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G!R!~: VE ANAÇ 

Sanayileşmenin beraberinde getirai~i hava kirlili~i, 

sigara kullanma alışkanlıg;ının yaygınlaşması, Dünyanın diğeıii 

bölgelerinde olduğu gibi ülkemizde de akciger kanserlerinin 

artmasına yol açmıştır. Bu artış son yıllarda kadınlarda da

ha hızlı bir şekilde gözlenmektedir. Zira kaaınla.rda sigara 

içme alışkanlığı son derece yaygınleşma e~ilimindedir. 

Akciger kans€ri insidensindeki bu hızlı artış, ge

lecekte daha büyük bir sa~;lık sorunu olaca~~ını göstermekte

dir. Bu da bizi akciger kanserleri üzerinde çalışma:~ yö

neltti. 

Kürsümüze l.l.1975-31.12.1989 tarihleri arasında 

gelen 75'i·biopsi, 107'si sitoloji toplam 182 vaka spesmeni 

ile bunlrrdan Araştırma hastahanesi arşivinde bulunabilen 

120 sine ait dosya incelendi. MeslEk, çevre, cinsiyet ve 

sigara içme alışkanlı~ı ile ilişkiler, kadın ve erkekte 

görülme sıklığı, yaş gruplarına göre dağılımları, Erkek/ 

kadın oranı, histopatoloji ve sitolojinin teşhisteki önem

leri; histopatolojik tiplerin tüm prifuer akci~er kanserleri 

içerisindeki yüzdeleri belirlenmeye çalışıldı. 



GE:NEiı D!LGİLER 

AI<"C:tGERI~P!F 1'TOmFAL YAI'IBI 

Akcigerler ortalama 350-425 gram ağırlığında olup, 

toraks boşlu~unu dolduran, diafra@me üzerine oturmuş, medi

as·tinum ile birbirinden ayrılan, iki ana parçadan ibarettir. 

Yüzeyi, toraksın içini, akcigerleri loblara ayıran fissür

lcri de döşeyen ptevra ile örtülüdür(22,2?). 

Sağ akciger üst orta alt olmak üzere üç loba, sol 

akciger ise üst ve alt.olmak üzcrE iki loba ayrılır. 

Solunum yolları: Akciger içi ve akciger dışı olmak 

üzere iki kısma ayrılırlar. Burun boşlugu, Nazofariııks, 

Larinks, Trakea ve 4-5'. vertebra seviyesinde sa~ ve sol 

ana bronşlara ayrılıp akcigerlere girerler. Bronşlar sürek

li dallara ayrılarak alveollerde sonlanırlar. 

Sag ana bronkus, sol ana bronkusa nazaran daha dik 

bir acı ile(Trakea ile daha geniş bir acı yaparak)akcigere 

g;irer. Bu nedenlede yabancı cisimler sa~ akcigere g~.tme 

e~ilimindedirler(22). 

Bronslardan sonra gelen solunum yolları, Bronşiol-

ler dir. Bronşioller; kıkırda~ın yoklu~u, submukoza gli~d

larının bulunmaması ile bronslardan ayrılırlar(22). Bundan 

sonraki solunum yolları, Termir.el bronsioller olup asinüs-

lerde sonlanırlar. 
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.\sinüsler; Respiratuar bronşiol, alveoler, duktus 

ve alveoler keseyi k&psarlnr. 

13olunum yollarından, burun boşluğu nasofarinks 

(Vokal kordlar dahil) çok katlı yassı epitel ile daha aşa

~ıda kalan 1D.rinks 1 trokea, anabronşler, bronşiolle:.", gob

let hücreleri ilEı karışık psödostratifiye yüksek, silli 

silindirik epitel ile respiraluar bronşioller ise tek sıralı 

prizmatik silli epitel ile döşelidirler(22,27). 

Akcigerler; Fulmoner arterler ve do~rudan Aorta aan 

do~an Bronşial arterler ile beslenirler. 

N,akrofajlar; gevşekce epitel hücrelerine tutunmuş 

yahutta alveolar saha içerisinde serbest hiicrelerdir. 

AKCİGER E'.AN8I~Lr;Rt.J>ı!JE TAH!HÇE 

Almanya ve Çekoslavakya da ki maden isçilerinde 

bir kaç yüz yıl önce sıklıkla ölümle sonlanan akciger hasta

lıkları tespit edilmiştir. Hastalık genellikle; kronik ök

sürük, kanlı balgam, nefes darlıgı ve gögüs a~rısı ile baş

lıyordu. 1879 yılır.a kadar bu isçilerdeki hastalı~ın sebe

bi belirlenememişti. Bu tarihte Weigert(24) hastalığın 

malign bir tümör old.uğ;unu tanımlamıştır. 

Spesifik etyolojik ajanın ne olduğu uzun yı~.lar 

bilinememiştir, Daha sonraki yıllarda bu hastalı~ın geli

şimine, uranyum ve d.it1;er rr:.ayoaktif mad.deler ile ·Radon 

gazı ve kronun neden oldu~u tespit edilmiştir( 24, 37). 
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Günürr.,ü.zde ise sıgara içme alışkanlığının akciger 

kanseri oluş·nasında en önemli etken oldu~u kabul edilmekte

dirÇ6, 37, 70'ı. 

GEl~El· ÖZI:LI,!KLER!: 

Akciger kanserleri, erkeklerdeki tüm kanser:. erden 

ölümlerin 1/3 inden sorumludur(66,72). En sık 40-70 yaş

larında görülür. 6-7. dekatlarda en yüksek düzeydedir(22, 

37,64). Vakeların yüzde 10 u 40 yaşın altındadır(55). Er

kekte görülen kanserlerin yüzde 22 sini akciger kanserleri 

oluşturur. Kadınlarda C.a ke.nserltrden ölHmlerin yüzde 11 

ini teşkil eder(22). 

~'.ehirde yaşayanlar, sigara kullananlar ve asbestoza 

maruz kalanlar, di~erlcrine nazaran deha büyük bir risk 

grubu oluştururlar(37,64). Akciger kanserlerinde sigaranın 

karsinejen etkisi 1950 yılında kanıtlanmıştır(7,3?). 

Sigaranın karsinojen etkileri üzerindeki bi~imsel 

çalışmalara dayanarak, sigara kullanımı arttıkça akciger 

kan.serene yakalanma ihtimcılinin de arttığını ve bununda 

do~rudan günlük kullanılan sigara sayısı ile ilişkisi ol

du~unu söyleyebiliriz(37,5ü,77). 

Sigara içicinin.tümfr insidensinde belirgin bir 

artmaya nedEm olması yanında, silia kaybı, epitel h:'.~per 

plazisi, metaplazi ve: atipi prevalansınd.a artmayuda yol 

açar(37,50,77). Bu sayılan degişikliklerin karsinom 
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prekürsörü oldukları ke.naati vardır(50). 

I'iltre kullanımı, karsinom riskinde azalmaya sebep 

olur(22). Pasif sigara kullanımında ris~in arttıgını destek

leyen çalışmalar yanısıra, herhangi bir artışın olmadı~ını 

destekleyen çalışmalarda vardır(6,37). 

Köy ve şehirlerde yaşayanlar arasında, kanser gö

rülmesi oranındaki farklılıklar yalnız sigara içimi ile 

açıklanamaz. O halde şehirlide fazla olmasının bir başka 

sebebi daha olmalıdır ki; oda hava kirlili~;i olabil~.r. 

Superior pulmoner sulkusta lokalize olan karsinom

lar, özel bir klinik görUnliırıle sonuçlanır. Buda pankoast 

sendromu olarak bilinir(47,61,71). 

Akciger karsinonlarının ço~u,tespit edildiklerinde, 

önemli bir ça.pa ulaşırlar. Hastaların yüzde 60 ı lokal ya

yılım yada uzak metastaz nedeni ile tedavi edilemezler(43, 

79). Akciger neoplazmları zaman zaman metastatik dm~umla 

ilişkili olmadan, akciger dışı belirtiler ile birlikte 

olurlar(78). 

Bronkojenik karsinomlar, sıklıkl~ hilus otrafinda 

doti;arle.r. 3/4 ü ilk ikinci ve üçüncü branştan kaynaklanır. 

Küçük bir yüzdesi ise periferik orjinlidir(64). Yine akciger 

karsinomlarının çok az bir kısmı alveolar scptnl hücreler 

ycıhutta terminal bronşiollcrden kaynaklanırlar. Bunlarda 

bilhassa bronkoalveoler tipte aderokarsinomlardır(22,37). 
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Akciger karsinomlarının yüzde 5 i çok odaklıdır, 

yüzde 20 si baş-boyun bölgesi kanserleri ile birliktedir 

(55). Sağ akcigerde, soldan daha sık rastlandığı ve ço~u

nunda üst lopta yer aldıgı kaydedilmiştir(41). 

ETYOlıOJİ 

1-S!GARA KULLANIMI : Sigara içimi ile akciger kan

serleri arasında sabit bir ilişki vardır(22,37). Bu ilişki 

doftrud.an içilen günli.ik miktar, filtre kullanımı ve icim ö-

zelli~i ile ilgilidir. 

Enterasan bir şekilde deneysel olarak hayvanlarda 

insanlarda oldu~u gibi sigara içme ile ilişkili histolojik 

tipte kanser oluşturula~amıştır(47). 

Sigara içmeyenler ile mukayese edildifinde vasat 

sigara içinlerde 10 kat,şiddetli içenlerde (40 adet/gün 

den ~azla) 20 kat fazla risk vardır. Akciger kanserlerinin 

yüzde 80 inde sigara içimi vardır. Sigara içenlerin yüzde 

96.7 sinin solunum yclların.da bazı atipik hücreler görül

müştür. Halbuki benzer de~işiklikler kontrol gruplarında 

ancak yüzde 0.9 du (3,6). 

2-ENDÜSTR!EL TEHLİKE : Akciger kanseri gelü.·mesinde 

endüstriel tehlike riskin artmasına sebep olur. Bütün rad-

yc..syon tipleri kenserojen olabilir. Uranyuma maruz kalan 

ama sigara içmeyenlerde genel populasyondan 4 kere daha 

fazla risk vardır. 
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Asbestoz; bilhassa sigara içimi ile birlikte oldu

~unda daha bUyük bir risk oluşturur. Asbestozisli hastalar

da kcı.nser gelişme riski yUzde 20 dir( 37, 50). Keza n:.kel, 

kömür, arsenik,berilyum, demir ve zehirli gaz çalışanların

da, gazete isçilerinde,Afrika altın minerallerinde, holoether 

isçilerinde bronkojehik kanser riski artar(32,37). Yine kro

oat isçilerinde akciger kanserine yakalanma e~ilimi genel 

nüfusa oranla 4-30 kcıt daha yii.ksek bulunmuştur(37,50). 

3-K!RLİ HAVA : Fetro kimya tesislerinin yakının.da 

akciger kanseri oranı yüksektir. Akciger kanseri insiden

sinde hızlı y15kselme büyük sanayi devrimleriyle birlj kte 

ortaya çıkmıştır. 

4-GE:t-.ı"E'11tK :B'AKTÖFLER Genetik dispozisyon olduğu 

ileri sürülmüştür. 

5-SKAR : Yakın zamanda yapılan çalışmalar akciger 

kanseri dokusua.a aktive onkojenlerin meydana geldit':ini gös

termiştir(36,66). Bazı akciger kanserleri pulmoner skar 

komşulu~unda dogar ve bunlara skar kanserleri adı verilir. 

Bu kanserler genellikle adenokarsinom.dur(37,54-). Kanserdeki 

skar örneklerinin ço~u önceki bir lezyondan daha zi~'ade kan

sere karşı desmoplastik bir reaksiyondur(54). 

6-KROFtK !I,T!HAP : Kronik bronşit.in kanser etyoloji

sina.e önemli bir rolü oldu~u söylenebilir. Kanserlerin ço

ğunda uzun süre önceden kronik bronşit öyküsü vardır(38,50). 
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PATd:GE!~EZ 

Akciger karsinomu olgularında bronş ve bronşiyol 

epitel degişikliklerine oldukça sık rastlanılır. Tümör böl

gesinden uzak yerlerde bile görülen bu de~işiklikler; 

1-Bazal h'i~cre hiperplazisi. 

2-Bazal hücre atipisi. 

3-Yassı epitel mctaplazisi. 

4-Yassı epitel displazisi. 

5-İnsitu kanser e kadar varan morfolojik bozuklukları 

kapscı.r( 37 ,50). Primer akciger karsinomlarında kansel'ÖZ de[f.iş

me genel olerak örtücü epitelden başlar. Bronsların seröz ve 

mikBz bez epitelinin rolü ise önemFizdir. 

Deneysel olarak herhangi bir karsinojen ajanın bir 

dokuya uygulanması son,.cu, kanseröz d€t.işmeden çok daha ön

ce bir çok yerde bazal hücre hiperplazisi, atipik epitel 

proliferasyonu, ihtra epitelial karsinom gibi epitel de~i

şiklikleri görülür. Buna benzer de~işiklikler inhalasyon 

yolu ile çeşitli akut ve kronik tanrişlerde de meydana ge

lirler. Bunların bir kısmının kanseröz gelişmenin başlangı

cı olduğu söylenebilir(37). 

"Primer akciger karsinomlarında ve iltihabi akciger 

hastalıklarında bronş ve bronşiyol epitel değişiklikleri" 

üzerindeki araştırmalarda primer akciger karsinomu olan 

64 olgunun yüzde 28 inde insitu kanser odakları bulunmuş

tur(38). 
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KLİNİK 

Akciger kanserlerinin semptom ve bulguları ~ümörün 

ttrüne, lokalizasyonuna,. metaştazın genişli~ine ve di~er 

özelliklerine baglıdır(l8,75). Akciger kanserli hastaların 

çoğunda solunum sist8mine ait bulgular ön plandadır. Sant

ral veya endob.:ı:tonşiyal' tümörlerde nefes de.rl ı~ı, öksürük, 

hırıltılı solunum, ateşli pnömonitis ve pürülan balgam mev

cuttur. Küçük hücreli olmayan akciger kanserlerinde hemop

tizi çok yaygındır. Periferik yerleşiroli tümörler, Plevra 

veya göff;üs duvarına yayıldıklarında gö~üs a~rısıncı. neden 

olurlar. 

Özellikle küçük hücr0li akciger kanserlerinde, gö

ftÜs içi lenf nodüllerine yayılım yaygındır. Bölgesel, Hiler 

ve mediastinal lenf nodlarına yayılım sonucu, özofagusa 

basıya baftlı olarak yutma güçlüftüne sebep olabilir. Laryn-

geus sinirine bası sonucu, ses kısıklı~ı, sempatik sinir 

başısına ba~lı olarak Horner sendromu ve frenik sinir 

basısı sonucu hel!lidirafrasma yükselmesi oluşur. SuJ;erior 

sulkus veya pankoast tümörlerinin, pleksus brakialise başı

sı sonucu c7 -Th12 Alanı ve kolda a~rı, uyuşukluk, ortaya 

çıkar(20,71). 

Kalp tutulması sonucu aritmiler, kardiomegali peri

kardial effü.z.yon ve sonuçta ka.rdiak tamponad görülebilir(46). 

Küçük hücreli akciger kanserinde semptom ve bulgulaı- kısa 
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sürede ortaya çıkar. Semptom ve bulgu veren hastala~~ın yüz

de 10 nuna.a, santral sinir sistemi metastazı tespit edilmiş

tir. 

Mediastinal lenf nodlarına ve çevre dokulara yayı

larak vena Cava Supcrior sendromu ve ses kısıkıırı gelişir. 

Kemige metastaz sonucu a~rı ve kemik iligi tutulumu gBzlenir. 

Akciger karsinonlarında poraneoplsstik sendromların 

ortaya çıkışı tümöri5n tj pine ba~lıdır( 16). Örne~;in Epiden

moid k&rsinomların paraneoplastik sendrom oluşturması na-

di rd.i r. i' ... kciger kanserli hc.staların yUzde 30 undan .fazlasında. 

üsteoartropati görülmüştür. J?"akat küçiik hücreli kam;erlerde 

bu oran düı;;·Uktiir. Hastalarda genellikle uzun kemiklerde or

taya çıkan, a~rılı pcriosteal inflamasyon mevcuttur. Epide

moid tümörlerin yüzde 10 undan fazlasında ektopik PTH sal

gıl&.nm.asına bağlı olareJc hiperkc::lsemi ve hipofosfatemi gö

rlilü.r(l 7, 67). 

Adrenal bezlerin rrıednstazı sonucu adrenal yc:tersiz

lik ortaya çıkar. 

Özellikle küçrk hücreli karsino~d?,melanin stimüle 

eai ci hormona ba~lı hiperpigmentasyon .. ektopik aderno korti

ko tropik hormona. bafflı olarak Cushing sE!ndromu ortaya çı

kar( 16, 20). 

Nadiren kusma, ka~ın a~rısı, ishal, orta derecede 

diabet ve kolelithiazisten ibaret somotostatinomos sendromu 
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görülür • .Akciger kanserli hastaların yüzde 10-15 inde ADH'un 

fazla saJ p,ılanması sonucu dilusyonel b.iporatremi geli-

şir( 71). 

Nöromyopati: Akciger kanserlerinde nadirdir. Küçük 

hilcreli korsinoın nöral doku antijenleri içerir. Bu antijen

lerE' karşı oluşan dolf,al antikorlar, nöral doku ile çapraz 

reaksiyon oluşturarak polimyozitis, subakut serebellar de~e

rerasyon, spinosellCler dcjenerasyon, periferik nöropati, 

Eaton·-Laınbert sendromu gibi, paraneoplastik sendroma neden 

olabilirler(lC,20). Bakteriyel olmayan endokardit, f:ezici 

troınboflebitis (Trousseau Sendromu) ve dissemine intravas

küler kagülasyon genellikle ad.erokarsinomlarda ortaya çıkar. 

Aderokarsınoında akantosis nigrikans bulunabilir. 

Epiderrr.oid karsinomle.rda avuç içi ve tabanlarda hi

perpigmentasyon görülebilir(l0,24). Gö~üs prafilerinde, va

kaların yüzde 64 ünde santre..l yerleşiı:rıli kitle, yüzde 13-53 

ünde atelektazi veya pnöınoni, yüzde 38-40 ında hıler adeno

pati, yi.izde; 9-14 ü.nde çapı 4 cm'den küçük kaviteli veya kavi~ 

tesiz nodill, yüzde 5 inde mediastinal adenopati göz:enir(l7). 

Adenokarsinomlar, göğüs grafilerinde vakaların yüz

de 65-72 sinde periferal yerleşimli kitle, yüzde 26-45 inde 

çapı 4 cm den küçük lezyonlar şeklinde g~rülür. Grafilerin 

yüzde 19 unda hiler adenopati, yfizde 5-14 ünde plevra veya 

gö(1:üs duvarı invazyonu ve yüzde 2-9 unda mediastinal a.de

nop& ti saptanır. 
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Bronkoalveolar karsinom, idiopatik pulmoner fibro

zis, granülomlar, asbestozis, sklerodema, olveolitis ve 

hodgkin hastalı~ı ile birJ.ikte görülür. Gö~üs prafilerinde 

soliter pulmaner nodul şeklinde (% 60) karşımıza çı~arken 

lokalize infiltrasyonlar veya lober konsolidasyon şeklinde 

de görülebilir. Bu nedenle radyografide bir kitl& görülmesi 

veya inatçı infiltr~syonların tespit edilmesi durumunda 

Bronkoal veoler karsınomdan şli.phelenilmelidi r. Akciğe~r adeno

karsinornlarının semptom ve bulguları, periferik tümöre, tümö

rtin çevresel yayılımına ve metastatik lezyonlara ba~lıdır. 

Küçük hücreli akciger knrsinomu hariç tutulursa, aderokar

sinornlar en fezla metastaz yapen tiptir. Beyin,karaciger ve 

kernik"metastazları çok sıktır(l9). 

BüyUk h~creli k&rsinornlar genellikle periferde loka

lizec1ir. Gö~:Us grafilerinde ;yüzde 61-63 vakada periferde 

tespit edilmiştir. Bu lezyonların yüzde 41 inde çapı 4 cm 

den büyük olan kavitosyon gösterebilir. 

Vakaların yüzde 32 sinde hiler adertopati, yüzde 10 

unda mediastinsl aderopati tespit edilir. Epidermoid karsi

nomlerdan sonra gö~üs dışına en az metastaz oluşturan tü

mörlerdi r. Ortalama yaşam süresi Adenokarsinon:ların}~1.ne 

benzer(l0,17). 

Küçük hücreli karsinomlarda atelektazi, kollaps ve 

pnömoni tis sıktır. Kavi tcı.syon ne.dirdir. Vakaların yiizde 

61-7B inde hiler aderopati, yüzde 13-14 ünde mediastinal 
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e.de:ııopati göriilür. Miks hücreli akciger kanserleri hakkın

da klinik bilgiler yetersizdir(l7,20). 

H!S'I'OPATOiıOJ!K f.IT:TIFLAIV' . .A 

Fek çok sayıda sınıflama önerilmiştir. Fakat halen 

populer olanları WHO sınıflaması esasına dayandırılmıştır 

( 80). Bi zirr. kulla:na.ıt:;ır::ıız ise; Kreyberg ve VIBO sınıflandır

masının modifiye edilmiş şeklidir(4,21,64). Sınıflruıa aşa~ı

daki gibidir. 

I-EF!DEIDı'.'O!D KAPE!NO 11/(E.K) 

a) !yi diferensiye 

b) Orte derecede diferensiye 

c) Az diferensiye 

II-ADENOFAFS!ı-TON (A.K) 

a) Spesifik olmayanlar (di~er adenokarsinohllar) 

b) Bronkiolo-alveoler 

III-ADENOSKUAr,'.ÖZ F.ARSİNOW. (A.S.K) 

IV-KÜÇÜK HÜCRELİ KAFf.!YOJV:(K.H.K) 

a) Lenfosit benzeri hücreli (= Oat cell) 

b) Iusiform hücreli 

c) İntermedier hücreli(= poligonal) 

V-BÜYÜK HÜCREL! ANDİ:E'ERENE!YE KARS!NOJı/~(B.H.A.K) 

VI-DEV HÜCRELİ KARSİNOW(D.H.K) 

EPİTEL İÇİ KJ.NSERLER ( =İNS!TU KARP!NOU): 

Patogenez bölümünde temas etti~imiz gibi akcigerle

rin, yassı hücreli k&rsinomları şu sırayı izleyerek invaziv 
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hale gelmektedirler(lB,19,57). Displazi-- Epi~el içi karsi-. 

nom-- Mikromvaziv karsinom-- İnvaziv karsinom. 

Biz bu kısımda yalnız epitel içi kersinomdan kısaca 

bcıhsedeceftiz. !nsitu karsinomıinvaziv .I;;pidermoid kcırsinom 

geli~iminin ikinci basa~a~ını oluşturur(56). 

Amerika' daı Mayo elini c te, Woolner ve arkadt,şları

nın( 75) 28 epitel içi karsinom vakaların dan sadece 3 tane

si kanserden ölmü.ştür. Bunlardan yalnız ikisinde mul tisent

risi te vardı. 

New-York ta 45 yaş üzerinde sigara içen, normal gö

ğüs radyogramı olan 4000 hasta üzerinde yapılan sıtolojik 

taramada yalnız 9 erkekte akciger kanseri bulunmuştu. Bunun 

de. 7 ·tanesi insi tu yahutta yeni başlayan invazi v epidermoid 

karsinom idi(5?). 

W.ayo Clinic tarafın~an yürütülen bir boşka çalışma 

da, yliksek risk populasyonu periodik olarak balgam nitolo

jisi ve göcüs radyogramları ile kontrol edildi. Bu grupta 

kanser insidansi yüzde 54 oldu. Bunlar 4 aylık aralıklar 

ile kontrol edildiler ve kanserli vakalar böylece erkenden 

teşhiA edilebildi. Ki bunlar tedavi edilebilir evrede yaka

lan&bildi. Böylece balgam sitolojisinin epidemoid karsino

rımn erkenden teşhisinde effektif metod oldu~;u gösterildi(76). 

I-EP!Dl~Rr.J:O!D Y..APS!NOlV'( =YASSI HÜCRELİ KARE':!Nmn 

EpidGrmoid karsinomun yüzde 80 den fazlası erkekte 

olup çogu segrrıental bronslardadır. Santral t1.imörlerin b~yUk 
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bir kısmını oluştururlar. Htler, perihiler ve subplevral bu

lunabilirler(ll,64). Cerrahi serilerin yüzde 35-60 ını, otop

si serilerin yUzde 30-35 ini oluştururlar(2,66). 

Rfokroskopik olarak, özellik. , arzetmezler. Ama geniş 

iyi d~feersiye tümör, siddetle kenatinize olaca~ından par

lak sarı kazeöz od.aklara sahiptir. Kavi tasyon göri..i.lebilir 

(37,50). 

Mikroskopi: !yi diferensiye olduklarında hücreler 

arası batlantı ve keratin kolayca görfilebilece~inden tanı 

kolaydır. Ksratinleşme tek hücrede ya da keratin incileri 

şeklindedir.(Tek hiicre keratinizasyonu mutl&ka tek hücre 

nekrozundan ayırd edilmelidir)(l8 19,64). 
' 

Keratinize hücreler, p&rlak eozinofilik, refra~til 

stoplazme,ları ve piknotik nukleusları ile tanınırlar(50). 

Epidermoid kc;rsinomlnr az diferensiye olı:::8 e(:ilimin

de dir. Al2-ndc:ı.n alana diferensiyasyon farkı, nispettın yüksek 

seyıda mitoz gösterirler. Hücreler bazen kordon, düzensiz 

kitle veya örtüler haJinde topluluklar yaperler. Bunların 

arasındada .vasküler b2ğ dokusu yer alır. Fleomorfizm genel 

olarak belirgindir. Hücre topluluklarının çevresinde dış 

hücre tabakası çok defa palizad tarzında bir dizilme göste

rir. Belirli bir açıdan kesildikleri z&men bu Bzellik psBdo~

landüler görünüm verebilir. Bazı tümörler ya:t:G.ız, nispeten 

küçi.ik bazofilik hücreılerden ibarettir ki bunlar cildin bazal 

hücreli karsinoınuna benzer. Bu durumda küçük hücreli karsinom 

dan da ayırd edilmeleri zordur.LobUl merkezleri tamRmen ke

ratin ile dolabilir. 
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Akciger kc:nserlerinin yaklaşl-k yüzde 7 sindo, tli.mör 

he kiki guddesel hücreler ile y.s.ssı epitel hi.icrelerden "Epi

dermoid adenokanser" meydana gelir(37). 

Elektronmikroskopik olarak boltonoflament ve komp

leks desmozomlerın varlı~ı görülür. Sekretuar granü.ller yok

tur .·ve endoplazmik re ti kulum az gelişrr..iS"tir( 25, 51). 

!mmunohisto kiffyas&l olarak yüksek moleki.ileJ• keratin 

ve involucrin için (59,66) pozitiflik vardır. !nvolocrin in

san stratum korneumunda bulunan marjinal bant yahut Cross 

linked envoleped protein'in bir prekürsördür. 

II-ADENOYARS!NOM : Aderokarsinomlar; akciğer kanser

lerinin yüzde 20-30 unu oluşturur(50,69). Son 15 yılda sürek

li artış göstermiştir. Kadınlardaki akci~:er kanserlerinin 

yüzde .50 si adenokarsinomdur. Erkeklerde bu oran daha düşük 

isede, absolut oranı erkekte daha yüksektir(64). 

Diger rnikroskopik tipler ile karşılaştırıldı~ında yeni 

serilerde en yaygın akciger k&nseri tipi olmuştur(l~,23). Ke

za sigara içmeyenlerde en yaygın bronkojenik karsinomdur. 

Ama ço€1'.:u sigara içenlerdeair. AdEnokenserlerin yüzde 65 i 

periferik lokalizasyonlu, yüzde 50 side şkar dokusu ile 

birliktedir(23,50). Adeno karsinomlar yavaş büyDrler. 4-10 

ayda &ncak 2 misli ç2pa ulaşırlar(50). 

Bazen ki:çijk bir periferik adenokarsinom plE=>"l'"rc:ol 

sahaya yayılır.Ve her iki plevranın massif kalınlaşmasına 
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sebep olur. Eu duruw.da da. çok iyi bir şekilde cfriffÜ? mezotel

yoffiayı taklit eder(40,50). Adeno kersinomaların geniş bir 

diferensiyasyon sehası var~ır. Bir kısmı barşiola-alveoler 

iken, di~er bir kısmı bU~~k hilcreli andiferensiye karsinom 

ile karışabilir(42). YaklaşJ.k yüzde eo i mEsin kapsc.r(22,40). 

Aşırı derecede strorna ya da skar reevcudiyetinde tümör hüc

relerinin yaptıtı glandlar, kolumlar harap olabilir ve ade

no kc·.rsinomu teshiş etmek güç ole.bilir. !ntrascllüler mü

sin, belire-in asini (tubulus papiller yarılar), sek:betuar 

C.iferensiyes~:·on delilidir(50). 

BRO:NKOALVEOiıJ:m KAFS!NON': !sminin ifade ettigi gibi 

bu e.kciğer kanseri pulmoner parankimde bronlsioloalv<~oler 

bölgece me;y-dena gelir. r;üti5.n akci~er kanserlerinin yi.izd.e 

1.1-9.0 unu oluşturur(50). Bronşioloalveoler karsinomlar, 

iyi difercnsiye c:.denokarsinom örnekleridir. Tümör nodulleri 

topa~rafik olarak bronslerdan ?iyade, bronşioller ile iliş

kilicJir. Gri-se.rı gcr1inüml1;dür. Kavitcı.syon outad de{'."ildir. 

Tümör hücreleri sıklıkla bol mü.sinöz sekresyon kapsı.r. 

Anaplazi derecesi oldukça derişebilir. Septal duvarın yapı

sını koruma eriliainde~ir. Arra y~nede bronşiola aleoler 

karsinomn, di~er pulrnoner adeno kcr~inorrlsrdan ayrılmala

rı sıklıkla güçtü.r. Dtromal invazyon olmadsn, hc:ı.va yolla

rını d.öşeyen müsin kapsayan, kolumı:ıar hücrelerden ibarettir. 

Tümörler solid kı.sım ve alveol duvarı boyunca gelişlm ola

rak farklı kısımlardan meydana gelir. Alveol ve çok defa 
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papiller yepıların bulunrrası, bu tümörlerin başlıca özellik

lerini oluşturur· .Alveolleri sıklıkla tek sıralı, iyi dife

rensiye, yüksek silindirik, nukleusları bazalda, soluk 

stoplezrr.alı hücreler döşer. Bu hücreler oldukca atiJıik ola

bilir. Normal olveol ve terminal bronşiol epiteline çok 

benzeyecek kadar iyi diferensiye olabilir. E~er az diferen

siye ise, nükleer hiperkromazi, pleomarfizm ve atipi gö

rülür.Alveol duvarı normal olabilece~i gibi fibrozislede 

kalınlaşmış olabilir. Buda lenfosit infiltrasyonu ile bir

liktedir. Komşu solunum yollarında, atipik asiner pJ•oJife

rcı.eyon oda.ğı görülebilir. !nterstisyel fibrozis, ya~ yüklü 

makrofajlar ve di~;er inflamatuar hücreler, sıklıkla ti.imörle 

birli.ktedir. Vakaların yüzde 13 ünde psammoma cisimcikleri 

görülebilir(l3). Bronşiolo alveoler karsinomda tümör hücre

leri kü.boidal da ol.sbilir. Vakaların bir kısmında belirgin 

eozinofi lik intrastoplazmik globull er görDli.:r( 35). Elek

tronmikroskopik çalışmalar bu hilcreler~n, bronş a~acını 

dö~eyen hücrelerin tü.noral ke.rşılıi;'.:ı oldu~unu açı~a çıkar

mıştır. Bunlar g:oblet, miköz, silyc:sız bronşioler e:..ar.a 

hücreleridir\59). 

Bennet ve arkadaşl&rıl64), 100 vakanın 86 sında 

kan damarı, yarısında da hiler ve peribronşial lenf nodu 

metastazı tespit ettiler. 

Bazı bronşioleal veoler kersinou:.lar, bol müsin sal

gılayan hücrelerden ibaret olabilirler.Ve alveoller ml-:sin 
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ile dolu olabilir(müsin(iz adenokarsinom). Bu müsin gölcü~ü, 

bu varyete için tipiktir. 

Itımunohistokimyascıl olfarak yaklaşık yarısında,. sur

faktEn Apoprotein i~in pozitifliğin olması, di~er tip primer 

akci~er tümörleri ve metastatik adenokarsinomlardan ayırd 

edilmelerinde çok faydalıdır(35,64). 

III-ADENOSKUANÖZ K.APS!NOM : Bu karsinomlar, akciger 

karsinomlc..r1.nın yüzde 10 dan azını oluştururlar( 64). Çogu 

periferik lokalizasyonludur. Yine ço~u skar ile birlikte

dir. Bu da bize skuamöz hücreli karsinomdan daha çok adeno

karsinorn ile olan ilişkisini t8lkin eder. 

Gla.nduler yahut sekretuar diferensiyasyon ve kera

tinizasyon den her ikisini açıkca r;österen tümörlero bu ad 

verilir(52). Yahutta bazı tanımlarda olduğu gibi aynı neop

lezmda kabaca esit miktarlarda belirgin glanduler diferensi

yasyon ve skuamöz diferensiyasyon gösteren tümörler için 

bu adın kullanıldı~ı söylenmektedir(30,64). 

IV-KliÇÜK HÜCREL! KAPE!NOW : Küçi.ik hücreli ka.rsinomler 

tüm akciğer kanserlerinin yüzde 10-20 sini meydcına r.etirir. 

Yüzde 80 den fazlası erkektedir. Yüzde 85 i ·sigara içenler

dedir(48). Barnard'ın (37) geniş ve klasik çalışmalarında, 

bu tümörün gerçekte bronşların meduller kanseri oldu~una 

dikkat çekilmiştir. 

Tipik olarak santral yerleşimlidir ama periferik 

lokalizasyonda dabulunabilir(33,48). Makroskopik anormal-
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likler bulunmadı~ında bile bronkoskopik biopsi pozitiftir. 

Makroskopik olarak kapsüllü gibi ete benzer ensefa-

1 oid görünümde olup, bron~ duvarını infiltre ve harap eder. 

Kavitasyon görülebilir. 

:Wcikroskopi: Mi tozlara. sık re,stlanır. Soluk nüveli 

olanların belirgin nukleo Jıısları vardır. Tümer hücreleri 

diffüz ve sıkışık bir infiltrasyon gösterir. Stoplazmaları 

çok az veya hiç görUlmeyebilir. Çekirdekler çok defa hiper

kromatik olup, yapısal ayrıntıları seçilemez. Uniform gibi 

görür.ürlersede; uniform değillerdir(l2,37,48). 

Hücreler özelliklerine göre şu üç tipe ayrılırlar 

(21,48,50): 

a)Oat cell (= lenfosit benzeri hücreli) 

b)Fusiform hücreli 

c)Poligoral hücreli (= intermedier hücreli) 

a-Oat cell(= yulaf hücreli)tip : Yuvarlak, lenfosit

ten daha büyük hücrelerden ibarettir. Küçiik hücreli karsinom 

vakalarının yüzde 42 sini oluştururlar(64). Stoplazmaları, 

rutin preparasyonlerda görülmeyecek ka.a.ar azdır. Tubuler dizi

limler1 guddesel e.lanlar, rozet yepılarıda gösterebilirler(8). 

Nekroz e;enelde bulunur. :r:;·ekroz alanlarındaki kan dauarları 

duvarına nekroz da~ıldı~ında, rutin kesitlerde hemotoksilen 

ile mavi boyanan DNA ile bir kabuk ba~lar. Buda Azopardi 

etkisine ba~lanır(8,14). Diffüz dagılım gösterdi~inde, tümöre 

kan damarları ve stroma tarafından lobüllere ayrılmış görü-
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nümünü verir. Bu eörünüm lenfomadan ayrılmesında çok önemli 

bir Bzelliktir(B,14,50). 

b:.F'usiform hücreli tip: Küçük hücreli karsinomların 

yü.za.e 29 ·unu oluşturur. Tümör hücreleri genel.likle uzunca 

şekil gösterir. Tümör hücrelerinin hepsi de~ilse bile, ço~u 

uzamış ise bu ismi kullr,nmak yerinde olur. F'ibrosarkömu . ha

tırlc:ıtobilir. Stoplazınaları kolayca seçilebilir. Nukleuslar 

oval yahut uzunca olabilir. Kaba kromatin granülleri ihtiva 

eder. bazıları şerit ve decıetlerin yanısıra prizmatik hüc

relerden oluşan bir bazal ta.baka yapmc:. eğilimi gösterirler. 

F·usiform hücre lor, nukleuslarının iyi korunmuş olması ve 

daha geniş cesamette olması ile artefakt olarak oluşan uzun 

hücrelerden ayırt edilirler(64). 

c-!ntermedier hücreli(= Poliganal hücreli)tip: Kü

çük hücreli korsinomların yüzde 29 unu oluştururlar. İnter-

ınedi er hücrelerin stoplazmaları nispeten beldur. Or·';a cesamette, 

oval veya yuvarlak nukleuslara sahiptirler. Nukleolusları 

ço~u kez belirgindir. Kromatin şekekesi barizdir. Hücreler 

genellikle solid kümeler oluştururlar(37). 

badir görlilen küçük hücreli karsinom ki bunda tipik 

olarak dag;ınık, dev tümör hücreleri görülebilir(% 5.8). Bu 

degişiklik yaygın olarak keınol·ene.piyi takiben görU7 ür. Ke

za ilk biopsi spesmenlerinde de bu dev hücrelerle karşıla

şılmıştır( 12, 14). KHçük hücreli kasinomların yUzde 70-80 i 
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nöroendbkrin tipt~, küçük sekretuar grani.il ler kapsar( 14, 29). 

Neuroflament, Leu 7, Neuron spesific enolase gibi 

neural markerler için ve m.embrc:.n antijeni için deı?"işebilir 

pozitiflik varcır. Yine bu he.stc.:ların ço~:unun serun.ıunda 

neuron spesifik enolase yükselmiş olarc;k bulunur. l~uda has

talığ·ın takip edilmesinde yc.rarlıdır(29). Kü.çük hücreli 

koreinomen agı·essif e.kciger kanserieir. 

V-AND!IEFENSİYE BÜYÜK HüCREL! KARS!NO:M.: Bu tip ak

ciger korsinomları, veziküler nukleuslu nispeden geniş hüc

relerden ibarettir. bunlar skuamöz yahut glandüler niferen

siy2syon göstermezler(69). Pleomorfik epitelyal neoplazmlardır. 

Bu tümörler muhter:ıelen spesifik bir antite gösterme~ler. Epi

dermciid karsinom, adenokarsinom ve belkide kficük hücreli kar

sinomun oldukça az diferensiye bir varyentıdır(64).Geniş 

hücreli andiferensiye kc:rsinom, erkekle:rde kBdınlardan daha 

sık görülür. Vakaların yüzde 95 inde tabakatütlinU içimi vardır. 

60 ycı.şınde. pik yapar. Yine vakaların 2/3 si apeks yahut akci

gerin pesiferinde do~ar(50).ve hızlı gelişir. 

VI-DEV HÜCREL! KARS!NON: Dev hl'.creli karsinomlar, 

Bzellik nrzeden hızla Bldürücü akci~er kanseridir(50). !ri, 

birbiri ile irtibatsız, eozinofilik stoplazmalı, nukleusla

rınaan bir yada bir kaçı katlanmalı hilcrelerden ibarettir. 

Sarkomu taklit eder biçimde da~ılım gBsterirler(42). Bazı 

vakalarda glandüler diferensiyasyon ve müsin tespit edil

miştir(42,72). Hızlı gelişirler. 
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BI:RPAK HÜCHELİ K.ARBİHON'. : Bu karsinomlar, hakim ola

rak yahutta kısmen berrak stoplazmalı hücrelerden ibaret ak

ciger k2nseri olup, berrak hücreli karsinom olarak bilinir. 

Bu tümörler muhtemelen, ayrı spesifik bir mikrosko

pik tip göstermczler(26,49)~ Bu hücreler bol glikojen kapsar

lar. Müsinde kapsayo.bi lirler. Ancak görünümlerinde :-ıipid, int

ra sellüler ödem ve fiksatifin tesiride vardır. Belirgin ber

rak hücreli konponente sahip e.kcif.er tümürüniin, mevcudiyetin 

de d.aima renal hücreli karsinom metastazını gözönünde bulun

durmak gerekir. 

S!TOLOJ! 

Akciger kanserlerinin sitolojik tanısında materyal 

olarak balgam, bronş yıkıma suyu, bronş aspirasyon sıvısı 

kullanılır. Bronşial yıkama sıvısı, bronşial f1rça ile elde 

edilen sıvıdan daha az bilgi verir(21). 

Balga.m:ın, epidermoid karsinom da erken teşhiste etki

li olduğu gösterilmiştir(l9). Bu etki, adenokarsinom ve an

diferensiye büyük hücreli karsinom için çok azdır. Küçük hüc

reli karsinom da ise etkisizdir. Balgamda görülen hücreler 

spontan olarak bronş 1-Umenine dökülen, bağl&ntıları gevşek 

ve birbirinden ayrılrr.ış hiforelerdir. Bronş lavajinda ise; 

hü.creler yapay dökülür ve hücrelerin ço~u bronş epi·';el ör

tilsilnlin derin kısımlarında yer alan aktif geliş~e halindeki 

genç hilcrel0rd.en ibarettir. Tek balgam spesmeninde pozitiflik 
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yüzde 40-60 tır. Spesmen sayısı beşe çıkarıldı~ında+ pozitif

lik yüzde 80 e kad&r çıkar. Balgam ve fırça biopsisı ile ak

ciger kanserlerinde teşhis yüzde 80-90 ları bulmuştur(43). 

Kanseröz gelişmenin baslangıcında henüz radyolojik bir imaj 

bulunmasa bile, sıtolojik olarak malign tümör hücreleri veya 

prekanseröz nitelikte epitel de~işiklikleri tespit edilebilir. 

Sitolojik incelemelerde hücresel değ~şiklikleri 4 ana grup

ta toplamak mümkündür(43,63). 

1-Kanser lehine hiç bir degişikligin bulunmaaı~ı hüc

resel değişiklikler. 

2-Diskaryotik hücreler: Aralarında hafif ve orta dere

cede şekil ve büyüklük farkı vardır. Önemli çekirdek 

değişiklikleri bulunur. Çekirdek/stoplazma oranı 

büyi5miiştiir. Çekirdek zarı boyunca kromatin portikül

leri kitleler halinde birikmiştir. 

3-Atipik hücre değişiklikleri: Hücreler arasındaki 

büyüklük ve şekil farkı daha belirgindir. Kromatin 

dağılımı dahada yo~unlaşmıştır. Çekirdek ~arı çev

resinde toplanırlar. Ç/S oranı dahada büyür. Çekir

dek normalden ya büyüktür veya çok küçijktür. Çok 

çekirdekli hücrelereve f~g~sitoza rastlanılabilir. 

Dökülen hücre sayısı dahada artmıştır. 

4-Kanserin kesin oldu~u tipinin tain edilebildi~i 

hiforesel degişiklikler: Hücreler plemorfil: ve ati

pik karakterdedir. Tümörün tipine göre tek tek veya 
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gevşek topluluklar halinde yer alırlar. Kromatin 

da~ılımı yanısıra çekirdekleri bulunabilir. Bun

lar büyük ve eozinofilik oldukları gibi birden 

fazla olabilirler. Ç/S oranı çok ileri deı•ecede 

artmıştır. Sıtoloj~k bulguların değerlendirilme

sinde akciger kanserleri ~enellikle 4 ana grupta 

toplanmıştır(28,32,37,43). 

a-Epidemoid karsinom. 

b-Küçük hücreli karsinom. 

c-Andiferensiye büyük hücreli karsinorı. 

d-Adenokarsinom. 

a-Epidernıoid.( = Yassı Hücreli) Karsinom: 

Atipik malign hücre özelli~inde hücreler tespit edi

lir. Popanicolau ile boyamada genellikle stoplazma içerisinde 

parlak turuncu renkte refraktil, keskin sınırlı, keratin olu

şumu görli.li5r. Hücrenin çekirdegi göri.ilmeyebilir<Gölge hücre

leri). Çok atipik ve pleomorfik hücreler görülebilir(;ı,73). 

!g şeklinde atipik hücreler, büyük, atipik dev hücre

leri ve atipik küçük hücreler bulunabilir. Çekirdekteki hiper

kromazi önemli bir bulgudur. Hücreler çok a_efa tek ·';ektir ve 

stopla.zma. çıkıntıları kaybolmuştur. 

b-Küçük Hücreli Karsinom: 

Çok dar stoplazmslı, hiperkromatik çekirdekli, ufak 

a tipik hücrelerden oluşur. Belirgin antinükleozis ve çekird.ek 

sınırlarında düzensizlik görülür. Hücreler yer yer bir kaç 



26 

hücreden oluşan zincir veya gevşek hücre kümeleri halinde 

görülürler(37,43,73). 

c-Andiferensiye Büyük Hücreli Karsinom: 

Keratinizasyon hemen hiç görülmez. Ço[tu zaman hücre

ler tek tek görülür. StoplGzması de~işik genişlikte, bazende 

dar olur. Genellikle soluk, eozinofilik ve bazofiliktir. Çe

kirdekleri iri ve iyi sınırlıdır. Bir yada birden çok çekir

dekci~i olabilir(64,72). 

a-Adenokarsinom: 

Çok sayıda iyi sım.rlı,üst üste gelmiş, malign atipik 

hücre toplulukları şeklinde bulunur. Stoplazmaları dardır. 

Çekirdeklerinde bir iki çekirdekçik ve orta derecede hiper

kromazi görülür. !yi difereu siye şekillerde hi.icrele:.:ı üniform

dur( 73). Bunlar yuvarlak, oval şekilde, genellikle iri, vaku

ollü stoplazmalıdır. Çekirdeklerin bir kenarında çentik veya 

kıvrımın bulunması oldukça tipiktir. 

P.APORLARIN YORilli·LANMASI: Hücresel de~işikliklerin özel

liklerine göre raporlar 5 sınıfa ayrılır. 

1-Alveol ınakrofajları bulunmuyorsa yetersizclir. Mater-

yal(Tükürüktür). 

2-Teknik olarak yeterli yayma da anormal hücre göz

lenmediğinde sonuç negatiftir. 

3-!nflamasyona baglı metaplezik yahut hiperplastik 

degişiklikler gösteren bronş epitel hücreler görüldü~ü zaman, 

(Benign atipi)dir. 
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4-Şüphe var ama teşhis için yeterli değildir."Bu rapor 

muayenenin tekrar e~ilmesi için uygundur" denilir. 

5-Kanser verdır(pozitif)dir(37,43,64). 

Akciger kanserlerinde sı tolojik olarak pozi ı;if tanı, 

incelenen materyalin miktarı ve sayısına ba~lıdır. Genel olarak 

kesin kanser tanısı için de~işik günlerde alınan balgamın 5 

kez incelenıtiş olması gerekir. Tekr~rlanan sıtolojik incele

melere karşın, kanser tanısına varılamamış koşullarda(Negatif' 

sonuçta) şunlar düşünülür(37). 

a-M.align tümör yoktur. Radyolojik imaj, akcj.gerde baş

ka bir hastalı~ı yansıtmaktadır. 

b-Malign ti..imör vardır. F'akat tümörün çıkmış oldu~u 

bronşun tümörle tıkanmış olmasından dolayı o bölge solunuma 

kapalıdır. 

c-Malign tümör, çıkmış oldugu branşta tam tıkanma 

yapmadığı halde, tümör seviyesinin gerisinde a~ır bir enfek

siyon (Abse, pnömoni, Eroşektazi, vs.) gelişmiş olabilir. En

feksiyon bölgesi solunuma katılamaz. Yada atılan iltihap 

hücreleri, malign hücrelerin nispi sıklı~ını oldukca azal

tır ve sitolojik tanıyı zorlaştırır. 

d-Malign tümör, akcigerin periferik bölgesinden çık

mış olabilir. Periferik akciger kanserlerinde sitolojik tanı 

çok düşü.ktür, 

e-Tümör, radyolojik imajda görü.lenden daha küçük ve 

hatta intraepitelyal bir gelişme halindedir. Bu durumda balgam-
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la atılan hücreler azdır. 

f-Materyal yeterli olmayabilir veya bozulmuş olabi

lir. Önemli bir nokta, Bronşektazi infarktı, vira.l Jınömoni, 

fungal hastalıklar, lipoid pnömoni ve radyasyon deEf,işiklik

lerinde yalancı pozitiflik elde edilebilir. !kinci bir hu

sus, hücrelerin aerodijestif sistemden gelebilece~idir(37, 

43,62). Diger önemli bir husu~ta, hastada pozitif balgam, 

negatif tele varsa; o zaman hasta fıberoptik skopi ile çok 

dikkatli bir şekilde muayene edilmelidir. 

l:'iberoptik bronkoskoplar, kolayca sokulması, hasta

nın kabul edebilmesi, durumu kötü hastalerda yatak başında 

uygulan&bilmesi, segmental ve subsegmental bronşun uksploras

yonu gibi nedenler ile endoskopik biopsi vakalarını dramatik 

bir şekilde artırmıştır. Ancak çok küçük parça alınması se

bebi ile de patolojiatiiçin daha büyü.k güçlükler çıkarmıştır 

( 21'6l~). 



MATERYAL ve N.ETOD 

Son 15 yıl içerisinde (1.1.1975-31.12.1989) Patoloji 

Anabilim .Lıalına ulaşa.n toplam 31. OO()vaka içerisinde akciger 

kanseri tanısı konmuş 182 vaka se.ptadık. Tanı, bu vakaların 

75' ine histopatolojik olarak, 107' sine ise si tolojil: olarak 

(Balgam, bronş lavaji, bronş yıkama sıvısı, torasentez sıvı

sı) konmuştur. 

Metastatik akciger kanserlerini ve akcigerlerden baş

ka yerlere olan metastazları materyalimiz arasına dahil et-

medik. 

Vakalarımız,a ait bilgilerin bir kısmını kürsümüzün 

protokol defterlerinden elde ettik. Arşivimizdeki mevcut va

kalara ait HE ile boyalı preparatları ışık mikroskopu ile ye

niden değ:erlendirdik. 

Klinik bilgileri ise; fakültemiz Araştırma hastanesi 

arşivinden buldu~umuz akciger kanserli 120 hastanın dosyaların-
' 

dan elde ettik(l82 hastanın 120 si). İncelemeler sonucu vaka-

ların histopatolojik ve sitolojik ayrımını, yaşını, hastaların 

geliş semptomlarını, akcigerdeki lokalizasyonunu, sigara içme 

durumunu, mesle~ini, çevresel faktörleri ve cinsiyetlerini 

belirledik. 

Akciger kanserl~rinde histopatolojik olarak tip ay

rımı, Dünya Saglık Ör~ütü (VlliO) ile Kreyberg'in sınıflama

sının modifiye edilmiş şekline göre yapılmıştır. Sitolojik 

ayrım ise, yaygın olarak kullanılan, bronş kanserleri olarak 

tanımlanan histopatolajik tipler esas alınarak yapılmıştır. 



KLİNİK BULGULAR 

Patoloji Anabilim nalı arşiv raporlarından belirle

di~imiz 182 akciger kanseri vakasından, hastahanemizde yat

mış ve dosyalarını bulabildi~:imiz 120 hastanın, dosyalarını 

tetkik ederek klinik verilerimizi tespit ettik. Onların mes

lekleri, geliş yakınmaları, hangi illerden geldikle~i, şe

hir merkezi-kırsal kesimde yaşama durumları, sigara içip 

içmediklerini belirledik. 

Vakalarımızın 45'i ~% 37.5) çiftci, 29'u (% 2l.J-.l) 

işci, 24'ü (% 20) men .. ur, 16'sı (% 13.3) serbest meslek sahi

bi, 6'si (% 5) ev hanıwı idi(Tablo-1). 

Hastanemize müracaatlarındaki yakır..malar; 84 vakada 

(% 70) öksürük, 75 vakada (% 63) balgam çıkarma, 6!i vakada 

(9{ 54) gögüs ağrısı, 52 vakada (% 43) nefes darlıgı, en önem

li ilk dört yakınma idi. Di~er yakınmalar; 34 vakada (% 22) 

istahsızlık, 25 vakada (% 21) zayıflama, 15 vakada (% 13) 

eklem a~rıları, 12 vekada (% 10) çarpıntı, 10 vakada (% 8) 

terleme, 8 vakada (% 7) yutma güçlüğü, 7 vakada (% 6) ses 

kısıklıgı, 6 vakada (% 5) mide a~rısı, 5 vakada (% 4) baş 

dönmesidir(Tablo-2). 

~üracaatların 47 si Erzurum, 20 si Kars, 16 sı Ağrı, 

10 u Artvin, 8 i Erzincan, 6 si Bayburt, 4 ü Van, 3 ü 

Gümüş hane, 3 u Hakkari, 2 si Eingöl, 1 i 1:'uş 'tan olrıuştur 

(Tablo-3). 
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' 
Hastaların 95 i (% 79) şehir merkezlerinden, 25 i 

(% 21) kırsal kesimden müracaat etmiştir. Kırsal kenimde ya

şayanlar, şehir merkezlerindekinin··~!?_ dir.(Şehir m~rkezin-_,, . 
de yaşayanlar kırsal kesimde yaşayanların 3,? katıdır)(Tab-

lo-4). 
.. 

Akciger kanserli 120 hastamızdan, 104 nun sigara iç-

tiği belirlendi(% 87)(Tablo-4). Vakalarımızın yüzde 3 ü si

gara kullanmayanlardc meydana gelmiştir(Tablo-4). 

En fazla lokalizasyon 31 vaka (% 25.8) ile sa~ 

akciger alt labunda olmuştur. Akciger kanserlerinin ikinci 

sıklıkta yerleşti~i akciger bölgesi 30 vaka (% 25) ile, sol 

akciger alt lobudur. Vakalarımızın 26 sı (% 21.7) sol üst 

lobta, 2l'i (% 17.5) sag üst lobta, 12 si (% 10) sa~ orta 

lobta lokalize olmuştur. Yine sa~ akcigerde yerleşen vaka 

sayısı toplamı 64 tür(% 53.3). Sol akcigerde; 56 vaka lokali

ze oldu (% 46.7). Sa~ akciger lokalizasyonunun, sol akciger 

lokalizasyonuna oranı= 0.533/0,467 dır(Tablo-5). 

Klasik olarak akciger kanserlerinin seg akc~gerde, 

sol akcigerdEn daha sık lokalize oldu~:u bilinmektedir(41). 

Hastanemiz arşivinden 120 primer akciger kanserli 

hastaya ait dosyaların incelenmesinden elde edilen meslek-

ler yakınmalar, sigara kullanma alışkanlıgı, şehir-kırsal 

kesimdeki sıklığı, lokaliz2syon ile ilgili bilgiler aşa~ıda 

tablolar halinde verilmiştir. 
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Tablo:l-Primer Akciğer Kanserlerinin Mesleklere 

Göre Da~ılımı 

Nieslekler Çiftci tşci Memur Ev Hanımı Serbest 1IOPLA~r 

Vaka sayısı 45 29 24 6 16 120 

Yüzdeler(9(.) 37.5 24.1 20 5 13.5 100 
.. ------ -~-·-·---

Tablo:2-Yakınmaların Görüldükleri Vaka Sayıları 

ıl 
f 
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Tcıb lo-3: Yakaların !ııere Göre Da~ılımı. 

f 1 t ı J l 

1 f 
J 

İller 
1 l l 

1 1 Pı:l 

1 
z z 

f3 c:ı:: < 8 

f 
•H 

o ~ 15 ..:l ~ ~ @§ z z u-.,-. :o 1 
ı:r.ı H ·H ·~ :;:J ~ t!I ~ ..:l 

tN ~ p:: tN ;~ Ul'ı ;.:!i ;:::; ;::...; ı:ı... 

~ 
>(.'.) ffi 8 < p •H ~ ~ o ::.:: < ~ t!I p:ı ~ p:ı 8 

-
Yaka sayısı 47 f 20} 161 8 f 10 3 l 6f ıf 2 J 4 J 3 1120 J 

Yaka 

Tablo-4:~ehir M"erkezi-Kırsal Kesimde Yaşayanlar 

Sigara İçenlerin Sayı ve Yüzdeleri. 

Yerleşim Alanı Sigara 

Şehir Kırsal !çen- İçme-

merkezi Alan %, ler 1 % yenler . 
-·-

sayısı 95 79 25 21 120 lOf.;. 87 16 
·' 

% 

13 120 
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Tablo-5 :Akciğ:er Kanserlerinin Lokalizasyonlerının 

Loblare Göre Da~ılımı 

Sa[!' Akci~:er bol Akcit:er 
Lokalizasyon Ust Orta Alt Ust Alt 

Lop Lop Lop Toplam Lop Lop Toplam 
---
vaka sayısı 21 12 31 64 26 30 56 

Totalin(~:) 17.5 10 25 53.3 21.7 25 46.7 

Herbir a.c 
a.e % 33 19 48 100 47 53 100 

!ki a.c de % 53.3 46.7 
----

Biopsi spesmcnleri nde; akci~er kanserleriniıı yi..1zde 

89.4 ü erkekte (67 vaka), yüzde 10.6 sı kadınlarda (8 vaka) 

görülml:ştiir(Tablo-6). 

Totalin içerisinde erkeklerde epidermoid karsinom 

yüzde 37.3 tür. ~akroskopik özel 

Vakroskopik özellikleri: Genelinde bronş ile ilişki-

si belirgin, sınırl&rı düzensiz, gri beyaz yada sarı beyaz, 

geniş antrokoz pigrıı.ent alanları ile büyük çaplı olanlarında 

daha yaygın sarır:ıtırak nE:.kroz odakları, bir kısmında kavitas-

yon izleyen noduler özellikle tümör kitlesi şeklindedir(Resim 1). 

~J.ikroskopik özellikleri: Mononükleer il tihahı infi 1 t-

rc:syon gösteren va.skülcr bağ dokusu ile birbirinden ayrılan, 

iri,hiperkromatik, belirgin nukleollere sahip çekird~kli,dar, 
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parlak eozinofilik stoplazmalı, intersellüler ba~laııtıları. 

seçilebilen, t2k hücre keratinizasyonu, atipik mitoz göste

ren yassı epitel h~crelerinin, yuvalar, trabeküler yapılar 

oluşturduğu tünöral gelişim izlendi. Vakaların bir kısmın

da geniş nekroz alanlarına rastlandı(Resim 2). 

Küçük hücreli karsinom oranı yi.izde 28 idi(Tablo 6). 

Makroskopik özellikleri: Kapsüllü gibi, ete benzer, 

ansefaloid görünümde, bronş duvarını infiltre ve harap etmiş, 

ço~unda nekroz olanları bulunan, nodül şeklinde tümörlerdir. 

Mikroskopik olarak: Az miktarda lenfoplazmosifer il

tihabı infiltrasyon gösteren fibrovasküler stroınada, yuvar

lak, hiperkromatik, lenfositten biraz büyük, stoplcı.zm.:ı.ları 

seçilemeyen hücreler, fusiform nukleuslu, stoplazması ko

layca seçilebilen yada poligonal şekilli, ilk ikisin~ naza

ran geniş ve eozinofilik stoplazmalı, kronatin da~ılımı ince, 

soluk çekirdeklere sahip hücrelerin; solid yapılar, trabekül 

yapıları, psödorozet ve glandüler yapılar oluşturdul';u; geniş 

nekroz alanları içeren, çok sayıda atipik mitoz gösteren tü

möral yapı izlendi. Vake.ların bir kısmında, damar duvarların

da nekroz ve çok az bir kısmında, solid hücre kümelerinin 

inc8 fibrovaskül8r strona ile lobullere ayrıldıgı görüldü 

(Resim 3-4). 

Bronkoal veoler karsinornaya yüzde 2. 7 oranın0.a rast

ladık( Tablo 6). 



36 

Makroskopik özellikleri: Akciger periferinde, bron

şioller ile il~şkili gri-sarı görünümlü, küçük çapta, pe~ 

çok azında küçük kavite seçilen nodüller şeklindedir. 

Mikroskopik olarak: Bol fibraclastik stroma içerisin

de, septumların korunduttu, yüksek silindirik,nukleusları 

bazalda yerleşik hücrelerin döşedi~i alveol yapıları olu~

turan tümöral gelişim izlendi. Bir kısmın da alveoller içe

risinde bol miktarda müsin gölçükleri izlı=mdi. 

Bronş kaynaklı adenokarsinoınlar (= Di~er adenokar

sinomlor) yi.izdo 6.7 oranında görü.ldli.(Tablo-6). 

Makroskopik özellikleri: Periferik yerleşimli her

hangi bronşiolle ilişkili görf lweyen, plevreyı infiltre et

miş, genelde 2-3 cm çapında, sı~lıkla kesit yüzeyinde ant

rakotik nedbe alanı izlenen, yuvarlak, sınırlı gelişim şek

lindeair. 

Mikroskopik olarak: Az miktarde, başlıca lenfositler~ 

den ibaret iltihabi infiltrasyon gösteren. stronada, hiperk

romatik, pleomorfik çekirdekli, silindirik hücrelerin döşe

di~i, sırt sırta ver~iş gland yapıları oluşturan tümöral 

gelişim izlendi. Vakaların bazısında, tümBrü füeydane geti

ren hücreler solid. yapılar oluşturmuştu. Bazılarında içle-

ri müsin dolu glandlara rastlandı(Resirrı_ 5-6). 

Seri~izde; büyük hücreli andiferensiye krırsinom 

yüzde 2.7 oranında görüldü(Tablo 6). 
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Makraskopik özellikleri: Düzensiz sınırlı, gri-beyaz, 

nekroz odakları içeren sert nodül şeklindedir. 

Mikroskopisinde: 0eniş nekroz alanları içeron, mono

nükleer iltihabi infiltrasyon gösteren stromada, herhangi 

bir yapı oluşturmayan, iri, vezikü.ler nukleueıu., geniş, ezoino

filik stoplazmalı atipik hücrelerin diffüz da~ılım göster-

di~i tümöral yapı izlendi. Diger vakada strcm~ oldukça azdı. 

Adenoskuamöz karsinomun tüm histopatolojik seri içe-

risindeki oranı yüzde 5.4 ola.u(Tablo-6). 

Makroskopik özellikleri: Akci~erin periferiı~e, kesit 

yüzeyinde skar alanları içeren parlak sarı alanlar, nekroz 

gösteren nodüler yRpı şeklindedir. 

Wikroskopisinde: Geniş nekroz alanları ve yer yer 

lenfoplazmosi ter iltihabi hücre yı~ılması gc5steren stroma da, 

skuamöz farklılaşma gösteren, belirgin nukleollere sahip, 

eozinofilik stoplazmalı, atipik h~crelerin gland yapıları 

oluşturduğu, yuvalar meydana getirdi~i tümöral gelişim iz-

1 endi (Resim 7). 

Dev hücreli tarsinomun görülme nispeti yi.izde 4 tür 

(Tablo 6). 

Makroskopi k olarak: Düzensiz kene.rlı, kiiçiik nekroz 

odakları içeren, gri-sarı nodü.l şeklinde idi. 

Mikroskopisinde: Yotr;un lenfosit infiltrasyonu gös

teren fibroblastik stroma içerisinde yer yer belirgin gland 

' ·.I 
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yapıları oluşturmuş, yer yer diffüz da~ılım 5österen hiper

kromatik, iri, düzensiz çekirdekli, geniş eozinofilik stop

lazmalı hücrelerin (bir kısmı multin~kleer) meydana getir

dit';i tümoral yapı izlendi. Nekroz alanları görUldü(Pesim 8). 

Karsinomarkom; yüzde 1.3 olar8k görUldü(Tablo 6). 

Makroskopik özellig;i: Gri beyaz, nispeten yumuşak 

labuler görünürr.dedir. 

Mikroskopisinde: Ödemli, kısmen vasküler, geniş nek

roz alanları, ~iks tipte iltihabi infiltrasyon göst~ren stro

mada, fusiform şekilli, hiperkromatik, hafif pleomorfizm gös

teren, dar, eozino filik stoplazmalı, sarkomntöz alanlar ve 

bunlar ile kcırışu::ış, düzP-nsi.z, iri, hipcrkromatik nukleuslu, 

geniş eozinofilik stoplazmaJ.ı, skuanöz hücrE)lerin n:ı:;ydana 

getirdiği solid al~nlardan ibaret tünöral gelişim izlendi 

(Resim 9). 

M.aling mezensimal tümör ise yüzde ı. 3 tü(Tablo 6). 

Makroskopik özellikleri: Geniş nekroz alanları gös

teren, akcigerin orta kısımlarında gri-sarı, dilzensiz ke

narlı, nodüler yapı. 

Mikroskopisinde: Geniş nekroz alanları ve miks tipte 

iltihabi infltrasyon gösteren, ko:lajenize ba~ doku stroma 

içerisinde, partüel bantlar-. oluşturan, düzensiz kenarlara 

sahip, iri, hiperkromatik,oldukça pleomorfik hücrelerden 

ibaret tünöral gelişim izlendi. 
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Kadınlarda, totalin içerisinde epidemoid karsinom 

yi.izde 1. 3, kli.çFk hücreli karsi nom yiizde 6.?, bronş kaynaklı 

adenokarsinomlar yüza.e 1. 3 ve adenoskuamöz karsinom yüzde 

1.3 oranlarında görüldi.i(Tablo 6). 

Brkeklerde histopatolojik tiplerin görülme yiizdeleri: 

Epid.emoid karsinomlcrda yüzd.e 41.8, küçük hücreli karsinom

larda yüzde 31.3, bronkoalveoler karsinomlarda yüzde 3, di~er 

( Bronkojenik) odenokarsinomlarda yüzde 7. 6, bi..1yük hücreli 

andiferensiye karsinomlarda yüzde 3, adenoskuamöz kRrsinom

lc.•rda yi~zde 5.9, dev hücreli karsinomle.rda yüzde 4.Lt-, karsi

noserkornlarda yüzde 1. 5, meling rrı.ezcnkinıe.l tümörlerde yüz-

de 1.5 oldu(Teblo 6). 

Histopatolojik tiplerin görli.ldi.ikleri ortalama yaş: 

Epidermoid ke.rsinomlar için 57, kü.çi;k hücreli karsinomlar 

için 55, bronkaalvcsler karsinomlar için 50, di~er(=Bron

kojenik) adenokarsinomlar için 52, büyiik hücreli amliferen

siye karsinom.lar için 52 ve adenoskuamöz karsinomlar için 

54 tür(Tablo 6). 

Kadınlarda; epidermoid karsinomlar yüzde 12.5, kü

çük hücreli karsınomlar yi.izdc 62.5, bronkojenik adenokarsi

nomlar yiizdc 12.5, adenoskuuoöz k~rsinoml~r yüzde 12.5, 

olarak görüldü. Görüldükleri ortalama yaşlarda sırası ile 

53,51,50 ve 53 oldu(Tablo 6). 

Histopatolojik tipler arasında erkek (%)/Kadın(%) 

. d k ı d 28 • 7 k" "k h'' 1. oranları: Epidermoı arsinom ar a --I--, uçu ucre ı 
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karsinomlarda-~f~-, diğer aden::>karsinomlarda (=Bronkojenik) 

7. 2 d k .. k . 1 d 4 • 1 h" t t ı .. k k ---- a enos uamoz arsınom ar a ----, ıs opa o OJı va a-
l 8 .66 1 

ların tü.mü içerisinde ise, ---- oldu(Tablo ?). 
ı 

Histopatolojik 75 vakamızın 67 sinde yaşlar belirle-

nebildi. Buna göre erkeklerde 20 yaş altında akcige~ kanser

lerine rastlanılmadı.(20-29) Yaş grubunda 1(% 15), 30-39 yaş 

grubunda 4 (% 6.6), 40-49 yaş grubunda. 11 (% 18), 50-59 yaş 

grubunda 18 (% 29.5), 60-69 yaş grubunda 24 (% 39.5), 70-79 

yaş grubunda 2 ( ~~· 3.4), 80-89 yaş grubunda 1 (% 1.5) vaka 

tespit ettik. Kadınlarda bu da~ılım şöyle oldu: Kırk yaşın 

altında vakaya rastl&nılmadı. 40-49 yaş grubunda 2 (% 33.3), 

50-59 yaş grubunda 1 (% 16.7), 60-69 yaş grubunda 2 (%33-3) 

ve 70-79 yaş grubunda 1 (% 16.7) vaka tespit ettik. Kadın_ 

larda 80 yaş Üzf:rinde vaka görülmcdi(Tablo 8). 

Epidermoid karsinomlarda diferensiyasyon tain edildi. 

Buna göre; yüzde 51.7 si (15 vaka) orta derecede diferensi

ye, yüzde 31 i (9 vaka) az diferensiye, yüzde ı7.3 ü (5 va

ka) iyi diferensiye idi (Tablo 9). 

Küçük hücreli ksrsinomların, yüzde 50 si lenfosit 

benzer hücreli, yüzde 23 ü fusiform hücreli, yüzde 27 side 

poligopal (= intermedier) hücreli tipti(Tablo 9). 
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Tablo:6-Histopatolojik Tiplerin Görülme Yüzdeleri 

Ortalama Yaşlar. 

Histopatolojik 

Tipler 

-
Vaka sayısı 

Totalin(K+E)% 

Erkerler 

~ !çerisindeki% 
flj 

Görüldüğü 

Ortale.r:ıa Yaş 

Vaka Sayısı 

Totalin(K+E)% 

Kadınlar 
z 
H !çeri sindeki% A 
<1! 
~ 

Görüldügü 

Ortalama Yaş 

f 
rrj 
•r-l 
o e e o 
f..i r.:: 
Q) •r-l 
rrj u.ı 
·rl H _.. ro 
Pil ~ 

28 

37.3 

41.8 

57 

1 

1.3 

12.5 

53 

·rl 
.-ı 
Q) 

H 

r· ~ o 
r.:: 

~ ·rl 
:::ı u.ı 
O> H 

:::ı til 
~~ 

21 

28 

31.3 

55 

5 

6.7 

62.5 

51 

H 
<il 
.-ı 
o 
Q) 

f ~ E 6 o 
J M ·~ 
f r.:: u.ı o H 

H ro 
r.ı:ı ~ 

2 

2.7 

3 

50 

-

-
-

-

1 
·rl 
Ul 
H 

'~ 
J~ 
1 " 

H ro 
Q) .-ı 

ııı.o e 
•rl o 
A r.:: 

5 

6.7 

7.6 

52 

1 

1.3 

12.5 

50 

' r t ! 
f .;i ! 

f ~ l ~ 

f .~ 8 
;r0 .o I 
I r.:: r.:: ' 
r < ·r-l ' 1.rı ~ l 
rcri ~ r~ H E T .-ı l ~ r:::ı 

ı~ 
o Q) ro 1 <il Q) r., r · f H E 

1 ~ 
,~ 

~ •r-i ..!.{ o o o 
Ul (/l r.:: :;:j r.:: 

J.~ :~ ..!4 r.:: o ·rl ::q ·rl 

:::ıa>lr.::ro 1 u.ı rı:ı l 
~ H O> H J ~ H 1 H r4 s I L::ı °' "° ro °' ro til ro :::J 

lr.t:ı Cı-i <ı:l ~ A ~ ~ ~ E-ı 
' 

2 4 3 l l 67 

2.7 5.4 4.0 1.3 ı.3 89. 

3 5.9 4.4 1.5 1.5 100 

52 54 - - - -

- 1 - - - 8 

- 1.3 - - - 20.6 

- 12.5 - - - ıoo 

- 53 - - - -

4 
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Tablo:7-Histopatolojik Tiplerde ve Totalde 

Erkek / Kadın Oranları 

Histopatolojik 

Tipler 

ı 1 1 ı ! 28.'ı '.:.:.1 - 5.1 - ,4.11 - - -ı 8.66 

l 1 lı 11 11 1 ! 1 
Erkek 

Kadın 

Tablo:8-Histopatolojik VakQların Cinsiyt ve Yaş 

Gruplarına Gö~e Da~ilırnı 

Yaş Grupları 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 TOPI1AM 

Vaka sayısı 1 4 11 18 24 2 1 61 

Yüzde 1.5 6.6 18 29.5 39.5 3.4 1.5 100 

Vaka sayısı 2 l 2 1 6 

Yüzde 33.3 16.7 33.3 16.7 100 



orj 
ı 

·r-l 
o E s o 
H ~ 
Q) ·r-l 

orj Ul 
•rl H 
ı:ı. ro 

P:l ~ 

·r-l ...... 
Q) 

H 
() 

:::ı e ::c: o 
ı;: 

~ ·rl 
:::ı tll 
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:::ı ro 
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Tablo:9-Epidcrmoid Karsinonılarda Diferensiyasyon, 

Küçük Hücreli Kanserlerde Subtipler. 

Vaka 
Sa~ısı. Yüzd~ 

Az 9 31 
~ 
o 
>.. 15 51.7 Ul 

Orta tı1 
>.. 

•rl 
r.o 

5 17~3 ı:l !yi Q) 

H 
Q) 

Cf...t 29 lOO.o •r-l Toplam ı=ı 

Lenfosit benzeri hücreli 13 50 

:B\ısiform hücreli 6 23 
H 
Q) 

...... !ntermedier hücreli 7 27 ı:ı. 
•rl 
.µ --.g Toplam 26 ıoo.o 
u.ı 

S!TOLOJ!K BGLGULAP. 

Bitoloji vakcüarının (107 vaka), yüzde 81..3 Ü (87 va

kcı.) erkeklerde, yi5z,de 18.7 i kaa.ınlarda (9 vaka) görülmüştür 

(Tablo 10). Erkeklerde tüm sitoloji vakala.rı içerisinde cpider

rnoid karsinom yüzde 51.4 nispetinde görüldü(Tablo 10). 

Uikroskopik olerak; iri, hi~erkronatik 1 kronatin da

V,ılımı yotı';unls~mış, di..izensiz kenarlı, belirgin nllkleoluslu 

çekirdeklere sahip; veniş, parl&k eozinofilik stoplrızmalı, 

atipik tiimör hücrelerinden ibe.rettir. Vak.: lc:rın çoı"l;unda. geniş 
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nekrozlar ve henosiderin yüklü histiositler görüldü(Resim 10). 

Küçük hücreli karsinomların görülme yüzdesi 22.4 oldu 

(Tablo 10). 

Milrrösköplsind.e: Yo[ıun; m.iks tipte iltihabi hücrelerin 

hak;i rrı gJ,ÇJµ!i';ı:ı, zç,m;i, ndeı 1 stopl.ı:ı.zme lar:ı. ve nükleer ayrJ.ı d:;:ı.ls rl. se

çi lcmeyen, k:LSU1€Il pl(;.Ooorfi.k, P,ipEı~k~oma,t;:I,k nµrle.usla,;ı'.'a, se,~ 

hip; lenfositten biraz bt~yükçe hücreler ya dcı deha buyt:k, kro-

ma tin füır1ııtrı1 inoe; düzensiz nukleuslara sahip' eozinofi lik ' 

stoplo.zroe.s:ı. az, poligonal şekilli hiforelerden ibe.rett.ir. Vaka-
1 or:ı.n hem.en tamam:ı.na ye.k:ı.n:ı.nda nekroz görüldü(Bes:i.m 11). 

Adenokersinomlarl.n seri içerisindeki görülm0 oranl. 

yüzde 7.5 oldu(Tablo 10) • 
.Mikroskopisinde: Nukleolusları seçilebilE.:n oval yada 

yuvarlak, veziküler nukleuslu, geniş, soluk boyanmış stoplaz-

malı hücrelerin, belirgin llimenleri bu.lunma.yan glanc. yapıla

rı yahut kümeler oluşturdu~u gBrtildfi(Pesim 12). 

vakaların totalinde, kadınlarda bu oranlar sırası ile 

yUzde 12.2, yUzde 2.8, yüzde 3.7 oldu. 

Yalnız erkeklerde: Epidermoid kcı.rsinom yüzde 63. 2, 

küçük hücreli ke.rsinom yi.i.zde 27.6, adenokarsinom yüzde 9.2 

lik oranlarda görüldü. Kadınlarda bu oranlar sırası ile yüz-

de 65, yüzde 15, yüzde 20 dir(Tablo 10). 

ıvıikroskopik tiplerin görüldükleri ortalama yaşlar: 

Erkeklerde, epidermoid karsinomlarda 55, küçük hUcrcli kar

sıno~larda 54, adenokarsinomlarda 50 dir. Ortalema yaşlar 
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kadLJ.larda 49, 51 ve 50 oldu(Tablo 10). 

Serimizde erkek/kadın oranları: Epidermoid karsinom

1 d 4.2 k'' "k a.r a ----, t.~çu hilcreli karsinomlnrda !Q~g-, adenokarsinom-
21 

larda---
1 

ıd A t .. . t ı . . . . d 4 • 49 b 1 o u. ynı oran um sı o OJı serısın e --- u un-
1 1 

du(Tablo 11). 

Erkekl8rde mikroskopik tiplerin, 6 si 30-39 yaş gru

bunda (% 6. 9), 8 i 40-49 yaş grubunda(% 9. 2), 38 i ~i0-59 yaş 

grubunda (~l· 43.7), 30 u 60-69 y&ş grubuna.a (% 34.5), 5 i 

70-79 ya~ grubunda (% 5.7) görüldü. Kadınlc.rda ise; 3 ü 

30-39 y2,ş grubunda c~·· 15)' 4 Ü 40-49 yaş grubunda (% 20)' 

7 si 50-59 yaş grubunda (% 35) ve 6 sı 60-69 yaş grubunda 

(% 30) görüldü (Tablo 12). 
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·rablo: 10-Si tolojik VakD.1arın Tiplere Göre Du~ılımı 

ve GBrüldilkleri Ortalama Yaşlar 

Sitolojik Tipler 

TOPLAM 

Vaka sayısı 55 24 - 8 8'1 

Totalin (Y.+E)% 51.4 22.4- - 7.s 81.3 

63.2 27.6 - 9.2 ıoo.o 
Erkekler 

il1çerisindeki % 

55 Görüldüğü 54 - 50 -
Ortalama Yaş 

Vaka sayısı 13 3 ":"" 4 20 

Totalin(K+E)% 12.2 2.8 - 5.7 ıs.7 

--· ..._..,_, ___ 
Kadınlar 65 15 - 20 100 

z İçerisindeki % 
H 
p 

~ Görüldüğü 
49 51 - 50 .. 

Ortalama Yaş 
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Tablo: 11-Tiplere Göre ve Totaıa.a Erkek/Kadın 

Oranları. 

-
f Sitolojik t ı:! 

•rl 

1 

ı::: 
•r-1 

Tipler El rJl 
•r-1 •rl CD o ·r-1 
.....ı .....ı >.. ı:! F-ı 
(!) (1) ·rl ·r-1 Q) 

'° $ F-ı rJl !il Ul 
•rf C) ı::: F-ı 
o e ::;i e ::;i <lJ El ' 

rı:I rl 
e o ı:ı:ı o ı:ı:ı F-ı o 

f 
~ •ı-:ı Q) 

H ı:: ı:: Q) ı::: o '° Q) ·ri ~ 
.... ~ CH ·rl o .....ı ı:: 

'° Dl Dl :s; •.-l ta ı::: o ::;:1 
·r-1 F-ı O> ı:.ı '° F-ı Q) 

""" :~ p. «1 ::;:1 ro ::;:1 ı:: <l'l '° ·r-1 
p;ı ~ ~ ~ ı:Q -cı: ~ < Ul E-ı 

' 
' 

Erkek 4,2 10,2 - 2 4.49 
- - -- -

Kadın ı l 
1 

1 1 

--- --

Tablo:l2-Vakaların Yaş Gruplarına Göre Da~ılımı. 

Yaş Grupları 20-29J30-39}4ü-49,50-59f60-69 70-79 80-89 TOPLAM 

Vaka 
~ Sayısı - 6 8 38 30 5 - 87 
~ -
~ Yüzde - 6.9 9.2 43.7 34.5 5.7 - ıoo.o 

Vaka 
z Sayısı - 3 4 7 6 20 H - -
~ 

Yüzde - 15 20 35 30 - - ıoo.o 



Resim 1: Epidermoid Karsinom(Prot. 753/88). 

Resim 2: Epidermoid Karsinom. Ort~ derecede diferen

siye (HE.130X, Prot. 328.1/87). 



Resim 3: Küçük Hücreli Karsinom. Lenfosit Benz6ri 

Hücreli Tip(HE.40,62X, Prot. 706/1989). 

Resim 4: Küçük Hücreli Karsinom, Fusiform Hücreli 

Tip (HE.40,62X, Prot.lOlB/88). 



• 

Resim 5: Adenokarsinom (Müsinoz)(HE. 13ox, Prot. 

818.lA/89). 

Resim 6: Adenok&rsinom (HE.40.62, Prot. 446A/87). 



Resim 7: Adenoskuamöz Karsinom (HE.130X, Prot. 

1094/86). 

Resim 8: Dev Hücreli Karsinom (HE.130X, Prot.1837/ 

78). 



Resim 9: Karsino Sarkom(HE.40.62X, Prot.2444/84). 

Resim 10: Epidermoid Karsino~(HE.130X,Prot. 3186/ 

90). 



Resim 11: Küçük Hücreli Karsinom(HE.130X,Prot. 

4207/87) • 

• 

• 

• 

Resim 12: Adenokarsinom (HE.130X,Prot~ 270/90). 



TARTIŞMA 

Toplam 182 vakanın hastane arşivinden dosyalarını bu

labildi~imiz 120 hastanın meslekleri hakkında detaylı bilgi 
akciger 

elde edemedik. Ancak/kanserleri en sık 45 vaka (% 37.5)ile 

çiftcilerde, ikinci sıklıkta 29 vaka (% 24.1) ile isçilerde 

ve en az sıklıkta 6 vaka (% 5) ile ev hanımlarında görüldü. 

Serimizde, 84 vakada (% 70) bulunan öksürük, en sık 

karşılaşılan yakınma oldu. İkinci sıklıkta karşılaştı~ımız 

belirti, 75 vaka ile (% 63) balgam çıkarmadır. Gö~üs a~rısı 

akciger kanserlerinde karşılaştı~ımız üçüncü temel semptoru-

a.ur( 65 vaka, % 5LJ.). Bunları sırası ile: 52 vaka ( 9(; 1~8) i 1 e 

nefes darlığı, 3lJ- vaka (9h 28) ile halsizlik, 27 vakc ... (% 23) 

ile hecoptizi, 26 vaka (% 22) ile istahsızlık, 25 vaka (% 21) 

ile zayıflama, 15 vaka (~:'.- 13) ile eklem a~rıları, 12 vaka 

(% 10) ile çarpıntı, 10 vaka (% 8) ile ses kısıklı~ı, 6 va

ka (% 15) ile mide a~rısı ve en az sıklıkta 5 vakada (% 4) 

bulunan başdönmesi izledi(Tablo 2). 

Akciger kanserlerinde en sık görülen dört yı.kınma: 

öksürük, balgam çıkarma, gögüs ağrısı ve nefes darlıgıdır. 

Bu semptomlar akciger kanserleri için spesifik de~ildirler. 

Çarpıntı, ses kısıklı~ı, eklem a~rıları, baş dönmesi, mide 

a~rıları muhtemelen kanserin meydana getirdi~i komplikasyon-

la.r sonucudur. 

Hastanemize en çok müracaat 47 vaka (% 39.ı) ile 
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~rzurum ilinden olmuştur. 16 vaka (% 13.3) ile Kars ili ikin

ci sıradaaır. En az müracaat 1 vaka (% 0.8) ile Muş ilinden

dir(Tablo 3). Müracaat sayısı, illerin hastanemize olan uzak

lı~ına bat,lı olarak de~işmektedir. Onun için bu konuda bir 

yoruma girmedik. 

Hastalarımızın 104 ü (% 87) sigara içmekted~r(Tablo 4). 

Bu oran Auerbach ve arkadaşlarının(36) yaptı~ı iki ayrı ça

lışmada yüzde 80 bulunmuştur. Rosai Jaan'a (64) göre bu oran 

küçük hücreli kanserler için yüzde 85 tir. Wynder ve Grahom 

( 77) akciger ka.nserlerinin yalnız yüzde l. 3 ünde sigara kul

lanma. alışkanlı~ının bulunmadı~ını septadılar. 

Andrew's, J.L.Jr.Bloom,S.(l) yaptıkları çal~şınada 

akciger kanseri sıklı~ındaki sürekli artıştan sorumlu en 

önemli faktörün sigara kullanımı oldu~unu buldular. Elde et

ti~imiz yüzde 87 lik sigara kullanma alışkanlı~ıda aynı so

nucu desteklemektedir. 

Toplam 120 olgumuzun 64 ü (% 53.3) sa~ akcigerde, 

56 si (% 46.7) sol akcigerde lokalize olmuştur. Lokalizas

yonun sağ akcigerde, sola nazaran dah~ fazla olması, sag a

na bronşun sol ana branşa nazaran akcigere daha dik açı ile 

girmesi ile açıklanabilir. Klasik olarak kanserlerin, sa~ 

akcigerde daha çok yerleştigi bilinmektedir(41). 

Erkeklerde, en sık görülen akciger kanseri 28 vaka 

ile total içerisinde yüzde 37.3 lük (kendi grubu içerisinde 
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o/v 41.8) bir oranla epidermoid karsinom oldu. Bunu 21 vaka 

i lE· totalin içerisinde yüzde 28 lik (kendi grubu içerisinde 

% 31.3) bir oran ile küçük hücreli karsinom, 7 vaka ile to

talin içerisinde yüzde 9.4 lük (kendi grubu içerisinde %10.6) 

bir oranla adenokarsinom (Brankoalveoler t diğer adenokarsinom

lar) izledi(Tablo 6). 

Kadınlarda en çok görülen 5 vaka ile totalin içeri

sinde yüzde 6.7 lik (kendi grubu içerisinde % 62.5) bir oran

la küçük hücreli karsinom oldu. Bunu 1 er vaka ile totalin 

içerisinde yüzde 1.3 lük (kendi grupları içerisinde % 12.5) 

eşit oranları ile epidernoid karsinom, ade~okarsinom ve 

adenoskuamöz karşinomlar izledi(Tablo 6). 

Biopsi serimizde: ~n fazla görülen akciger kanseri, 

epidemoid karsinomdur(~~ 38.6). Bunu sırası ile küçük hücre

li.· karsinom (% 34. 7), adenokarsinom(9{ 10. 7) ve büyük hücreli 

andiferensiye karsinom (% 2.7) izl.edi(Tablo 6). 

Bu oranlar Hacıhanefio~lu U~ur'un (37) serisinde sı

rası ile yüzde 43, yiizde 26.5, yüzde 17.8 ve yüzde 12.6 ol

muştur. Yesner ve arkadaşlarının(76) çalışmasında ise bu 

oranlar yüzde 35-50, yüzde 20-25, yüzde 15-35 ve yüzde. 10-15 

tir. Aynı or.anlar A!1drews,J.L.ve arkadaşlarının çalışmaların

da yüzde 20, yüzde 13, yüzde 38, yüzde 15 bulunmuştHr. Buldu

~:umuz neticeler Hacıhanefio~ll.'.l (37), Yesner ve arkadaşle.rı 

(79) nın çalışmaları ile uyumludur. 
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Serimizde 1 tane karsinosarkonı.a . rastladikl.ı Karsi-

nosarkomlar, periferik ve endobronsial olmak üzere iki tip-

tir. Endobronsial tipte karsinomatöz kOmporıent yüzde 91 

oranında skuanözdür. Perifirek tipinde ise yüzde 50 oranın

da glandulerdir(72)- Vakamızda karsinomatöz konpenert skua-

ocza.ü. 

Histopatolojik ti~lerin görüldükleri ortalama yaş

lar: Erkekte, epidermoid karsinomda 57, küçük hücreli kar

sinorııda 55, diger aderokarsinomlı.::;.rda 52, adenoskuaniizde 54 

oldu. Kadınlarda ise, sırası ile 53, 51, 50 ve 53 oldu. Ka

dınlarda akciger kanserlerinin görüldü~ü ortalama yaş erkek

lere göre daha. küç.üktür. Epidermoid karsinom dif1;er tiplere 

nazaran daha ileri yaşlarda görülmekteair. Büyük hücreli 

andiferensiye karsinomun görüldügü ortalama yaş 60 tır(50). 

Erkek (%)/Kadın (%) oranları: Epidermoid karsinom

larda gİ~z, küçük hücreli karsinomlarda ~İg-, di~er adeno-

karsinomlarda (= bronkojenik) 211, adenoskuamöz karsinomlar

da 4.1, dır. Tüm histolojik vakaler içerisinde Ş.66 olmuş--r 1 
tur( Tablo 7). 

Akciger kanserleri için erkek/kadın oranı Andrews,J.L 

(1) nin 1957-1960 yıllarını kapsayan çalışmasında 6.8 , 
ı-

1977-1980 yıllarını kapsayan çalışmasında 1.8 dir. Andews in 
ı

çalışmelarından kadınlarda akciger kanseri görülme sıklı~ı-

nın, erkeklere yaklaştığı sonucu çıkar. Serimizdeki .§.:..§§. 
1 

lik oran ise Andrews'in çalışmalarının her ikisindeıı de 
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büyük bir orandır. Bu orana.a, çalışma alanımız içer.:~sinde, 

akciger kanserlerinin kadınlar da oldukça daha az eörüldü~ü 

anlaşılmakta.dır. 

E/K oranı epidermoid karsinomlarda en yüksek, ade-

noskuacbz karsinoml&rda en dilşüktUr. 

Hacıhanefio{1lu U~.ur(37) un çalışmasında, E/K oran

ları epidermoid karsinomlarda 11 .6 , küçük hii.creli J:arsinom-
1 

lcır a.a 9.8 ve aderokarsinomlar da 1.9 olmuştur. Histopatolo-,_-- -ı.-

jik tipler dikkate alınmadıtında bu oran ~ dir. Bizim 

elde ettif1;imiz sonuçlar HacıhanefioP:lu 'na göre epidermoid 

karsinomda yaklaşık 2.5 kat, küçilk hücreli karsinomlarda 2 

kat, adenokarsinomlarda 3 kat fazla gerçekleşirken, totalin

deki sonuçta birbirlerine yakın olmuştur. Buldue;umuz yüzdeler, 

ye.lnız bronkojenik kc..rsinomlar ( epidermoid karsinom, küçük 

hücreli karsinom, adenokarsinom, büyük hücreli andiferensiye 

f.:arsinom) için değil, n~dir vakalarıc.a kapsayacak bj.çimde 

hesaplanmıştır. Netice olarak, bizim oranlar gerçek~e 

Hacıhanefiotlu' nun elde ettiği orarüardan yukarıda verdigimiz 

ketlardan (2,5,2,3) biraz daha fazla olarak gerçekleşmiştir. 

Bunu, çalışma bölgemizde he.va kirlilii$inin çok ileri bo;yut-

lara ulaşme,mış olması, kadınlarımızda sigara içme alışkan-

lı~ının erkekler kadar yaygın olmauası ile açıkl&yabiliriz. 

Erkeklerde vakaların ço~u (24 vaka) 60-69 yLş gru

bunda görüldü. Bunu 18 vaka (% 29.5) ile 50-59 yaş grubu, 
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11 vaka (% 18) le 40-49 yaş grubu, 4 vaka (% 6.6) iie 

30-39 yar~ grubu, 2 vaka (% 3.4) ile 70-79 ve birer vaka 

( % 1. 5) ile 20-29, 80-89 yaş grubları izlemiştir. Vakaların 

yütde 8.1 i 40 yaşın altındadır. Bu oran, Cotran S ve arka

daşl&rı ( 22) nın yuptı~:ı çalışmale.rda yüzde 2 dir. Resai 

Juan (64) a göre yüzde 10 dur. 

Akciger kanserleri, çalışma bölgemizde daha erken 

yaşlarda görülme e~ilimindedir. En sık 50-70 yaşları ara

sında görülmektedir. Bu sonuçlar klasik bilgiler il~ uyum

ludur( 22 ,64). 

Sigara kullanımı veya diger etyolojik karsiaojen 

faktörlere erken yaşlardan beri maruz kalınmasına ra~men, 

akciger kanserlerinin çok ileri yaşlarda ortaya çıkışı, 

mevcut etkenlerin çok uzun sürede kanser oluşturabildi~ini 

göstermektedir. Bu netice aynı zamanda niçin eksperi ı:r.ental 

olarak hayvanlarda akciger kanseri oluşturulamadı~ınıda izah 

etmf;kted.ir( 47). 

Kadınlarda akciger kanserleri sıklık sırasına göre 

40-49 yaş grubunda 2 vaka (% 33.3), 60-69 yaş grubunda 2 va

ka (% 33.3), 50-59 yaş grubunda 1 (% 16.7) ve 70-79 yaş 

grubunda 1 vaka (% 16.7) görülmüştür. Kadınlarda akciger 

kanserleri en fazla 40-70 yaşları arasında görülmektedir 

(Tablo 8). 

Akciger kanserlerinin görüldü~ü alt sınır 40 yaş, 

üst sınır ise 70 ye.ştır. Kadınlarda 40 yaşın altında vaka 
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görülmezken erkeklerde yüzde 8.li bu yaşın altındaaır. O hal

de ka.d.ınlarda akciger kanseri ~örülme yaşı alt sınıı·ı, er-

k etlere göre da.ha yliksoktir. Aynı şekilde kadınlrırd.a akci

~er kenseri görülme yaşı üst sınırı, erkeklere göre daha 

küçilktÜro 

Seri~izde topl&m yüzde 38.6 (29 vaka) lık nispette 

g5rülen epidermoid karsinomların 15 i (% 51.7) orta dere

cede diferensiye, 9 u (%· 31) az diferensiye, 5 i (~;. 17. 3) 

iyi. diferensiye idi. Buradan akciger kanserlerinin orta 

derecede ve az diferensiyasyon gösterme e~iliminde oldu~u 

sonucu çıkar. Klasik kitaplarda da, bu kanserlerin çok azın

da iyi diferensiyasyon gösterdikleri, co~nunda orta derece

de yada az diferensiye oldukle.rı kaydedilmektedir' 37, 64) 

(Tablo 9). 

Küçük hücreli kersinomların,en fazla görülen subtipi 

lenfosit benzeri hi.icreli tiptir(% 50). Bu oran Resai Juan 

( 64 )a göre yUza.e 42 dir. I;unu ikinci sıklıkta ve yfü~de 27 

lik oran ile fusiform hücreli tip izlE:mektedir. Üçüncü sık

lıkta yüzde 23 lük bir oranda internı.edier hücreli (= poli

goral hücreli) tip görülmüştür. Eunlarda Rosai Juam(64) a 

göre eşit miktarlarda (% 29), llik oranlarda görülmektedir

ler(Tablo 9). 

Sitoloji seri~izdc: Brkeklerde en sık görülen akci

ger kanseri 55 vaka ile totalin içerisinde yüzde 51.4 lUk 
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1 
1 

1 

El 

(kendi grubu içerisinde 9~ 63. 2) bir oranla epicl.err.ıoid kEtr-

sinom. oldu. Hunu 24 vaka ile totalin içerisinde yüzc"Le 22 .4 

1-Ek (kendi grubu içerisinde % 27.6) bir oranle, küçük hücreli 

kç.rsinom, 8 vaka ile totalin içerisinde ;yü.zd.e 7. 5 lik (ken

di grubu içerisinde % 9. 2) bir oran ile aderokarsinom iz-

lc·di(Tablo 10). 

Kadınlarde. en sok görülen 13 vaka ile totalin içeri

sinde yüzde 12.2 lik (kendi grubu içerisinde % 65) bir oran-

la epidermoid ke.rsirıom oldu. Bunu 4 vaka ile totalin içeri

si nd.fJ yüzde 3. 7 lik(kendi grubu içerisinde % 20) bir oranla 

ad.eno kersinom ve 3 vc-ıka totEtlin içerisinde yüzde 2.8 lik 

(kendi grubu içerisinde ~~ 15) bir oran ile küçük hü~reli 

kersinom izledi(Tablo 10). 

Erkeklerde, adcnokarsinom üçüncü sıklıkta kadınlar

da ikinci sıklıkta görülmüştür.Buradan adenokarsinom'un 

sire.ra içimi i 1 E: ilgisi olmc~dıt·ını çıkara.biliriz. 

Sitoloji serimizde en fazla g6rfilen akciger kanse

ri, epid.ermoid karsinom dur(1~ 63.6). l~unu sırası ile ki.içük 

hücreli karsinom (% 24.6) ve adenokarsinom (% 11.2) izle

di (Tablo 10). Bu neticeler biopsi serimiz ile uyum göster

mektedir. Büyük hücreli and.iferensiye karsinom v~kasına 

rastlanılmaRıştır. 

Bu serimizde: mikroskopik tiplerin gBrUldükleri 

ortalama yaşlar erkekte, epidermoid karsinomlorda 55, kü-

çOk hücreli karsinomlarda 54, adenokarsinor:ı.larda 50 olmuştur. 

!•, 

. i .1 

!> :/ 
·~ 
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Kadınl2rda ise, sırası ile 49, 51 ve 50 oldu. Biopsi seri

rrıizd 0 oldu~u gibi sitoloji serirrd.zde de kadınlarda akciger 

kanserlE:rinin e;öriildükleri ortslama yaı;lar, erkeklere göre 

daha küçüktUr. Epidermoid karsinom histopetolojik seride 

oldutJu gibi di~.er tiplere naze.ran daha ileri yaşlarda gö

rülme e~ilimindedirÇTablo 10). Sitoloji serimizdeki orta-

lema yaşların biopsi serisinden daha kilçilk olması, sitolo

jinin, özPllikle cpiderrnoid karsin.omun erken tc:ı.nısındrı ef-

fektif yöntem oldugu gercegini ortaya koyar. Buda Erozan, 

Y.8(28) nin elde etti~i sonuç ile uyumludur. 

Erkek/kadın oranı: Epidermoid kı.:ırsinomlnrda 4.2 , ,-
küçük hücreli karsinomlarda 10.2 , aderokarsinomlarda 

1 f-- , ti.im si tolojik vakalar içerisinde ~-' olr.mş·:jur 

(Tablo 11). Biopsi serisi ile karşılaştırıldı~ında, epider

moid karsinomlarda E/K oranı 7 kez küçük, kücük hücreli 

karsinomlarde. 2.5 kat büyük, adenokarsinomlarda 2.5 kez 

ki.:çük, tüm vakalarda 2 kat küçFk olarak gerçekleşmiştir 

(Tablo 11). 

Erkekler içerisinde en çok vaka 50-59 yaş grubunda 

görülmilştür(38 vaka, % 43.7). İkinci sıklıkta 60-69 yaş 

grubunda (30 vaka,% 34.5) görülürken, bunları sırası ile 

30-39 yaş grubu(6 vaka, % 6.9), 40-49 yaş grubu (8 vaka, 

% 9,2) ve 70-79 ye.ş grubu (5 Vf.lka, ~~; 5.7) izlenıiştil.', His-

topatolojik serimizde olduğu gibi bu serimizde de ekciger 

kanserlerinin en sık görEldü~ü yaş dilimi 50-70 olmuştur 

(Tablo 12). 

. il 
ı: 
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Kadınlarda akciger kanserlerinin en çok görüldügü 

yaş grubu 50-59 (7 vaka, % 35) ve 60-69 yaş grubu(6 vaka, 

% 30) oldu. En az 30-39 yaş grubunda (3 vaka,% 15) görül

müştür. Buradanda sitoloji serimizde erkeklerde olduğu gibi, 

kadınlarda da akciger kanserlfirinin en sık görüldü~i.; yaş di

limi 50-70 olmuştur( Tablo 12). Bu yaş dilimi biopsi serimiz

de 40-70 olmuştur. Buda klasik bilgilerle uyum göstermekte

dir. 

Erkeklerde 30-39 yaş grubunun al tında ve 70-·79 yaş 

grubunun üzerinde, kadınlarda 30-39 yaş grubu altında ve 

60-69 yaş grubunun üzerinde vakaya rastlanılmar:'.ıştır. Er

keklerde vakaların yüzde 10.3 ü, kadınlarda yüzde 15 i; va

kaların toplamındafüı yüzde 11 .2 si 40 yc;,.ş al tında görüldü. 

Histopatoloji serimizde akciger kanserlerinin görülme 

yaşı alt sınırı erkeklerden biraz yüksek iken, bu sınır si

toloji serimizde eşit olmuştur. 

Çalışma bBlgemizde halen akciger kanserleri kadınla

ra göre erkeklerde 4-5 kat daha fazla görülrııektedir. Bu da 

kadınlarda sigarc:. kullanma alışkanlığının yaygın olmamasından 

kaynaklanmaktadır. O halde sigara, akciger kanseri etyoloji

sinde diger nedenlE:rden çok önemli rol oynamaktadır. 



SONUÇLAR 

1-Akciger prir.ıer kanserleri· ço~unlukla (% 5;i. 3) sa~ 

akcigere, özellikle alt lobuna (% 26) lokalize olmaktadır. 

2-Sa~ akciger lokalizasyonun sol akciger lokalizas

yonu oranı 0.533 a.ir. 
0.467 

3-Sitoloji, tanıda özelliklede erken epidermoid kar- f 

sinoronlarda effektif bir yöntemdir. 

4-Akciger kanserlerinin yüzde 87 si sigara içenlerde 

görülmektedir. Buda sigaranın akciger kanserlerinde çok önem

li etyolojik faktör oldu~unu gösterir. 

5-Akciger kanserleri sıklıkla 50-70 yaşları arasın

da g~rülmektedir. 

6-En sık gör~len histopatolojik tip epiderınoid kar

sinoırıdur(% 54). Bunu sırası ile küçük hiicreli karsinom(% 27) 

ve Ad€nokarsinom(% 12) izlemektedir. 

7-Kadın ve erkeklerdeki toplam vakal.arın yüzde 8.1 i 

40 yaşın altındadır. 

8-Akciger karsinomların1.n yüzde 84 ü erkektf'\, yüzde 

16 sı kadınlarda görülmektedir. 

9-Akciger epidermoid kersinomları orta derecede ve 

az diferensiye olma etiliodecir. 
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ÖZET 

Son 15 yılda (1.1.1975-31.12.1989) Atatürk Üniversi-

t esi CL1ıp li'akUl tesi Patoloji Anabilim Dalına ulaşan 31. 000 va

ka içerisinde sitolojik veya hibtopatolojik akciger kanseri 
i 

tonısı almış toplam 182 vaka tespit ettik. Bu vakalara ait 

bilgiler bölümümüzdeki protokollerden ve arşivimizdeki HE 

ile boyanmış preparatların ışık mikroskobunda tekra~ ince

lenmesi sonucu elde edilmiş olup; ayrıca bu gruptak~. hc:ı.sta

lardan, hastanemize yatmış olanların 120 sinin klinık dos

yaları de~erlendirilmiştir. 

Yapılan are.ştır·ma sonucu akciger kanserleri en sık 

50-70 yaşları arasında görülmüştür. En sık görülen histopa

tolojik tip epidermoid karsinom (% 54), en az görfilen tip 

büyük hücreli andiferensiye karsinom oldu(% 1). Akciger kar

sinomlarında siga.rc:ı. içimi en önemli etyolojilc faktö:.:-dür. Si to

loji tanıda, bilhassada erken epidermoid karsinom tanısında 

ônemli bir yöntemdir. 
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