda görülen ve sigara 

içimi ile daha az bağlantılı olan tümör tipidir. Görülme oranı değişik serilerde farklı 

olmakla birlikte yaklaşık %25’tir. Farklı sayıların en önemli nedeni büyük hücreli 

indiferansiye karsinomla karışmasıdır. Patogenezinde öncü bir lezyon 

tanımlanmamıştır. Eski tüberküloz, pnömoni ya da kronik parankimatöz akciğer 

hastalıkları (skleroderma, pnömokonyoz, interstisyel fibroz gibi) skarları üzerinde 

tümör geliştiği düşünülmektedir.15,16

Bronkioloalveoler karsinom: 

Solid periferik nodül, multipl nodüler ya da pnömonik infiltrasyon şeklinde görülür. 

Periferik nodül olan tipte vakaların 2/3’ü üst lobda ve %50’si skarla birliktedir.17



Büyük hücreli karsinom: 

Akciğer karsinomları arasında farklı bir grup olup olmadığı oldukça tartışmalıdır. 

Morfolojik özellikleri yanı sıra, ultrastrüktürel ve immünohistokimyasal olarak da daha 

çok diğer tiplerin az diferansiye bir şekli olarak tanımlanabilir. Sıklığı çeşitli serilerde 

%10-20 arasında değişmektedir. Dev hücreli ve berrak hücreli olmak üzere iki alt grubu 

tanımlanmıştır.11,18

Adenoskuamöz karsinom: 

Adeno ve skuamöz karsinom özelliklerinin birlikte görüldüğü tümörlerdir. Tümör 

hücresinin çok yönlü diferansiasyonu sonucunda oluştuğu düşünülmektedir.11

 

2.3.Semptomlar 

Akciğer tümörlerinin belirti ve bulguları öncelikle tümörün lokalizasyonuna, 

büyüklüğüne ve yayılımına bağlı olarak değişir. Anamnezde çoğu kez sigara öyküsü 

vardır ve öksürük, ses kısıklığı, hemoptizi, anoreksi, kilo kaybı, dispne, wheezing, 

stridor, tekrarlayan pnömoniler, göğüs duvarında ağrı ve bir takım paraneoplastik 

sendromlara ait semptomlar belli başlı belirtileri oluştururlar. Akciğer apeks tümörleri 

göğüs duvarına lokal yayılma ile sekizinci servikal ve birinci torasik sinirlere bası 

sonucu omuz ağrılarına neden olurlar; bu ağrı kolun ulnar bölgesi boyunca yayılım 

gösterir. Pancoast veya superior sulcus sendromu olarak da bilinen bu tabloya servikal 

sempatik sinirlerin paralizisi sonucu yüzde tek taraflı pitozis, miyozis, enfoltalmus ve 

anhidrosis ile karakterize Claude-Bernard-Horner sendromu eşlik edebilir. Epidermoid 

kanserler genellikle ana bronş çevresinde büyür ve çevre dokuya invaze olurlar. 19 Bronş 

mukozasında progressif atipi zaman içinde yerleşir. Bu nedenledir ki epidermoid 

kanserler erkenden balgam sitolojisi ile tanınabilirler.20 Adenokanserler ise daha çok 

periferik yerleşim gösterdiğinden rutin balgam sitolojisi ile erkenden tanınmaları 

nadirdir. Epidermoid ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) gibi santral 

yerleşimli tümörlerde klinik tabloya daha çok öksürük, hemoptizi, wheezing, stridor ve 

obstrüksiyona bağlı dispne ile pnömonitis hakimdir. Periferik yerleşimli tümörlerde ise 

plevra ve göğüs duvarı tutulumuna bağlı ağrı, öksürük, restriktif dispne, kavite içinde 

gelişen akciğer apsesi bulguları daha sık görülür.19,20  Epidermoid kanserlerde rutin 

akciğer grafilerinde santral yerleşim vakaların %64-69’unda görülür. Ayrıca %36-53 

oranında atelektazi veya pnömonitis, %9-14 oranında 4 cm veya daha küçük kaviteli ya 

da kavitesiz nodül görülmektedir. Mediastinal adenopati görülme oranı %1-5 



arasındadır.19  Epidermoid kanserlerin rezeke edilebilme oranı yüksek, metastaz 

oluşturma potansiyelleri düşüktür. Bu nedenle de akciğer kanserleri arasında en yüksek 

5 yıllık sağ kalım oranı olan tümör alt grubunu oluştururlar. Daha çok erkeklerde 

görülürler ve sigara ile ilişkisi de fazladır.20 Adenokanserlerde  akciğer 

radyografilerinde periferik yerleşim %65-72, plevra veya göğüs duvarı invazyonu  %5-

14 oranında bildirilmektedir.19 Adenokanserlerde metastatik yayılım yüksektir ve 

sıklıkla beyin, karaciğer ve kemik metastazları görülür.20 Büyük hücreli akciğer 

kanserlerinde akciğer grafilerinde periferik yerleşim %61-63 oranındadır. Lezyonlar 

daha çok (%41) 4 cm’den büyüktür ve kaviteleşme eğilimi gösterir. Hiler adenopati 

vakaların %32’sinde, mediastinal adenopati ise %10’unda bildirilmiştir.19  

“Paraneoplastik sendrom” terimi sıklıkla tümörün kendisinden veya 

metastazlarından uzak bölgelerde görülen, kanserlere bağlı olarak gelişen bir grup 

semptom ve bulguyu tanımlamak için kullanılmaktadır. Paraneoplastik sendromlar 

tümörün oluşturduğu sistemik faktörlerin ürünleriyle oluşurlar (örneğin polipeptid 

hormonlar, hormona benzer peptidler, antikorlar veya immün kompleksler 

prostoglandinler veya sitokinler) ve akciğer kanserli hastaların en az %10’unda 

görülürler. Paraneoplastik semptomlarının yaygınlığı primer tümör büyüklüğü ile 

ilişkisiz olabilir ve malign hastalık tanısına öncülük edebileceği gibi hastalığın geç 

dönemlerinde de görülebilir veya nüksün ilk bulgusu olabilir. Daha çok küçük hücreli 

akciğer kanserinde görülen nöroendokrin bulguların küçük hücreli dışı kanserlerde 

bulunması kemoterapiye cevap alma yönünden olumlu bir faktör olarak 

görülmektedir.20

Bronş kanserlerinde, özellikle hiler yerleşimlilerde kısmi obstrüksiyona bağlı tek taraflı 

veya lokalize hışıltılı solunum sesi duyulabilir. Bronş obstrüksiyonunun derecesine göre 

obstrüktif amfizem veya atelektazi, enfeksiyon eklenirse pnömoni, bronkopnömoni, 

apse bulguları vardır. Plevranın olaya katılımı ile plörezi bulguları da saptanır. 

Mediasten lenf bezlerinin tutulumunda da Vena Cava Superior sendromu ve yutma 

bozuklukları görülür. N. laringeus recurrens invazyonu da ses kısıklığının nedenidir. 

Endokrin bir bulgu olarak jinekomasti görülebilir. Supraklavikular ve aksiller lenf nodu 

bölgeleri ile organomegali yönünden abdomen muayenesi ve eş zamanlı kanserler 

yönünden baş-boyun muayenesi ihmal edilmemelidir.21 

 

 



2.4.Tanı Metodları 

Rutin akciğer filmi en sık kullanılan radyolojik görüntülemedir. Bilgisayarlı 

tomografi akciğer kanserinde değerlendirme, evreleme ve tedavinin planlanmasında en 

değerli radyolojik yöntemdir, fakat enflamatuar hastalıkları neoplaziden ayırt edemez. 1 

cm'den küçük mediastinal lenf nodlarının metastatik hastalık içermesi olağan değildir. 

Bronkojenik kanseri olan hastalarda lenf nod büyüklüğü 1-2 cm arası orta riskliyken,    

2 cm'den büyük lenf nodları çoğunlukla metastatiktir.22 Pozitron emisyon tomografisi 

(PET) şüpheli lezyonların malignitesini tespit etmede, tümörün yayılımının daha doğru 

belirlenmesinde ve üç boyutlu konformal radyoterapinin tedavi planlamasında artan 

oranda kullanılmaktadır.23 Hastaların evrelendirilmesinde, çalışmalar PET ile birlikte 

bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılmasıyla sensitivite ve  spesifisitenin %60'dan  %85 

'lere çıktığı gösterilmiştir.24

Balgam sitolojisiyle hastaların %65-75'inde malignite tespit edilir. Bronkoskopik 

değerlendirme preoperatif sitolojik kanser varlığında bile önemli bilgi sağlar. Akciğer 

grafilerinde görülen şüpheli, tanı konulamamış periferik lezyonlarda floroskopik kontrol 

altında perkütan biyopsi yapılabilir. Tanıda kullanılan diğer işlemler mediastinoskopi, 

skalen nod biyopsisi, eksploratuar  torarakotomi ve ulaşabilen metastaz alanlarından 

biyopsidir. 

 

2.5.Evrelendirme 

 Akciğer Tümörlerinde en sık kullanılan evrelendirme sistemi , " American Joint 

Committee on Cancer" (AJCC)' dir.25

AJCC' nin TNM Sınıflandırması: 

T: Primer tümör. 

 TX:Primer tümörün belirlenmemesi veya balgam ya da bronş lavajında malign 

hücrelerin tespit edilip görüntüleme teknikleri ya da  bronkoskopi ile tümörün 

gösterilmemesi. 

 T0:Primer tümör belirtisi yok. 

 Tis:Karsinoma in situ. 

 T1:En geniş çapı ≤ 3 cm, akciğer veya visseral plevra ile çevrili, bronkoskopik 

olarak lob broşundan daha proksimale (ana bronşa) invazyon göstermeyen 

tümör(örneğin: ana bronşda olmayan )*. 

 



 T2:Tümörün aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip olması 

 -En geniş çapı > 3 cm, 

 -Ana bronş invaze ancak ana karinaya uzaklık ≥ 2 cm, 

 -Visseral pleral invazyonu, 

 -Hiler bölgeye ulaşan ancak tüm akciğeri kapsamayan atelektazi ya da obstrüktif 

pnömoni, 

 T3:Tümörün herhangi bir büyüklükte olup göğüs duvarı (superior sulkus 

tümörleri dahil), diyafragma, mediastinal plevra, pariyetal perikard gibi yapılardan 

herhangi birine doğrudan invazyon göstermesi veya karinaya 2 cm den daha yakın 

ancak karinayı tutmayan ana bronştaki tümör veya bütün bir akciğeri kapsayan 

atelektazi veya obstrüktif  pnömoni ile birlikte olan tümör. 

 T4:Tümörün herhangi bir büyüklükte olup, mediasten, kalp, büyük damarlar, 

trakea, özafagus, vertebral kolon, karina gibi yapılardan herhangi birini invaze etmesi 

veya malign plevral veya parikardiyal sıvı ile birlikte olan tümör**  veya tümörle aynı 

lob içinde satellit lezyon. 

 N:Bölgesel lenf bezi 

 NX: Bölgesel lenf bezlerinin değerlendilememesi. 

N0: Bölgesel lenf bezi metastazı yok. 

N1: Aynı taraf peribronşial ve/veya aynı taraf hiler lenf bezlerine metastaz ve 

primer tümörün direkt yayılması ile intrapulmoner lenf bezlerinin tutulması. 

N2:Aynı taraf mediastinal ve/veya subkarinal lenf bezlerine metastaz.  

N3: Karşı taraf mediastinal, hiler; aynı veya karşı taraf supraklavikular veya 

skalen lenf bezi metastazı. 

M:Uzak metastaz 

MX:Uzak metastaz varlığının değerlendirilmemesi. 

M0:Uzak metastaz yok. 

M1: Uzak metastaz var***. 

 

*Ana bronşun proksimaline uzanan bronşial duvara sınırlı invazyon gösteren 

herhangi bir büyüklükteki nadir yüzelsel tümör  de T1 grubuna girer. 

** Akciğer kanseri ile birlikte olan plevral effüzyonların çoğu tümöre bağlıdır. 

Bununla birlikte bazı hastalarda plevral sıvının yinelenen sitolojik incelemelerinde 

 



 tümör saptanamaz. Genellikle kansız, transüda niteliğinde olan, klinik ve sitolojik 

olarak malignite düşündürmeyen plevral-perikardiyal effüzyonlar evrelemede dikkate 

alınmamalı, tümör diğer özelliklerine göre T1, T2 veya T3 olarak değerlendirilmelidir.  

*** Tümörün olduğu lob dışında aynı taraf akciğerdeki tümör nodülleri M1 

olarak sınıflandırılır. 

  

2.6.Tedavi 

 

2.6.1.Cerrahi 

Günümüzde, yeni ve güçlü kemoterapi ajanlarının uygulamaya konması, 

radyoterapi tekniğindeki aşamalara karşın, uzun süreli sağkalım ve kür şansı yalnız 

cerrahi tedavi ile mümkün gözükmektedir. Lokalize küçük hücreli dışı primer akciğer 

kanserli hastalarda planlanan rezeksiyonu kaldıracak fizyolojik kapasitede olanlar, 

cerrahi tedavinin ilk seçenek olarak düşünülmesi gereken hasta grubunu oluştururlar. 

Bunun yanında, N2 hastalığı içeren evre IIIA hastalarının bir bölümü ile evre IIIB’de 

yer alan hastalardan trakea ya da karina invazyonu bulunan seçilmiş küçük bir grup 

dacerrahi tedavi adayı olabilir.26,27   

Bronş karsinomunda cerrahi tedavinin önde gelen amacı, tümör ile birlikte 

komşuluk yoluyla tutulum gösteren göğüs duvarı, diyafragma, perikard gibi dokuların, 

çevresinde yeteri kadar normal doku bırakılması koşuluyla tam olarak rezeke 

edilmesidir. Yetersiz rezeksiyon ile beklenen sağkalım oranı, radyoterapi ve kemoterapi 

ile sağlanan oranlara eşdeğerdir.28,29  

Tümörün bir lobla sınırlandığı ve cerrahi sınırın sağlam olduğu olgularda 

lobektomi standart cerrahi girişim kabul edilmektedir. Pnömonektomi, yaygın hastalığı 

bulunan hastalar için öngörülmekte, segmentektomi ve “wedge-rezeksiyon” gibi sınırlı 

rezeksiyonlar ise,  akciğer rezervi kısıtlı hastalarda uygulanmaktadır.29

Evre I, cerrahi tedavi sonuçlarının mükemmel olduğu hasta grubunu 

oluşturmasına karşın, ancak hastaların çok küçük bir kısmı bu evrede 

saptanabilmektedir. Solunum fonksiyonları uygun olan hastalarda lobektomi ile 5 yıllık 

sağkalım süreleri %60-90’a ulaşmaktadır.30 

Evre II’de uygulanacak operatif girişimlerin şekilleri evre I’de yer alanlara göre 

önemli bir değişiklik göstermemesine karşın, N1 faktöründen dolayı lobektomiden daha 

küçük rezeksiyonlar kabul edilemez. Cerrahi sonrası prognoz, büyük ölçüde hücre 



tipine bağlıdır. Sadece cerrahi tedavi ile adenokarsinomlarda %18, skuamöz hücreli 

kanserlerde %35 oranında 5 yıllık sağkalım bildirilmiştir.29,31  

Evre IIIA akciğer tümörlerinin %5'inde göğüs duvarı tutulumu mevcuttur. 

Göğüs duvarı tutulumu bulunan akciğer tümörlerinde uygulanacak cerrahi girişim 

genellikle lobektomi yada pnömonektomi ile birlikte göğüs duvarı rezeksiyonu 

şeklindedir. Kostaları yada interkostal adeleleri tutulmuş tümörlerde blok halinde göğüs 

duvarı rezeksiyonu gereksinimi tartışmasız herkesçe kabul edilmektedir.32  

 

2.6.2. Radyoterapi 

KHDAK’nde radyoterapi(RT), kür elde etmek amacıyla tek başına küratif, 

semptomların giderilmesi için palyatif, başka bölgelerde hastalığın çıkmasının 

önlenmesi amacıyla profilaktik, sınırda tümörleri küçülterek daha kolay çıkarılır 

duruma getirmek için preoperatif (neoadjuvan), mikroskopik hastalığın kontrolü için 

postoperatif (adjuvan) olarak uygulanır. Lokal ileri inoperabıl olgularda tek başına 

küratif RT kullanılması uzun yıllar standart tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir. 

Günümüzde kemoterapinin etkisi birçok araştırmada sınırlı bulunduğu için RT bu 

evrede ana tedavi yöntemi sayılmakla beraber, radyoterapinin etkinliğini arttırmak veya 

lokal tedavi yanısıra sistemik yayılımı da kontrol edebilmek için radyoterapi ve 

kemoterapinin değişik şekillerde kombine edildiği tedavi şemalarının çalışmaları 

süregelmektedir.

Preoperatif Radyoterapi: Bu yöntemle sınırda tümörleri küçültmek 

mümkündür. Preoperatif radyoterapi ile yalnız cerrahi karşılaştırıldığında yararlılık 

açısından önemli bir fark bulunamamıştır.33

Postoperatif Radyoterapi: Cerrahi sonrası lokal yinelemelerin %6 olduğu  T1-

2N0 olgularında tek başına cerrahi ile cerrahi sonrası RT’yi karşılaştıran prospektif 

randomize bir çalışmada (n: 175 olgu) cerrahi sonrası RT grubunda sağkalımda bir artış 

olmadığı ve ek olarak T2N0 olgularda RT grubundaki sağkalımın daha da azaldığı 

gösterilmiştir. Bu durum; özellikle pnömonektomili olgularda akciğer fonksiyonlarının 

RT ile daha da bozulmasına bağlanmıştır.34,35  

Hiler veya mediastinal lenf bezi tutuluşu varsa veya cerrahi sınırlarda malignite 

bulunuyorsa postoperatif RT nüksü önlemede yardımcı olur. Randomize bazı çalışmalar  

 

 



bölgesel lenf bezleri tutulmuş olgularda postoperatif RT’nin 3-5 yıllık yaşamı 

%40 oranında uzattığını, intratorasik kontrolü arttırdığını göstermektedir.36 Cerrahi 

sonrası uzak metastaz oranları %15-47 arasında değişmektedir. Bu nedenle 

KHDAK’inde total rezeksiyon sonrası yapılan adjuvan RT’nin lokal yinelemeleri 

azaltmakla birlikte sağkalım üzerine etkili olmadığı kabul edilmektedir.37  

Postoperatif RT sahası hiler ve mediastinal lenf bezlerini kapsar ve 50 Gy 

vermek yeterlidir. Eğer makroskopik kalıntı varsa, kalıntı üzerine 10-15 Gy ek doz RT 

yapılır. Parietal plevra invazyonu varsa tümör yatağı RT sahasına dahil edilir.38

Küratif Radyoterapi: Cerrahinin mümkün olmadığı, tümörün toraksa sınırlı 

olduğu, yüksek performanslı hastalarda küratif amaçla radikal RT uygulanır. Karina 

tutuluşu olan santral tümörlü hastalar inopere kabul edilirken, eğer nodal hastalık 

ipsilateral hilus ile sınırlı ise küratif RT için uygun sayılır. İnopere tümörleri tedavi 

etmek için 60-70 Gy gibi yüksek dozlara ulaşılmakla birlikte elde edilen 5 yıllık 

sağkalım oranları en iyi serilerde bile %10-15’i geçmemektedir. İnoperabl tümörü olan 

ve RT uygulanan hastaların ortalama sağkalımı bir yıldır. Hiçbir tedavi görmeyen 

hastaların ise 6 aydan fazla yaşamaları beklenmez.38

Küratif RT için kontrendikasyonları şöyle sıralayabiliriz.39  

1. Uzak metastazları ve supraklavikular lenf bezi tutuluşu olan hastalar 

2. Malign plevral veya perikardiyal effüzyon 

3. Büyük mediastinal lenfadenopatinin neden olduğu vena cava superior sendromu, 

laringeal sinir tutuluşuna bağlı disfoni, tek taraflı diyafragma paralizisi, özefagusa 

dıştan basıya bağlı disfaji 

4. Göğüs duvarı tutuluşu.  

Göreceli kontrendikasyonlar ise; ileri yaş ve genel durum bozukluğu olup her iki 

durumda da yüksek doz RT’ye tolerans zordur. Hastanın performans durumunun 

Karnofsky’e göre %60’ın üzerinde olması, akciğer fonksiyonlarının yeterli olması ve 

ciddi aktif pulmoner enfeksiyonun bulunmaması gerekmektedir.40

Radyoterapi Sahası ve Volümü: Işınlanacak alan bilinen tümör tutulum alanını 

kapsadığı kadar, olası subklinik metastazların gidebileceği anatomik bölgeleri de içine 

almalıdır. Bunu yaparken normal akciğer alanlarının mümkün olduğu kadar bloklarla 

korunması gerekir. Tedaviye başlamadan önce pulmoner fonksiyon testleri yapılmalıdır.  

 

 



Tedavi dozuna ve sahasına karar verirken hastanın performans düzeyi, pulmoner 

fonksiyonları, kalan akciğer dokusunun hasta için ne kadar yeterli olacağı dikkate 

alınmalıdır.38

Tümör ve bölgesel lenfatikleri içine alan tedavi volümü, görülebilir hedef 

volümün 2 cm ötesinden geçer; bölgesel lenfatik sahalar için ise 1 cm dışından geçmesi 

yeterlidir. Işın sahasına ipsilateral hilus, mediasten, subkarinal bölge dahil edilir. 

Mediastende çok büyük kitlesi bulunanlarda ve üst lob tümörlerinde ipsilateral 

supraklavikular bölge (SKB) ışınlaması, SKB tutuluşu olanlarda ise bilateral SKB 

ışınlaması yapılır.38 İpsilateral SKB’nin ışınlanmasının sağkalıma net bir katkıda 

bulunmadığı ancak supraklavikular metastazları önlemede yardımcı olduğu 

saptanmıştır. Alt sınır karinanın 5-6 cm altına kadar uzanmalıdır.  Genel olarak 

intratorasik tümörün 8 cm veya daha büyük olduğu durumlarda ekstratorasik yayılma 

olasılığı düşünülerek indüksiyon KT’si yapılması, tümör küçüldükten sonra RT 

verilmesi daha uygun olur.41  

Radyoterapi Dozu: RT opere edilmeyen evre III olgularda 5-7 hafta içinde günde 1,8-2 

Gy’lik dozlarla haftada 5 gün toplam 50-70 Gy olarak verilir. Mikroskopik hastalık için 

50 Gy yeterli olurken, makroskopik hastalığın kontrolü için 60-70 Gy gibi yüksek 

dozlar gereklidir.38

Fraksiyonasyon 

Konvansiyonel radyoterapi (KRT): Haftada beş gün, günde tek fraksiyon ve 

günlük 1,8-2 Gy’lik doz uygulanarak total 50-65 Gy verilmesidir.41  

Hiperfraksiyone radyoterapi (HFR): Günde iki veya daha çok tedavi verilir. 

Fraksiyon başına doz düşürülüp aynı sürede toplam doz arttırılır. Bu uygulamanın 

amacı normal dokuların geç yan etkilerini arttırmadan tümör dozunu arttırarak tümör 

kontrol olasılığının yükseltmektir.41  

Hızlandırılmış radyoterapi (Accelerated Radiotherapy-ART): Toplam tedavi 

süresi azaltılırken fraksiyon başına doz değişmez. Bu tür tedavilerde beklenen, kısa 

tedavi süresinde tümör hücrelerinin çoğalmasının engellenip lokal kontrolün 

artmasıdır.41

Sürekli hiperfraksiyone hızlandırılmış radyoterapi (Continuous 

Hyperfractionated Accelerated Radiotherapy-CHART): Haftada 5 gün, günde 3 

fraksiyon ve fraksiyon başına 1,5 Gy doz verilebilir hafta sonu arası nedeniyle 



oluşabilecek tümör hücre repopülasyonunu en aza indirebilmeyi ve akut yan etkiler 

başlamadan tedaviyi tamamlayabilmeyi amaçlar.42

Hızlandırılmış eşzamanlı ek dozlu radyoterapi (Accelerated Concomitant 

Boost):Bu şekilde kısa sürede verilen yüksek doz ile tümör hücrelerinin 

rejenerasyonunun en düşük düzeyde tutulması amaçlanmaktadır.43

Hipofraksiyone ve kesintili radyoterapi (Hypofractionated Split Course 

Radiotherapy): Daha çok palyatif amaçlı kullanılır. Küratif amaçla verilmez. İyi tolere 

edilir ve ciddi komplikasyonlar görülmez.41

Akciğer Kanserlerinde Palyatif Radyoterapi 

Palyatif tedavinin amacı ileri malignitesi olan hastalarda yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, semptomların en aza indirilmesidir.38 

Vena Cava Superior Sendromu (VCSS) 

VCSS akut veya subakut başlayabilir ve acil RT gerektirir. RT ile etkin bir palyasyon 

sağlamak mümkündür. Hastaların yüksek doz fraksiyonlarıyla tedavi edilmesi gerekir. 

Genellikle günlük 3 Gy’den total 30 Gy’lik doz tercih edilir. Bazen durumun aciliyetine 

göre başlangıçta 2-3 gün 4 Gy verilip sonra konvansiyonel dozlara geçirilerek tedavi 

yapılabilir. Bazı hallerde tek doz 8 Gy’le bile palyasyon elde etmek mümkündür.38,44

Metastaz Tedavisi 

Metastazların lokalizasyonu belirli ise radyoterapi en etkili lokal palyasyon 

yöntemidir. En sık metastazlar karaciğer, sürrenal bezler, kemikler ve beyine olur. 

Sürrenal bez metastazları sırt, yan ve üst abdomen ağrıları yapar ve RT semptomları 

azaltabilir. Eğer soliter ise uygun hastalarda cerrahi olarak çıkarılması tavsiye 

edilmektedir.45,46  

Beyin Metastazlarında Radyoterapi 

Akciğer kanserlerinde beyin metastazı görülme oranı epidermoid karsinomlarda 

%16, adenokarsinomlar ve indiferansiye büyük hücreli karsinomlarda %30, küçük 

hücreli karsinomlarda %40’dır. Uygun yerleşimli soliter lezyonlar cerrahi olarak 

çıkarılabilir. Ancak cerrahi uygulansa da mutlaka RT endikasyonu vardır. KHDAK’nde 

ölüm nedenlerinin çoğu beyin metastazlarıdır. Beyin metastazlarında RT tek tedavi 

seçeneği olup acil olarak uygulanması gerekir. Genelde 30 Gy  2 hafta içinde verilir. 

RT ile metastaza sekonder nörolojik bulgu ve semptomlarda %70-90 oranında 

palyasyon sağlanır.41,47,48  



Kemik Metastazlarında Radyoterapi 

Akciğer kanserlerinde kemik metastazı görülme oranı %23-44 olarak 

bildirilmektedir Kemik metastazlarında kullanılan optimal doz ve fraksiyon şemaları 

değişkendir. Kısa süreli yaşam beklentisi olan olgularda mümkün olduğunca kısa süreli  

(1 kez 8 Gy, 5 kez 4 Gy gibi), yaşam beklentisi nipeten uzun, genel durumu iyi, 

performansı yüksek olgularda ise uzun süreli tedaviler önerilmektedir (10 kez 3 Gy 

gibi)41,49  

 

2.6.3.Kemoterapi ve Kombine Tedaviler 

Evre I-II Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi 

 Evre I-II KHDAK’li olgular, tüm olguların %30'undan azını oluşturmaktadırlar. 

Patolojik evreleme yapıldığında, evre I için 5 yıllık sağ kalım %72 iken bu oran evre II 

için %39'a düşmektedir. Primeri büyük olan veya hiler lenfodenopati (LAP) saptanan 

olgularda ise tam rezeksiyona karşın 5 yıllık sağ kalım %23-36 arasında değişmektedir. 

Evre I-II küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cerrahi sonrası adjuvan kemoterapinin  

sağkalımı uzattığı yolunda kesin bulgular yoktur .50,51

Evre  III  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi 

 Akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerin en sık nedenidir. Küçük hücreli dışı 

akciğer kanserlerinin  %40-50'sini evre III hastalar oluşturur. Bu evredeki hastalarda 

mutlaka sistemik metastaz gelişecektir. Bundan dolayı son yıllarda hastaların 

tedavilerine sistemik etkisi olan kemoterapi eklenmektedir. Evre III akciğer kanseri 

klinik seyirleri oldukça farklı hasta gruplarından oluşur. Bu evredeki hastaların tedavi 

seçimleri oldukça güçtür. T3N1 olan hastalarda cerrahi tedavi ön planda düşünülürken, 

N2 olan hastalarda cerrahi veya RT,  KT ile kombine edilebilir. Plevral effüzyonu 

olmayan IIIB hastalarda KT ile RT çeşitli şekillerde kombine edilirken, plevral 

effüzyonlu hastalarda sadece KT uygulanır.52

 Tedavi seçimini belirleyen en önemli prognostik faktör hastanın performans 

statusudur. Diğer önemli kötü prognostik faktörler kilo kaybı miktarı, erkek cinsiyet, 

serum LDH (Lactate dehydrogenase) düzeyi yüksekliği, plevral effüzyon varlığı ve 

supraklavikular nod pozitifliğidir.52  

 

 

 



 

Rezeke  Edilebilen Evre III Hastalarda Kemoterapi 

Operasyon Öncesi Kemoterapi  

 Cerrahi öncesi kemoterapi uygulamanın çeşitli yararları vardır: 

1-) Preoperatif kemoterapi tümörü küçülterek cerrahiyi kolaylaştırır., 

2-) Mikrometastazlar için sitotoksik ilaçlar hastalığın daha erken döneminde verilir., 

3-) Hasta tam doz KT' yi daha iyi tolere eder. 

 Preoperatif KT  umut vaadetmesine rağmen standart tedavi haline gelebilmesi 

için büyük, çok merkezli randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. Ancak seçilmiş 

olgularda ve deneyimli merkezlerde uygulanabilir.52

Rezeke Edilemeyen Evre III Hastalarda Kemoterapi  

Radikal radyoterapiyle birlikte kemoterapi 

Evre IIIB hastalarının 1980'lerdeki geleneksel tedavisi radikal radyoterapi iken 

cisplatinli kemoterapi kombinasyonlarının kullanıma girmesiyle standart tedavi 

yaklaşımı değişmiştir. Cisplatinin radyoduyarlaştırıcı özelliği vardır ve radyoterapi 

öncesi, sonrası ve sırasında uygulanabilir. Radikal radyoterapiye cisplatinli 

kombinasyonların eklenmesinin yararı  gösterilmiştir. Bu yarar medyan sağkalımda 2-4 

ay uzama, uzun süreli sağkalımda 2-3 kat artıştır.53

Kemoterapi zamanlamasına göre tedavi yaklaşımları şu başlıklar altında incelenir. 

A-)Ardışık kemoradyoterapi 

B-)Eşzamanlı kemoradyoterapi 

Ardışık kemoradyoterapi:  Bu uygulamada önce 2-3 kür cisplatinli kemoterapi 

verilir ardından radikal radyoterapi yapılır. Amaç başlangıçta verilen kemoterapiyle 

hem mikrometastazları etkilemek hem de görülen tümör kütlesini küçültüp 

radyoterapinin daha küçük, daha iyi oksijenlenen tümöre verilmesinin sağlamaktır. Bu 

yaklaşımın sağkalımı arttırdığı randomize çalışmalarla kanıtlanmıştır.54

Eşzamanlı kemoradyoterapi: Kemoterapiye radyoterapiyle aynı zamanda 

başlanır. Kemoterapi günlük düşük dozlarda verilebileceği gibi haftalık veya üçer 

haftalık kürler halinde uygulanabilir. Hem radyoterapinin lokal kontrolü arttırıcı 

etkisinden hem de kemoterapinin sistemik etkisinden eşzamanlı yararlanmak, 

başlangıçta sadece kemoterapi verilmesini takiben gelişen  radyodirençli klonların 

oluşmasını engellemek ve kemoterapinin radyoduyarlaştırıcı etkisinden faydalanmak 



gibi teorik yararları vardır. Bunun yanında eşzamanlı uygulamada normal doku hasarı 

artar, organ ve hematolojik toksisiteler fazla görülür.52

Tek başına kemoterapi: Radikal radyoterapi için uygun olmayan hastalar (evre 

IV gibi) tek başına kemoterapi ile tedavi edilirler. Radyoterapi bu grup hastalarda 

ihtiyaç halinde palyatif amaçla yapılır. Genellikle cisplatinle birlikte vinka 

alkolidlerinin  kombinasyonu uygulanmaktadır. 2-3 kür kemoterapi sonrası yanıt alınan 

hastalarda en fazla 6-8 küre kadar devam edilir. Kemoterapiye hastaların performans 

statusu iyi iken başlanmalıdır.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve 

Medikal Onkoloji Bilim Dalı'na Şubat 1997- Ekim 2002 tarihleri arasında küçük hücreli 

dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısıyla başvuran cerrahi dışı tedavi yöntemleriyle 

tedavi edilen evre III ve IV 148 (109 evre III, 39 evre IV) olgu yaş, cins, histopatolojik 

tanı, evre, uygulanan kemoterapi protokolü, radyoterapi uygulaması ve uygulanan 

tedavinin  sağ kalıma etkisi açısından retrospektif  olarak incelendi. Sadece destek 

tedavisi almış olan  veya cerrahi  ile tedavi edilen hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Çalışma grubumuzdaki hastaların hepsinin histopatolojik tanısı biyopsiyle konulmuştu 

ve  epidermoid  karsinom (92 olgu), adeno karsinom (36 olgu) ve KHDAK (20 olgu ) 

olarak rapor edilmişti. Olgular  American Joint Committee on Cancer (AJCC) sistemine 

göre evrelendirilmişti.  Tedavi öncesi hastaların evrelendirilmesi ve uzak metastazın 

araştırılması, tedavinin planlanması için tüm olgulara rutin olarak toraks bilgisayarlı 

tomografisi, üst batın ultrasonografisi, kemik sintigrafisi yapılmıştı. Klinik veya 

radyolojik olarak gereksinim duyulan olgularda ise magnetik rezonans görüntüleme 

(MRG) yapılmıştı. 

Evre III ve IV olgularımız aldıkları tedavi şekline göre gruplandırılarak ayrı ayrı 

incelenmiş ve tartışılmıştır; 

Evre III hastalar için uygulanan tedavi gruplaması: 

1-) Sadece kemoterapi  

2-) Kemoterapi + radikal radyoterapi 

3-) Kemoterapi + palyatif radyoterapi 

4-) Palyatif radyoterapi 

5-) Radikal radyoterapi 

Evre IV hastalar için uygulanan tedavi gruplaması: 

1-) Sadece kemoterapi 

2-) Kemoterapi + metastaza yönelik palyatif radyoterapi 

3-) Sadece metastaza yönelik radyoterapi 

Evre III' ve  IV 'de  kemoterapi (KT) ile tedavi edilen olguların aldıkları 

kemoterapi protokolüne göre cisplatin  tabanlı (77 olgu) ve diğer (21olgu) şeklinde  



gruplandırıldı. Kemoterapi protokollerinin büyük çoğunluğu cisplatin tabanlıydı. Evre 

III'de 52 (%47,7), evre IV' de 25 (%64,1) olgu vardı. 

Bu hasta gruplarında kullanılan kemoterapi protokolleri aşağıda görülmektedir: 

1-) Cisplatin -gemcitabine-vinorelbine 

Cisplatin:             50 mg /m²  1. ve 8. günler 

Vinorelbine:              25 mg /m²  1. ve 8. günler 

Gemcitabine:             1 g /m²   1. ve 8. günler 

Kürler 4 haftada bir tekrar edildi. 

2-) Cisplatin-gemcitabine 

Cisplatin:              50 mg /m²  1. ve 8. günler 

Gemcitabine:              1 g /m²   1. ve 8. günler 

Kürler 4 haftada bir tekrar edildi 

3-) Cisplatin-vinorelbine 

Cisplatin:              50 mg /m²  1. ve 8. günler  

Vinorelbine:               25 mg /m²  1. ve 8. günler 

Kürler 4 haftada bir tekrar edildi 

4-) Carboplatin-gemcitabine 

Carboplatin:              AUC: 5                        1. gün 

Gemcitabine:              1 g /m²    1. ve 8. gün 

Kürler 3 haftada bir tekrar edildi. 

5-) Vinorelbine 

Vinorelbine:               30 mg /m²  1. - 8. ve 15.  günler 

Kürler 4 haftada bir tekrar edildi 

6-) Paclitaxel-carboplatin 

Paclitaxel:                175 mg /m²  1.gün 

           Carboplatin:                         AUC:5                        1.gün 

           Kürler  3 haftada bir tekrar edildi. 

7-) Cisplatin-gemcitabine-paclitaxel 

Cisplatin:             50 mg /m²  1. ve 8. günler 

Gemcitabine:             1 gr /m²  1. ve 8. günler 

Paclitaxel:              175 mg /m²  1.gün 

 



 

Kürler 4 haftada bir tekrar edildi 

8-) Vinorelbine-gemcitabine 

Vinorelbine:              25 mg /m²  1. ve 8. günler 

Gemcitabine:             1 g /m²  1. ve 8. günler 

Kürler 3 haftada bir tekrar edildi. 

9-) Paclitaxel 

Paclitaxel:              175 mg /m²  1.gün 

Kürler 3 haftada bir tekrar edildi. 

 

 

EVRE III olgular: 

Sadece kemoterapiyle tedavi edilen 22 olguda farklı kemoterapi 

kombinasyonları  uygulanmıştı. Olguların 18’inde tedavi  cisplatin  içeriyordu ve 

verilen  kür sayıları 2-6 arasında değişmekteydi. 

Ardışık ve eşzamanlı kemoradyoterapi grubu, kemoterapi sonrası veya 

eşzamanlı radikal dozda radyoterapi yapılan  25 hastayı içermekteydi. (Eşzamanlı tedavi 

gören hasta sayısı az olduğundan bu gruba dahil edildi. 6 hasta eşzamanlı 19 hasta 

ardışık kemoradyoterapi ile tedavi edilmişti.) Olguların 19'unda tedavi cisplatin 

içeriyordu. Bu gruptaki hastalar RT planlaması için, radyolojik ve biyokimyasal olarak 

değerlendirilip, eşzamanlı (haftada bir kür) veya 2-6 kür KT sonrası toplam 6000-7000 

cGy RT almıştı. ÇÜTF Radyasyon  Onkolojisi ABD kriteterlerine göre aşağıdaki 

özellikleri taşıyan hastalara radikal radyoterapi uygulanmamıştı. 

1-) Uzak metastaz ve supraklavikular lenf bezi tutulumu 

2-) Malign plevral veya perikardiyal effüzyon 

3-) Vena cava superior sendromu, laringeal sinir tutuluşuna bağlı disfoni, tek 

taraflı diyagrafragma  paralizisi,  özefagusa dıştan basıya bağlı disfaji 

4-) Göğüs duvarı tutuluşu. 

5-) İleri yaş ve genel durum bozukluğu 

Ayrıca hastanın performans durumunun Karnofsky' e göre %60'ın üzerinde 

olması ve ciddi aktif pulmoner enfeksiyonun bulunmamasına dikkat edilmişti. 

Radyoterapi cobalt-60 teleterapi cihazı ile konvansiyonel 200 cGy günlük tümör dozu 

kullanılarak haftada 5 gün toplam 6-7 hafta olmak üzere 6000-7000cGy uygulanmıştı.  



Tedavi volümü herhangi bir gros tümör etrafından 2 cm sınırla ve elektif  olarak tedavi 

edilecek bölgesel lenf nodlarının etrafından 1 cm sınırla ayarlanmıştı. 

Grubumuzdaki olgulardan, 2-6 kür kemoterapi sonrası palyatif dozda  

radyoterapi ile tedavi edilen hasta sayısı 22 idi. Olguların 15'inde tedavi cisplatin 

içeriyordu. Bu hastalara cobalt-60 teleterapi cihazıyla primer tümör lojuna  günlük    

300 cGy tümör dozu kullanılarak haftada 5 gün toplam 12x300cGy-15x300cGy   

uygulanmıştı. 

Sadece palyatif dozda radyoterapi verilen  hasta sayısı 14 idi. Radyoterapi  

cobalt-60 teleterapi cihazı ile primer tümör lojuna 300 cGy günlük tümör dozu 

kullanılarak haftada 5 gün toplam 12x300cGy-15x300cGy  uygulanmıştı. 

Sadece radikal dozda radyoterapi verilen 26 hasta cobalt-60 teleterapi cihazı ile 

konvansiyonel 200 cGy tümör dozu kullanılarak haftada 5 gün toplam 6-7 hafta 

boyunca 6000 -7000 cGy toplam tümör dozu ile tedavi edilmişti. 

 

 

EVRE IV olgular 

Evre IV olgular metastaz bölgelerine göre kemik, beyin ve diğer (karaciğer, 

adrenal ve multiple metastazlı) şeklinde gruplandırılmıştı.  

Sadece kemoterapi ile tedavi edilen grupta, karaciğer, adrenal veya multipl 

metastazları olan, 13 olgu bulunmaktaydı ve farklı kemoterapi kombinasyonları 

uygulanmıştı, kür sayıları 2-6 kür arasında değişmekteydi. Olguların 11'inde tedavi 

cisplatin içeriyordu. 

2-6 kür KT sonrası metastaza yönelik palyatif radyoterapi ile tedavi edilen 16 

hasta bulunmaktaydı. Olguların 14'ünde tedavi cisplatin içeriyordu.  Cobalt-60 teleterapi 

cihazıyla, beyin metastazlı 11 olguya (6 olguda multipl metastaz mevcuttu.) günlük 300 

cGy tümör dozu kullanılarak, tüm cranial bölgeyi içerecek şekilde karşılıklı paralel 

alanlardan haftada 5 gün toplam 2 hafta olmak üzere 10x300cGy, soliter metastatik 

lezyonu olan olgulara (5 olgu) ilave 3x300cGy  daha RT  uygulanmıştı. Tedavi 

süresince bu grup hastalara günlük 2x8 mg dexametazon uygulanıp tedavi bitiminde 

azaltılarak kesilmişti. Kemik metastazlı olgulara (5 olgu) ise metastaz bölgesine 

yönelik, RT sahasının yerine ve büyüklüğüne, hastanın genel durumuna bağlı olmak 

üzere değişik doz ve fraksiyonda (10x300cGy, 12x250cGy, 5x400cGy) RT 

uygulanmıştı. 



 

Sadece metastaza yönelik  RT ile tedavi edilen grupta 10 hasta bulunmaktaydı. 

Bu gruptaki hastaların tamamında beyin metastazı mevcuttu. Cobalt-60 teleterapi 

cihazıyla tüm cranial bölgeyi içerecek şekilde karşılıklı paralel alanlardan haftada 5 gün 

toplam 2 hafta olmak üzere 10x300cGy  RT uygulanmıştı. Tedavi süresince bu grup 

hastalara günlük 2x8 mg dexametazon uygulanıp tedavi bitiminde azaltılarak kesilmişti. 

 Grubumuzdaki olguların sağkalım ilişkileri ''Kaplan-Meier'' sağkalım analizi ile, 

tedavilerin  birbirleriyle kıyaslanması '' Breslow'' analizi ile incelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.BULGULAR 

 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve 

Medikal Onkoloji Bilim Dalı’na Şubat 1997- Ekim 2002 tarihleri arasında  küçük 

hücreli dışı akciğer kanseri tanısıyla başvuran cerrahi dışı tedavi yöntemleriyle tedavi 

edilen  evre III ve IV 148 (109 evre III, 39 evre IV) olgu  incelendi. Median yaş evre III' 

de 54 (36-77), evre IV' de 56 (38-81) idi. Çalışma grubundaki evre III'deki  erkek hasta 

sayısı 98 (%89,9), kadın hasta sayısı 11 (%10) evre IV'de erkek hasta sayısı 33 (%84,6),  

kadın hasta sayısı 6 (%15,4)  idi. Çalışma grubundaki hastaların tümünün histopatolojik 

tanısı mevcuttu, histopatolojik tanıları biyopsiyle konulmuştu. Grubun büyük çoğunluğu  

evre III ve evre IV' de  epidermoid  karsinom (%66,1-%51,3) idi. Çalışma grubumuzun  

evrelere göre  özellikleri tablo-1'de görülmektedir. 
 
 
 
Tablo 1. Çalışmaya alınan olgularımızın evreye göre özellikleri 
 
  

EVRE III 

 

EVRE IV 

 Olgu sayısı 

Kadın / Erkek 
 

11 / 98 (%11,2) 6 / 33 (%18,2) 

Yaş Ortalaması  
(min.-max.) 

54 (36-77) 56 (38-81) 

 
Histoloji  
 

  

Epidermoid 
Karsinom 

72 (%66,1) 20 (%51,3) 

Adeno     
Karsinom 

25 (%22,9 ) 11 (%28,2) 

KHDAK 
 

12 (%11 ) 8 (%20,5) 

 

 



 

 
Tablo 2. Evre III olgularımıza uygulanan  tedavi modelleri 

 Olgu Sayısı % 

1-)Sadece KT 22 20,2 

2-)KT +Radikal RT 25 22,9 

3-)KT +Palyatif RT 22 20,2 

4-) Palyatif RT 14 12,8 

5-) Radikal RT 26 23,9 

TOPLAM 109 100 

 

 

 
 

Tablo 3. Evre III olgularımızın RT şekli ve dozuna göre dağılımı 

Paltyatif RT 

12x300 cGy 14 

13x300 cGy 19 

15x300 cGy 3 

TOPLAM 36 

Radikal RT  

6000 cGy 8 

6600 cGy 16 

6800 cGy 21 

7000 cGy 6 

TOPLAM 51 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tablo 4. Evre IV olgularımıza uygulanan tedavi modelleri 

Tedavi olgu sayısı % 

1-) Sadece KT 13 33,4 

2-) KT+palyatif RT 16 41 

3-) Sadece palyatif RT 10 25,6 

TOPLAM 39 100 

 

 

Sadece kemik metastazlı 5 hasta, sadece beyin metastazlı 15 hasta, diğer 

(karaciğer, adrenal ve multiple metastazlı) diye gruplandırılan 19 hasta  bulunmaktaydı.    

Metastatik hastalar içinde sadece beyin metastazı olan 15 hasta ve diğer metastazlı hasta 

grubundan beyin metastazı olan 6 hasta, toplam 21 hasta, 10x300cGy-13x300cGy (5 

olgu) cranial RT ile tedavi edilmişti. Tedavi süresince bu grup hastalara günlük 2x8 mg 

dexametazon uygulanıp tedavi bitiminde azaltılarak kesilmişti. Sadece kemik metastazı 

olan 5 olguya değişik doz fraksiyonda (10x300cGy, 12x300cGy, 5x400cGy) RT 

uygulanmıştı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şekil- 1:Çalışma grubumuzdaki evre III olguların  Kaplan-Meier analizine göre sağkalım 

eğrileri. 

( +  Sansürlü Değer : Kanser dışı nedenlerle ölen, izlemden çıkan, son durumları belli olmayan 

veya araştırmanın sonunda hala yaşamakta olan olgulara ait değişken.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Tablo 5. Evre III olgularımızda median sağkalım, Standard Error (S.E.)  ve %95 Güven Aralığı (G.A.) 

Tedavi Median sağkalım S.E. %95 G.A. 

1-)Sadece KT 7 ay 1,70 ( 6,62;13,29) 

2-)KT + Radikal RT 14ay 0,33 (13,35;14,65) 

3-)KT+Palyatif RT 11 ay 1,17 (8,71;13,29) 

4-)Palyatif RT 8 ay 0,42 (7,19;8,81) 

5-)Radikal RT 10 ay 0,42 (9,17;10,83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 6. Evre III olgularımızda  6;12;18;24 aylık yüzde sağkalım oranları ve median sağkalım  

% sağ kalım Tedavi 

6 ay 12 ay 18ay 24 ay

median sağkalım 

(ay) 

olgu sayısı 

1-)Sadece KT 57 24 14 4 7 A,B,C,D 22 

2-)KT + Radikal RT 100 90 23 23 14 A,E,F,G 25 

3-)KT+Palyatif RT 100 43 32 16 11 B,E,H,I 22 

4-)Palyatif RT 96 8 - - 8 C,F,H,J 14 

5-)Radikal RT 98 22 22 22 10 D,G,I,J 26 

 

Median sağ kalım süreleri üzerine yazılmış olan A,B,C,D.... şeklindeki üst indisler, 

karşılaştırılan tedavilere ait median sağ kalım süreleri arasındaki istatistiki anlamlılık 

derecesini göstermektedir. (p<0,05 düzeyi istatistiki anlamlılık olarak seçilmiştir.)                    

A: p= 0,0009 

B: p= 0,0104 

C: p= 0,7964 

D: p= 0,0146 

E:  p= 0,1881 

F:  p= 0,0000 

G: p= 0,0039 

H: p= 0,0017 

I:  p= 0,7130 

J:  p= 0,002 

 

 

 

 

 

 

 



Şekil-2: Çalışma grubumuzdaki evre IV olguların Kaplan-Meier analizine göre sağkalım eğrileri. 

 

 

 

Tablo 7. Evre IV olgularımızda median sağkalım, Standard Error(S.E.) ve %95 Güven Aralığı(G.A.) 

Tedavi Median sağkalım

(ay) 

S.E. %95 G.A. 

1-) Sadece KT 4 0,41 (3,20; 4,80) 

2-) KT+ Palyatif RT 5 0,37 (4,27; 5,73) 

3-) Sadece RT 6 0,51 (5,00; 7,00) 

 



 
 

Tablo 8. Evre IV  olgularımızda 6;12;18;24 aylık yüzde sağkalım oranları ve median sağkalım  

%sağkalım Tedavi 

6ay 12ay 18ay 24ay 

median  sağkalım 

(ay) 

olgu sayısı 

1-)Sadece KT 21 12 12 - 4 13 

2-)KT+Palyatif RT 23 13 6 6 5 16 

3-) Sadece RT 18 - - - 6 10 

 

 

 

 
Tablo 9. Evre IV olgularımızın metastaz yerine göre median sağkalımları 

Metastaz yeri Median sağkalım 

(ay) 

Olgu sayısı 

Kemik 7 5 

Beyin 5 15 

Diğer* 4 19 

*Karaciğer,adrenal, multipl metastazlı olgular 

 

 

Evre IV olgularımıza uygulanmış olan tedaviler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunamadı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.TARTIŞMA 

 
Evre III ve IV olgularımız aldıkları tedavi şekline göre gruplandırılarak ayrı ayrı  

tartışılmıştır; 

 

EVRE III  olgular 

Evre III olgularımız arasında; birinci gruptaki olgularımız sadece KT ile tedavi 

edilen 22 hastayı içermekteydi. 

Evre III olgular arasında, radikal radyoterapi veya kombine model tedavi için 

uygun olmayan plevral effüzyonlu hastalar, tek başına kemoterapi ile tedavi edilirler. 

Genellikle cisplatinle birlikte vinka alkolidlerinin kombinasyonu uygulanmaktadır. 2-3 

kür kemoterapi sonrası yanıt alınan hastalarda en fazla 6-8 küre kadar devam edilir.55

Cisplatin tabanlı ve diğer ajanlarla kombine kemoterapi rejimleriyle  çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre cisplatin ve 

vinorelbine kombinasyonuyla yapılan iki çalışmada  median sağkalım 10 ay ve 8 ay, 

cevap oranları %30 ve %43, ifosfamide ve vinorelbine ile yapılan bir çalışmada median 

sağkalım 12 ay cevap oranı %40,  carboplatin ve  paclitaxel ile yapılan 2 çalışmada 

median sağkalım 12,5 ay ve 10 ay, cevap oranları %62 ve %61  cisplatin ve gemcitabine 

ile yapılan iki çalışmada ise median sağ kalım 8 ay ve 6 ay, cevap oranları %42 ve %58 

olarak bulunmuştur.56 

Bizim olgularımızdan sadece kemoterapi ile tedavi edilen 22 hastanın median 

sağ kalım süresi  7  ay,  1 ve 2 yıllık sağkalım oranları ise sırasıyla, %24 ve %4 olarak 

tespit edilmiştir. 

İkinci gruptaki olgular 2-6 kür kemoterapi sonrası veya eş zamanlı radikal dozda 

radyoterapi alan hastaları içermektedir. Bu gruptaki hasta sayısı 25 idi. 

Fransa'dan bildirilen çok merkezli randomize çalışmada (n=353)  birinci gruba   

3 kür vindesin, lomustin, cisplatin, cyclophosphamide ile kombine KT sonrası 65 Gy 

(2,5 Gy/f ) RT,  RT'yi takiben 3 kür daha KT yapılmış. İkinci gruba ise sadece aynı doz 

ve fraksiyonda RT uygulanmıştır. Median sağkalım süresi RT grubunda 10 ay iken, 

kemoradyoterapi (KRT) grubunda 12 ay olarak bildirilmiştir (p=0.02). 1 yıllık lokal 

kontrol oranı RT grubunda %17, KRT grubunda % 15 olarak, 1, 2, 3 yıllık sağkalım  



oranları sırasıyla RT grubunda %41, %14, %4,  KRT grubunda %50, %21, %12 olarak 

bulunmuştur.57

RTOG'un (n=611) bir çalışmasında eşzamanlı uygulamanın sağkalımda üstün 

olduğu gösterilmiştir. RTOG'un çalışmasındaki birinci kolda KT; standart RT 

öncesinde, ikinci kolda, standart RT ile eşzamanlı, üçüncü kolda ise  hiperfraksiyone 

radyoterapi (HRT) ile eşzamanlı olarak verilmiştir. Bu çalışmada, median sağkalım; 

ardışık kolda 14,6 ay, eşzamanlı kemoterapi ve standart radyoterapi uygulanan kolda 17 

ay, eşzamanlı kemoterapi ve hiperfraksiyone radyoterapi uygulanan kolda 15,6 ay 

bulunmuştur. HRT uygulaması günde tek doz radyoterapi uygulamasından üstün 

bulunmamıştır.58

Bizim olgularımız arasında eşzamanlı uygulamalar az olduğundan (toplam 6 

olgu) kemoterapiyle birlikte radikal dozda tedavi edilen hastalar ardışık veya eşzamanlı 

diye ayrım yapılmadan incelenmiştir. Kemoterapi ve radikal dozda radyoterapi  

uygulanan  24 olguda median sağkalım 14 ay , 1 ve 2 yıllık sağkalım oranları %90 ve 

%23 olarak tespit edilmiştir. 

Üçüncü gruptaki olgular 2-6 kür kemoterapi sonrası palyatif dozda radyoterapi  

ile tedavi edilen 22 olguyu  içermekteydi. 

Yapılan bir randomize çalışmada (n=111)  birinci gruba  radyoterapi (4500 

cGy/15f ) sonrası 12 kür kemoterapi uygulanmış. İkinci gruba ise sadece radyoterapi 

uygulanmıştır. Tümör yanıt olanları arasında ve median sağkalım süreleri bakımından 

(11,7 ay ve 10,3 ay ) her iki grup arasında istatistiksel olarak  anlamlı fark bulunmadığı, 

1, 2, 3 yıllık  sağkalım oranlarının sırasıyla birinci grupta; %35, %16, %10, ikinci 

grupta; %50, %19, %13 olduğu  bildirilmiştir.59

Bu gruptaki olgularımızda, median sağkalım 11 ay, 1 ve 2 yıllık sağkalım 

oranları sırasıyla %43, %16 olarak tespit edilmiştir. 

Sadece palyatif dozda radyoterapi verilen 14 hasta, radikal dozda RT verilen 26 

hasta  bulunmakta idi. 

RTOG 73-01 numaralı protokol çalışmasında radyoterapi dozunun lokal 

başarısızlığa etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada 365 olgunun 1. koluna 40 Gy split 

course RT (4 haftalık tedavide 2 haftalık ara ), 2. koluna 4 haftada 40 Gy, 3. koluna 5 

haftada 5000 Gy,  4. koluna ise 6 haftada 60 Gy RT uygulanmıştır. En iyi cevap oranı 

(%56 ), 3 yıllık en düşük lokal nüks oranı (%33 ) ve en iyi 3 yıllık sağkalım oranı (%20)  

 



60 Gy kolunda elde edilmiştir. Ancak 3 yıllık sağkalım oranlarında elde edilen 

fark 5 yıllık sağkalım oranları ile karşılaştırıldığında ortadan kaybolmaktadır. Tam ve 

kısmi yanıt oranları 40 Gy uygulananlarda %48, 50 Gy uygulananlarda %53, 60 Gy 

uygulananlarda ise %56'dır. Lokal yineleme oranları 40 Gy uygulananlarda  %45, 50Gy 

uygulananlarda %39, 60 Gy uygulananlarda %33’tür. Yüksek doz RT grubunda biraz 

daha iyi olmakla birlikte tüm histolojik tiplerde uzak metastaz görülme oranı %75-80 

olup sıklıkla kemik, beyin ve karaciğere olmaktadır. 40 Gy alan hastalarda median 

sağkalım 9,6 ay  50-60 Gy alan hastalarda median sağkalım 11,1 ay olarak tespit 

edilmiştir. 5 yıllık sağkalım oranları sadece %6 olmasına rağmen lokal ileri KHDAK 

küratif RT dozu standart 60 Gy olarak kabul edilmiştir.60,61

Palyatif dozda radyoterapi ile tedavi edilen gruptaki olgularımızda median 

sağkalım 8 ay, 1 yıllık sağ kalım oranı %8 olarak tespit edildi  (2 yıllık sağkalım yok). 

Radikal dozda radyoterapi ile tedavi edilen gruptaki olgularımızda median 

sağkalım 10 ay, 1 ve 2 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %45 ve %22 olarak tespit 

edilmiştir. 

 

 

EVRE IV olgular 

Evre IV olgularda KT'nin en iyi destek bakıma göre değeri çeşitli çalışmalarda 

gösterilmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre en iyi destek bakımla sağlanan median sağ 

kalım 9-21 hafta arasında iken, kemoterapi uygulanan hastalarda 19-34 hafta 

arasındadır.56

Bizim olgularımız  arasında sadece KT ile tedavi edilen 13 hastada median 

sağkalım  4 ay, 1  yıllık sağkalım oranı  %12  (2 yıllık takip yok) olarak tespit edildi. 

  Evre IV olgularda KT uygulanması ile ilgili metaanaliz çalışmaları yapılmış; 3 

metaanaliz yayımlanmıştır. Metaanalitik incelemelerin ortak sonuçları olarak KT'nin 

sağkalımı çok belirgin düzeyde olmasa da istatistiksel anlamlılıkta arttırdığı dolayısı ile 

KT'nin hastalara uygulanmasının gerekliliği sonucuna varılmıştır.62,63,64

 Beyin metastazlarında RT ile medyan sağkalım  4-6 aya çıkmakta, seçilmiş 

hastalarda 1-2 yıllık sağkalım elde edilmektedir. Tüm beyine Co 60 veya lineer 

hızlandırıcılarla (4-6 MV) 10x300cGy veya 5x400cGy önerilir.65 RTOG’ un  iki 

prospektif  çalışmasında 2 ve 3 haftada 30 Gy, 3 ve 4 haftada 40 Gy uygulaması ve 



ikinci çalışmada ise 20 Gy 1 hafta, 30 Gy 2 hafta, 40 Gy 3 hafta uygulamaları sonucu, 

cevap oranları arasıda fark bulunamamıştır.  

Beyin metastazlarında RT ile birlikte steroid tedavisinin uygulanması önemli 

olup steroid ve RT ile sadece RT’ye göre daha hızlı cevap alındığı gösterilmiştir. Ayrıca 

RT’ye steroid ilavesinin cevap süresini uzattığı bildirilmiştir. Steroid peritümöral ödemi 

azaltır veya önler. Steroid günlük 16 mg’dan başlanılmalı 14-21 gün kullanılmalıdır.66,67

Bizim olgularımız içerisinde sadece beyin metastazı olan 15  olguda medyan sağkalım 5 

ay olarak tespit edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Evre III ve IV olgularımız aldıkları tedavi şekline göre gruplandırılarak ayrı ayrı  

sonuç bildirilmiştir. 

  

EVRE III olgular 

 Tedavi grupları arasında yapılan karşılaştırmalarda, palyatif RT grubuna göre 

KT+palyatif RT grubu lehine (p=0,0017), radikal RT grubuna göre KT+radikal RT 

lehine (p=0,0039) sağkalım yararı bulunmuştur. Bu tespitlere göre radikal veya palyatif 

RT'ye KT ilavesinin sağ kalım avantajı sağladığı literatürle uyumlu olarak gözlenmiştir 

Bu durumun evre III küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda hem lokal hastalığın 

hem de mikrometastazların giderilmesinde kombine model tedavinin etkisine  bağlı 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

 Evre III hastalıkta tek başına KT modelinin yetersiz bir uygulama olduğu 

görülmüş ve standart bir tedavi modeli olmadığı anlaşılmıştır. 

 Radikal RT grubuyla palyatif RT grubu arasında yapılan kıyaslamada  radikal 

RT lehine olan istatistiki anlamlı  (p=0,002) sağkalım farkı iki grubun karşılaştırılabilir 

gruplar olmaması dezavantajını taşımaktadır. Çünkü kliniğimizde palyatif RT seçimi 

genel durumu kötü olan, semptomları palyasyon gerektiren, şiddetli ve ciddi olan, 

lokolejyonel tümörleri genellikle daha bulky ve yaygın olan, sağkalım beklentisi 3 ayı 

geçmeyen hastalardan oluşmaktadır. Bu grupta genel hasta ve hastalık özelliklerinin 

radikal RT grubuna göre daha kötü olması radikal RT lehine olan sağkalım farklılığını 

açıklayıcı bir faktör olarak kabul edilirse tedavinin sağkalıma etkisini değerlendirmek 

bu iki grubun incelenmesiyle mümkün olmamaktadır. 

 Erkurt ve arkadaşlarının,68 1990-1996 yılları arsında inopere küçük hücreli dışı 

akciğer kanserli olgularda primer tedavi kararı verme ile ilgili kullanılan uluslararası 

sistemleri (Decision Support System- DSS, Wigren et al. 1994 ve prognostic index- PI, 

Wigren et al.1997) kendi tedavi kararlarıyla karşılaştıracak şekilde test ettiği 

çalışmasında aktüel tedavi olarak, konvansiyonel radikal RT (30-37x2Gy/fx) verilmiş 

ama sonradan DSS 'ye göre palyatif RT endikasyonu almış 30 olguda median sağkalım, 

DSS' ye göre palyatif RT endikasyonuna giren grubunkinden beklenmedik şekilde uzun 

bulunmuştur (9 aya karşı 4 ay ); konvansiyonel radikal RT etkisi dışında bu farkı  



açıklayacak herhangi bir prognostik faktörün bulunamadığı bildirilmiştir. Bu bulgu, 

1990-1996 periyodunda radikal tedavinin daha uzun sağkalım beklentisini karşıladığını 

gösteren bir bulgudur. Zaman periyoduna göre tedavi karar verme sistemindeki 

(Decision making System) değişimin ve bu değişimin dayandığı uluslararası anlayışın 

ve sistemlerin incelendiği bu çalışmada68,  1996'ya kadar kabul görmüş DSS'nin yerine 

1997'de geliştirilmiş ve daha yararlı kabul edilmiş olan PI  1990-96 yılları arasındaki 

184 olguya tatbik edilmiştir. Buna göre olgular, hem DSS hem de  PI sistemleri 

gereğince  radikal ve palyatif endikasyonu almış hasta gruplarına  ayrıldığında sırasıyla 

median sağkalımları aktüel tedavide 8 ay ve 4 ay iken ; DSS'ye göre seçimle 11 ay ve 4 

ay ; PI' e göre seçimle 14 ay ve 8 ay olarak bulunmuştur: Uluslararası tedavi seçim 

kriterleri aktüel seçimimize göre öncelikle palyatif olguların sonra da radikal olguların 

sağkalımında belirgin artış olması gerektiğini öngörmüştür. 1997 'de kabul edilen ve 

daha optimal bulunan bu tedavi-karar-verme sistemine (PI) göre  çıkarılmış olan 

sonuçlar, tez çalışmamızdaki 1997-2002 periyodunda incelenen olgularımızın 

sonuçlarına, 1990-96  periyodundakinden  daha fazla uymaktadır . (Tez çalışmamızda 

palyatif ve radikal RT ile  median sağkalımlar sırasıyla 8 ay ve 10 aydır). Buna göre 

aradan geçen süre içinde tedavi kararlarımızın değişen uluslararası standartları daha iyi 

izleyebildiği ve hedeflenen ve/veya beklenen sonuçları nispeten yakalayabildiği ve bu 

olumlu sonuçlar için Erkurt ve arkadaşlarının  çalışması gibi çalışmaların çok yararlı 

olduğu ve bu konuda daha ileri çalışmaların yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.   

Genel bir sonuç çıkarılacak olursa gerek RT doz-fx şeması  gerekse etkili 

multipl kombinasyon KT'si ve kür sayısı olarak  tedavi ne kadar radikal ve de kombine 

model tedavi ne kadar radikal tedavilerden oluşmuşsa uzun süreli sağkalımın elde 

edilmesinin daha büyük olasılıkla mümkün olduğu görülmektedir. 

  

EVRE IV olgular 

 KT’nin evre IV  metastatik KHDAK kullanılmasının değeri hala tartışmalıdır. 

Sağkalımda minimal artışa karşılık daha çok hayat kalitesinde yarar sağladığı 

kanıtlanmış olan KT,  standart tedavi olarak kabul edilmektedir.  

Beyin metastazı saptanan tüm semptomatik hastalara steroidle birlikte RT 

uygulanmalıdır. Steroid dozu RT bitiminde azaltılarak kesilmelidir. Uygun RT dozu 

genellikle 10x300 cGy’ dir 
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