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ÖZET

Mediastinal kitlelerin tedavisi planlanırken lezyonun boyutu, lokalizasyonu ve çevre yapılara invazyon durumu 
görüntüleme yöntemleri ile çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Mediastinal lezyonların cerrahi tedavi-
sinde torakotomi, median sternotomi, clamshell, hemiclamshell gibi açık cerrahi teknikler kullanılırken görün-
tüleme sistemleri ve cerrahi el aletlerinde elde edilen teknolojik gelişmeler ışığında minimal invaziv yöntemler 
(mediastinoskopi, anterior mediastinotomi, VATS, transservikal insizyon, subksifoid insizyon vb.) kullanılmaya 
başlanmıştır. Literatür incelendiğinde minimal invaziv yöntemlerin açık cerrahi tekniklere göre daha az ağrı, 
kanama, düşük morbidite ve kısa hastanede kalış süresi gibi üstünlükleri olduğu bildirilmiştir. Son zamanlarda 
birçok göğüs cerrahının açık cerrahi yöntemlere ilgisi azalmış olup, minimal invaziv yöntemler daha ön plana 
çıkmıştır. Ancak hangi yöntem tercih edilirse edilsin temel amacın genel onkolojik prensiplerden ödün vermeden 
enblok rezeksiyon olduğu unutulmamalıdır.
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SUMMARY

The size of the lesion, localization and the state of invasion into the surrounding structures should be evalu-
ated very carefully with imaging methods while planning the treatment of mediastinal masses. Open surgical 
techniques (thoracotomy, median sternotomy, clamshell, hemiclamshell) as well as minimally invasive methods 
(mediastinoscopy, anterior mediastinotomy, VATS, transcervical incision, subxiphoid incision, etc.) can be used 
in the surgical treatment of mediastinal lesions. In the literature, minimally invasive methods have been reported 
to have advantages such as less pain, bleeding, low morbidity and short hospital stay compared to open surgical 
techniques. Recently, the interest of many thoracic surgeons in open surgical methods has decreased, and mini-
mally invasive methods have come to the fore. However, whichever method is preferred, it should not be forgotten 
that the main purpose is enoblock resection without compromising general oncological principles.
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GİRİŞ

Mediastinum; anteriorda sternum, posteriorda ver-
tebra, süperiorda torasik giriş, inferiorda diyafragma, 
lateralde ise plevral boşluklarla sınırlı anatomik yapı-
dır. Mediastende bulunan anatomik yapılar; aorta ve 
dalları, trakea, özofagus, vena cava süperior, timus, 
perikard, kalp, karina, anabronşlar, pulmoner arter 
ve venler, lenf nodları, vertebralar, azygos ven, duc-
tus torasikus, sempatik zincirdir. Mediastinal kitle-
lerin cerrahi tedavisinde amaç lezyonun total olarak 
çıkarılmasıdır. Bu nedenle ameliyat öncesi dönemde 
görüntüleme yöntemleri ile lezyonun vertebra, bü-
yük vasküler yapılar, kalp, rekürren larengeal sinir ve 
frenik sinir gibi çevre yapılara invazyon olup olma-
dığı çok net bir şekilde değerlendirilmelidir. Ektopik 
paratiroid dokunun ameliyat öncesi tespit edilme-
sinde bilgiyarlı tomografi (BT), manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG), Tc99m- MIBI gibi görüntüleme 
yöntemleri, intraoperatif değerlendirmede ise Gama 
probu veya metilen mavisi ön plana çıkmaktadır(1,2).

Bronkojenik kistlerin değerlendirilmesinde MR ve 
Endoskopik ultrasonografi (USG) yöntemleri(3), nö-
rojenik tümörlerde ise spinal kanalın değerlendiril-
mesinde MRG ve Adamkiewicz arterinin tespiti için 
torasik aortografi çok önemlidir(4,5). Bu amaçla mev-
cut lezyonun boyutu, lokalizasyonu ve invaze ettiği 
yapılar göz önüne alınarak, en uygun görüş açısı ile 
total eksizyonu sağlayacak yaklaşım şekli belirlenme-
lidir. Ameliyat şekline ve insizyon yerine karar verir-
ken olası bir komplikasyon durumunda daha iyi bir 
görüş alanı elde etmek için insizyonun nasıl genişle-
tilebileceği veya ek insizyonların nereden yapılacağı 
ameliyat öncesinde planlanmalıdır.

Mediastinal lezyonların cerrahi tedavisinde torako-
tomi, median sternotomi, clamshell, hemiclamshell 
gibi açık cerrahi teknikler kullanılırken görüntüleme 
sistemleri ve cerrahi el aletlerinde elde edilen tekno-
lojik gelişmeler ışığında minimal invaziv yöntemler 
(mediastinoskopi, anterior mediastinotomi, VATS, 
transcervikal insizyon, subksifoid insizyon vb.) kul-
lanılmaya başlanmıştır. 

Anterior mediastinal kitlelere yaklaşımda geleneksel 
olarak kullanılan median sternotomi boyun, medi-
astinal yapılar, her iki akciğer hilusu ve hemitoraksa 
hakim geniş bir görüş alanı sağlar. Timus bezinin üst 
lobları ve çevre yağlı doku ile birlikte kapsül rüptürü 
olmaksızın total olarak çıkarılmasını sağlayan güven-
li bir insizyon olduğu bildirilmiştir(6). Ayrıca, ameliyat 
öncesi tespit edilemeyen perikard, frenik sinir ,akci-
ğer, plevra, vena cava süperior veya innominate ven 

invazyonu olan durumlarda avantaj sağladığı belirtil-
miştir(6,7). Ancak sol alt lob ve her iki akciğerin poste-
rioruna ulaşımı kısıtlıdır. Ayrıca, frenik sinir hasarı 
geliştiğinde bu insizyon ile plikasyon yapabilmek ol-
dukça zor olabilir(8). Buna karşın mediasten enfeksi-
yonu, sternum ayrışması, ciddi ağrı ve uzun iyileşme 
süresi gibi dezavantajları mevcuttur(9). Sternotomi 
morbiditesini azaltmak ve daha iyi kozmetik sonuç-
lar elde etmek için parsiyel sternotomi uygulamaları 
yapılmıştır(10).

VATS (Video Yardımlı Toraks Cerrahisi)

Mediasten cerrahisinde VATS uygulamaları kitlenin 
lokalizasyonuna göre lateral dekubit pozisyonu, pos-
terior mediastinal kitle için modifiye pron pozisyonu, 
anterior mediastinal kitle için modifiye supin pozis-
yonunda uygulanabilmektedir. VATS uygulamaları 
klasik üç port ile yapılabildiği gibi iki veya tek port 
ile de yapılabilmektedir(11). Özellikle anterior medi-
astinal lezyonlarda her iki hemitoraksa aynı seansta 
müdahale etmek için ve sternotomiye göre daha az 
travma, düşük morbidite ve kısa hastanede kalış sü-
resi sağlayan subksifoid tek port VATS veya bilateral 
VATS teknikleri uygulanabilmektedir(12-15). VATS sıra-
sında monitör, kitle ve cerrahın aynı düzlem üzerin-
de olacak şekilde pozisyon alması ile kitlenin uygun 
ve yakın görüntülenmesi sağlanarak cerrahi işlemin 
daha kolay yapılabilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, küçük 
kan ve lenfatik damarlarının VATS ile daha büyük ve 
yakından görüntülenebilmesi, diseksiyonun ve enerji 
cihazları ile koagülasyonun daha iyi yapılmasını sağ-
layarak ameliyat sonrası drenaj miktarı ve süresini 
azaltabilmektedir(16).

Lee ve arkadaşları(14), transsternal yaklaşım ile bi-
lateral VATS, Cakar ve arkadaşları(17), transsternal 
yaklaşım ile robotik cerrahiyi karşılaştırdıkları çalış-
malarında her iki teknikte de timik doku ile birlikte 
aynı miktarda yağlı dokunun başarılı bir şekilde çıka-
rılabileceğini göstermişlerdir. Robotik sistemler; üç 
boyutlu görüntü, derinlik algısı, titreme filtrasyonu 
ve anatomik yapıların hassas bir şekilde izole edilme-
sine izin veren cihaz uçlarının 7 derece açılanabilme-
si gibi cerrahi sırasında işlemi kolaylaştıran önemli 
özelliklere sahiptir(18).

Uniportal VATS: Li ve arkadaşları(19), mediastinal 
kitle cerrahisinde tek port VATS kullanımının güven-
li olduğunu ve çok portlu tekniklerle karşılaştırıldı-
ğında daha kısa ameliyat süresi, daha az intraoperatif 
kanama ve daha az postoperatif ağrı gibi avantajları 
olduğunu bildirmişlerdir.
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Subksifoid VATS: Subksifoid yaklaşım ön medias-
tinal cerrahi prosedürler için interkostal uniportal 
VATS tekniğinin doğal bir gelişimi olarak ortaya çık-
mıştır. Teknik ilk kez miyastenia gravisli bir hastaya 
timektomi uygulanmasında subksifoid bir yaklaşı-
mın kullanıldığını bildiren Suda ve arkadaşları(20) 
tarafından tanımlanmıştır. Son zamanlarda, inter-
kostal veya subksifoid yaklaşımla uniportal VATS 
uygulamaları postoperatif ağrının azalması ve koz-
metik yarar nedeniyle torasik cerrahlar arasında, 
özellikle Asya’da, popülerlik kazanmıştır(15). Firas 
ve arkadaşları(15), subksifoid teknikte CO2 insüflas-
yonunun gereksiz olduğunu; plevranın cerrahinin 
başlangıcında iki taraflı açılması durumunda medi-
astenin arkaya düşmesine izin vereceğini ve enstrü-
mantasyon için iyi bir alan ve her iki plevral boşluğa 
frenik sinirden diğer frenik sinire kadar mükemmel 
bir panoramik görüş sağlayacağını bildirmişlerdir. 
Ayrıca, mediastinal ve akciğer rezeksiyonları dahil 
olmak üzere bir çok karmaşık prosedürlerin subksi-
foid insizyon ile düşük morbidite ve kısa hastanede 
kalış süresi ile başarılı bir şekilde yapılabileceğini 
bildirmişlerdir(15).

Transservikal yaklaşım: Bu yaklaşım da VATS 
gibi mediastinal lezyonların cerrahi tedavisinde 
minimal invaziv bir yöntemdir. Boyun bölgesinden 
yapılan 3-8 cm’lik bir insizyon ve sternumun elevas-
yonu ile mediastene ulaşılmaktadır(21,22). Transservi-
kal insizyon ile VATS ve/veya subksifoid insizyonu 
birlikte kullanan yazarlarda bulunmaktadır(21). Zhu 
ve arkadaşları(22), anterior mediastinal tümörlere 
transservikal insizyon ile tek port VATS’ı karşı-
laştırdıkları çalışmalarında intraoperatif kanama 
miktarı, postoperatif drenaj miktarı ağrı skoru ve 
hastanede yatış süresi açısından transservikal in-
sizyonun üstün olduğunu bildirmişlerdir. Zieliński 
ve arkadaşları(21) ise timektomi, miyastenia gravis 
ve timoma, retimektomiler, iyi huylu veya erken 
evre malign mediastinal tümörlerin rezeksiyonu ve 
metastatik mediastinal lenf nodlarının rezeksiyonu 
hatta postpnömonektomi bronşiyal güdük fistülü-
nün kapatılması, kama rezeksiyonu ve lobektomi 
dahil pulmoner rezeksiyonların da transservikal 
yaklaşım ile yapılabileceğini bildirmişlerdir. Ayrıca, 
transservikal prosedürlerin çoğunun postoperatif 
mediastinal drenaja ihtiyacı olmadığını ve torakoto-
mi, sternotomi ve hatta VATS ile karşılaştırıldığın-
da çok daha az postoperatif ağrıya neden olduğunu 
belirtmişlerdir. Timektomi sonrası beş yıllık tam 
remisyon oranlarının, transsternal timektomi son-

rası %20 tam remisyon oranına kıyasla %53.1 (p< 
0.0001) olduğunu, bunun ancak boyundan ve me-
diastenden timik dokunun ektopik odakları çıkarıl-
ması ile açıklanabileceğinin altını çizmişlerdir(23). 

Cerrahi el aletlerinin ve görüntüleme sistemlerinde 
kaydedilen teknolojik gelişmeler sonucunda medias-
ten cerrahisinde açık cerrahi yöntemler yavaş yavaş 
terk edilmeye başlanmış olup, minimal invaziv yön-
temler ön plana çıkmıştır. Ancak hangi yöntem tercih 
edilirse edilsin temel amacın genel onkolojik pren-
siplerden ödün vermeden enblok rezeksiyon olduğu 
unutulmamalıdır.
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