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Primer ve metastatik kanserler, s›kl›kla öksü-
rük, balgam, atefl, yan a¤r›s›, soluk darl›¤›, he-
moptizi gibi yak›nmalara yol açarlar. Bu semp-
tomlar, tüberküloz, pnömoni, bronflektazi, kro-
nik obstrüktif akci¤er hastal›¤› (KOAH) gibi pek
çok malignite d›fl› hastal›kta da görülür. Daha
önce kanser tan›s› alm›fl hastalarda ise bu semp-
tomlar, ay›r›c› tan›da öncelikleri farkl› hastal›kla-
r›n yer almas›na ve önceliklerin de¤iflmesine ne-
den olabilir.

Pnömoni

Malignitesi olan hastalarda bir veya birden
fazla etken pnömoni geliflmesine neden olabilir:
Nötropeni, aspirasyon, bronfl obstrüksiyonu,
özofago-trakeal veya –bronfliyal fistüller gibi.
Ba¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl hastalarda pnömoni,
%50’lere varan mortalite oran›na sahiptir.

Etiyoloji ve patogenez
Kanserli hastalara primer hastal›klar›n›n teda-

visi amac›yla verilen sitotoksik tedaviler, bu has-
talarda bir yandan nötropeniye neden olurken

öte yandan da gastrointestinal sistem mukozas›-
n›n bütünlü¤ünün bozulmas›na neden olarak
mikroorganizmalar›n buradan invazyonunu ko-
laylaflt›r›r(1). Nötrofil say›s› 1,000/mm3’ün, özel-
likle 500/mm3’ün alt›na indi¤inde pnömoni ve
sepsis gibi bakteriyel enfeksiyonlar spontan ola-
rak endojen floradan kaynaklanarak ortaya ç›-
karlar. Nötropeninin a¤›rl›¤› kadar süresi de
önemlidir. Birkaç gün süren nötropenilerde en-
feksiyon geliflme riski düflüktür. On günü aflan
nötropenilerde bakteriyel enfeksiyon geliflme
riski yüksektir. Üç haftadan sonra f›rsatç› mantar
enfeksiyonlar›, örne¤in Aspergillus enfeksiyonu
geliflme riski dramatik olarak artar (2).

Kemoterapinin yan› s›ra hastalara uygulanan
intravenöz kateterler, endotrakeal entübasyon
gibi invazif ifllemler de konakç› savunmas›n› za-
y›flatarak enfeksiyon riskini artt›r›r (1).

Merkezi sinir sistemi metastazlar›, narkotik
kullan›m› ve yutma güçlükleri aspirasyonlara ne-
den olarak pnömoniye sebep olurlar. Endobron-
fliyal lezyonlar, narkotik ilaçlar nedeniyle öksü-
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Pulmonary problems in patients with cancer
The use of chemotherapy for malignant disease have led to increases in the number of immuno-

suppressed individuals. Pulmonary infection is a major clinical problem in these groups, accounting for
up to 50% of the mortality. The range of diagnoses includes opportunistic infections as well as nonin-
fectious causes of pneumonitis.

On the other hand, for many malignant tumors, the lungs are the most common site of extranodal
metastatic involvement. Primary and metastatic carcinomas cause local problems such as hemoptysis,
dyspnea, malignant pleural effusion, and systemic problems such as pulmonary embolism.
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rük refleksinin zay›flamas›, kafleksi nedeniyle et-
kili öksürememe bronfl sekresyonlar›n›n temiz-
lenmesine engel olarak pnömoni geliflimini ko-
laylaflt›r›r (2). Özofagus kanserleri, yutma güçlü-
¤üne ve özofago-trakeal ve –bronfliyal fistüllere
yol açarak aspirasyon pnömonileri oluflturabilir.

Aspirasyon pnömonilerinde etken genellikle
oral florad›r. Ancak hastan›n önceden hastanede
yatm›fl olmas›, oral floran›n de¤iflmesine neden
olur. Enterik gram-negatif bakteriler (EGNB) ve
Staphylococcus aureus’un da dahil oldu¤u poli-
mikrobiyal etyoloji söz konusu olabilir (3).

Hastalar›n uzun süreli kortikosteroid kullan-
mas›, Mycobacterium tuberculosis, Pneumocys-
tis carinii enfeksiyonlar›na neden olabilir. On
günü aflan antibiyotik kullan›m› öyküsü, Pse-
udomonas aeruginosa gibi dirençli bakteri en-
feksiyonlar›n› akla getirmelidir.

Klinik bulgular
Hastalarda pnömoninin tipik semptom ve

bulgular› bulunmayabilir. Atefl, hemen tüm has-
talarda saptan›rken öksürük ve pürülan balgam
olmayabilir. Soluk darl›¤› da önemli bir semp-
tomdur. Solunum sistemi muayenesi normal
olabilir. Atefli olan tüm kanser hastalar›na gö-
¤üs röntgenogram› çekilmelidir (2). Trombofle-
bit, ilaç atefli gibi nonenfeksiyöz nedenler ate-
fle, akci¤er ödemi, radyasyon pnömoniti, len-

fanjitis karsinomatoza gibi nedenler de akci¤er
infiltrasyonlar›na neden olurlar (4).

Ateflli bir olguda segmenter ya da lober kon-
solidasyonun saptanmas›, öncelikle bakteriyel
pnömonileri düflündürür. Etken Streptococcus
pneumoniae, Hemophilus influenzae, Mycoplas-
ma pneumoniae, Legionella gibi toplum köken-
li etkenler olabilece¤i gibi EGNB, stafilokok, P.
aeruginosa gibi bakteriler de olabilir. 

Siyanoz, hipotansiyon, takipne, oligüri gibi
bulgular›n saptanmas›, pnömoninin ciddi oldu-
¤unu ve mortalite riskinin yüksek oldu¤unu gös-
terir. Bu hastalar mutlaka hastaneye yat›r›lmas›,
hatta yo¤un bak›m biriminde izlenmesi gereken
olgulard›r. KOAH, kalp yetmezli¤i, diabetes mel-
litus gibi ek hastal›klar da prognozu kötülefltiren
ek faktörlerdir (Tablo I) (5). 

Hastalara ampirik tedavi bafllamadan önce
mümkünse etkeni saptamak için gerekli örnek-
ler incelenmeye çal›fl›lmal›d›r. Nötropenik hasta-
lar genellikle balgam ç›karmazlar. Balgam ç›ka-
ran olgulardan balgam›n Gram ve EZN boyama-
lar› mutlaka istenmelidir. Balgam kültürleri, kan
kültürleri, varsa plevra s›v›s›n›n kültürleri isten-
melidir (4).

Hastalar›n ço¤unda noninvazif tan› yöntem-
leri ile etken saptanamaz. Bafllanan ampirik an-
tibakteriyel ve antifungal tedaviye yan›t al›na-

Tablo 1. Pnömoni prognozunu kötülefltiren faktörler. Biri veya daha fazlas› olan olgular hastaneye yat›r›larak 
tedavi edilmelidir.

Fizik Muayene

• Bilinç de¤iflikli¤i
• Atefl<35°C veya >40°C (oral) 
• Kan bas›nc›: sistolik<90 mmHg, 

diyastolik<60 mmHg
• Solunum say›s›>30/dak
• Siyanoz

Laboratuvar

• Lökosit<4000/mm3; >30 000/ mm3 Nötrofil<1000/ mm3

• Oda havas›nda AKG: PaO2<60 mmHg; PaCO2>50 mmHg;
pH<7.35

• BUN>30 mg/dL
• Na<130 mEq/L
• Gö¤üs röntgenogram›nda kavite, multilober tutulum, plevra s›v›s›,

h›zl› progresyon
• Sepsis veya organ disfonksiyonu bulgular› (metabolik asidoz,

uzam›fl PT, aPTT, trombositopeni, artm›fl fibrin y›k›m ürünleri) 
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mayan olgularda invazif tan› yöntemleri düflü-
nülmelidir. Öncelikle tercih edilen yöntem
bronkoskopidir. Bronkoalveoler lavaj (BAL),
transbronfliyal akci¤er biyopsisi, korumal› f›r-
çayla örnek alma (protected specimen brush-
PSB) teknikleri ile al›nan örneklerin mikrobiyo-
lojik incelemeleri yap›l›r. Bronkoskopi ile ayn›
zamanda endobronfliyal lezyonlar da saptana-
bilir. Transtorasik i¤ne aspirasyon biyopsileri
(TT‹A) ve aç›k akci¤er biyopsisi tan› için uygu-
lanabilecek di¤er invazif yöntemlerdir (6).

Ancak a¤›r hipoksemi, trombositopeni gibi
durumlar›n saptand›¤› a¤›r pnömoni olgular›nda
invazif giriflimler yap›lamayabilir. Nötropenik
hastalarda lökosit say›s› yükseldikçe gö¤üs rönt-
genogram›nda saptanan infiltrasyonlarda art›fl
olabilir. Hastan›n klinik tablosu iyiye gidiyorsa
bafllanan ampirik tedaviye devam edilir ve inva-
zif giriflimler düflünülmez (2,4).

Tedavi
Nötropenik pnömonili hastalarda parenteral

antibiyotik tedavisi uygulanmal›d›r. 3. veya 4.
kuflak sefalosporinler (seftazidim veya sefepim)
ya da bir karbapenem (imipenem-silastatin ve-
ya meropenem) ile monoterapi, kombinasyon
tedavilerine yak›n baflar› sa¤lamaktad›r. Ancak
seftazidimin viridans streptokok ve pnömokok-
lara etkinli¤i di¤er ajanlardan daha azd›r (7). 

Kombinasyon tedavileri gram-negatif bakteri-
lere karfl› sinerjistik etki sa¤lamaktad›r ve tedavi
s›ras›nda direnç geliflme olas›l›¤› azd›r. Ancak te-
davi maliyeti daha yüksektir ve yan etki riski da-
ha fazlad›r. Kombinasyon tedavisinde bir ami-
noglikozid (gentamisin, tobramisin veya amika-
sin) antipsödomonal sefalosporin (seftazidim
veya sefepim) veya penisilin (piperasilin-tazo-
baktam veya tikarsilin-klavulonik asid) ile ya da
bir karbapenem ile birlikte uygulan›r. Kinolon
ile profilaksi uygulanmam›fl hastalarda, kombi-
nasyon tedavisinde aminoglikozid yerine bir ki-
nolon (siprofloksasin) tercih edilebilir (7). 

Katetere ba¤l› enfeksiyon düflünülen hasta-
larda, tip tayini ve duyarl›k sonucu ç›kana kadar
hemokültürde gram-pozitif bakteri üreyen hasta-
larda, Metisiline dirençli S. aureus veya penisili-
ne dirençli pnömokoklarla kolonize oldu¤u bili-
nen hastalarda bafllang›ç tedavisine vankomisin
de eklenmelidir (7).

Aspirasyon pnömonilerinde penisilinler (am-
pisilin-sulbaktam, piperasilin-tazobaktam veya
tikarsilin-klavulonik asid) tercih edilir.

Febril nötropenik hastalarda koloni-stimülan
faktörlerin (G-CSF veya GM-CSF) rutin kullan›m›
önerilmemektedir (7). 

Hemoptizi

Hemoptizi balgam ile birlikte kar›fl›k gelebile-
ce¤i gibi pür kan fleklinde de gelebilir. Masif he-
moptizi ise yaflam› tehdit eden acil bir klinik tab-
lodur. Genellikle 24 saatte 600 mL’nin üzerinde-
ki kanama, masif hemoptizi olarak adland›r›l›r
(8). Bu miktar, yaklafl›k bir böbrek küveti doldu-
ran hacimdir. Ancak hemoptizi s›ras›nda kanama
miktar›n› ölçmek genellikle olas› de¤ildir. Hasta,
kan›n bir k›sm›n› yutabilir ya da aspire edebilir.
Bu nedenle, ciddi solunum s›k›nt›s›na yol açan
24 saatte 200-1,000 mL miktar›ndaki kanama,
masif hemoptizi kabul edilebilir Primer veya me-
tastatik akci¤er tümörleri, masif hemoptizilerin
yaklafl›k %20’sinin nedenidir. Masif hemoptizide
ölüm nedeni kan kayb› de¤il, asfiksidir (9).

Hemoptizi, akci¤er kanseri olgular›n›n heki-
me ilk baflvuru nedeni olabilir. Gö¤üs röntge-
nogram› normal olan olgularda, burun-bo¤az
muayeneleri kanamay› aç›klayacak bir lezyon
saptamazsa mutlaka toraks BT çekilmelidir (10).
Toraks BT’de hemoptiziyi aç›klayacak bir lezyon
saptanmasa da bronkoskopi mutlaka yap›lmal›-
d›r. Büyük havayollar›ndaki tümörleri saptama-
da bronkoskopi BT’den daha üstündür (11). Gö-
¤üs röntgenogram› normal olan hemoptizili ol-
gular›n %2-13’ünde bronfl karsinomu saptan›r.
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Meme, kolon, böbrek kanserleri ve malign
melanomlar endobronfliyal metastazlar yaparak
hemoptizilere neden olabilirler.

Malign nedenler d›fl›nda hemoptizilerin bü-
yük ço¤unlu¤unun nedeni tüberküloz ve bron-
flektazilerdir. Di¤er nedenler ise pnömoni, akci-
¤er absesi, mantar topu, pulmoner tromboem-
bolizm, vaskülitler, radyasyon pnömoniti, ko-
agülopatiler ve antikoagülan tedavidir (12).

Hemoptizili hastalarda, kanamay› artt›racak
efor, fizyoterapi gibi giriflimlerden uzak durul-
mal›, yatak istirahati sa¤lanmal›d›r. Öksürü¤ün
kesilmesi faydal› olabilir. Hemoptizilerin büyük
ço¤unlu¤unda enfeksiyonlar›n rolü oldu¤u için
antibiyotik tedavisi bafllanmal›d›r. Hipertansiyon
varsa kontrol alt›na al›nmal›, koagülopati varsa
düzeltilmelidir. Hipoksemik hastalara burun ka-
nülü veya maske ile oksijen verilmelidir. Bunla-
r›n uyguland›¤› konservatif medikal tedavi ile
masif hemoptizili olgular›n bile %87’sinde kana-
ma dört gün içinde durmaktad›r (13).

Masif hemoptizilerde hastan›n h›zla entübe
edilip Carlens gibi çift lümen tüp ile kanayan taraf
akci¤erin ana bronflu t›kanabilir. Burada amaç,
sa¤lam taraf› korumakt›r. Ancak bu, uygulamas›
zor ve tecrübe gerektiren bir giriflimdir (14).

Konservatif tedavi ile kontrol alt›na al›nama-
yan ya da tekrarlayan hemoptizisi olan kanserli
hastalarda mümkünse küratif cerrahi, mümkün
de¤ilse radyoterapi, brakiterapi ve lazer, argon
plazma koagülasyon gibi endobronfliyal tedavi
yöntemleri düflünülmelidir (15). 

Soluk Darl›¤›

Kanser hastalar›nda çeflitli nedenlerle soluk
darl›¤› geliflebilir. KOAH, konjestif kalp yetmez-
li¤i, anemi gibi nedenler de soluk darl›¤›na ne-
den olabilir.

Endobronfliyal lezyonlar
Primer bronfl karsinomlar› ve endobronfliyal

metastazlar büyük havayollar›n› daraltarak soluk

darl›¤›, öksürük ve h›r›lt›l› solunuma neden olur-
lar. Soluk darl›¤› haftalar, hatta aylar içinde geli-
flebilir. Daralm›fl lümenin sekresyonlarla t›kan-
mas›, soluk darl›¤› ataklar›na neden olabilir. Stri-
dor, atelektaziye ba¤l› asimetrik toraks hareketi
ve solunum seslerinde azalma olabilir (16).

Gö¤üs röntgenogram›nda santral kitle, atelek-
tazi ve tek tarafl› afl›r› havalanma bulgular› sapta-
nabilir. Ancak trakea ve ana bronfllardaki lezyon-
lar, mediasten ile süperpoze olduklar›ndan gö-
¤üs röntgenogram› normal olabilir. Bu olgularda
ak›m-volüm halkas›nda, inspiratuar ve ekspiratu-
ar ak›m h›zlar›nda k›s›tlanma saptan›r (fikse bü-
yük havayolu darl›¤›). Toraks BT ve bronkosko-
pi ile darl›¤›n yeri, derecesi, uzunlu¤u ve tipi
(endoluminal, ekstraluminal-d›fltan bas›-, mikst)
saptan›r (17), lezyonun patolojik tan›s› yoksa al›-
nacak örneklerle kesin tan›ya var›labilir. 

Malign darl›klar›n endobronfliyal tedavisi,
palyatif amaçl› olup akci¤er kanserlerinde multi-
disipliner tedavinin bir parças›n› oluflturmakta-
d›r. Büyük havayollar›nda hayat› tehdit edici
obstruksiyon veya semptomatik obstruksiyon
(dispne, atelektazi, pnömoni) varl›¤›nda uygula-
nan endobronfliyal tedavi, daha önce antitümo-
ral tedavi (cerrahi, radyoterapi, kemoterapi) al-
m›fl olan hastaya uygulanabilece¤i gibi, yeni ta-
n› alm›fl inoperabl malinitesi olan hastaya da ön-
celikle uygulan›p semptomatik düzelme ve per-
formans statusunda düzelme elde edildikten
sonra radyoterapi ve/veya kemoterapi uygula-
nabilir. Ancak küçük hücreli akci¤er kanseri ve
lenfoma kemo- ve radyo-sensitif olduklar›ndan,
bu patolojilere ait büyük havayolu darl›klar›n›n
tedavisinde öncelik kemoterapi ve radyoterapi-
ye verilmelidir. Büyük serilerden oluflan çal›fl-
malarda, uygulanan endobronfliyal tedavi yön-
temleri ile hastalar›n hemen tümünde dispnede
iyileflme ve performans skorlar›nda düzelme el-
de edildi¤i görülmüfltür (18). Sonuç olarak, tera-
pötik bronkoskopinin malign hastal›klarda pal-
yatif tedavi yöntemi oldu¤unu söyleyebiliriz.
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Bunun tek istisnas›, in situ ya da k›k›rdak taba-
kay› aflmam›fl (mikroinvazif) erken evre bronfl
karsinomlar›d›r.

Endoluminal lezyon lazer, elektrokoter, ar-
gon plazma ve mekanik rezeksiyon (debulking)
ile tedavi edilebilir. D›fltan bas›ya ba¤l› olan dar-
l›klarda, dilatasyonun ard›ndan stent ile havayo-
lunun aç›kl›¤› sa¤lan›r. Mikst darl›klarda hem
endoluminal lezyon hem de d›fltan bas› vard›r.
Önce endoluminal lezyon ortadan kald›r›l›r, ar-
d›ndan stent yerlefltirilerek havayolunun aç›kl›¤›
sa¤lan›r. Bu tedavilerden sonra uygunsa hastaya
radyoterapi ve kemoterapi bafllanabilir. Lazer re-
zeksiyonu ve/veya stent implantasyonu sonras›
uygulanacak olan radyoterapi veya brakiterapi
ile havayolu aç›kl›¤›n›n uzun süreli olmas› sa¤la-
nabilir (19). 

Malign plevra s›v›s›
Plevran›n neoplastik hastal›klar›, primer (me-

zotelyoma) veya metastatikdir. Tüm neoplastik
hastal›klar plevray› tutarak malign plevra s›v›s›-
na neden olabilirler.

Plevra metastazlar›, en s›k tümör embolileri-
nin visseral plevray› tutmas› ve komfluluk yoluy-
la paryetal plevraya yay›lmas› ile oluflur. Komflu-
luk yoluyla do¤rudan tümör invazyonu (perife-
rik akci¤er tümörleri, meme kanserleri), lenfatik
yay›l›m ve nadiren paryetal plevraya hematojen
metastazla da neoplastik plevra tutulumu ger-
çekleflebilir (20). 

Malign plevra s›v›lar›n›n yaklafl›k yar›s›n›n
nedeni akci¤er kanserleridir. ‹kinci en s›k neden
ise meme kanserleridir. Lenfoma, over ve gast-
rointestinal sistem kanserleri de s›k saptanan ne-
denler aras›nda yer al›rken co¤rafi özelliklere
ba¤l› olarak mezotelyomalar ikinci s›raya kadar
ç›kabilir. Tüm incelemelere karfl›n olgular›n %5-
15’inde primer tümör saptanamamaktad›r ki
bunlar›n ço¤unlu¤u adenokarsinomlard›r (20).

Masif plevra s›v›lar›n›n en s›k nedeni malign
etyolojilerdir. Büyük miktarda s›v› varl›¤›na kar-

fl›n mediastenin karfl› tarafa itilmemesi bronfl
obstrüksiyonunu düflündürür. Plevra s›v›s›n›n
bulundu¤u hemitoraks›n hacminin küçülmesi
malign mezotelyomay› akla getirmelidir.

Toraks BT ile plevra tutulumu daha iyi de¤er-
lendirilebildi¤i gibi plevral lokulasyonlar görüle-
bilir. Mediastinal plevray› da içeren çepeçevre
plevra tutulumu, plevran›n nodüler kal›nlaflmas›,
mediastinal plevran›n tutulumu, komflu yap›lara
invazyon malign plevra patolojilerinde saptana-
bilen BT bulgular›d›r. Ayn› zamanda alttaki akci-
¤er parankimi ve mediasten de de¤erlendirilebi-
lir. Bu nedenle BT öncesi plevra s›v›s›n›n boflal-
t›lmas› akci¤er parankiminin daha iyi görüntü-
lenmesini sa¤lar.

Ultrasonografi az miktardaki s›v›lardan ve lo-
küle s›v›lardan torasentez yap›lmas›n› kolaylaflt›-
r›r. Tümör invazyonu ile kal›nlaflan plevradan
tru cut biyopsi al›nmas›n› sa¤layabilir.

Plevra s›v›s› saptanan olgularda tan› için uy-
gulanacak ilk ifllem torasentezdir. Plevra s›v›s›-
n›n sitolojik incelemesinin tan› de¤eri %62-90
aras›nda bulunmufltur. Sitolojik incelemelerin
tekrarlanmas› ile tan› oran› artmaktad›r (21).

Kapal› plevra biyopsilerinin tan› de¤eri sitolo-
jik incelemelere göre daha düflük olup %40-75
oranlar› bildirilmektedir. Hastal›k ne kadar ileri
düzeydeyse paryetal plevra daha genifl alanda in-
vaze olaca¤›ndan tan› olas›l›¤› da artmaktad›r. Si-
tolojik inceleme ve plevra biyopsisinin birlikte uy-
gulanmas› tan› oran›n› %90’a ç›karmaktad›r (21).

En yüksek tan› de¤eri torakoskopi ile elde
edilir (%93-97). Paryetal, visseral diyafragmatik
ve mediastinal plevra görülüp do¤rudan lezyon-
dan biyopsiler al›nabilir. Torakoskopi ile daha
büyük biyopsiler al›nabilmesi, meme ve over
kanseri olgular›nda, biyopsi materyallerinde
hormon reseptörlerinin araflt›r›lmas›na olanak
sa¤layarak tedaviyi yönlendirebilir (20).

Lenfoma, küçük hücreli akci¤er kanseri ya da
germ hücreli tümörlere ba¤l› malign plevra s›v›-
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lar› sistemik kemoterapi ile kontrol alt›na al›na-
bilirler. Meme kanserlerinde sistemik kemotera-
pi ve hormonlar etkili olabilir (20).

Kötü prognoz göstergesi olan malign plevra
s›v›lar›nda tedavi palyatifdir ve esas amaç soluk
darl›¤›n› hafifletmektir. Tedavi yaklafl›m›n›
semptomlar, hastan›n performans durumu,
beklenen yaflam süresi belirler. Tedavi seçe-
nekleri asemptomatik olgular›ndaki izlemden,
tekrarlayan torasentez, torakoskopi ve plörek-
tomiye kadar uzanan invazif ifllemlere kadar
de¤iflir (22). 

Soluk darl›¤› yak›nmas› olan tüm plevra s›v›-
l› olgulara terapötik torasentez yap›lmal›d›r. En
fazla 1-1.5 L s›v› boflalt›lmas› önerilmektedir. S›-
v›n›n boflalt›lmas›na karfl›n soluk darl›¤›nda azal-
ma olmamas› lenfanjitis karsinomatoza, atelekta-
zi ve tromboembolizm olas›l›klar›n› akla getirir.
Hastan›n performans› kötü ve beklenen yaflam
süresi k›sa ( <1 ay) olan olgularda tedavi, soluk
darl›¤›n› azaltmak amac›yla tekrarlayan torasen-
tezlerle s›n›rl› kalabilir. Tekrarlayan torasentezler
plevra yap›fl›kl›klar›na ve lokulasyonlara neden
olabilir. Bu olgularda küçük çapl› (10-12 F) ka-
l›c› kateter tak›larak ayaktan takip, morbiditeyi
azaltmas›, yaflam kalitesini daha az bozmas› ve
ucuz olmas› nedeniyle tercih edilebilir.

Terapötik torasentez ile soluk darl›¤› hafifle-
yen ve ard›ndan h›zla plevra s›v›s› biriken per-
formans› iyi (Karnofski performans durumu ≥60)
olgulara plöredez uygulanmal›d›r (22). Amaç
tekrar s›v› birikmesinin önlenmesi için plevra
bofllu¤unun oblitere edilmesidir. Torasentez
sonras›nda akci¤erin ekspanse oldu¤u görülme-
lidir. Bronfl obstrüksiyonuna ba¤l› atelektazinin
oldu¤u akci¤er ve yayg›n plevra invazyonunun
oldu¤u akci¤er (hapsolmufl akci¤er) ekspanse
olamaz. Akci¤erin ekspanse olamamas›, plöre-
dez iflleminin baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›na ne-
den olur. Günümüzde plöredezde sklerozan
ajan olarak en s›k talk ve bleomisin kullan›lmak-
tad›r (23).

Lenfanjitis karsinomatoza
Tümör hücrelerinin lenfatik damarlar yoluyla

akci¤er parenkimine yay›lmas›d›r. En s›k nedeni
adenokarsinomlar, özellikle akci¤er ve meme
kanserleridir. Gö¤üs röntgenogram›nda retiküler
ya da retikülonodüler opasiteler, Kerley B çizgi-
leri görülebilir. Genellikle hiler ve mediastinal
lenfadenomegaliler efllik eder.Yüksek çözünür-
lüklü BT’de fissür ve interlober septalarda kal›n-
laflmalar saptan›r.

Ay›r›c› tan›da f›rsatç› enfeksiyonlar ve ilaç
toksisiteleri düflünülmelidir.

Multipl metastazlar
Çok say›da hematojen metastaz da soluk dar-

l›¤›na neden olabilir. Medüller tiroid karsinomla-
r›, melanomlar, over kanserleri miliyer görü-
nümde metastazlar yapabilir.

‹laçlara ba¤l› pnömonit
En bilinen ajan bleomisindir. Kümülatif doza

ba¤l› olarak toksik etki oluflur. Cerrahi giriflimler
s›ras›nda yüksek FiO2 gaz solunmas› riski artt›r›r
ve postop dönemde ARDS geliflebilir. Akut for-
munda steroid tedavi yarar sa¤lar.

Di¤er interstisyel tutulum yapan sitotoksik
ilaçlar, karmustin, busülfan, klorambusil, siklo-
fosfamid, metotreksat ve mitomisindir (24).

Radyasyon pnömoniti
Akut ve kronik iki formu vard›r. Akut formu

tedavinin tamamlanmas›ndan sonra 2-3 ay için-
de geliflir. Öksürük ve soluk darl›¤› bafll›ca ya-
k›nmalard›r. Gö¤üs röntgenogram›nda tedavi
alan›na uyan buzlu cam görünümü vard›r.
Semptomlar steroid tedavi ile kontrol alt›na al›-
nabilir. Kronik formu ise tedavinin tamamlanma-
s›ndan 6 ay sonras›nda geliflir.

Akci¤er embolizmi
Akci¤er embolizm olgular›n›n %90’dan fazla-

s›nda kaynak, derin bacak venleridir. Derin ven
trombozu geliflen olgular›n %10’unda ise akci¤er
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embolizmi geliflmektedir. Asl›nda derin ven
trombozu ve akci¤er embolizmi ayn› hastal›¤›n
iki farkl› görüntüsüdür. 

Virchow’un 1860’larda ortaya koydu¤u, derin
ven trombozunun patogenezini aç›klayan triad›
halen geçerlili¤ini korumaktad›r: Hiperkoagüla-
bilite, staz, damar endotel hasar›. Bu etkenler-
den bir ya da birkaç›n›n bulunmas› derin ven
trombozu riskini art›rmaktad›r (25).

Kanserler, özellikle akci¤er, gastrointestinal
ve genitoüriner kanserler, hiperkoagülopatiye
neden olarak derin ven trombozu riskini artt›r›r-
lar. ‹mmobilite, cerrahi gibi faktörler, bu riski
daha da art›r›r.

Akci¤er embolizminde klinik semptomlar çok
de¤iflken olabilmektedir. Bir k›s›m hastada hiçbir
semptom ve bulgu yokken, baz› hastalarda dola-
fl›m kollaps› ve ölüm meydana gelebilmektedir.
Klinik tabloyu belirleyen en önemli faktörler, has-
tan›n bafllanguçtaki kalp ve akci¤er fonksiyonlar›
ile embolinin büyüklü¤ü ve yayg›nl›¤›d›r. Akci¤er
embolizmine ba¤l› olarak geliflen en önemli
semptomlar, ani bafllayan gö¤üs a¤r›s› ve soluk
darl›¤›d›r (25). Bu iki semptoma hemoptizinin ek-
lenmesi, akci¤er embolizmi için oldukça tipiktir.
Senkop, masif embolinin göstergesidir. Çarp›nt›,
terleme, korku, endifle ve angina benzeri a¤r› da
di¤er semptomlard›r. Baz› hastalarda bacakta a¤-
r›, flifllik, s›cakl›k art›fl› ve k›zar›kl›k gibi derin ven
trombozunun klinik bulgular› saptanabilir. 

Akci¤er embolizmi kuflkusu olan olgularda
ilk yap›lacak laboratuvar incelemelerden birisi
arter kan gazlar›d›r. En s›k gözlenen bulgu hi-
poksemi olmakla birlikte, PaO2 embolizmi d›flla-
maz. Hipokarbinin saptanmas› önemli bir bulgu-
dur (26). 

EKG’de s›kl›kla sinüs taflikardisi ve ST-T de-
¤ifliklikleri saptan›r. Özellikle myokard infarktü-
sü ay›r›c› tan›s›nda önemlidir.

Gö¤üs röntgenogram›n›n tan› koydurucu
özelli¤i düflüktür. Röntgenogramda her hangi bir

bulgu saptanmamas› akci¤er embolizmi tan›s›n›
d›fllamaz. Segmenter, subsegmenter atelektazi-
ler, fokal infiltrasyonlar, hemidiyafram yüksel-
mesi, pulmoner arter genifllemesi, damar gölge-
lerinin ani kesilmesi ve damarlanman›n azalma-
s› en s›k görülen bulgulard›r (25).

Akci¤er embolizminde fibrin y›k›m ürünleri
artmaktad›r. D-Dimer, fibrin y›k›m ürünlerinin
göstergesidir. EL‹SA ve lateks aglutinasyon yön-
temleriyle düzeyi ölçülebilmektedir. D-Dimer dü-
zeyinin normal olmas› tromboembolizmi d›fllar-
ken yüksek olmas› tan› koydurucu de¤ildir. Malig-
nite ve infeksiyon D-Dimer düzeylerini yükseltir.

Günümüzde akci¤er embolizmi tan›s›nda ilk
kullan›lacak yöntem ventilasyon/perfüzyon
(V/Q) sintigrafisidir. Hastaya önce perfüzyon
sintigrafisi çekilir. Normal bulunan bir perfüzyon
sintigrafisi %95-98 olas›l›kla akci¤er embolizmini
d›fllad›¤›ndan ventilasyon sintigrafisini çekmeye
gerek yoktur. Perfüzyon sintigrafisinde defekt
saptanan olgularda ventilasyon sintigrafisi çeki-
lerek ventilasyon ve perfüzyon sintigrafilerinde-
ki defektler karfl›laflt›r›larak sonuca gidilir. De-
fektlerin büyüklü¤ü ve uyumuna göre V/Q sin-
tigrafisi sonuçlar› düflük, orta ve yüksek olas›l›k-
l› olarak de¤erlendirilir. Yüksek olas›l›kl› V/Q
sintigrafi sonucu tan› koydururken düflük ve or-
ta olas›l›kl› sonuç al›nan olgularda di¤er tan›
yöntemleriyle sonuca gidilmelidir (25, 27).

P›ht›n›n ana, lober ve segmenter arterlerde
oldu¤u olgularda spiral BT yüksek duyarl›l›¤a
sahiptir. Ancak subsegmenter arterlerde duyarl›-
l›¤› düflüktür (28). Ay›r›c› tan›ya giren di¤er ak-
ci¤er patolojilerinin tan› ve ay›r›c› tan›s›na ola-
nak vermesi, BT’nin üstünlü¤üdür. 

Akci¤er embolizminin ana kayna¤› derin ven
trombozu oldu¤undan tan›da, derin ven trombo-
zunun araflt›r›lmas› da önemlidir. Pratikte en s›k
Doppler ultrasonografi kullan›lmaktad›r.

Hipotansiyon ve flok tablosunun oldu¤u ve
masif emboli düflünülen olgukarda ekokardi-
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yografi yap›lmal›d›r. ‹ntrakardiyak veya ana pul-
moner arterde trombüs, sa¤ ventrikülde dilatas-
yon saptanabilir.

Duyarl›l›¤› ve özgüllü¤ü yüksek bir test olan
pulmoner anjiografi, tan›da alt›n standartt›r. An-
cak invazif bir yöntem oldu¤u için di¤er testler-
le tan›ya var›lamayan olgularda kullan›labilir
(25). 

Antikoagülan tedavi ile ölümcül tekrarlayan
emboliler önlenebilir (29). Heparin intravenöz
veya cilt alt› olarak uygulan›r. Yeterli dozunu
belirlemek için aktive parsiyel tromboplastin za-
man› (aPTT) izlenmelidir. ‹lk aPTT, heparin in-
füzyonunun 4-6. saatinde bak›lmal›d›r. aPTT’yi
kontrol de¤erinin 1.5-2.5 kat›nda tutan heparin
dozu, tedavi edici dozdur. Genellikle tedaviye
5,000-10,000 U intravenöz yükleme dozu ile bafl-
lan›p 1,000 U/saat idame dozuyla devam edilir.
aPTT de¤erine göre infüzyon h›z› de¤ifltirilir. 

Son y›llarda kullan›ma giren düflük molekül
a¤›rl›kl› heparinler, tedavide standart heparinle-
rin yerini almaya bafllam›flt›r. Masif olmayan em-
bolilerde standart heparinler kadar etkili olduk-
lar› gösterilmifltir. Tedavi s›ras›nda takip gerek-
tirmemeleri, cilt alt› uygulanabilmeleri ve günde
tek ya da iki dozda kullan›labilmeleri üstün yan-
lar›d›r.

Genellikle 5-7 günlük heparin tedavisi ard›n-
dan tedaviye oral antikoagülanlar eklenir. Etkile-
ri hemen bafllamad›¤›ndan 4-5 gün birlikte kul-
lan›l›rlar. Protrombin zaman› INR de¤erini 2-3
aras›nda tutacak flekilde ayarlanmal›d›r. Etkili
doza ulafl›ld›ktan sonra heparin tedavisi kesilir.
Kanser hastalar›nda tedavi ömür boyu sürdürü-
lebilir. 

Kanser hastalar›nda antikoagülanlara ba¤l›
kanama ve trombozun tekrarlama olas›l›¤› daha
yüksektir. Oral antikoagülanlara dirençli trom-
bozlarda heparinler etkili olabilir (30). Antiko-
agülan tedavinin kontrendike oldu¤u olgularda
(örne¤in aktif kanamal› hastalar) ve antikoagü-

lan tedavi alt›ndayken tekrarlayan derin ven
trombozu ve/veya akci¤er embolizmi olan olgu-
larda inferior vena kavaya filtre konulmal›d›r
(29). 

Masif akci¤er embolili hastalarda trombolitik
tedavi uygulan›r. 
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