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ÖZET

Akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sık olarak görülen iki hastalıktır. Komorbidite, 
hem tedavi seçiminde hem de yaşam süresi açısından önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporuna göre 
KOAH dördüncü, akciğer kanseri ise yedinci en sık ölüm nedeni olarak bildrilmiştir. KOAH’lı hastalarda akciğer 
kanseri yıllık insidansı %0.8-1.6 olarak bildirilmiştir. Tip olarak en sık skuamöz hücreli karsinom saptanmıştır. 
Sigara içimi ile yakından ilişkili olan ve yüksek mortalite oranları gösteren her iki hastalığa erken tanı konulması 
önemlidir. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar, riskli hastalarda akciğer grafisi ve balgam sitolojisi taramalarının 
birbirini tamamlayacı nitelikte ve faydalı olmakla beraber kanser nedenli ölümlerin engellenmesinde çok başarılı 
olmadıklarını göstermiştir. Risk gruplarında yapılan düşük doz bilgisayarlı tomografi (DDBT) ile akciğer kan-
serinin taranması çalışmalarının sonuçları ise umut vaat etmektedir. KOAH tanısının erken gerçekleştirilmesi 
kadar DDBT ile akciğer kanseri için taramaya en uygun kişilerin belirlenmesi de önemlidir. Hava yolu kısıtlaması 
ve akciğer parankim hasarına neden olan KOAH’ın eşlik ettiği akciğer kanserli hastalarda cerrahi sonrası komp-
likasyon ve solunum yetmezliği riski yüksektir. Bu nedenle akciğer rezeksiyonu yapılacak KOAH’lı hastalarda 
postoperatif dönemde pulmoner komplikasyon gelişimini öngörebilmek için, ayrıntılı bir preoperatuvar değer-
lendirme gereklidir. Son yıllarda evre 3-4 KOAH’lı yaşlı evre I küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde, cer-
rahi komplikasyonların sık görülmesi nedeniyle stereotaktik radyoterapi önerisi yaygınlaşmaktadır. Yaşlı KOAH 
hastalarının kemoterapi tolerabiliteleri sınırlıdır. Bu hastalarda sistemik kemoterapi tedavisi öncesinde kapsamlı 
geriatrik değerlendirme, multidisipliner olarak yaşam beklentisinin ve kansere bağlı morbidite riskinin belirlen-
mesi önemlidir.
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Akciğer kanseri ve kronik obstriktif akciğer has-
talığı (KOAH) sık olarak görülen iki hastalıktır. 
Komorbidite, hem tedavi seçiminde hem de yaşam 
süresi açısından önemlidir. 2008 yılındaki Dünya 
Sağlık Örgütü  (DSÖ) raporuna göre KOAH dör-
düncü (tüm ölümlerin %5.8’i), akciğer kanseri ise 
yedinci (tüm ölümlerin %2.4’ü) en sık ölüm nedeni 
olarak bildirilmiştir.

KOAH’lı hastalarda akciğer kanseri yıllık insidansı 
%0.8-1.6 olarak bildirilmiştir(2-4). KOAH’lı hastaların 
ortalama 60 ay izlendiği bir çalışmada akciğer kan-
seri gelişme insidansı %1.6 olarak bulunmuştur. Tip 
olarak en sık skuamöz hücreli karsinom saptanmıştır 
(%44). İlerlemiş yaş, düşük vücut kitle indeksi, azal-
mış difüzyon kapasitesi, erken evre KOAH akciğer 
kanserinin gelişimi ile ilişkili bulunmuştur(2).

Multiple Risk Factor Intervention Trial raporuna 
göre düşük hava akımı kısıtlaması olan hastalarda 
hava akımı kısıtlaması olmayanlara göre akciğer kan-
seri prevelansı önemli oranda yüksek bulunmuştur 
(yılda 1000 kişide 3.02’ye karşılık 0.43)(5). KOAH şid-
deti ile akciğer kanseri insidansı arasındaki ilişki ise 
tartışmalıdır. Bazı çalışmalarda hava yolu obstrüksi-
yon derecesi ağır olanlarda akciğer kanseri insidansı 
düşük bulunurken, bazılarında ise akciğer fonksiyon 
kaybı derecesi ile akciğer kanseri insidansı arasın-
da pozitif korelasyon saptanmıştır(2,4). Genel olarak 

KOAH hastalarının %1’inde her yıl akciğer kanseri 
kabul edilen bir görüştür(6).

US National Hospital Discharge Survey analizin-
de, 1997-2001 yılları arasında çok sayıda hastane-
den alınan hasta bilgileri raporlanmıştır. Buna göre 
KOAH’da en sık ölüm nedenleri pnömoni, hipertan-
siyon, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği ve akciğer 
kanserleri şeklinde sıralandı. İleri evre hastalarda en 
sık ölüm nedeni solunum yetmezliği iken, hafif-orta 
KOAH hastalarında ise akciğer kanseri ve kardiovas-
küler hastalık olarak saptandı(7).

Uzun süreli sigara içenlerin yaklaşık %10-15’inde 
KOAH gelişmektedir. Hastalığın ağırlığına bağlı ola-
rak KOAH’lı hastalardaki beş yıllık mortalite oranı 
%40-70 arasında değişmektedir. Bu kadar sık gö-
rülmesi ve prognozu oldukça kötü olmasına karşın 
tanı alması çoğu zaman atlanabilmektedir. Akciğer 
kanseri ise tedavisindeki son gelişmelere rağmen 
prognoz hala kötü olan bir hastalıktır. Tüm vakalar 
düşünüldüğünde; beş yıllık yaşam süresi ortalama 
%13-15’dir. Sigara içimi ile yakından ilişkili olan ve 
yüksek mortalite oranları gösteren her iki hastalığa 
erken tanı konulması önemlidir. Geçmiş yıllarda ya-
pılan çalışmalar, riskli hastalarda akciğer grafisi ve 
balgam sitolojisi taramalarının birbirini tamamlayacı 
nitelikte ve faydalı olmakla beraber kanser nedenli 
ölümlerin engellenmesinde çok başarılı olmadıklarını 

SUMMARY

Lung cancer (LC) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are two common diseases. Comorbidity is 
important for treatment choice and survival. According to World Health Organization (WHO), COPD was the 
and LC was the most common cause of deaths. The incidence of LC was reported to be 0.8-1.6% in patients with 
COPD. The most common detected type was squamous cell carcinoma. Both diseases are associated with cigarette 
smoking and show high mortality rates, therefore early diagnosis is important. Past studies have shown that 
screening with chest-radiography and sputum cytology were complementary and useful but not very successful 
in preventing deaths due to cancer. The results of low-dose computed tomograph (LDCT) screening for LC in 
patients with risk groups are promising. It’s important to determine the most appropriate patients for screening 
LC with LDCT as well as early diagnosis of COPD. Risk of respiratory failure and complications after surgery are 
high in LC patients with COPD. In order to predict postoperative pulmonary complications in COPD patients 
undergoing lung resection, comprehensive preoperative evaluation is necessary. In recent years, for treatment of 
elderly stage 3-4 COPD and stage 1 non-small cell LC patients, recommendation of stereotactic radiotherapy is 
growing up. Tolerability of chemotherapy in elderly COPD patients is limited. In these patients comprehensive 
geriatric assessment prior to systemic chemotherapy, and determining the life expectancy by a multidisciplinary 
team and the risk of cancer-related morbidity are essential.
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göstermiştir(8-10). Risk gruplarında yapılan düşük doz 
bilgisayarlı tomografi (DDBT) ile akciğer kanserinin 
taranması çalışmalarının sonuçları ise umut vaat et-
mektedir(11-13). Tüm bu bilgiler doğrultusunda, KOAH 
tanısının erken gerçekleştirilmesi kadar tomografi ile 
akciğer kanseri için taramaya en uygun kişilerin belir-
lenmesi de önemlidir.

Son yıllarda yapılan DDBT ile akciğer kanseri tara-
ma çalışmalarının sonucunda başarılı operasyon 
oranlarının arttığına dair sonuçlar elde edilmiştir. 
National Lung Screening Trial (NLST) tarafından 
yapılan 2002-2004 yılları arasında 55-74 yaş aralı-
ğında en az 30 paket yıl sigara anamnezi olan siga-
rayı bırakmış veya halen içmeye devam eden 53.000 
üzerinde kişinin tarandığı çalışmada akciğer grafi-
lerine oranla, DDBT ile yapılan tarama sonucunda 
akciğer kanseri ölümlerinin %20 daha azaldığı sap-
tanmıştır(11).

Lung Screening Study of National Cancer Institu-
te çalışmasında; DDBT kohortunda olguların %20
.5’i (325/1.586), akciğer grafisi kohortunda ise 
%9.8’inde (152/1550) akciğer kanseri şüphesi olan 
bulgular elde edildi. DDBT kohortunda %2.4, akciğer 
grafisi kohortunda ise %1.2 hastada akciğer kanseri 
tanısı kondu(12). Bu çalışmada belirlenen akciğer kan-
serli hastaların %85’i evre I hastalardı. Tüm bu ve-
riler doğrultusunda DDBT taraması ile erken evrede 
akciğer kanserli olgular belirlenebileceği ve küratif 
rezeksiyon cerrahisi ile hastaların yaşam süresi uza-
tılabileceği düşünülmektedir.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada ise DDBT ile 
yüksek risk grubundaki hastaların çoğunda akciğer 
kanserinden ölümlerin önlenebileceği ancak düşük 
risk grubunda kanser nedenli ölümlerin çok az sayı-
da önlenebildiği vurgulanmıştır. Bu bulgular sigara 
içenlerde bu tarz taramalar için riske göre yaklaşım 
görüşüne birer destek niteliği taşımaktadır(13).

KOAH’lı küçük hücreli dışı akciğer kanseri olguların-
da, kanserin evresi ve hastanın klinik durumuna göre 
diğer olgularda olduğu gibi kemoterapi, radyoterapi 
ve akciğer rezeksiyon tedavileri gündeme gelir. An-
cak hava yolu kısıtlaması ve akciğer parankim hasa-
rına neden olan KOAH’ın eşlik ettiği akciğer kanserli 
hastalarda cerrahi sonrası komplikasyon ve solunum 
yetmezliği riski yüksektir. 

Akciğer rezeksiyonu yapılacak KOAH’lı hastalarda 
postoperatif dönemde pulmoner komplikasyon geli-
şimini öngörebilmek için, ayrıntılı bir preoperatuvar 

değerlendirme gereklidir. Anamnez ve fizik muaye-
neyi içeren klinik değerlendirme, preoperatif solu-
num fonksiyon testleri, predikte edilen postoperatif 
(Ppo) solunum fonksiyon testlerinin hesaplanması, 
egzersiz testleri, arter kan gazları, ve posteroanterior 
akciğer grafi preoperatif değerlendirmenin basamak-
larını oluşturmaktadır. 

European Respiratory Society (ERS) ve British Tho-
racic Society (BTS) tarafından yayınlanan rehberler, 
rezeksiyon cerrahisi konusunda güncel olan uzlaşı ra-
porlarıdır. Her iki rehberde de ilk basamak, solunum 
fonksiyon testlerinin yapılmasıyla FEV1 ve DLCO 
değerlerinin saptanmasıdır. İzleyen basamakta ERS 
rehberinde bu ölçümlerin herhangi biri %80’in al-
tındaysa kardiopulmoner egzersiz testinin yapılma-
sı önerilmektedir(14). Zirve oksijen tüketimi (V02) 
değeri %35’in altındaysa hastada cerrahi tedavinin 
dışlanması, %75’in üzerindeyse pnömonektomiye 
kadar rezeksiyonun yapılabileceği, %35-75 arasın-
da sonuç çıkması halinde Ppo FEV1, Ppo DLCO veya 
(bunlardan birinin < %30 olması halinde) Ppo zirve 
VO2 ölçümüne göre karar verilmesi önerilmektedir 
(Şekil 1).

BTS rehberinde ise, tüm hastalarda Ppo FEV1 ve Ppo 
DLCO ölçümlerinin (ventilasyon/perfüzyon sintigra-
fisi ile) algoritmanın başında yapılması, kardiyopul-
moner egzersiz testlerinin ise bu parametrelerden 
birinin < %40 olduğu durumlar için rezerve edilme-
si önerilmektedir(15). Zirve VO2 < 15 mL/kg/dakika 
olması ise postoperatif dispne ve bozulmuş yaşam 
kalitesi için yüksek risk olarak değerlendirilmektedir 
(Şekil 2). 

Son yıllarda amfizemi olan küçük hücreli dışı akciğer 
kanseri hastalarında kanser rezeksiyonu ve akciğer 
volüm küçültücü cerrahi kombinasyonları uygulan-
maktadır. Yapılan çalışmalarda; seçilmiş hastalarda 
uygulanan kombine cerrahi tedavinin, postoperatif 
dönemde akciğer fonksiyonlarında iyileşme sağladığı 
ve uzun dönemde yaşam kalitesi ve sağkalım üzerin-
de önemli ölçüde yararlı olduğu belirtilmiştir(16,17). Bu 
nedenle akciğer hacim küçültücü cerrahi için aday 
olan, üst lob amfizemli akciğer kanseri hastalarında 
hacim küçültücü cerrahi ile birlikte kanser için rezek-
siyon yapılması önerilmektedir(18). Bu şekilde hasta-
ların cerrahiden iki yönlü fayda görmeleri hedeflen-
mektedir.

İleri evre KOAH’lı yaşlı hastalarda akciğer rezek-
siyonuna bağlı cerrahi komplikasyonlar sık olarak 
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gözlenmektedir. Operasyonu planlanan hastalarda 
postoperatif komplikasyonları azaltmak amaç-
lı perioperatif dönemde atrial natriüretik peptid 
verilmesinin profilaktik etki gösterdiğini savu-
nan görüşler vardır(19). Ayrıca, son yıllarda evre 
3-4 KOAH’lı yaşlı evre I küçük hücreli dışı akciğer 
kanseri tedavisinde stereotaktik radyoterapi öne-
rilmektedir(20). Stereotaktik radyoterapi sonrası 
KOAH’lı hastalarda radyasyon pnömonisi gelişme 
riski vardır. Bir çalışmada ileri evre KOAH’lılarda 
radyoterapi sonrası gelişen radyasyon pnömonisi-

nin diğerlerine göre rölatif olarak daha hafif sey-
rettiği belirtilmiştir ve aynı çalışmada paket-yıl 
olarak sigara anamnezinin radyasyon pnömonisi 
için en güçlü negatif prediktif faktör olduğundan 
bahsedilmiştir(21).

Yaşlı KOAH hastalarının kemoterapi tolerabiliteleri 
sınırlıdır. Bu hastalarda tedaviye bağlı yan etkiler çok 
önemli olup, genç gruba göre daha erken dozlarda, 
daha fazla görülmektedir. Kemoterapi ile sağkalım 
avantajı gösterilmiş olsa da hastaların bir kısmı teda-
viyi tamamlayamamaktadır. Yakın zamanda yapılan 

Şekil 1. Akciğer rezeksiyonu öncesi kardiyopulmoner rezervin değerlendirilmesi için ERS algoritması  
(14 no’lu kaynaktan alınmıştır).

Kardiyak değerlendirme:

düşük riskli veya 
tedavi edilmiş hasta

FEV1

DLCO

Egzersiz testi
Zirve VO2

Ppo FEV1

Ppo DLCO

< %35 veya
< 10 mL/kg/dakika

< %35 veya
< 10 mL/kg/dakika

> %75 veya
> 20 mL/kg/dakika

%35-75 veya
10-20 mL/kg/dakika

Herhangi biri < %80

Her ikisi de > %80

Birisi < %30

> %35 veya
> 10 mL/kg/dakika

Her ikisi > %30

Ppo Zirve VO2

Hesaplanan 
sınıra kadar 
rezeksiyon

Pnömonektomiye 
kadar 

rezeksiyon

Lobektomi veya 
pnömonektomi 

genellikle önerilmez
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bir çalışmada EGFR inhibitörlerinden erlotinib, ileri 
evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan KOAH’lı 
yaşlı hastalarda kullanılmıştır. Etkinlik ve güvenlik 
açısından faydalı olduğu ve yan etkilerinin az oldu-
ğu belirtilmiştir(22). Sonuç olarak bu özelliklere sahip 
hastalarda sistemik kanser tedavisi öncesinde kap-
samlı geriatrik değerlendirme, multidisipliner olarak 
yaşam beklentisinin ve kansere bağlı morbidite riski-
nin belirlenmesi önemlidir.
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Tedavi sonrası dispne açısından 
risk değerlendirmesi
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ve

Ppo DLCO ≥ %40

Ppo FEV1 < %40
ve/veya

Ppo DLCO < %40

Fonksiyonel 
değerlendirme

Orta/kötü

İyi

Düşük risk Yüksek risk

Yüksek riskOrta derecede
risk

Spirometri ve difüzyon kapasitesi
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