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Editörlerin Önsözü

“Ubicumque homo est amoris, et amor est arte ad hanc” Hippocrates
“Nerede insan sevgisi varsa, orada bu sanata sevgi de vardır” 

Göğüs Cerrahisinin en büyük uğraşı alanlarından biri olan plevra; eski Yunancada “pleuron” yan-kanat anlamın-
dadır. Aristo’nun “History of Animals” kitabında ilk kez bir membran olarak tanımlanmıştır. Çok eski yıllardan 
beri bilinen plevranın kendisine ait birçok hastalığı olduğu gibi, akciğer dışındaki birçok hastalıktan da etkilen-
mektedir. Başta mezotelyoma olmak üzere, yüksek mortaliteye sahip olan plevral maligniteler bu nedenledir ki 
ayrı bir öneme sahiptir. 

Plevranın primer malignitelerinin yanı sıra, metastatik maligniteler ve malign plevral efüzyonların tanı ve teda-
vilerinin derinlemesine analiz edildiği bu kitap; Türk Göğüs Cerrahisi Derneği  Plevra Çalışma Grubu tarafından 
planlanmış ve Covid-19 pandemi sürecine rağmen, yaklaşık 8 aylık bir sürede tamamlanarak literatüre kazandı-
rılmıştır. Pandemi koşullarında cansiperane çalışan, bu yoğun tempo arasında katkısını esirgemeyen tüm mes-
lektaşlarımıza teşekkür ederiz. Kitabın Göğüs Cerrahisi asistan ve uzmanlarına yararlı olması temennimizdir. 

Görevi başında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının anısına… 

Prof. Dr. Ekber ŞAHİN
  Doç. Dr. Aysun KOSİF

  Doç. Dr. A. Bülent KARGI
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Bölüm 1

Malign Mezotelyomada Epidemiyoloji ve Etiyoloji

Epidemiology and Etiology of Malignant Mesothelioma

Prof. Dr. Serdar BERK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas 

ÖZ
Malign Mezotelyoma nispeten nadir görülen, plevra, perikard, periton ve tunica vaginalisi tutan hızla ödürebilen agresif 
bir tümördür. Hastalığın etiyolojisinde en öneli neden asbest maruziyetidir. Asbest maruziyeti mesleksel veya çevresel 
nedenlerle olabilmektedir. Hastalığın insidansının 2020’li yıllarda pik yapacağı tahmin edilmektedir. Sanayide asbest 
kullanımının bir çok ülkede yasaklanmasıyla birlikte gelecekte insidansının azalacağı öngörülmektedir. Ancak ülkemizde 
olduğu gibi kırsal bölgelerde çevresel asbest maruziyetinin azalmakla birlikte devam etmesi hala önemli bir halk sağlığı 
sorunudur. Ülkemizde bu sorunu çeşitli yönleriyle araştırarak dünya literatürüne önemli katkılar sunan araştırmalar ya-
yımlanmıştır. Hastalığın epidemiyolojik özelliklerinin detaylı olarak ortaya konması hastalığa karşı daha etkili çözüm 
bulmamızı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Malign mezotelyoma, epidemiyoloji, etiyoloji

ABSTARCT
Malignant Mesothelioma is a rare but rapidly fatal and aggressive tumor of the pleura, peritoneum, pericardium and tu-
nica vaginalis. Asbestos exposure is the main cause of malignant mesothelioma. Exposure most often occurs in the work-
places or environmental sources. It is estimated that the incidence of the disease will peak in the 2020s. In many countries, 
it is thought that the incidence will decrease in the future by banning the use of asbestos in the industry. However, as in 
our country, the continuation of environmental asbestos exposure in rural areas is still an important public health prob-
lem. In our country, which contribute to the world literature about this issue, valuable articles have been published. The 
full demonstration of epidemiological characteristics of this disease will enable us to have a more effective resolution. 

Keywords: Malignant Mesothelioma, epidemiology, etiology

GİRİŞ
Malign mezotelyoma (MM) mezotel hücrelerinin 
primer malign tümörüdür. Hastalığın etiyolojisinde 
en önemli faktör çevresel veya mesleksel asbest 
maruziyetidir. Asbestin kanserojen özelliği kanıt-
landıkça 2000’li yıllara doğru tüm dünyada kullanımı 
yasaklanmaya başlanmıştır. Ancak yasaklar öncesin-
den süregelen temas, yasadışı çeşitli alanlarda kul-
lanımının sürmesi veya kırsal alanda çevresel asbest 
maruziyetin devam etmesi nedeniyle 2020’li yıllarda 
hastalığın tüm dünyada pik yapacağı öngörülmek-
tedir. Sağkalımı önemli oranda artıracak etkili bir te-
davisi bulunmayan hastalığın tanı sonrası ortalama 
yaşam süresi 12 ay kadardır. Bu bakımdan hastalıktan 

korunmak ve özellikle asbest maruziyetinin önlen-
mesi hastalıkla mücadelede en önemli aşamadır. Bu 
bölümde ülkemiz için de önemli bir halk sağlığı so-
runu olan MM hastalığının epidemiyolojik özellikleri 
anlatılmıştır.

MALİGN MEZOTELYOMADA 
EPİDEMİYOLOJİ
Malign mezotelyoma mezotel hücrelerden oluşan 
plevra, periton, perikart ve tunika vajinalis gibi do-
kulkarda gelişen malign tümörlerdir. Olguların 
%90’dan fazlası plevradan kaynaklanır. Hastalığın 
epidemiyolojik verileri ülkeler arasında farklılıklar 
göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde yıllık insidans mi-

Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Serdar BERK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
E-posta: serdar.berk@yahoo.com
Telefon: 05055967940



2

Plevranın Malign Hastalıkları Tü
rk

 G
ö
ğü s C e r r a h i s i D

e
rn

e
ğ

i

1 9 9 8

lyonda 8-29, erkek/kadın oranı yaklaşık 4/1, yıllık mor-
talite hızı milyonda 4.9, ortalama hastalık yaşı ise 70 
yıl olarak bildirilmektedir (1). Dünya perspektifinden 
bakıldığında en yüksek insidans oranları Avrupa’daki 
bazı ülkelerden (İngiltere, Hollanda, Malta, Belçika) ve 
Okyanusya’da (Avustralya, Yeni Zelanda) rapor edil-
miştir. Japonya ve Orta Avrupa’dan nispeten düşük 
insidans / mortalite oranları bildirilmektedir. Ayrıca 
pek çok ülkede MM konusunda sağlıklı verinin elde 
edilemediği, birçok ülkede de insidansın artma eğili-
minde olduğu bildirilmektedir (2). 

Gelişmiş ülkelerde erkeklerde insidans kadınlardan 
daha yüksek bildirilmiştir. Bunun nedeni gelişmiş 
ülkelerde asbest maruziyetinin daha çok mesleksel 
nedenlerle olmasıdır. Türkiye de yapılan bir araştır-
mada 219 MM hastasında erkek/kadın oranı 1.4/1.0 
olarak saptanmıştır (3). Kırsal kesimde erkek/kadın 
oranının birbirine yakın olması her iki cinsin de aynı 
yaşam alanlarında benzer doz ve sürede asbeste 
maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. 

Türkiye de kırsal alanda asbest temasının boyutunu 
belirlemek amacıyla 2012 yılında Eskişehir Osman 
Gazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, Sağlık 
Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Mezotelyoma Çalış-
ma Grubu oluşturulmuş ve “Türkiye asbest kontrolü 
stratejik planı” adı altında bir çok üniversiteden 
bilim insanlarının katıldığı çok merkezli bir araştırma 
başlatılmıştır. Daha sonra aynı grup tarafından Türkiye 
de mezotelyoma sorununun boyutunu her yönüyle 
ortaya koymak amacıyla Malign plevral mezotelyoma 
Türkiye standartları rehberi hazırlanarak çalışmalara 
devam edilmiştir (4) 

Bu proje kapsamında projeye katılan merkezlerdeki 
5617 MM hastasının verileri incelendiğinde en fa-
zla olgunun Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Tokat, Siv-
as, Kütahya, Yozgat doğumlu olduğu saptanmıştır. 
Hastaların ortalama tanı yaşı 62/yıl, erkek/kadın oranı 
1.36, yıllık MM insidansı yüzbinde 1.6, tanı sonrası 
ortalama yaşam süresi 11ay olarak bulunmuştur. 
Hastaların yaşadığı 1018 köydeki yaşam alanların-
dan alınan toprak örnekleri analiz edildiğinde 379 
köyün örneklerinde asbest lifleri saptanmıştır. Yine 
çalışmanın verilerine göre yapılan hesaplamalar-
da asbetle temas etmiş veya teması devam eden 
popülasyonda 2013-2033 yılları arasında toplamda 
yaklaşık 18000 MM, 7000 akciğer kanseri vakasının 
görüleceği öngörülmüştür (4). Türkiye asbest kon-
trolü stratejik planı projesiyle elde edilen veriler 
ışığında kırsal alanda asbest temasının önlenmesi için 
bir dizi çalışma hayata geçirilmiştir. Asbestli sıva ve 

badanalar ile toprak damların plastik boya ve plastik 
kaplamalarla kapatılması, köy içi ve çevresindeki as-
bet karışımlı toprakların üzeri kapatılarak rehabilite 
edilmesi planlanmıştır. Böylelikle gelecekte asbeste 
bağlı görülecek hastalık sıklığı azaltılmaya çalışılmıştır.

MALİGN MEZOTELYOMADA ETİYOLOJİ

Asbest maruziyeti

Asbest; lifsi yapıda kanserojen bir mineraldir. Serpan-
tin (krizotil) ve amfibol (Krokidolit, tremolit aktino-
lit, amosit, antofilit) olmak üzere başlıca iki gruptur. 
Doğada yaygın olarak bulunan asbestin %95’i krizotil 
asbesttir. Asbest minerallerinin ortak özellikleri lifsi 
yapıda olmalarıdır. Boyutları birkaç mikron olup boy/
en oranının 3’ün üzerindedir. Gerilme kuvveti, ısı ve 
kimyasallara dirençlidir. Doğada yaygın olarak bu-
lunurlar. Lifsi yapıları nedeniyle inhalasyon yoluyla 
akciğer parankimini geçerek plevraya kadar ilerlerler. 
Plevrada mezotel hücrelerinde oksidatif stresi 
artırarak TNF alfa, NF-κB gibi sitokinleri salgılatarak 
apoptozis ve çeşitli mutasyonlara yol açarlar. Böyle-
likle kronik inflamasyon ve sonuçta plevral kalınlaş-
ma ve plak, plevral efüzyon, akciğer kanseri, perikard, 
plevra veya peritonda MM gelişimine neden olabilirl-
er (5) 

Dünya sağlık örgütü tüm asbest tiplerinin kansero-
jen olduğunu bildirmiştir (6). Başta MM olmak üzere 
akciğer, larinks, over kanseri gibi pek çok maligniteye 
neden olabilen asbeste maruziyet çevresel ya da mes-
leki nedenlerle olabilmektedir.

a) Çevresel Asbest Maruziyeti

Çevresel asbest teması yaşam alanlarında kullanılan 
malzemelerin asbest ile kontaminasyonu ile veya kır-
sal alanda yaşayan köylülerde arazideki toz-topraktan 
asbestin inhalasyonu ile gerçekleşmektedir. İçerdiği 
asbest lifleri nedeniyle ısı ve su yalıtımı özelliği bulu-
nan “Ak toprak, çorak toprak” gibi adlarla isimlendi-
rilen toprağın 1980’li yıllara kadar köylerde konut 
yapımında yoğun kullanılması Sivas, Eskişehir, Diyar-
bakır, Tokat, Çankırı, Malatya, erzincan gibi ilerimizde 
hastalığın yaygın görülmesine neden olmuştur (4). 
Resim 1’de Sivas ili kırsal bölgelerinde asbest içeren 
kaya parçası ve dam toprağı örnekleri görülmektedir.

Malign mezotelyomanın ortalama 15-20 yıl asbest 
maruziyeti sonrası geliştiği bildirilmiştir. Bu süre 
mesleki nedenle asbest maruziyeti olanlarda daha 
kısa iken kırsal kesimde daha uzun olarak hesaplan-
mıştır. Ayrıca maruz kalınan asbest miktarı ve kişiye 
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bağlı faktörlerde hastalık gelişim süresinde etkilidir 
(7). 

Köylerde asbestle kontamine toprakla yapılmış ev 
duvarlarındaki sıvanın ve boyasının zamanla aşınarak 
dökülmesi ile evin iç havasına asbest lifleri karışır. Evin 
dış duvarları ve dam toprağındaki aşınma ile ya da 
açık arazideki asbestli topraklardan rüzgar vb. dış et-
menlerle ortama asbest lifleri savrulmaktadır. Böyle-
likle köy ortamında doğumla başlayan temas günün 
en az 16 saati olmak üzere yaşam boyu sürmektedir. 
Asbestli bir iş kolunda 20 yaşında işe başlayıp 30 yıl 
çalışan biriyle, 50 yıl köyde yaşayan ve çevresel asbest 
teması olan birinin benzer dozda asbest maruziyeti 
olduğu tahmin edilmektedir (4). 

Asbest marzuiyeti ile MM arasında bir doz-yanıt ilişki-
si olduğu düşünülmektedir. Avustralya’da bir şehirde 
krokidolit asbest üreten ancak maden çıkarımına veya 
üretimine doğrudan katılmayan 4659 kişinin kohort 
çalışmasında fabrikaya yakın yerde oturan ve oturma 
süresi uzun olanlarda çevresel asbest maruziyetine 
bağlı olarak MM insidansının arttığı bildirilmiştir (8). 

b) Mesleksel Asbest Maruziyeti

Gelişmiş ülkelerde asbest teması çoğunlukla meslek-
sel nedenlerle olmuş ya da olmaktadır. Endüstri ned-
enli mesleksel asbest maruziyetinin olduğu alanlar; 
asbest madeni, çimento sanayi, tekstil sanayi, savun-
ma sanayi, gemi inşaatı, izolasyon malzemelerinin 
üretim alanları, fren balatası üretimi, gemi inşaatı gibi 
iş kollarıdır (9). 1980’li yıllardan itibaren Avrupa ülke-
lerinde sanayide asbest kullanımı azalmaya başlamış, 
1999’da ise tamamen yasaklanmıştır. Çin, Rusya, Hin-
distan, Güney Afrika, Kanada, Brezilya gibi ülkelerde 
krizotil asbest kullanımı halen devam etmektedir. 
Türkiye’de ise 2010 yılında asbest üretimi ve kullanımı 
yasaklanmış olmakla birlikte eski binalarla temas ve 
merdiven altı tesislerde devam eden üretim faaliyet-
leri nedeniyle asbest temasının devam ettiği düşü-
nülmektedir (10). 

Radyasyon Maruziyeti

Malign mezotelyomalı hastaların bazılarında asbest 
maruziyetinin bulunmaması hastalığın etiyolojisinde 
başka nedenlerin de bulunabileceğini düşündürme-
ktedir. Geniş çaplı epidemiyolojik bir araştırmada as-
best teması olmayan Hodgkin Lenfomalı erkek hasta-
larda radyoterapiye bağlı olarak MM gelişme riskinin 
arttığı ileri sürülmüştür (11). Diğer taraftan toraksın 
ve haliyle plevranın radyasyona maruz kaldığı meme 
kanserli 250 binden fazla hasta üzerinde yapılan bir 
araştırmada ise MM riskinde artış saptanmamıştır 
(12). 1973-2012 yıllarını kapsayan başka bir araştırma-
da 5 yıldan uzun süreli solid organ kanseri bulunan 
935 binden fazla hastanın 301’inde MM (plevral:265, 
peritoneal: 32, diğer: 4) saptandığı, bu grup hastalar-
da eksternal radyoterapiye bağlı MM gelişme riskinin 
radyasyon dozuna bağlı olmaksızın 1.34 kat arttığı 
bildirilmiştir (13). Sonuç olarak kanserli bazı hastalar-
da radyoterapiye bağlı MM gelişme riskinin artabile-
ceği kabul edilmekle birlikte bu grup hastalarda baş-
ta genetik özellikler olmak üzere başka faktörlerin de 
ikincil kanserlerin gelişiminde belirleyici olabileceği 
akla getirilmelidir. 

Genetik Faktörler

Malign mezotelyomada genetik özellikleri rol onaya-
bileceği öteden beri araştırılmaktadır. İsveç popülas-
yonunda ebeveynlerden birinde MM varlığının MM 
gelişme riskini 3.88 kat, kardeşlerde MM varlığının 
ise MM gelişme riskini 12.37 kat artırdığı bildirilmiş-
tir (14). Hastalığın aile bireylerinde daha fazla görül-
mesi onların ortak yaşam alanlarındaki muhtemel 
asbest kontaminasyonuyla da ilişkili olabileceğini 
düşündürmektedir. Genetik araştırmalara göre Cyclin-
dependent kinase inhibitör 2A (CDKN2A), ubiquitin 
carboxyl-termal hydrolase (BAP1) ve neurofibromin 2 
(NF2) gibi inaktive eden mutasyonları içeren farklı ge-
nomik özelliklerin MM gelişimiyle ilişkili olduğu sıklık-
la ileri sürülmektedir (15). Özellikler tümör supresör 

Resim 1. Asbest içeren kaya parçası ve dam toprağı örnekleri



4

Plevranın Malign Hastalıkları Tü
rk

 G
ö
ğü s C e r r a h i s i D

e
rn

e
ğ

i

1 9 9 8

gen olan BAP-1’deki mutasyonların uveal melanon, 
böbrek kanseri ve MM gelişimiyle ilişkili olduğu, bir 
araştırmada MM hastalarının %60 dan fazlasında BAP-
1 mutasyonunun bulunduğu bildirilmiştir (16). Hayvan 
deneylerinde de BAP-1 mutasyonu bulunan farelerde 
kronik asbest maruziyeti sonrası mutasyon bulunma-
yanlara göre daha fazla MM geliştiği saptanmıştır (%73; 
%32) (17). Hücre siklusunda G1 fazında durdurma 
görevi yapan bir tümör supresör gen olan CDKN2A 
(p16) genindeki bir delesyon hücre proliferasyonuna 
yol açarak kanser gelişimine zemin hazırlamaktadır. 
Çalışmalarda MM hastalarında %67’ye varan oranlarda 
p16 delesyonu saptanmıştır (18). Tüm bu onkogenetik 
özelliklerin gelecekte hem MM’nin tanı sürecinde hem 
de tedavi süreci ve prognoz tayininde yararlı olabilece-
ği düşünülmektedir.

Nanopartikül Maruziyeti

Nanopartiküller (NP) 1-100 nanometre boyutlarında 
partiküllerdir. Organik (dendrimerler, liposomlar) in-
organik (aluminyum, altın, gümüş) veya karbon bazlı 
(fulleren, karbon nanotüb) olabilirler. Tabiatta doğal 
halde bulunabildikleri gibi suni olarak da üretilebilirler. 
Günlük yaşantımızda izolasyon malzemeleri, deterjan-
lar, güneş kremi gibi kozmetik ürünler, leke tutmayan 
kıyafetler gibi çok değişik ürünlerin üretiminde kullanıl-
maktadırlar (19). NP’lerin kullanımının giderek artması 
ve lifsi yapıları nedeniyle insan vücuduna asbest benze-
ri toksik etkiler gösterebileceği kuşkusunu doğurmuş-
tur. Vücuda giren yüksek boy-en oranına sahip NP’lerin 
fagosite edilemediği, asbest lifleri gibi plevraya ulaştığı, 
mezotel hücrelerince çeşitli sitokinler salgılatarak infla-
masyon ve hasar sürecini başlattığı düşünülmektedir 
(20). Farelerde yapılan çalışmalarda inrtaperitoneal 
uygulanan karbon bazlı NP’ lerin asbestten daha fazla 
sayıda ve daha kısa sürede mezotelyomaya yol açtığı 
gösterilmiştir (21, 22). Bu konuda insanlarda yapılan 
çalışma sayısı yetersizdir. Çinde yapılan bir araştırma-
da plevral ve perikardiyal efüzyon saptanan 7 kadın 
hastanın hem iş yerlerindeki tozlardan alınan örnekle-
rde hem de akciğer ve plevra dokularında aynı NP’lere 
ratlanmış ve NP’ler ile plevral efüzyon arasında ned-
en-sonuç ilişkisi olduğu ileri sürülmüştür (23). Tüm bu 
az sayıdaki araştırmalar NP’lerle mezotelyoma arasında 
neden-sonuç ilişkisi kurulmasınıa neden olmakla birlik-
te bu ilişkinin netleştirilmesi için daha fazla araştırmaya 
ihtiyaç vardır. 

Onkojen Virüsler

Simian vacuolating virus 40 (SV40) insanlarda ve may-
munlarda bulunabilen bir virüs olup 1960’lı yıllarda in-

aktif poliovirus aşısı geliştirmekte kullanılan maymun 
böbrek hücrelerinde saptanmıştır. Onkojenik özellik 
gösterenbilen bir virüstür. O yıllarda polio aşısı uygu-
lananlarda mezotelyoma ve diğer bazı organ kanser 
sıklığının arttığı ileri sürülse de sonraki araştırmalar-
da bu ilişki tam olarak kanıtlanamamıştır. (24, 25). Bu 
konudaki bilimsel verilere göre genel kanı; hayvan 
deneylerinde ve hücre kültürlerinde mezotel hücreler-
inin SV40 enfeksiyonuna duyarlı olduğu, SV40 enfeksy-
iyonunun asbest maruziyeti ile birlikte bulunduğun-
da ko-karsinojenik etki gösterebileceği yönündedir. 
Bununla birlikte insanlarada bu neden-sonuç ilişkisini 
gösterecek veriler henüz yeterli görülmemektedir (26). 

Diğer Faktörler

Asbestle ilişkilendirilemeyen bazı idiopatik MM 
vakalarının da azımsanmayacak oranda görülmesi 
hastalığın etiyolojisinde belirlenemeyen başka maz-
ruyiyetlerin veya nedenlerin olduğunu düşündürme-
ktedir. Nedeni saptanamayan bazı MM vakalarının 
bebek pudraları veya başka kozmetik ürünlerin 
içerisindeki gizli asbest maruziyeti ile ilişkili olabileceği 
ileri sürülmüştür (27). Asbest dışında inorganik toz 
maruziyeti-MM ilişkisine bir örnekte erioniti verebiliriz. 
Nevşehir bölgesinde asbest olmayan ancak asbest gibi 
fibrojenik özellik gösteren erionitin asbetten daha fazla 
MM gelişimine neden olduğu bildirilmiştir (28). Özetle 
asbest maruziyeti tariflemeyen MM hastalarında çok 
bilinen kaynaklar dışında da asbest temasının olabi-
leceği ya da asbest dışında başka fibrojenik tozların 
MM’ye neden olabileceği akılda bulundurulmalıdır. 

Eve götürülecek mesajlar:

• Malign mezotelyoma 21.yüzyılda da ülkemiz ve 
dünya için önemli bir halk sağlığı sorunu olma-
ya devam etmektedir.

• Hastalığın etiyolojisinde en önemli neden çev-
resel ve mesleksek asbest maruziyetidir.

• Tüm dünyada asbest kullanımınındaki yasakla-
malar yaygınlaştıkça özellikle mesleki nedenli 
vakaların azalması beklenmektedir.

• Asbest dışında diğer fibrojenik lifler, radyasyon, 
nanopartiküller, genetik faktörler, SV40 gibi 
bazı onkojen virüsler de hastalığın etiyolojisin-
de yer alabilirler.

• Hastalığın epidemiyolojik ve etiyolojik özellik-
lerinin iyi bilinmesi hastalığa karşı mücadelede 
daha başarılı olmamızı sağlayacaktır.
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ÖZ
Malign Plevral mezotelyoma plevranın en sık görülen primer malign tümörüdür. MPM’li hastaların çoğunda semptomlar 
başlangıçta non- spesifiktir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük, disfaji veya ses kısıklığı intratorasik yayılıma bağlı olarak 
ortaya çıkar. Asbest maruziyeti öyküsü olan bireylerde tek taraflı plevral anormallikler ve göğüs ağrısı MPM’yı düşündür-
mektedir. Teşhis sırasındaki yaygın fiziksel muayene bulguları genellikle plevral efüzyon ve plevral kalınlaşmaya bağlıdır 
(titreşim kaybı, ses eksikliği, hacim kaybı, donmuş göğüs). Hastanın semptomlarını değerlendirmek için rdyolojik değer-
lendirme yapılır. Direkt Akciğer grafisi genellikle MPM için ilk başvurulan radyolojik incelemedir. Klinik semptomlara ve 
endikasyonlara bağlı olarak bilgisayarlı tomografi (BT), Pozitron Emisyon Tomografisi (PET), entegre PET / BT, manyetik 
rezonans görüntüleme (MRI) veya ultrason (US) daha ileri değerlendirme için kullanılabilir. MPM hastalarında radyolojik 
incelemelerde en sık tek taraflı plevral efüzyon, plevral kalınlaşma, plevral kitle, tek taraflı akciğer hacim kaybı görülür. 
Ayrıca pozitron emisyon tomografisinde (PET) artmış florodezoksiglukoz (FDG) aktivitesi/tutulumu görülür.

Anahtar kelime: Plevral, mezotelyoma, bilgisayarlı tomografi

GİRİŞ
Malign mezotelyoma %90 plevra olmak üzere periton 
ve perikardın seröz yüzeylerinde köken alan ayrıca 
nadiren testiste tunika vajinalisten de gelişen kötü 
prognozlu bir tümördür.

KLİNİK BULGULAR

Semptomlar

MPM da erken dönemde semptomlar siliktir. Klinik 
belirtiler spesifık değildir. Genellikle belirtiler, tümö-
rün lokal ilerlemesi ile bağlantılıdır. Hastalık ilerleyip 
plevraya yayılması ve plevral sıvı oluşmasıyla yakın-
malar başlar. Hastalığın erken dönemlerinde plevral 
efüzyon da varsa dispne ilk belirgin semptomdur. 
Efüzyon boşaltılırsa hasta rahatlar. Diğer önemli 
semptom göğüs ağrısıdır. Başlangıçta plöritik olan 
ağrı tümörün göğüs duvarına doğru büyümesi ve 
interkostal sinirleri tutması ile şiddetlenir. Öksürük, 
ses kısıklığı, gece terlemesi veya disfaji gibi spesifik 
olmayan semptomlar da görülebilir (1-3).

Çok nadir durumlarda, mezotelyoma lokal invazyon 
yaparak akut semptomları ile başvurabilir.Örneğin 
brakiyal pleksusun tutulumu veya spinal kord basısı 
ile fokal nörolojik defisitlere yol açabilir.Superior 
Vena Cava’yı sıkıştırarak baş ağrısı veya yüz ödem 
geliştirebilir. Tümör bazen perikarda invaze olarak pe-
rikardiyal efüzyona neden olabilir. Kardiyak tutulum 
aritmilere veya kalp yetmezliğine yol açabilir. Uzak 
organ metastazı çok nadirdir. Nadiren kemik, karaci-
ğer veya merkezi sinir sistemini tutabilir.Özellikle iler-
lemiş hastalığı olanlarda, yorgunluk ve kilo kaybı gibi 
sistemik semptomlar da görülebilir (1-4).

Paraneoplastik sendromlar, MPM’de nadiren görülür. 
Bildirilen paraneoplastik durumlar arasında yaygın 
damar içi pıhtılaşma, gezici tromboflebit, trombosi-
toz, hipoglisemi, çeşitli nörolojik bozukluklar, böbrek 
hastalığı ve hiperkalsemi bulunur (5-8).

MPM ’da fizik muayene bulguları

Tümörün yerleşimi olguların %95-97’sinde tek taraflı 
ve çoğu olguda sağ taraftadır. Fizik muayene bulgula-

Sorumlu Yazar*:Prof. Dr. Sulhattin Arslan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
e-mail: drs.arslan@hotmail.com
Tel: 05326944371
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rı tümörün toraks içi gelişimi ve plevral sıvının varlığı-
na göre gelişir. Hastalığın ileri dönemlerinde metazta-
za bağlı fizik muayene bulguları gelişebilir.

En sık görülen fizik muayene bulguları:

• Plevral sıvı/plevral kalınlaşma muayene bulguları 
(vibrasyon kaybı, matite, seslerin alınamaması)

• Tutulan hemitoraksta volüm kaybı

• Frozen chest (donmuş göğüs)

• Tek taraflı çökük hemitoraks

• Vibrasyon kaybı

• Abdominal kitle

• Girişim yerlerinde tümör implantasyonu (Göğüs 
duvarında kitle)

• Horner Sendromu

• Vena Kava Superior Sendromu

• Çomak parmaktır (3).

Radyoloji

MPM radyolojik bulgular, direkt akciğer grafileri (Pos-
terioanterior ve/veya lateral akciğer grafıler), bilgisa-
yarlı toraks tomografi (BTT), ultrasonografi, PET-BT ve 
MRI ile değerlendirilmektedir (3).

Direkt akciğer grafileri

İlk başvurulan yöntem olmasına rağmen radyolojik 
bulgular çoğunlukla nonspesifiktir. Sağ taraftaki 
tümörler daha sıktır ve sağ taraftaki tümürlerin yaklaşık 
% 60 nı MPM oluşturur (9). MPM da en sık rastlanan 
radyolojik bulgular plevral efüzyon, nodüler – irregüler 
plevral kalınlaşma ve plevral kitledir. Hillerdalve ark . 
yayınladığı 4710 olguluk bir derlemede plevral efüz-
yonun ilk radyograjik bulgu olduğu bildirilmiş (10). 
Plevral kalınlaşma, ayrı nodüller plevral kalınlaşma 
olarak ortaya çıkabilir ya da progresif plevral kalın-
laşma yaparak akciğeri çepeçevre sarar (9). Bu durum 
mediastinal plevral yüzde düzensizlik yaparak he-
mitoraksın hafif çökmesine ya da hemitoraksın total 
opak görüntüsüne karşın mediastende yer değiştir-
memesine neden olabilir (11). Plevral kitleler genel-
likle efüzyonun azalmasından ya da boşaltılmasından 
sonra görünür. Kosta destrüksiyonu ve pnömotoraks 
ta bazen görülen radyolojik bulgulardır.

MPM ’da Direkt akciğer grafileri (Resim 1)

• Plevral efüzyon

• Hidropnömotoraks

• Hemitoraksta volüm kaybı

• Plevral kalınlaşma

• Nodüler veya lobüler plevral kitle

• Kalsifik plevral diafragmatik plaklar veya fibröz 
plaklar

• Kot destrüksiyonu

• Parankimal fıbrozis

• Kardiyomegali

• Perikardiyal efüzyon 

• Nodüler görünüm

• Mediyastinal genişleme

Bilgisayarlı toraks tomografisi (BTT)

MPM’yı değerlendirmek için başvurulan en temel 
görüntüleme yöntemidir. BTT plevrayı daha detaylı 
görüntülemesi, lezyonun yaygınlığını göstermesi, bi-
yopsi yapılacak yerin detaylı belirlenmesi, evreleme 
yapılabilmesi gibi durumlarda PA akciğer grafisinden 
daha üstündür. BTT üst abdomeni alacak şekilde ve 
böbrek fonksiyonları el verirse opaklı olarak çekilme-
lidir.

BTT’sinde en sık görülen MPM bulgusu plevral efüz-
yondur. Sıvı serbest ya da lokule halde görülebilir. 
Diffüz plevral kalınlaşma, irregüler plevral nodüller 
ve plevral kitleler de sık görülür. Ayrıca akciğeri saran 
plevral kalınlaşma MPM için güçlü bir bulgudur. Öze-
likle plevrayı çepeçevre saran plevral kalınlaşma, no-
düller tarzda plevral kalınlaşma olması, 1 cm den faz-
la paryetal plevra kalınlaşması ve mediastinal plevra 
tutulması MPM lehine değerlendirilebilir (11-13). BTT 
de saptanan en erken bulgulardan biri plevral kalın-

Resim 1. Malign plevral mezotelyomanın PA akciğer 
grafisi görünümü (Yazarın kendi arşivinden alınmıştır.)
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laşma ile birlikte atelektazi ve irregüler nodüller ya da 
interlober fissürün kalınlaşmasıdır (11-13)

MPM’da BTT bulguları (Resim 2)

• Plevral kalınlaşma (Bir cm’den daha fazla)

• Çepeçevre plevral tutulum

• Düzensiz plevral yüzey

• Plevral efüzyon (massif/loküle)

• Plevral nodüller

• Mediastinal plevral kalınlaşma

• İnterlober fissürde kalınlaşma veya kitle

• Hemitoraks’da hacim kaybı

• Kalsifiye plevral plak

• Kosta destrüksiyonu

• Round atelektazisi

• Hemitorakal hipertrofı

• Vertebral korpus destrüksiyonu

• Pnömotoraks

Pozitron Emisyon Tomografi-BT

PET / BT plevral hastalığın hem metabolik hem de 
anatomik değerlendirmede önemli tamamlayıcı bir 
teknik olarak ortaya çıkmıştır (Resim 3). Bazı çalışma-
lara göre (21-25) benign ve malignplevral hastalıkları 
birbirinden ayırmada (sensitivite% 91-%100 ve spesi-
fitivite %78-PET-BT nin faydalı olduğunu göstermiştir 
(14-16). Fakat önemli ölçüde yalancı negatiflik du-
rumları da (asbestos ile ilişkili hastalıklar, parapnömo-
nik efüzyon, üremik plevral hastalık, talk plörodesis 
vb.) mevcuttur.

MPM’lı hastada en uygun biyopsi bölgesini belirle-
mek için PET-BT yararlıdır. PET-BT, MPM’lı hastalarda 

evreleme yapmak için kullanılabilir. Aynı zaman teda-
viye cevabı belirlemek, nüks olup olmadığını belirle-
mek ve prognozu değerlendirmek için PET BT kullanı-
labilir (17, 18).

Magnetik Rezonans (MR)

MPM için BTT kadar etkin bir yöntemdir. MRG ayrıca 
Mediasten, diyafram, endotorasik fasya, perikard ve 
lokal göğüs duvarı tutulumunu BTT’ye göre daha 
iyi gösterebilir. Ancak multiplanar BTT’lere göre bu 
avantajı kısmen azalmıştır. MPM hastalarının tanısın-
da ve evrelemesinde maliyetinin yüksek olması, kulla-
nılabilirlik alanının sınırlı olması ve uzun görüntüleme 
süresi nedeniyle MR yaygın olarak kullanılmamakta-
dır (19).

Ultrasonografi (USG)

USG plevral efüzyonların ilk değerlendirmesinde, sıvı 
tespitinde ve miktarının belirlemesinde yüksek sensi-
tiviteye sahiptir. Özelikle USG rehberliğinde yapılan 
girişimsel teknikler (torakosentez, iğne biyopsisi, sıvı 
drenajı vb) ve komplike – loküle sıvı değerlendirilme-
sinde BTT’den üstünlüğü mevcuttur (21, 22).

MPM’da Ultrasonografik bulguları şöyle sıralayabiliriz:

• Masif efüzyon

• Plevra kalınlaşması

• Plevral nodüller

• Abdominal yayılımın değerlendirilmesi

• Peritoneal kalınlaşma

• Peritonel kitle

• Perikardial kalınlaşma ve kitle

• Göğüs duvar invazyonun değerlendirilmesi

Resim 2. Malign plevral mezotelyomanın bilgisayarlı 
toraks tomografisi görünümü (Yazarın kendi arşivinden 
alınmıştır.) Resim 3. Malign plevral mezotelyomanın Pozitron Emis-

yon Tomografi-BT görünümü (Yazarın kendi arşivinden 
alınmıştır.)
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Eve götürülecek mesajlar

• Mesleksel veya çevresel asbest temaslı birey-
lerde yeni başlayan plöritik göğüs ağrısı MPM 
düşündürmelidir.

• Mesleksel veya çevresel asbest temaslı birey-
lerde takipte plevral sıvı ve plevral kalınlaşama 
gelişmesi durumunda MPM düşünülmelidir

• Mesleksel veya çevresel asbest temaslı bireyler-
de bir hemitoraksta çökme ekspansiyon kısıtlı-
lığı, göğüs duvarı hareketlerinde azalma varsa 
ileri dönem MPM düşünülmelidir.

• Mesleksel veya çevresel asbest temaslı hasta-
nın akciğer grafisinde tek taraflı plevral sıvı ve/
veya plevral kalınlaşma (özelikle irregüler) var-
sa MPM düşünülmelidir.

• MPM tanısı için kontrastlı BTT üst abdomeni 
alacak şekilde çekilmeli. BTT veya USG iğne 
biyopsisinde ve plevral drenajda yol gösterici 
olarak kullanılabilir.

• MPM lı hastada uygun biyopsi bölgesini belirle-
mek, evreleme yapmak, tedaviye cevabı, prog-
nozu, nüks olup olmadığını belirlemek için PET 
BT kullanılabilir. 

• MRG mediasten, diyafram, endotorasik fasya, 
perikard ve lokal göğüs duvarı tutulumunu 
belirlemede kulanılabilir. Ancak multiplanar 
BTT'ler de benzer bilgiler verebilir.
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3. BÖLÜM

Malign Mezotelyomada Non İnvaziv Tanı 
Yöntemleri
Doç. Dr. Serhat YALÇINKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Suat PATLAKOĞLU

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya

ÖZ
Malign plevral mezotelyoma (MPM) asbest inhalasyonuna bağlı gelişen ve plevral mezotel hücrelerinden orijin alan 
torasik bir tümördür. Non invaziv yöntemler tanıda ilk basamağı oluşturur ve esas olarak radyolojik görüntüleme yön-
temleri ve torasentezden ibarettir.

Anahtar kelimeler: malign plevral mezotelyoma, direkt grafi, toraks ultrasonu, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezo-
nans görüntüleme, torasentez.

ABSTRACT
Malignant pleural mesothelioma occurs due to inhalation of asbest fibers and originates from the pleural mesothelial 
cells. Non-invasive diagnostic procedures mainly consist of radiological examinations and thoracentesis.

Keywords: malignant pleural mesothelioma, x-ray, thoracic ultrasound, computed tomography, magnetic resonance 
imaging, toracenthesis.

GİRİŞ
Malign plevral mezotelyoma (MPM) asbest inhalas-
yonuna bağlı gelişen ve plevral mezotel hücrelerin-
den orijin alan torasik bir tümördür. Asbest liflerinin 
bulunmadığı yerlerde MPM görülme sıklığı oldukça 
nadirdir. Ülkemizde Bursa, Kütahya, Konya, Kayseri, 
Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Si-
vas, Burdur, Afyon, Kırıkkale, Denizli, Kayseri, Tokat, 
Amasya, Çankırı, Çorum, Yozgat, Eskişehir ve Ankara 
illerinin kırsal kesimlerinde çevresel kökenli asbest 
teması ile ilgili hastalığın geliştiği gösterilmiştir (1). 
Bu şehirlerimizdeki asbest maruziyetinin en büyük 
nedeni coğrafi yapılarında yer alan asbest ve zeolit 
liflerinin halk arasında “beyaz toprak” denilen madde-
lerinin inhalasyonudur. MPM etyolojisinde asbest dı-
şında “erionit” gibi diğer silikatların inhalasyonu, int-
raplevral toryum dioksit, insan lökosit antijen (HLA) 
B41, B58, DR16 pozitifliği, Simian virüs-40 (SV-40) ve 

radyoterapi öne sürülen diğer nedenlerden bazıları-
dır (2, 3).

Asbest teması ile mezotelyoma arasındaki latent süre 
20-40 yıl olup, hastalığın ortaya çıkış yaşı 60 yıl (50-
70 yaş) civarındadır (4). Ülkemizde asbest temasının 
daha çok kırsal alanda gerçekleşmesi nedeniyle kadın 
/ erkek oranı benzerdir. MPM de semptomların süresi 
2 hafta ile 2 yıl arasında değişmekte olup semptom-
ların başlangıcı ile tanı arasında geçen süre ortalama 
2-3 aydır (5-7). Klinik bulgular hastalığın evresine göre 
değişmektedir. 

En sık rastlanan semptom ağrı olmakla beraber, has-
talığın erken evrelerinde halsizlik, zayıflık ve kilo kaybı 
nadir saptanan bulgulardır (8). MPM da ağrı plöritik 
tipte bir ağrı olup genellikle hastalığın geç evrelerin-
de ortaya çıkar (4, 8-10). Ağrı tümörün büyümesiyle 
daha fazla rahatsız edip, analjeziklere cevap vermeye-
bilir (9, 10). Öksürük özellikle plevral efüzyonlu olgu-
larda saptanan bir bulgu olmasına karşın sık saptanan 

Sorumlu Yazar Doç. Dr. Serhat YALÇINKAYA, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı, Kütahya
e-posta: serhat.yalcinkaya@ksbu.edu.tr
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bir semptom değildir (4, 6). Nefes darlığı, göğüs ağrısı, 
non-produktif öksürük, hafif ateş, bulantı, karın ağrısı, 
gece terlemesi, hemoptizi tanı esnasında saptanabi-
lecek diğer semptomlardır. 

MPM’da hastaların herhangi bir döneminde olguların 
yaklaşık %95’inde plevral efüzyon gelişmektedir (5, 
11). Olgularda oluşan nefes darlığının erken dönem-
de nedeni plevral efüzyon ve buna bağlı olarak geli-
şen atelektazi iken ileri dönemlerde plevral kalınlaş-
maya bağlıdır (4, 5, 11). 

AKCİĞER GRAFİSİ
MPM’li hastalarda görüntüleme yöntemleri akciğer 
grafisi ile başlar. Erken dönemde diğer plevra hastalık-
larından MPM’yi ayıran özgün bir görüntü yoktur. Has-
talığın ileri evrelerinde plevral sıvı, plevral kalınlaşma, 
plevral nodul/ kitle görünümleri saptanabilir. Plevral 
efüzyon olguların %60’ında tek taraflıdır ve daha çok 
sağda tespit edilir (Resim 1). Olguların %5’inde ise iki 
taraflı plevral efüzyon görülür. Hastalığın ilerlemesi ile 
plevradaki değişiklikler, plevral efüzyon görüntüsü ile 
beraber plevral kalınlaşma ve plevral nodul/kitle bul-
gularının gelişmesine neden olur (12). 

TORAKS ULTRASONOGRAFİSİ
Toraks ultrasonografisi plevral patolojilerin tanısında-
ki önemli yararlılıklar sağlamasına rağmen yaygın ola-
rak kullanılmamaktadır. Akciğer grafilerinde plevral 

sıvı miktarı ortalama 150 ml’ye ulaştığında görünür 
hale gelirken, ultrasonografi ile çok daha az miktar-
daki plevral sıvılar tespit edilebilir. Plevral aralıkta az 
miktarda sıvı tayini, plevral aralıkta hava tayini, lo-
kule–ankiste sıvı tespiti, ampiyem ayırımı, plevrada 
düzensizlikler, kitle, nodül tespiti, diyafragmanın 
değerlendirilmesi, plevral veya akciğer periferinden 
örnekleme için lokalizasyon tespiti, torasentez, sıvı 
drenajı, tüp yerleştirilmesi amacıyla lokalizasyon be-
lirleme işlemlerinde kullanılabilir.

TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİSİ
Toraks bilgisayarlı tomografisi (TBT), plevral patolo-
jilerde patolojinin ayırt edilmesine önemli katkılar 
sağlar. Gerek plevral gerekse diğer lezyonlar akciğer 
grafilerine göre TBT’ nde daha güvenilir şekilde gös-
terilmektedir. Kontrastlı TBT MPM’ya bağlı plevral 
lezyonların lokalizasyonlarında, lezyonların yaygınlı-
ğının ortaya çıkarılmasında ve tedaviden sonra olgu-
ların takibinde rutin olarak kullanılmaktadır (13, 14). 
Çekilen kontrastlı toraks tomografilerinde hastalığın 
evresine göre; plevral efüzyon, plevral kalınlaşma, 
plevrada yaygın nodüler kalınlaşma, plevral tabanlı 
kitleler MPM olgularının büyük bir kısmında gözlenir. 
Ayrıca TBT’de; plevranın çepeçevre tutulumu, plevral 
kalınlaşmanın 1 cm’den daha fazla olması, fissürde 
düzensiz nodüler kalınlaşma, mediastinal plevranın 
tutulumu, komşu yapılarda; perikard, diyafram, göğüs 
duvarı, komşu organ tutulumları, bazı MPM olguların-
da asbest temasına bağlı fibröz ya da kalsifik plevral 
plaklar, plevral fibrozis bulguları da ek olarak gözle-
nebilir (Resim 2). Görüntü çeşitliliği sınırlı ve vurgula-
yıcı olsa da yukarıda sıralanan bulguları ve özellikleri 
MPM’nın yanı sıra akciğer adenokarsinomunun plev-
ral tutulumu, meme, over, mide ve lenfomadan kay-
naklanan metastatik tümörlere bağlı plevral tutulum-
larda da gözlenmektedir (15, 16). Bu nedenle MPM 
ile metastatik tümörler arasında sadece TBT kesitleri 
ile ayırıcı tanının yapılması güçtür. Ancak çepeçevre 
plevral tutulum, plevranın nodüler tutulumu ve me-
diastinal plevral tutulum MPM’ yı düşündüren önemli 
bulgular ve özellikler olarak değerlendirilebilir.

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
MPM hastaları için manyetik rezonans görüntüleme-
nin (MRG) malign plevral patolojileri ile ayırıcı tanı 
ve yaygınlık saptamada etkin bir yeri vardır. MRG’nin 
T1 ağırlıklı kesitleri plevral aralık ve ekstraplevral yağ 
dokusu arasında iyi bir çözünürlükle açık imajlar ve-
rebilir. T2 ağırlıklı kesitler ise daha çok dokuya özgün 
görüntüler verebilir. Özelikle malign tümörlerde kas-

Resim 1. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle çekilen 
PA akciğer grafisinde sağda toraksı tam dolduran plevral 
efüzyon. KSBÜ TF Göğüs Cerrahisi AD arşivinden alın-
mıştır.
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lara doğru kayan bir dansite yoğunluğu göğüs duva-
rındaki malign invazyonları değerlendirmede yararlı 
olur. Bazı araştırmalara göre MRG, özellikle TBT'nde 
yalnız plevral efüzyon ile karşımıza çıkan malign 
plevral tutulumlarda oldukça yararlı olabilir. Bu olgu-
larda yağ baskılı kontrastlı T1 ağırlıklı incelemelerde 
tutulum olan alanlar ortaya konulabilmektedir. Fokal 
plevral boyanma, nodüler plevral boyanma, medi-
astinal plevral boyanma malign değişiklikleri temsil 
etmektedir. Ancak düzensiz plevral boyanma, düzenli 
plevral boyanma ve diffüz paryetal plevral boyanma 
hem benign hem de malign lezyonlarda izlenmek-
tedir. MPM’da paryetal plevra ile birlikte viseral plev-
rada diffüz plevral kalınlaşma ile birlikte boyanma 
olması beklenmeyen bir bulgudur. MRG’nin mükem-
mel kontrast rezolüsyonunun olması tümörün göğüs 
duvarı ve diyafragma uzanımını göstermesini sağlar. 
Normal yağ planlarının kaybı, mediastinal yağa uza-
nım, mediastinal yapıların %50’den fazla oranda tü-
möral doku ile çevrelenmesi tümör yayılımını göste-
ren MRG bulgularıdır (17).

MRG’nin TBT’ye genel olarak üstün olduğu üç yer var-
dır 

1.  Malign patolojilerin göğüs duvarının kas tutulum-
larını göstermesi, 

2.  Malign patolojilerin perikardın transmural olma-
yan (iç yüzeye ulaşmamış) tutulumlarını göster-
mesi, 

3.  Malign patolojilerin diyafram ve altı tutulumları-
nın değerlendirilmesi.

MRG yukarıdaki üstünlüklerine rağmen şu durumlar-
da yeterli bilgi vermemektedir. Plevrada tayin edile-
bilir nodül, kitle, kalınlaşma veya ek bulgular yoksa, 
tüberküloz, malign, benign inflamasyon ayırımında, 
lenfadenopatilerin patolojik tutulumunu ayırt etme-
de, prognoz değerlendirmesinde ve tedaviye yanıt öl-
çümü. Nüksü erken yakalamak için uygun yöntemler 
değildirler. 

Pozitron Emisyon Tomografisi

Tekrarlayıcı plevral efüzyon ve/veya plevral kalınlaş-
ma varlığında tanı amacıyla standart onkolojik floro 
deoksi glikoz pozitron emisyon bilgisayarlı tomog-
rafisi (FDG PET/BT) ile görüntüleme yapılır (Resim 3). 
Burada dikkat edilmesi gereken durum; FDG PET/BT 
incelemesinin talk plörodez öncesi yapılmasıdır. Bu-
nun sebebi plörodez işleminin ciddi inflamasyona 
neden olmasıdır. Bilindiği gibi inflamatuvar hücre-
ler yüksek metabolik aktivite göstererek FDG PET/
BT’ de hatalı pozitif sonuçlara neden olabilir. Her ne 
kadar FDG PET/BT, benign plevral hastalığın malign 
hastalıklardan ayırt edilmesinde başarıyla kullanılsa 
da, yüksek glikolitik metabolizmaları nedeniyle diğer 
plevral malignitelerle (plevral metastaz, sarkom vb.) 
MPM’ nın ayrımını net olarak yapamaz (18). FDG PET/
BT bazı MPM hastalarında diffüz plevral kalınlaşma 
izlenmesine karşın sadece belli bir odakta bulunan 
maligniteyi saptamada ve histopatolojik olarak MPM 
tanısı almış hastalarda tedavi öncesi evrelemede kul-
lanılabilmektedir (18). Evrelemede FDG PET/BT’nin 
transperikardiyal ve transdiyafragmatik hastalığın 

Resim 2. Plevral efüzyonun drenajından sonra çekilen Toraks BT de sağda toraksın küçülmesine neden olan plevral 
kalınlaşma görüntüleri: A. Mediyasten görünümü, B. Parankim görünümü. KSBÜ TF Göğüs Cerrahisi AD arşivinden 
alınmıştır.
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saptanmasındaki kısıtlılığı nedeniyle, bu bölgeler 
daha dikkatli değerlendirilmelidir (12).

SONUÇ
Erionit, asbest, zeolit gibi maddelere uzun süreli veya 
yoğun maruziyetin olduğu, sık tekrarlayan, tedaviye 
hiç veya iyi yanıt vermeyen, beraberinde plevral ka-
lınlaşma veya nodüllerin olduğu plevral efüzyonlu 
olgularda takibe devam etmeli, ileri tetkiklere başvur-
malı, tanı için gerekirse invaziv işlemlere geçilmelidir.
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Resim 3. Toraks BT de plevral kalınlaşma saptanıp Ma-
lign Plevral Mezotelyoma düşünülen hastanın takibinde 
sağda plevral tutulum gösteren FDG-PET kesiti. KSBÜ TF 
Göğüs Cerrahisi AD arşivinden alınmıştır.
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Bölüm 4

Malign Plevral Mezotelyomada İnvaziv Tanı 
Yöntemleri
Doç. Dr. Serkan YAZGAN, Op. Dr. Yunus TÜRK
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ÖZ
Malign plevral mezotelyoma, nadir görülen bir kanser olmakla beraber, plevranın en sık görülen ve agresif primer kan-
seridir. Klinik ve radyolojik şüphe varlığında, plevral dokunun invaziv bir yöntem ile örneklenmesi ve tanının patolojik 
olarak doğrulanması şarttır. Malign plevral mezotelyomada kulanılan invaziv tanı yöntemleri başlıca; torasentez, perkü-
tan plevra biyopsisi, video yardımlı torakoskopik cerrahi ve torakotomi olarak sıralanabilir. Bu bölümde, malign plevral 
mezotelyomada invaziv tanı yöntemleri ve kullanımı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Neoplazmalar, plevral, mezotelyoma, tanı yöntemleri, cerrahi

ABSTRACT
Malignant pleural mesothelioma is a rare and aggressive form of cancer, but it is the most common primary cancer of 
the pleura. It is mandatory that the pleural tissue is sampled by an invasive method and the diagnosis is confirmed pat-
hologically in the presence of clinical and radiological suspicion. Invasive diagnostic methods used in malignant pleural 
mesothelioma are mainly; thoracentesis, percutaneous pleural biopsy, video assisted thoracoscopic surgery and thora-
cotomy. In this section, invasive diagnostic methods and their usage in malignant pleural mesothelioma are discussed.

Keywords: Neoplasms, pleural, mesothelioma, diagnostic techniques, surgical

GİRİŞ
Malign plevral mezotelyoma (MPM), patogenezinde 
asbest maruziyetinin kanıtlandığı, plevranın en sık 
görülen primer tümörüdür. Hastalık kötü prognoz-
ludur ve klinik olarak genellikle plevral kalınlaşma ve 
tekrarlayan plevral efüzyonlar ile seyreder. Asbest ma-
ruziyetine bağlı bir takım benign plevral hastalıkların 
tanımlanması ve immunhistokimyasal incelemelere 
rağmen, MPM ile adenokarsinom metastaz ayrımında 
yaşanan güçlük, hastalığın tanısını zorlaştırmaktadır (1, 
2). Hastalığın tanısında, invaziv tanı yöntemlerinin yeri 
yadsınamaz. Kullanılan invaziv tanı yöntemleri arasın-
da başlıca; torasentez, perkütan plevra biyopsisi, video 
yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ve torakotomi sa-
yılabilir.

TORASENTEZ
Torasentez plevral sıvının bir iğne ya da kateter ile as-
pirasyonu işlemidir. Basit ve güvenli bir işlemdir. Bu-

nunla birlikte, kanama diatezi olan hastalarda kont-

rendikedir. Antikoagülan ve özellikle trombolitik ilaç 

kullanan hastalarda, girişim yapılmamalıdır. Bu hasta-

larda trombosit veya plazma replasmanı sonrasında 

işlem yapılmalıdır. Torasentez mutlaka steril koşullara 

uyularak yapılmalıdır. Plevra kontaminasyonunu ön-

lemek için, torasentez yapılacak cilt alanında infeksi-

yon (pyoderma, herpes zoster vb) olmamasına dikkat 

edilmelidir. Torasentezden önce yapılacak işlem has-

taya anlatılmalı ve yazılı onam alınmalıdır. Hastanın 

kanama diyatezi olup olmadığı (trombosit 25000/

mm3 den yüksekse yapılmalı), kullandığı ilaçlar, lokal 

anesteziklere karşı geçmişteki reaksiyonları sorgulan-

malıdır. Ayrıca kreatinin 6 mg/dL’nin üzerine çıktığın-

da, kanama riski artacağı için, işlem kontrendikedir. 

İşlemin başarılı olması için hastanın işbirliği gereklidir. 

Hastalara rutin olarak işlem öncesi ağrı kesici, sakin-

leştirici ya da atropin verilmesi gibi bir premedikas-

yon önerilmemektedir.

Sorumlu Yazar: Doç. Dr. Serkan YAZGAN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
E-posta: serkanyazgan@gmail.com
Cep Telefonu: 0 536 583 50 85
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Torasentez esnasında hasta, işlem masasının kena-
rında, sırtı hekime dönük olacak şekilde dik oturmalı, 
başı ve kolları yastıklarla desteklenmelidir. Bu amaçla, 
yatak başı yemek sehpaları kullanılabilir. Plevral efüz-
yon olan hemitoraks, yatağın ayak ucu kısmına doğru 
olmalıdır. Hasta yatağında oturamayacak kadar düş-
kün ise, plevral efüzyon olan hemitoraks altta kalacak 
şekilde, yatağın kenarına yatırılarak işlem gerçekleşti-
rilmelidir. Bu durum için bir diğer yöntem de, yatağın 
başının yükseltilerek, hasta oturur konumda iken, mi-
daksiller hattan torasentez yapılmasıdır.

İşlem başarısı için, plevral efüzyonun yerinin iyi belir-
lenmesinin önemi büyüktür. Uygun yerin belirlenme-
sinde, çoğu zaman fizik muayene ve konvansiyonel 
radyografi yeterli olmaktadır. Sıvının yerleşimi, per-
küsyon ile matite alınan düzey saptanarak anlaşıla-
bilir. Torasentez bu düzeyin bir altındaki interkostal 
aralıktan, vertebral çizginin 5-10 cm. lateralinden 
denenmelidir. Eğer ilk belirlenen alandan plevral sıvı 
alınamaz ise, bir alttaki interkostal aralıktan girişim 
yinelenir. İşlem sırasında hava kabarcıkları aspire edi-
lirse, akciğer parankimi penetre edilmiştir ve bir alt 
seviyeden işlem tekrarlanmalıdır. Küçük miktardaki 
ya da loküle plevral efüzyonlar için girişim yerinin ult-
rasonografi kullanılarak belirlenmesi uygun olacaktır. 
Tekrarlanan girişimler ile başarılı olunamayan durum-
larda da en uygun girişim yerinin belirlenmesi için 
ultrasonografi kullanılmalıdır. Ayrıca plevral aralıkta 
yapışıklıklar veya belirgin bir kalınlaşma olması, diyaf-
ramın yüksek olması, göğüs duvarının obezite gibi bir 
nedenle daha geniş olması gibi durumlarda da ultra-
sonografi ile uygun yerin işaretlenmesi, sıvının ciltten 
uzaklığının öğrenilmesi, işlemin daha kolay ve efektif 
olmasını sağlayacaktır.

Tanısal torasentezin ciddi bir komplikasyonu yoktur. 
En önemli komplikasyon, %11 oranında görülebilen 
pnömotorakstır (3). Ayrıca işlem esnasında, yarıya ya-
kın hastada, arteryel parsiyel oksijen basıncında 20 
mm Hg’ya varan düşmeler olabilir. Ayrıca bradikardi, 
hipotansiyon ve azalmış kalp atım hacmi ile kendini 
gösteren vasovagal refleks ortaya çıkabilir. Bu reaksi-
yonla karşılaşıldığında, işlem sonlandırılmalı ve 1 mg 
atropin intramüsküler olarak yapılmalıdır. 

MPM’de torasentezin tanı oranı düşük olmakla birlik-
te, nefes darlığı olan hastalarda, tedavi amaçlı sıvı tah-
liyesi için de kullanılır. MPM’de torasentez ile alınan 
sıvı, genellikle görünüm olarak serohemorajiktir. Sıvı, 
biyokimyasal olarak incelendiğinde ise eksüdatif va-
sıftadır. Sitolojik incelemenin immunhistokimyasal in-
celemelere rağmen, tanısal başarı oranı %40’lardadır 
(4). Bununla birlikte, güncel literatürde, mikro-sıvı ve 

downstream moleküler teknolojilerdeki gelişmeler, 
tüm vücut sıvılarından tümör hücreleri ve DNA frag-
manlarının izole edilebilmesinin mümkün olduğunu 
göstermektedir. Plevral sıvıdan elde edilecek biyo be-
lirteçler ve diğer moleküler çalışmalar, tanısal anlam-
da farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Henüz rutin kul-
lanımda olmayan bu yeni ve umut verici yöntemler 
sayesinde, yakın bir gelecekte, birkaç mililitre plevral 
efüzyon örneğinden, sadece tanı değil aynı zamanda 
prognoz tahmininde bulunmak bile mümkün olabile-
cek gibi görünmektedir (5).

PERKÜTAN PLEVRA BİYOPSİSİ
Günümüzde halen MPM tanısında, ilk ve en sık kul-
lanılan invaziv tanı yöntemidir (6). İşlem özel biyopsi 
iğneleri kullanılarak, paryetal plevradan örnek alma 
yöntemidir. Bu yöntem kör biyopsiler şeklinde (kapalı 
plevra biyopsisi) yapılabileceği gibi, bilgisayarlı to-
mografi (BT) rehberliğinde, plevral kalınlaşma ya da 
nodüller görülerek de yapılmaktadır. Kör biyopsilerin 
duyarlılığı düşük olmasına rağmen, kolay ve ucuz ol-
ması nedeniyle halen bazı merkezler tarafından kul-
lanılmaktadır. Bu amaçla, en sık Abrams, Cope ve Ra-
mel iğneleri kullanılır. Hastanın pozisyonu, diagnostik 
torasentezde olduğu gibidir. Ancak tanısal değerinin 
düşük olması nedeniyle, son yıllarda bu yöntemle bi-
yopsi, daha ziyade tüberküloz plörezi kuşkusu olan 
hastalarda daha çok tercih edilir olmuştur. MPM ön 
tanısı ile biyopsi planlanan hastalarda ise, özellikle 
yaygın bir plevral efüzyon yoksa, daha sıklıkla BT eşli-
ğinde tru-cut biyopsiler tercih edilir olmuştur. Bu yön-
temle başarı oranı daha yüksektir ve %80’in üzerinde 
tanı elde edilebilmektedir. 

Plevra biyopsisinde başlıca kontrendikasyon, yine 
torasentezde olduğu gibi, kanama diyatezidir. Anti-
koagülan kullanan veya kanama zamanı uzamış olan 
hastalara işlem yapılmamalıdır. Trombosit sayısı < 
50.000/mm3 ise işlem öncesinde trombosit transfüz-
yonu yapılmalıdır.

Tanıya ulaşabilmek için, materyal tümörü tam olarak 
yansıtmalı ve immunhistokimyasal inceleme için ye-
terli kalitede olmalıdır. Perkütan biyopsilerin temel 
problemi budur. Perkütan biyopsilerin başarı ora-
nı %44 olarak bildirilmiştir (6, 7). Biyopsiler körleme 
olarak yapıldığından, sağlıklı plevra bölümünden 
de yapılabileceği için, yeterli ve kaliteli doku alına-
mayabilir. Bu oranın %44 olmasındaki temel neden 
de budur. Perkütan biyopsi, görüntüleme eşliğinde 
yapıldığında, lezyonun üzerinden yapılacağı için, bu 
oran artacaktır ve komplikasyon oranı düşecektir. An-
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cak günümüzde MPM tanısında, ince iğne biyopsiler 
önerilmemektedir (7).

Torasentez işlemindekine benzer komplikasyonlar, 
perkütan plevra biyopsisi için de sözkonusudur. En sık 
komplikasyonları, pnömotoraks, hemotoraks, plevral 
alanda enfeksiyon, vazovagal reaksiyon ve ağrıdır.

TORAKOSKOPİ
MPM tanısında kullanılan en idael yöntemdir. Tora-
koskopi, tanım olarak toraksın rijid veya fleksible bir 
torakoskopla görüntülenmesidir. Günümüzde VATS 
ve plöroskopi için kullanılan ortak bir addır. Bu iki 
yöntemde de temel amaç, plevranın görüntülenmesi 
ve en ideal yerden yeterli miktarda örnek alabilmek-
tir (Resim 1). Bu nedenledir ki başarı oranı %90-100 
olarak bildirilmiştir (8). Plöroskopi, lokal anestezi ve 
sedasyon ile güvenle yapılabilir. Oldukça konforlu ve 
ucuz bir yöntemdir. VATS ise daha çok genel aneste-
zi altında ve çift lümenli entübasyon ile yapılsa da, 

günümüzde epidural anestezi ile hastalar uyanıkken 
de yapılmakta ve kullanımı giderek yaygınlaşmakta-
dır. Uyanık VATS, spontan solunumu olan, bilinci açık, 
yüksek risk grubundaki hastalarda, genel anestezinin 
yan etkilerinden kaçınmak, hızlı iyileşmeyi sağlamak 
ve morbiditeyi azaltmak için tercih edilmektedir. 
Plevra biyopsileri, hem entübe hem de non-entübe 
yöntemde, VATS için en yaygın endikasyondur (9). 
Torakoskopun kolay manevra yapabilmesi için, plevra 
aralığının genişliğinin, en az 6-10 cm olması ve lezyo-
nun ulaşılabilir uzaklıkta bulunması gerekir.

İşlem için, hasta lateral dekübit pozisyonda yatırılır ve 
biyopsi yapılacak olan taraf üste gelecek şekilde po-
zisyon verilir. Genellikle en iyi görüntüyü almak için, 5, 
6 veya 7. interkostal aralık hizasında, orta veya ön ak-
siller hat üzerinde ve öngörülen radikal cerrahi müda-
helenin insizyon hattına gelecek şekilde belirlenir (6). 

VATS’ın diğer yöntemlere bir diğer avantajı da, plev-
ral sıvının tahliyesi ve eş zamanlı plöredez için imkan 
tanımasıdır. Özellikle talk insuflasyonu ile plörode-
zin (talk pudrajı), son derece efektif uygulanmasına 
olanak sağlar (Resim 2a). İşlem esnasında küçük talk 
partiküllerinin torasik kavitedeki dağılımı “kar yağdı 
manzarası” olarak adlandırılır (Resim 2b). Histopatolo-
jik araştırma için yeterli sayıda ve büyüklükte örnekler 
alınmasına imkan sunan torakoskopik biyopsilerde, 
önerilen biyopsi örneği sayısı, en az beş, tercihen 10 
ayrı yerden yapılan biyopsidir. Mezotelyomada tora-
koskopik görünüm, plevral kalınlaşmalar, nodüller, 
üzüm salkımı görünümü şeklinde olabileceği gibi, 
non-spesifik bir görünüm de olabilir. 

Her invaziv işlemde olduğu gibi, torakoskopik girişim-
lerin de bazı komplikasyonları vardır. Plevral efüzyon, 
pnömotoraks, ciltaltı amfizemi, postoperatif ateş, 
ağrı, kanama, uzamış hava kaçağı, girişim yerlerinde 
tümör implantasyonu bu komplikasyonların en sık 
görülenleridir. Göğüs duvarına tümör implantasyo-
nunu önlemek için, proflaktik radyoterapi uygula-
maları mevcuttur. Bu konuda çok kapsamlı çalışma 

Resim 1. VATS ile plevral alandaki malign odakların gö-
rüntülenmesi ve en uygun yerlerden biyopsi alınması 
mümkün olmaktadır. (S.Ü.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Has-
talıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM- Göğüs Cerrahi Kliniği 
Arişvinden alınmıştır..)

Resim 2. a) VATS ile talk insuflasyonu b) Talk pudrajı esnasında ortaya çıkan kar yağdı manzarası. (S.Ü.Ü. Dr. Suat Seren 
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM- Göğüs Cerrahi Kliniği Arişvinden alınmıştır..)

a b
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olmamakla beraber, bazı merkezler rutin olarak uygu-
lamaktadır. VATS’ın mortalitesi ise %0.8’dir (6). 

MPM tanısında, re-operatif kontrendikasyon veya 
daha önceden uygulanmış plöredez yok ise, altın 
standart torakoskopik girişimdir (10).

TORAKOTOMİ 
Tanıdaki duyarlılığı %100 olmasına rağmen günü-
müzde tanısal olarak neredeyse hiç kullanılmamakta-
dır. Torakoskopinin gelişmesi ve yaygın kullanımı ve 
tanıdaki başarısı bunun temel nedenidir. Tanı algorit-
masının son basamağıdır (Şekil 1). Diğer yöntemler-
le tanı konulamayan, ileri derecede plevral yapışıklık 
gibi diğer yöntemlerin uygulanmasını engelleyen, 
tümörün subtiplendirmesinin yapılamadığı olgularda 
ya da eş zamanlı cerrahi tedavi planlanan olgularda 
kullanılır (11).

Eve Götürülecek Mesajlar

• Trombosit sayısı 25000’in altında olan hasta-
larda ve kreatinin değeri 6 mg/dL’nin üzerinde 
olan hastalarda, kanama eğilimi artacağı için 
torasentez yapmamalıyız.

• Tanısal torasentezin en sık komplikasyonu, %11 
oranında görülen pnömotorakstır.

• BT eşliğinde perkütan plevra biyopsisi, günü-
müzde halen MPM tanısında, ilk ve en sık kulla-
nılan invaziv tanı yöntemidir.

• Trombosit sayısı < 50.000/mm3 olan hastalarda, 
perkütan plevra biyopsisi öncesinde trombosit 
transfüzyonu yapılmalıdır.

• MPM tanısında kullanılan en ideal yöntem to-
rakoskopik girişimdir. VATS, histopatolojik tanı 
için altın standarttır. Ayrıca işlem esnasında 
efektif bir talk plörodez yapma olanağı da su-
nar.

• Torakoskopik biyopsilerde en az beş, tercihen 
10 ayrı yerden biyopsi örnekleri alınmalıdır.
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ÖZ
MPM hastalığın doğal seyrinin anlaşılmaması ve evrelemesinde hala belirsizlikler olmasından dolayı tartışılan bir has-
talık olmaya devam etmektedir. 1976’dan beri MPM için en az beş evreleme sistemi önerilmiştir. Bu sistemlerin hiçbiri 
evrensel olarak geçerli değildir. Daha önce, Uluslararası Mezotelyoma İlgi Grubu (IMIG), T ve N durumunun sağkalım 
üzerindeki etkisi hakkında cerrahi temele dayanan TNM evreleme geliştirmiştir. Bunun üzerine cerrahi evreleme dışında 
klinik olarak da evrelemeyi geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir. 

Anahtar kelimeler: malign plevral mezotelyoma, evreleme

ABSTRACT
MPM continues to be a controversial disease due to lack of understanding of the natural course of the disease and un-
certainties in its staging. Since 1976, at least five staging systems have been proposed for MPM. None of these systems 
is universally valid. Previously, the International Mesothelioma Interest Group (IMIG) has developed surgically based 
TNM staging about the impact of T and N status on survival. On top of that, studies continue to improve clinical staging 
besides surgical staging.

Keywords: malignant pleural mesothelioma, staging

EVRELEME SİSTEMLERİ VE 
EVRELEMEDEKİ SORUNLAR
Malign plevral mezotelyoma, plevranın metabolik 
hücrelerinden ve daha az sıklıkla perikard veya pe-
ritondan kaynaklanan nadir bir neoplazmdır. Çoğu 
hasta için kötü bir prognoz ve sağkalımı mevcuttur. 
Hastaların genelde iki yıl içerisinde kaybediliyor ol-
ması da tedavi ve sınıflandırmasında yetersizliğe yol 
açmıştır. Mezotelyomanın makroskopik görünümü 
evresi ile ilişkilidir.

Radikal cerrahiden kimin faydalanacağı konusunda 
tavsiyede bulunmanın anahtarı aslında doğru evrele-
medir. Ameliyattan uzun dönemli sonuçların değer-
lendirilmesinde evre gruplandırması çok önemlidir ve 
çoğu zaman evreye özgü sağkalım MPM’de en fazla 
fayda sağlayan alt grupları maskeleyebilecek genel 
medyan sağkalım lehine göz ardı edilir. MPM’de daha 
fazla klinik araştırmaya ihtiyaç olduğu iyi bilinmek-

tedir, ancak bu verilerin tasarımı veya yorumlanması 
aşama aşama yönlendirilmelidir.

İlk evreleme sonuçları Butchart (1) tarafından, 29 EPP 
uyguladığı hasta bilgilerine göre 1976’da yayınladı. 
Bu tarihte gelişmiş BT teknikleri mevcut değildi. Yir-
mibeş yıl boyunca çeşitli evreleme sistemleri önerildi. 
Butchart, BWH (Brigham Women Hospital) ve IMIG 
evreleme sistemleri çoğunluğu EPP’den oluşan bilgi-
lere dayanmaktadır. Butchart ve ark. önerdikleri (1) sı-
nıflandırmada TNM tanımlayıcılarının olmaması, lenf 
nodu ve göğüs duvarı invazyonu derecesinin olma-
ması problemlerden biriydi. Bu sistemlerde hastaları 
histopatolojik tiplerine ve uygulanan cerrahi prose-
dürlere göre evrelendirmek, bu nadir hastalık için zor 
bir durumdur ancak epitelyal tipte yüksek volümlü 
merkezlerde uygulanan EPP ile sınıflandırmaya bir 
miktar katkı sağlanmıştır.

Her bir evreleme Butchart sistemi gibi benzer sınır-
lamalara sahip ve hala evrensel olarak kabul edilmiş 

Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Cansel ATİNKAYA BAYTEMİR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
e-mail: catinkaya@gmail.com
Telefon: 02164214200-1628
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-yaklaşık 40 yıldır- bir sınıflandırma mevcut değildir. 
Yedinci TNM evrelendirilmesi 1994’de gerçekleştirilen 
çalıştay ile oluşturuldu ve iki dekaddır bu şekilde de-
ğişmeden kaldı. Daha çok sitoredüktif cerrahi uygula-
nan hastaların sonuçlarını içermesi ve sadece patolo-
jik gözlemlere dayandırılması eleştirilen noktalarıdır. 
Bu yüzden özellikle klinik evrelendirilen hastalara uy-
gulanabilirliği sorgulanmaktadır (2).

Sınıflandırmalarda, MPM’ya spesifik kanıtlara dayalı 
sonuçlar olmadan akciğer kanserine dayalı Mountain-
Dressler-ATS ve Naruke sınıflandırılmasına göre nodal 
kategoriler tanımlanması da ayrı bir eleştiri noktasıdır. 
Gerçekte akciğer parankimi ile plevra lenfatik drenaj 
yollarında belirgin farklılıklar vardır. Bu yüzden birkaç 
tek merkezli retrospektif çalışmada pN1 ve pN2 plev-
ral mezotelyoma prognozları arasında çelişkili sonuç-
lar alınmaktadır (3). 

1994’de IMIG, IASLC ile birlikte retrospektif cerrahi 
seriler ve küçük klinik deneylerin sonuçlarını analiz 
ederek önerdiği bu TNM sistemi AJCC ve UICC tara-
fından kabul edildi. Uluslararası uygulamada, belirli 
aralıklarla gözden geçirmelerle bu sınıflandırma kul-
lanılmaktadır (4).

Sugarbaker (5), daha sonra, 2010’da tümörü, rezekta-
biliteyi ve nodal durumu değerlendiren alternatif bir 
Brigham sınıflandırması önerdi. Epiteloid MPM nede-
niyle EPP uygulanan 354 hastanın patolojik karakte-
ristikleri ile sonuçları değerlendirildi. T klasifikasyonu 
negatif sınır durumu dikkate alınarak değerlendirildi 
(T1 için negatif sınır). IMA veya inferior mediastinal 
lenf nodu tutulumu evre I olarak sınıflandırıldı (supe-
rior mediastinal lenf nodlarından daha uzun sağkalım 
gözlendiği için -evre II, III veya IV-). Bu klasifikasyon-
daki sorunlar da EPP dışı ameliyat geçirenlere ve epi-
tel dışı MPM’da uygulanabilirliğidir. 

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon to-
mografisi (PET) ile erken evre, potansiyel olarak re-
zeke edilebilir tümörü olduğu düşünülen hastaların 
cerrahi araştırmalarda daha ileri hastalıklara sahip ol-
dukları bulunmuştur. Klinik ve patolojik evreleme ara-
sındaki tutarsızlıklar büyük ölçüde MPM’nin yaygın 
ve düzensiz anatomisiyle ilişkilidir, bu da birçok solid 
tümörden farklı olarak güvenilir tek veya çift boyutlu 
tümör ölçümlerini engellemektedir. MPM’nin TNM sı-
nıflandırılmasında mevcut primer tümör (T) evreleme 
sistemi, N ve M durumuna göre daha kolay değerlen-
dirilen bir parametredir (6).

Anatomik evreleme, en önemli prognostik faktör ola-
rak belirtilse de çeşitli nedenlerle genelde iyi bir prog-
nostik faktör göstergesi olarak kabul edilmemektedir. 
Bunun ilk nedeni olarak çalışmalarda farklı evreleme 

sistemlerinin kullanılmasıdır. İkinci olarak MPM ayrın-
tılı evrelemesi için cerrahi prosedür gerekmektedir ki 
bu en önemli dezavantajdır. Bilindiği gibi çoğu hasta 
ilk aşamada inoperabldır. Bu durum her hastada tü-
mör evresi değerlendirilmesinde sıkıntı oluşturmak-
tadır. Üçüncü olarak ise cerrahi dışı evrelemede aynı 
merkezde bile çeşitli farklılıklar göstermektedir. 

Bu tür sorunlardan dolayı evrelemede geliştirmeler 
devam etmektedir. En son 2009’da Londra’da “Mezo-
telyomadaki İlerlemeler” adlı çalıştay başlatıldı. Aynı 
süreçlerde akciğer koruyucu cerrahi olan sitoredük-
tif cerrahinin tanımlarındaki standardizasyonla ilgili 
bir bülten hazırlandı. On beş merkezden 3101 hasta 
veri tabanına aktarıldı. Klinik ve patolojik olarak 2316 
hasta AJCC ve UICC kılavuzlarına göre en iyi sınıflan-
dırılmayı sağladı (5). Bu hastaların minimum 18 aylık 
izlem süreleri olanlar çalışmaya dahil edildi. Çalışma-
daki kısıtlılıklardan biri çoğu hastanın cerrahi hasta-
sı olmasıdır. PET, EBUS ve EUS gibi bilgilerinin çoğu 
hastada kayıp olması eksikliklerdendir. Hastaların 
%64.5’una küratif prosedür uygulanmıştı, yaklaşık ya-
rısı EPP geçirmişti (7).

Tüm sağkalım verilerinde orijinal IMIG sınıflandırılma-
sı kullanımı desteklenmeye devam edilse de önemli 
bazı noktaların geliştirilmesi gerektiği tespit edildi. 

1) Özellikle erken evrede olmak üzere klinik/radyolo-
jik/cerrahi olarak evrelendirmede iyileştirme sağlan-
malıdır. Klinik ve patolojik TNM arasında zayıf ilişki 
mevcuttur. 

2) Evredeki gruplar median sağkalımlarına göre et-
kin olarak ayrıldılar ancak hala T ve N evrelemesinde 
daha fazla bilgiye gereksinim var.

3) Epiteloid histoloji en iyi sonuç verirken, sarkomato-
id tip en kötü prognoza sahiptir.

4) Sağkalım belirgin olarak cerrahi prosedürden ve 
adjuvan tedaviden etkilenmektedir. Küratif olanda 
median sağkalım 18 ay iken, palyatif olanda 12 aydır.

5) Evre I’de küratif amaçlı uygulanan, aynı evrede 
uygulanan P/D de 23 aydır. Ancak ileri evrede bu iki 
prosedür arasında sağkalım açısından fark bulunma-
maktadır.

IASLC 8. TNM ile MPM evrelendirmesinde belirgin de-
ğişiklikler önerdi: 

• T faktörü için klinik ve patolojik olarak T1a ve 
T1b’nin T1 olarak birleştirilmesi, 

• N faktörü için klinik ve patolojik olarak N1 ve N2 
kategorilerinin tek bir başlıkta incelenmesi ve ipsi-
lateral, intratorasik nodal lenf nodlarının N1 olarak 
değerlendirilmesi, 
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• Daha önceki N3 kategorisinin ise N2 olarak yeni-
den düzenlenmesi, 

• M faktöründe herhangi bir değişiklik önerilmedi 
(Tablo 1).

Ancak çok değişkenli analizde anlamlı bir sağkalım 
farklılığı Evre I ve II de gözlenmediği için erken dö-
nem MPM için daha fazla klinikopatolojik özelliklerin 
aydınlatılmasına ihtiyaç vardır (8). 

Potansiyel olarak rezektabl olan hastaları ayırt etmek 
ve hastaları benzer prognozlara sahip kategorilere 
ayırmak amacıyla, yeni mezotelyoma Uluslararası 
Evreleme Sistemi geleneksel tümör, lenf nodu, me-

tastaz (TNM) sistemindeki hastalığın anatomik kap-
samını tanımlamaktadır. Potansiyel küratif rezeksiyon 
için hasta seçiminin belirlenmesinde doğru anatomik 
evreleme önem kazandığından, görüntüleme değer-
lendirmesi bu hastaların uygun tedavisinde önemli 
bir bileşendir (9). 

Evrelemede kullanılan tetkikler

Klinik değerlendirme ile seçilmiş kişilerde uygulanan 
radikal cerrahi geçiren hastaların rezeke edilen ma-
teryalleri, patolojik sonuçları doğru yansıtmamakta-
dır. Preoperatif sınıflandırma tetkiklerde BT, manyetik 
rezonans görüntüleme (MR), PET, torakoskopi, lapa-

Tablo 1. IASLC 8. Evreleme

Evre    Tanımlama

Primer Tümör (T)

Tx Primer tümör değerlendirilemez

Tn Primer tümör yok

Tl Tümör, ipsilateral paryetal n viseral - mediastinal - diyafragmatik plevra ile sınırlı

T2 Tümör aynı taraflı plevral yüzeylerin birini tutuyor (paryetal, mediastinal, diyafragmatik ya da viseral plevra) 
ve şu özelliklerden en az birini gösteriyor. Diyafragma kasını tutulumu. Tümör viseral p lev rayı geçerek 
alttaki parankimin in- vazyonu

T3 Lokal olarak ileri ancak potansiyel olarak cerrahi rezektabl tümör. Tümör, aynı taraflı tüm plevral yüzeyleri 
tutuyor (paryetal, mediastinal diyafragmatik ya da viseral plevra) şu özelliklerden en az birini gösteriyor. 
Endotorasik fasya tutulumu. Mediastinal yağ dokusu içine uzanım. Göğüs duvarının yumuşak dokusu içine 
uzanım, gösteren tamamen rezektabl soliter tümör. Mural tabakayı seçmeyen perikard tutulumu

T4 Lokal olarak ileri ve teknik olarak rezektabl olmayan tümör. Tümör, aynı taraflı tüm plevral yüzeyleri tutuyor 
(paryetal mediastinal, diyafragmatik ya da viseral plevra) şu özelliklerden en az birini gösteriyor: Göğüs 
duvarına diffüz uzanım ya da multifokal kitleler, Kosta destrüksiyonu, Diyafragmayı geçerek peritona 
uzanım. Karşı taraf plev- rasma direkt uzanım. Mediastinal organlara invazyon, Vertebraya direkt invazyon, 
Perikardm iç yüzünü invazyon ya da myokarda invazyon, (perikard efüzyonu bulunması şart değil).

Bölgesel Lenf Bezleri (N)

Nx Bölgesel lenf nodları saptanamıyor

NO Bölgesel lenf nodları yok

N1 İpsilateral bronkopulmoner, hüer ya da mediastinal (internal mammarial, peridiaf- r ağma tik, perikardial 
yağlı doku yra da interkostal) lenf nodu tutulumu

N2 Kontralateral mediastinal, ipsilateral veyra kontralateral supraklaviküler lenf nodla- rında metastazlar

Uzak Organ Metastazı (M)

MO Uzak metastaz yrok

Mİ Uzak metastaz mevcut

Evre Gruplan

Evre IA Tl NO MO

İB T2-3 NO MO

Evre II Tl-2 N1 MO

Evre IIIA T3 N1 MO

Evre I1IB Tl-3 N2 MO

Evre IV T4 NO-2 MO

Tl-4 Nl-2 Mİ
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roskopi, mediastinoskopi, peritoneal lavaj, EBUS, EUS 
yer almaktadır. 

Bilgisayarlı tomografi

Bilgisayarlı tomografi, MR ve PET dahil olmak üzere 
preoperatif noninvaziv evreleme araçlarının hep-
si, preoperatif ve postoperatif evreleme arasındaki 
boşluğu azaltma hassasiyetinden yoksundur. Flores 
ve meslektaşları (10) PET görüntülemenin T4 ve lenf 
nodu durumunun belirlenmesinde duyarlılığının sıra-
sıyla %19 ve %11 olduğunu göstermiştir.

Bilgisayarlı tomografi plevral mezotelyoma tanısı ve 
evrelemesinde radyografiden üstündür. Plevral ka-
lınlaşma ve plevral efüzyon en sık BT bulgularıdır (13, 
14). Her ne kadar MR ve PET evrelemede giderek daha 
fazla kullanılmasına rağmen, BT, şüpheli veya kanıt-
lanmış plevral mezotelyoma hastalarının ilk değer-
lendirmesinde kullanılan ana görüntüleme yöntemi-
dir. Mezotelyomanın çeşitli alt tiplerinin BT bulguları 
hakkında sınırlı bilgi vardır (11).

Toraks tomografisi lenf nodu tutulumunda doğru de-
ğerlendirme yapamamaktadır ve rölatif olarak trans-
diyafragmatik invazyonda duyarlılığı düşüktür (12). 
KHDAK da sferik büyüme gözlenirken, MPM plevra 
boyunca lokal olarak genişlemektedir. Bu durum da 
BT’nin doğru değerlendirme potansiyelini düşürmek-
tedir. MR endotorasik fasia ve diyafragmatik invaz-
yonda daha duyarlı ama laparoskopi bu konuda daha 
değerlidir (13). 

Magnetik rezonans görüntüleme (MRG)/PET-MR

Birçok merkezde MRG mezotelyoma preoperatif ön 
tedavi değerlendirmesinde önemli bir rol oynar (14). 
Her ne kadar T2 ağırlıklı ve / veya kontrastlı T1 ağırlıklı 
görüntülerde interkostal kaslarla ilişkili olarak yüksek 
sinyal yoğunluğu gibi sinyal yoğunluğu değişiklikleri 
malign plevral hastalık için anlamlı olsa da MRG bul-
guları ile mezotelyoma histolojik alt tipi arasında da 
anlamlı bir ilişki olduğu yayınlandı.

MRG mükemmel yumuşak doku çözünürlüğü sağlar 
ve MPM tanısı ve evrelemesi için potansiyel olarak ya-
rarlı bir yöntemdir, ancak yaygın kullanımda değildir 
(15). Lokal ileri tümörlerin rezektabilitesi açısından, T3 
hastalığını (göğüs duvarı tutulumunun tek bir oda-
ğı, endotorasik fasyanın tutulumu, mediastinal yağ 
uzantısı veya transtransmural olmayan perikardiyal 
tutulum), T4 hastalığından (yaygın tümör, çoklu gö-
ğüs duvarı odakları veya mediastinal organların direk 
tutulumu, omurga, internal perikardiyal yüzey veya 
kontralateral plevraya doğrudan uzama) ayırmak ge-

rekir. N3 hastalık (kontralateral mediastinal, kontrala-
teral internal meme ve supraklaviküler lenf düğümle-
ri) ve metastaz (M1) varlığı cerrahiyi engeller (9). 

Lokal tümör evrelemesinde FDG-PET/MR’nin FDG-
PET/CT’den üstün olması şaşırtıcı değildir, CT’ye kı-
yasla MR’nin üstün yumuşak doku çözünürlüğü mev-
cuttur. İyotlu kontrastlı BT, MPM klinik evrelemesi için 
ana çalışmadır, ancak gözlemciler arası zayıf varyas-
yona tabidir ve hastaların %58’inde patolojik evrele-
meyi daha alt evrelerde gösterme eğilimindedir (16, 
17). BT’de, çok düzlemli yeniden biçimlendirmeler 
kullanılsa bile, transdiyafragmatik, transperikardiyal 
ve göğüs duvarı invazyonunun kesin olarak belirlen-
mesi zordur. Gizli göğüs duvarı, diyafragmatik, endo-
torasik fasiyal ve kemik invazyonunun belirlenmesin-
de MR’nin BT’den üstün olduğu gösterilmiştir. MR’de 
gadolinyum kontrastı ve yağ supresyonu kullanımı, 
plevral sıvı ve bitişik akciğerden ayırt edilmesine yar-
dımcı olan ve endotorasik fasyaya, göğüs duvarına 
veya diyaframa ince invazyonu tanımlayarak T evre-
sini artırarak tümörün doğru tanımlanmasını sağlar. 
Difüzyon ağırlıklı görüntülemenin benign plevral 
plaklar ile malign plevral mezotelyoma arasında ay-
rım yapmasında ve histolojik alt tiplerin değerlendi-
rilmesinde yararlı olduğu gösterilmiştir (18).

PET üzerinde artan FDG alımının, benign ve malign 
plevral hastalığı ayırt etmede yararlı olduğu kanıtlan-
mıştır ve FDG-PET gizli metastazların saptanmasında 
mükemmeldir. Tümör SUVmax’ı potansiyel bir prog-
nostik belirteç olarak önerilmiştir ve ayrıca tedaviye 
yanıtı değerlendirmede de yararlı olabilir (18). 

Kontrast sonrası görüntülemede yapılan MPM tümör 
hacmi ölçümünün, tedaviye yanıtın değerlendirilme-
sinde MR ile mümkün ve tekrarlanabilir olduğu gös-
terilmiştir. PET/MR, tek bir testte kapsamlı bir anato-
mik ve fonksiyonel muayene sağlama potansiyeline 
sahip umut verici yeni bir modeldir (15). 

Mediastinoskopi

Mediastinoskopi ileri evre hastalıkta radikal cerrahi-
den kaçınmak için doğru evrelendirme amaçlı öneril-
mektedir. Ancak sadece 2, 4 ve 7 nolu lenf nodlarına 
ulaşıldığından tüm cerrahlar bu fikre katılmamakta-
dır. En azından mediastinoskopi N2 hastalığı ekarte 
etmek için (N2 mi N3 mü, yeni sisteme göre sorgula-
mak gerekli) uygulanabilir. PET-BT ise N3 hastalığı dış-
lamak için kullanılabilir. Her ne kadar bu tekniklerin 
avantaj ve dezavantajları olsa da patolojik materyal-
deki cerrahi evreleme altın standarttır. 
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MPM’de mediastinoskopinin rolü iyi belirlenmemiştir 
ve bu soruyu cevaplamak için daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır. Schouwink ve arkadaşları (19) 43 MPM 
hastasında servikal mediastinoskopi yapmış ve ser-
vikal mediastinoskopinin evreleme doğruluğunu BT 
taraması ile karşılaştırmıştır. BT için %60, %71 ve %67 
ile karşılaştırıldığında, servikal mediastinoskopi için 
duyarlılık, özgüllük ve doğruluk sırasıyla %80, %100 
ve %93’idi. Mediastinoskopi, torakotomide pozitif 
intratorasik nodu olduğu saptanan 9 hastayı (%21) 
tanımlayamadı, ancak bu hastaların üçünde servikal 
mediastinoskopi için potansiyel olarak erişilebilir olan 
bölgelerde pozitif nodlar vardı.

Rice ve ark. (2) ekstraplevral pnömonektomi sonra-
sı pozitif ipsilateral mediastinal nodu olan 14 hasta 
bildirmiştir; ameliyat öncesi sadece 5 tanesi medias-
tinoskopi ile doğru olarak tanımlandı. Hastaların yak-
laşık %25’inde peridiyafragmatik veya internal meme 
bölgeleri gibi mediastinoskopi ile erişilemeyen he-
motoraks alanlarıyla sınırlı lenf nodu tutulumu vardı. 
Görüntüleme çalışmaları bugüne kadar bu ekstrap-
levral nodların, % 9-26 arasında olduğunu bildirmiştir 
(14).

Bununla birlikte, mezotelyoma için ekstraplevral pnö-
monektomi yapılan 92 hastanın yakın zamandaki 
bir cerrahi serisi, 35 hastada (%38) N2 metastazı bul-
muştur; bunlar mevcut “Kanser Sistemine Karşı Ulus-
lararası Topluluk” a göre subkarinal veya ipsilateral 
mediastinal ve ipsilateral internal meme lenf nodları 
olarak tanımlanmıştır. Bunlardan 8’inde dahili meme, 
perikardiyal ve diyafragma nodu bulunan 17 (% 49) 
hastada mediastinoskopi ile erişilemeyen pozitif lenf 
nodları bulundu. N2 düğümlerinin varlığı sağkalım 
ile ilişkilidir. Paryetal plevranın normal olarak bu lenf 
nodlarına drene olduğu düşünüldüğünde, mezotel-
yoma hastalarında daha fazla sayıda dahili meme ve 
kardiyofrenik nodal metastaz bulunması muhtemel-
dir. N2 düğümlerinin tanımlanması prognostik öne-
me sahiptir ve uygun tedavinin yönlendirilmesine 
yardımcı olur (25).

Mediastinoskopinin %25’e kadar erişemeyeceği lenf 
nodları olabilir. Stewart ve ark (26), N1 ve N2’yi ayrı 
ayrı rapor etmiş ve N2 hastalığı olan hastaların N0/
N1 hastalığı olanlara göre oldukça kısa bir süre için-
de ilerlediklerini bulmuşlardır. Analiz sırasında radikal 
operasyon grubunda hastalık ilerlemesinin T evresine 
veya N evresine göre dağılımında anlamlı bir fark gös-
termediler ve N2 hastalığının daha hızlı hastalık ilerle-
mesine yol açmadığı görülmüştür. Aziz ve arkadaşları 
(23) lenf nodu negatif hastalar ile nodal yayılımı olan 

hastalar arasında sağkalım açısından anlamlı bir fark 
gözlemlememişlerdir. 

Postoperatif patolojik analizle, hastalığın hilar lenf 
nodlarına metastaz yapmadan önce akciğerin istila 
edilmesi gerektiğini ve MPM’li hastalarda mediasti-
nal lenf nodlarının birincil nodal istasyon olarak ka-
bul edildiğini gözlemledik. Preoperatif BT taraması ile 
belirgin akciğer invazyonu olan hastalar ve belirgin 
çevresel diffüz plevral kalınlaşması olan hastalar, esas 
olarak endobronşiyal ultrason ve biyopsi ile yapılan 
hiler nodal metastazlar için iyice araştırılmalıdır. Bu 
gözlemin daha fazla değerlendirmeye ihtiyacı vardır 
ve mediastinal nodları N2 olarak değil N1 olarak dü-
şünmeliyiz ve hiler lenf nodu metastazları bu gözle-
me göre N2 hastalığı olarak düşünülmelidir.

Mediastinal ve hiler lenf nodlarına metastazlar kanıt-
lanana kadar bir aşamada kategorize edilmemelidir.

MPM, tedavi yaklaşımına bakılmaksızın ortalama sağ-
kalımları ortalama iki yıldan az olan agresif, yaygın 
bir tümördür. Lenf nodu metastazlarının başlangıçta 
1993 yılında Sugarbaker ve meslektaşları (24) tara-
fından mezotelyomada kötü bir prognostik faktör 
olduğu gösterilmiştir. O zamandan beri birkaç grup 
planlı rezeksiyon öncesi hastaların preoperatif değer-
lendirmesinde mediastinoskopinin önemini ortaya 
koymuştur.

Standart bir servikal mediastinoskopi, N2 düğümle-
rinin eksik bir değerlendirmesine neden olur ve N1 
hastalığının değerlendirilmesine izin vermez. 

Endobronşiyal ultrasonografi (EBUS)

Endobronşiyal ultrason ile iğne biyopsisi, hiler ve lo-
ber N1 istasyonlarına erişmede yardımcı olabilirken, 
endoözofageal ultrason (EUS) ise servikal mediasti-
noskopinin erişemeyeceği yerlerde de destekleye-
bilir. Bu araştırmaların akciğer kanserinde hasta yö-
netimini sınıflandırmak için kullanımı iyi bir şekilde 
dökümente edilmiştir, ancak mezotelyoma olguların-
da daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır (25). 

EBUS veya mediastinoskopi ile invaziv mediastinal 
nodal evreleme klinik evrelemeye yardımcı olabilir, 
ancak klinisyenler tüm nodal hastalıklara, ekstrame-
diastinal alanlara (yani iç meme), peridiaphragmatik 
veya interkostal bölgelere erişmenin mümkün olma-
yabileceğinin farkında olmalıdır.

Mezotelyoma akciğer için yüzeysel bir plevral tümör 
olarak kabul edilirse parankimin kendisi, daha sonra 
N1 tutulumu için akciğer parankimine daha derin in-
vazyon yapması daha ileri bir tümör anlamına gelir. 
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Parankimal invazyon veya BT taramada çevresel dif-
füz plevral kalınlaşma durumunda hiler lenf nodlarını 
araştırmaya yönelik önerileri makul görünmektedir. 
N1 lenf nodları tutulumunun hastalığın daha yüksek 
ve daha ileri bir aşamasını temsil etmesi gerektiği yö-
nündeki bulgu, bulgularını doğrulayan daha geniş 
hasta serileri ile daha fazla çalışmayı hak etmektedir.

EBUS eşliğinde transbronşiyal ince iğne aspirasyonu 
(EBUS-TBNA) biyopsisi gibi daha yeni tanı araçları, 
ameliyat öncesi mediastinal evrelemenin doğruluğu-
nu arttırabilir. Yüksek doğruluklu hiler ve mediastinal 
nodal metastazları tanımlamak ve ayırmak için mezo-
telyoma preoperatif evrelemesinde EBUS-TBNA’nın 
duyarlılığını ve özgüllüğünü değerlendirmek için ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Peridiyafragmatik lenf nodlarının kısa aksı 5 mm den 
fazla ise anormal olarak değerlendirilir. IMA, retrokru-
ral ve extraplevral nodlarda ise boyut kriteri yoktur. 
Tespit edildiğinde anormal olarak değerlendirilmeli-
dir (26) (Resim 1).

Preoperatif uygun evreleme ile multimodal tedavi 
protokoller seçilebilir. Bu aynı zamanda multimoda-
lite tedavi protokolleri uygulanan hastaların sağka-
lımlarının iyileşmesine de yol açacaktır. Bahsedilen 
evreleme araçlarının hiçbiri, endotorasik fasya invaz-
yonunu, perikardiyal invazyon derinliğini, mediasti-
nal yağ invazyonunu veya medikal veya hiler nodal 
metastazlarını kesin olarak tespit edemez.

TÜMÖR VOLÜMÜ ÖLÇÜLMESİ
Yaklaşık 20 yıl önce Pass ve meslektaşları (27), ekstrap-
levral pnömonektomi veya plörektomi/dekortikas-
yon uygulanan MPM hastalarında rezeksiyon öncesi 
tümör hacminin üç boyutlu BT rekonstrüksiyonlarının 
kullanıldığını bildirmişlerdir. Tümör hacminin T evre-
sini temsil ettiği ve genel ve progresyonsuz sağkalımı 

öngördüğü bulunmuştur. O zamandan beri, birçok 
çalışma BT’de tümör hacmini hesaplamak için, ço-
ğunlukla kemoterapi alan MPM hastalarında yanıt de-
ğerlendirmesi için manuel ve yarı otomatik yöntem-
lerin kullanımını araştırmıştır (28). Bununla birlikte, 
daha önceki çalışmalar, çoğu kurumda mevcut olma-
yan özel ekipman gerektiriyordu ve emek yoğunluğu 
yüksekti. Piyasada bulunan radyoloji yazılımının orta-
ya çıkması ve hibrid iş istasyonlarının kullanılmasıyla 
artık MPM hastalarında tümör hacminin etkili ve tek-
rarlanabilir hesaplanmalarına izin vermektedir. 

Eve götürülecek mesajlar: 

• Malign plevral mezotelyoma prognozu kötü bir 
hastalıktır. Ortalama sağkalım iki yıl olduğun-
dan evreleme ve tedavide hala belirsizlikler de-
vam etmektedir.

• MPM evrelemesinde kullanılan sınıflandırma-
larda çoğu vaka cerrahi evrelendirme sonucu 
olduğu için evrensel bir geçerliliği olan evrele-
me sistemi henüz yoktur.

• MPM evrelemesinde preoperatif olarak BT ve 
PET-BT duyarlılığı ve özgüllüğü düşüktür. 

• Evrelemede PET-MR diğer evreleme yöntem-
lerine göre umut vaat edici bir yöntem olarak 
gözlenmektedir ancak bu konuda çok sayıda 
çalışmaya ihtiyaç vardır.

KAYNAKLAR
1.  Butchart EG, Ashcroft T, Barnsley WC, Holden MP. Pleu-

ropneumonectomy in the Management of Diffuse Ma-
lignant Mesothelioma of the Pleura. Experience With 29 
Patients Thorax1976;31 (1):15-24.

2.  Rusch VW. Aproposed new international TNM staging 
system for malignant pleural mesothelioma. From 
the International Mesothelioma Interest Group. Chest 
1995;108:1122-8.

3.  Rice D, Chansky K, Nowak A, Pass H, Kindler H, She-
manski L, et al. Mesothelioma Domain of the IASLC 
Staging and Prognostic Factors Committee, advisory 
boards and participating institutions. The IASLC Mesot-
helioma Staging Project: Proposals for Revisions of the 
N Descriptors in the Forthcoming Eighth Edition of the 
TNM Classification for Pleural Mesothelioma. J Thorac 
Oncol 2016;11 (12):2100-1. 

4.  Rusch VW, Giroux D, Kennedy C, Ruffini E, Cangır AK, 
Rice D, et al. Initial analysis of the International Associ-
ation for the Study of Lung Cancer mesothelioma data-
base. J Thorac Oncol. 2012;7:1631-9. 

5.  Richards WG, Godleski JJ, Yeap BY, Corson JM, Chirieac 
LR, et al. Proposed Adjustments to Pathologic Staging 
of Epithelial Malignant Pleural Mesothelioma Based on 
Analysis of 354 Cases. Cancer 2010;116 (6):1510-7.

6.  Rusch VW, Gill R, MiTchell A, Naidich D, Rice DC, Pass 
HI, et al, Malignant Mesothelioma Volumetric CT Study 
Group. A Multicenter Study of Volumetric Computed 

Resim 1: Extraplevral lenf nodları



25

Bölüm 5: Malign Plevral Mezotelyomada EvrelemeTü
rk

 G
ö
ğü s C e r r a h i s i D

e
rn

e
ğ

i

1 9 9 8

Tomography for Staging Malignant Pleural Mesotheli-
oma. Ann Thorac Surg 2016;102 (4):1059-66.

7.  Flores RM, Pass HI, Seshan VE, Dycoco J, Zakowski M, 
Carbone M, et al. Extrapleural pneu- monectomy ver-
sus pleurectomy/decortication in the surgical manage-
ment of malignant pleural mesotheli- oma: results in 
663 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 2008;135:620-6.

8.  Pass H, Giroux D, Kennedy C, Ruffini E, Cangir AK, Rice 
D, et al. The IASLC Mesothelioma Staging Project: 
Improving Staging of a Rare Disease Through Inter-
national Participation. Journal of Thoracic Oncology 
2014;11:2082-8.

9.  Truong MT, Erasmus JJ, Marom EM, Munden RF. Imaging 
Evaluation in the Diagnosis and Staging of Malignant 
Pleural Mesothelioma. Seminars in Roentgenology 
2004;39 (3):386-96.

10. Flores RM, Akhurst T, Gonen M, Larson SM, Rusch VW. 
Positron emission tomography defines metastatic dise-
ase but not locoregional disease in patients with ma-
lignant pleural mesothelioma. J Thorac Cardiovas Surg 
2003;126:11-5.

11. Seely JM, Nguyen ET, Churg AM, Müller NL. Malignant 
pleural mesothelioma: computed tomography and cor-
relation with histology. European journal of radiology 
2009;70 (3);485-91.

12. Schneider DB, Clary-Macy C, Challa S, Sasse KC, Merrick 
SH, Hawkins R, et al. Positron emission tomography 
with F18-fluorodeoxyglucose in the staging and preo-
per- ative evaluation of malignant pleural mesothelio-
ma. J Thorac Cardio vasc Surg 2000;120:128-33.

13. Erasmus JJ, Truong MT, Smythe WR, Munden RF, Marom 
EM, Rice D, et al. Macapinlac. Integrated computed to-
mography–positron emission tomography in patients 
with potentially resectable malignant pleural mesothe-
lioma: Staging implications. J Thorac Cardiovasc Surg 
2005;129:1364-70.

14. Patz Jr EF, Shaffer K, Piwnica-Worms DR, Jochelson M, 
Sarin M, Sugarbaker DJ, et al. Malignant pleural mesot-
helioma: value of CT and MR imaging in predicting re-
sectability. AJR Am J Roentgenol 1992;159:961-6.

15. Murphy S.M, Mallia A, Jeljeli S, Stirling JJ, Goh V, Bille A, 
et al. Loco-regional staging of malignant pleural mesot-
helioma by integrated FDG PET/MRI. European Journal 
of Radiology 2019;115:46-52.  

16. Truong MT, Viswanathan C, Godoy MCG, Carter BW, Ma-
rom EM. Malignant pleural mesothelioma: role of CT, 
MRI, and PET/CT in staging evaluation and treatment 
considerations, Semin. Roentgenol 2013;48:323-34.

17. Gill RR, Yeap BY, Bueno R, Richards WG. Quantitative cli-
nical staging for patients with malignant pleural mesot-
helioma, J. Natl. Cancer Inst 2017;110:1-7.

18. Lee HY, Hyun SH, Lee KS, Kim BT, Kim J, Shim YM, et al. 
Volume-based parameter of 18-F-FDG PET/CT in malig-
nant pleural mesothelioma: prediction of therapeutic 
response and prognostic implications, Ann. Surg. On-
col. 2010;17; 2787–2794

19. Schouwink JH, Kool LS, Rutgers EJ, Zoutmulder FAN, 
Zandwijk NV, Vijver MJ, et al. The value of chest com-
puter tomography and cervical mediastinoscopy in the 
preoperative assessment of patients with malignant 
pleural mesothelioma. Ann Thorac Surg 2003;75:1715-
9. 

20. Edwards JG, Stewart DJ, Martin-Ucar A, Muller S, Ric-
hards C, Waller DA. The pattern of lymph node involve-
ment influences outcome after extrapleu- ral pneumo-
nectomy for malignant mesothelioma. J Thorac Cardio-
vasc Surg 2006;131:981-7. 

21. Rahman MA, Gaafar RM, Baki HA, Hosieny HME, Abo-
ulkasem F, Farahat GE, et al. Prevalence and Pattern of 
Lymph Node Metastasis in Malignant Pleural Mesothe-
lioma. Ann Thorac Surg 2008;86:391-5.

22. Stewart DJ, Martin-Ucar AE, Pilling JE, Edwards JG, Byrne 
KJ, Waller DA. The effect of extent of local resection on 
pattern of disease progression in malignant pleural me-
sothelioma. Ann Thorac Surg 2004;78:245-52. 

23. Aziz T, Jilaihawi A, Prakash D. The management of malig-
nant pleural mesothelioma; single centre experience in 
10 years. Eur J Cardiothorac Surg 2002;2:298-305. 

24. Sugarbaker DJ, Strauss GM, Lynch TJ, Richards W, Ment-
zer SJ, Lee TH, et al. Node Status Has Prognostic Signi-
ficance in the Multimodality Therapy of Diffuse, Malig-
nant Mesothelioma. J Clin Oncol 1993;11 (6):1172-8.

25. Tournoy KG, De Ryck F, Vanwalleghem LR, Vermassen F, 
Praet M, Aerts JG, et al. Endoscopic ultrasound reduces 
surgical mediastinal staging in lung cancer: a randomi-
zed trial. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:531-5.

26.  CS Ng, Munden RF, Libshitz HI. Malignant pleural me-
sothelioma: the spectrum of manifestations on CT in 70 
cases. Clin Radiol 1999;54:415-21.

27.  Pass HI, Temeck BK, Kranda K, Steinberg SM, Feuerstein 
R. Preoperative tumor volume is associated with outco-
me in malignant pleural mesothelioma. J Thorac Cardi-
ovasc Surg 1998;115:310-8.

28. Sensakovic WF, Armato SG 3rd, Straus C, Roberts RY, 
Caligiuri P, Starkey A, et al. Computerized segmentation 
and measurement of malignant pleural mesothelioma. 
Med Phys 2011;38:238-44.



26

Bölüm 6

Malign Mezotelyomada Radyoterapi
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ÖZ
Malign plevral mezotelyoma tedavisinde sıklığı giderek artmasına rağmen henüz bir fikir birliği sağlanamamıştır. Ad-
juvant radyoterapinin faydasını gösteren randomize çalışmalar yoktur. En iyi sonuçlar indüksiyon kemoterapisi sonrası 
ekstraplevral pnömenektomi (EPP) veya plörektomi/dekortikasyon (P/D) ve adjuvant radyoterapi ile alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malign mezotelyoma, radyoterapi

ABSTRACT
Although the frequency of malignant pleural mesothelioma is gradually increasing, there is no consensus about treat-
ment. Randomized studies are not showing that the benefit of adjuvant radiotherapy. The best results were obtained 
with extrapleural pneummenectomy (EPP) or pleurectomy / decortication (P / D) and adjuvant radiotherapy after in-
duction chemotherapy.

Keywords: Malignant pleural mesothelioma, radiotherapy

GİRİŞ:
Radyoterapi dokuda ne tip bir değişiklik yaparak 
kanser tedavisine yardımcı olmaktadır? Bir canlıya 
uygulanan radyasyon, dokuda hızla ilerlerken deri-
ne indikçe giderek yavaşlar, içinden geçtiği ortama 
düşük dozda enerji vererek bir dizi kimyasal olaya 

neden olur. Bu enerji hücrede DNA’sındaki atomları 

doğrudan ve dolaylı olarak etkileyerek hasar oluştu-

rur. İnsan vücudunun %75’i su moleküllerinden oluş-

maktadır. Radyasyon etkisiyle su moleküllerindeki 

iyonizasyon ile oluşan serbest radikaller DNA’yı do-

laylı olarak hasara uğratır (Şekil 1). Oluşan hasar bazı 
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Şekil 1. Radyoterapinin dokuya etkileri
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hücrede genetik yapıyı doğrudan değiştirerek hücre-
yi daha kolay ölebilir hale getirir veya DNA tamirinde 
görevli kromozomda kusur oluşturup yine hücre ölü-
müne neden olur (1).

İnsanda günlük 180-200 cGy’lik dozlar ile normal do-
kuda hasar oluşturmadan 25-35 günde tümörlü doku 
öldürülebilmektedir. Ancak tümörlerdeki radyasyon 
duyarlılığı aynı normal dokularda olduğu gibi değiş-
kendir. Doz arttırıldıkça tümör yanıtı da artar ancak ka-
çınılmaz olarak tümörün hemen yanında bulunan nor-
mal dokuda da hasar artar. Belli bir doku hasarını göze 
alarak en büyük faydayı elde etmeye terapotik indeks 
denir. Tüm tedavilerde olduğu gibi kanser tedavisin-
de uygulanan radyoterapide de risk-fayda dengesi iyi 
sağlanmalıdır. Yani tedaviyi planlarken, tümörü öldür-
dükten sonra yakın ve uzak gelecekte normal dokuda 
oluşacak hasar gözönünde bulundurulmalıdır. Akciğer, 
radyoterapiden birkaç ay sonrasında pnömonit ve 
birkaç yıla kadar uzayabilen sürede fibrozis geliştiren, 
orta-geç yanıtlı bir organdır. Geniş alanlara uygulana-
cak radyoterapi, oluşacak yan etkiler nedeniyle doz kı-
sıtlamalarına neden olmaktadır. Akut pnömonitte ak-
ciğer kompliyansı azalır, dispne, kuru öksürük ve daha 
ilerleyen aşamada kardiyopulmoner yetmezliğe neden 
olur. Tedavi planlaması yapılırken akciğeri çevreleyen 
plevra dokusunun radyoterapi alanına alınması gere-
kir. Bu sırada kalp, aynı taraf akciğer, özafagus, medulla 
spinalis, lezyon sağdaysa karaciğer, soldaysa dalak ve 
böbrek de tedavi alanındaki radyasyon dozundan et-
kilenecektir. Dolayısıyla alınan doza bağlı olarak yan 
etkilerin de yönetimi gerekecektir.

TEDAVİDE KULLANILAN ENERJİLER
Radyoterapi uygulama şekline göre ikiye 
ayrılır:eksternal uygulama ve brakiterapi (doku içine/
tümör yatağına tedavi). Radyoterapi uygulamalarının 
çoğu eksternal radyoterapi şeklindedir. Eksternal rad-
yoterapi ya radyoaktif bir kaynaktan (Kobalt 60 cihazı) 
ya da elektrik enerjisiyle üretilen yüksek enerjili X- ışın-
ları kullanan cihazlar kullanılarak belli bir uzaklıktan 
(genellikle 80-100 cm) hastaya uygulanır. Co60, 6mV 
foton gibi X ışınıyla yapılan tedavilerde enerji dokuda 
doğrusal ilerlerken doğası gereği dokuda giderek ya-
vaşlar ve dokuya verdiği enerji giderek azalır. Güncel 
tedavilerde uyguladığımız intansif modulated radiot-
herapy (IMRT), image guided radiotherapy (IGRT), vo-
lumetric arc therapy (VMAT) gibi tedavilerde bu enerji-
ler kullanılmaktadır. 

3 Boyutlu Konformal Radyoterapi: 2 boyutlu klasik 
radyoterapide tümörün genişlik ve yüksekliğine göre 
tedavi sahaları belirlenirken, 3 boyutlu radyoterapide 

genişlik, yükseklik yanında tümörün derinliği de göz 
önünde bulundurulur.Bu yöntem ile;

• Tümör volümü ve sağlıklı doku ve organların vo-
lümleri gerçek boyutlarında değerlendirilebilir.

• Tümör volümüne istenen oranda tedavi uygulanır-
ken sağlıklı organların daha iyi korunması sağlanır.

• Tedavi başarısı artar.

• Yan etkiler azalır.

Üç boyutlu konformal tedaviyi planlarken, bilgisayar-
lı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme 
(MRI) veya ihtiyaca göre fluorodeoksiguanin pozitron 
emisyon tomografisi (FDG/PET-CT) görüntüleri kul-
lanılmaktadır. Bu sayede tümörlü dokuya yüksek doz 
radyoterapi uygulanırken, normal dokuya verilecek ha-
sarın en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir. Kon-
formal tedavi IMRT’ye göre tedavi planı ve uygulaması 
daha kısa süren ama normal dokuyu daha az koruyabi-
len bir tekniktir. 

İntansif Modulated Radiotherapy (IMRT)’de ise daha 
fazla ışın ve açı kullanarak, tümöre yüksek doz uygu-
larken normal dokuyu daha iyi koruyabilen bir yazılım 
sistemi vardır. Tedavi planı ve uygulaması daha fazla 
deneyim ve zaman gerektirmektedir.

Stereotaktik ablatif radyocerrahi; tek fraksiyonda, 
küçük bir hacme (~20cc) yüksek doz tedavi hedeflen-
mektedir. Standart tedaviyle günde 2Gy vererek 25-30 
günde tamamlanan tedavi yerine, günde 12-20 Gy ve-
rilerek 1-3 uygulamada yapılan tedavinin tümör öldü-
rücü etkisi, daha çok etkilidir. Bu tedavinin planlanması 
ve uygulanması IMRT’ye göre daha uzun sürmektedir. 
Hastanın uzun süre hareketsiz yatabilmesi çok önemli-
dir bu nedenle çok deneyimli merkezleri gerektirmek-
tedir (2). 

Yüklü iyon parçacık enerjisiyle yapılan (proton) te-
davilerde ise ışın dokuda ilerledikçe doz etkisi artar, 
asıl etkisini derin dokuda gösterir ve belli mesafeden 
derine gitmez. Bu özellik fotonun tersinedir. Düşük 
doz girişi ve çıkış dozu olmaması Bragg zirvesi olarak 
adlandırılır ve derindeki organı koruma potansiyeli ne-
deniyle, malign plevral mezotelyoma (MPM) tedavisi 
için idealdir. Bu hızlı doz düşüşü, tümörün bulunduğu 
anatomiye göre, yüzeyel tümörleri yüksek dozla ışınlar-
ken, hemen yanında bulunan organı koruma avantajı 
sunmaktadır (3).

MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA 
RADYOTERAPİSİ 
Malin plevral mezotelyoma tedavisinde, sıklığı giderek 
artmasına rağmen henüz bir fikir birliği sağlanamamış-
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tır. Hastalığın genel olarak kötü prognozlu seyri nede-
niyle ortalama sağkalım 6-8 ay olup 2 yıllık sağ kalım 
%0-12’dir (4). En sık lokal nüks görüldüğü için radyote-
rapiyle lokal kontrolün iyileştirilmesine çalışılmakta-
dır. Adjuvant radyoterapinin faydasını gösteren ran-
domize çalışmalar yoktur. En iyi sonuçlar indüksiyon 
kemoterapisi sonrası ekstraplevral pnömenektomi 
(EPP) veya plörektomi/dekortikasyon (P/D) ve adju-
vant radyoterapi ile medyan sağ kalım 20 aydır (5). 

MPM’da radyoterapi aşağıda ki ana başlıklar altın-
da anlatılacaktır:

1- EPP sonrası RT

2- Neoadjuan sonrası RT

3- Plörektomi/Dekortikasyon sonrası RT

4- Drenaj sonrası RT

5- Palyatif RT

6- Proton tedavisi

7- Radyoterapi ve İmmunoterapi

1-Ekstraplevral pnömonektomi sonrası 
radyoterapi

Plevranın akciğer çevresinde ve hayati organlara 
komşulukları nedeniyle radyoterapi uygularken et-
kin tümörosidal doza ulaşmak çok güçtür. Eski tek-
niklerle hem plevranın etkin dozu almasını sağlamak 
hem de komşu organları koruyabilmek mümkün ola-
mamıştır (6). Bunu sağlamak için değişik enerjilerin 
kombinasyonlarıyla tedavi denenmiş ama tümörde 
homojen doz dağılımı sağlanamadığı için lokal kont-
rolde başarı oranları düşük kalmıştır. Sağlam dokuyu 
daha fazla korurken tümöre yüksek dozlarda tedavi 
uygulayabilmeyi sağlayan IMRT bu amaçla geliştiril-
miştir. Ancak vücudun etrafında dönerek radyotera-
pi uygulanan bu teknikle, karşı akciğerde düşük doz 
alan yüzde miktarı fazla olduğu için yüksek oranda 
pnömonit rapor edilmiş ve uygulama durdurulmuş-
tur (7). Bu uygulamayla ilgili deneyim yıllar içinde 
arttıkça tolere edilebilir yan etki ve lokal kontrolde 
artış sağlanabilmiştir. İki yıllık lokal kontrol %40-71 ve 
2 yıllık sağkalım %18-57 arasında bildirilmektedir (8, 
9). Yüksek ve orta doz radyoterapinin karşılaştırıldığı 
çalışmada, hastaların yarısında uzak metastaz geliş-
miş ve ortalama sağ kalım 19 ay bulunmuştur. Yüksek 
doz radyoterapi uygulanmasında %27 lokal yineleme 
gelişirken orta doz verilen kolda %50 lokal yineleme 
görülmüştür. Radyoterapi tekniği sağ kalım, lokal ve 
uzak başarısızlık için belirleyici olmamıştır (7). EORTC 
08031 Faz 2 çalışmasında, 3 kür pemetrekset/sisplatin 
sonrası EPP uygulanan 57 hastada 54Gy hemitoraks 
radyoterapisi uygulanmıştır. Ancak bu ağır tedaviyi 

%65 hasta tamamlayabilmiştir. Bu hastaların %16’sın-
da lokal yineleme gelişmiştir. Progresyonsuz sağ ka-
lım 13, 9 ay, medyan sağ kalım 18, 4 aydır (10). Oniki 
merkezli MARS çalışmasında 50 hastada kemoterapi 
sonrası EPP veya hemitoraks radyoterapisine rando-
mize edilmiştir. EPP kolunda perioperatif 3 ölüm ol-
muş. Sağkalım EPP kolunda daha kötü bulunmuştur 
(19.5 aya 14.4ay). Primer sonlanım noktası uygula-
nabilirlik olarak belirlenmiş, sağkalım değerlendiril-
memiştir (11). Bu tedavinin bulantı, kusma, özofajit 
gibi toksisiteleri nedeniyle uygulaması zordur. Yine 
de tecrübeli radyasyon onkologları kendi deneyim-
lerine dayanarak EPP sonrası hemitoraks radyotera-
pisine devam etmektedir. American Society of Cli-
nical Oncology (ASCO 2018) önerisi: Hemitorasik 
adjuvan radyasyon tedavisi deneyimli merkezlerde, 
akciğer koruyucu olmayan sitoredüktif cerrahi (EPP) 
uygulanan hastalara sunulabilir. Tecrübeli kliniklerde 
karşı akciğer korunması sağlanarak giderek daha az 
oranda pnömonit oranlarına ulaşılmaktadır (12). 

2-Neoadjuvan tedavi sonrası EPP

Preoperatif radyoterapiden;karşı akciğer, özafagus, 
spinal kord, kalp, böbrekler, karaciğerin radyoterapi 
hacimlerinin hemen yanıbaşında yer alması ve olası 
kardiopulmoner yan etkilerinden ve cerrahi sonrası 
artabilecek mortalite nedeniyle uzak durulmuştur. 
Ondört merkezli SAKK 17/04 çalışmasında 151 has-
taya 3 kür neoadjuvant kemoterapi sonrası EPP uy-
gulanmış, sonrasında cerrahi sınırı temiz veya mik-
roskobik hastalığı olanların dahil edildiği 54 hastayı 
hemitoraks radyoterapisi veya observasyona rando-
mize etmiştir. Hastalara 3 değişik dozda ve farklı de-
neyimlerdeki merkezlerde radyoterapi uygulanmış 
hem genel sağ kalımda hem de lokal kontrolde is-
tatistik iyileşme sağlanamamıştır. Yazarlar, 5 hastada 
pnömonite neden olması nedeniyle bulguların EPP 
sonrasında hemitoraks radyoterapisini destekleme-
diğini bildirmiştir (13). Neoadjuvant yaklaşım için 
randomize veya çok merkezli çalışma yoktur. Prenses 
Margeret ve Toronto Genel Hastanesinde başlatılan 
SMART protokolünde, EP/D ve P/D ile radyoterapiye 
bağlı pnömonit fazla görüldüğünden, riski azaltmak 
amacıyla EPP radyoterapiden hemen 6 gün sonra uy-
gulanmıştır. 2008-2017 yılları arasında tedavi ettikleri 
90 hastada ortalama sağkalımı 28, 3ay olup epitelyal 
tip mezotelyomada bu süre 51 aydır. Çalışmada lokal 
yineleme %22 ve toksisite kabul edilebilir olarak bil-
dirilmiştir (14). 

Bu çalışmayı esas alan başka bir SMART çalışmasın-
da 2016-2018 yılları arasında 11 hastaya neoadjuvan 
kemoterapi ve IMRT ile 5 günde 5Gy uygulandıktan 
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sonra cerrahi olarak P/D veya EPP uygulanmıştır. Ça-
lışmada hedef daha az agresif cerrahi uygulayabil-
mek, lokal nüks ve uzak metastaz oranlarında azalma 
sağlayabilmektir. Asıl amaç, hastalar uzun süreli rad-
yoterapi uygulamalarında tedaviyi tamamlamakta 
güçlük çektiği için kısa sürede tamamlamaktır. P/D 
uygulanan hastalara idame olarak kemoterapi ve EPP 
uygulananlarda cerrahinin sonucuna göre tedaviye 
devam önerilmiştir. Birer hastada grade 3 ve 4 pnö-
monit gelişmiştir (15).

ASCO 2018 önerisi: Şiddetli pulmoner toksisite po-
tansiyeli nedeniyle, akciğer koruyucu sitoredüktif cer-
rahi geçirecek hastalar için neoadjuvan radyasyon te-
davisi önerilmemektedir. Akciğer koruyucu olmayan 
sitoredüktif cerrahi geçirecek hastalara hemitorasik 
neoadjuvan radyasyon tedavisi önerilebilir.Potansiyel 
olarak toksik olan bu rejim deneysel olmaya devam 
etmektedir ve sadece klinik çalışma kapsamında ol-
dukça deneyimli merkezlerde gerçekleştirilmelidir

Plörektomi- dekortikasyon sonrası radyoterapi

Mars çalışmasından sonra EPP giderek daha az tercih 
edilirken, IMRT’nin uygulamada daha fazla yer alma-
sıyla, her iki akciğerin nispeten korunduğu yaklaşım-
lar da giderek artmıştır. Ancak normal akciğer do-
kusunun yüksek radyasyon duyarlılığı, kontralateral 
akciğerin 5 Gy alan akciğer hacminde (V5), pnömonit 
gelişme riskini artırmaktadır. Bu nedenle akciğer ko-
ruyucu cerrahi sonrası veya iki sağlam akciğerli inope-
re hastalarda ipsilateral plevrayı hedefleyen adjuvan 
radyoterapi zorlaşmakta ve eski tekniklerle yapılan 
tedaviler toksisite ve yetersiz lokal kontrole neden ol-
maktadır.Lineer hızlandırıcılar veya tomoterapi ünite-
leri tarafından verilebilen IMRT gibi modern teknikler, 
tercihen bir klinik çalışma bağlamında, oldukça dene-
yimli tedavi ekipleri tarafından gerçekleştirildiğinde 
güvenle uygulanabilir.Memorial Sloan-Kettering Kan-
ser Merkezi’nden 125 hastanın P-D sonrası radyotera-
piyi değerlendirdiği retrospektif çalışmasında yüksek 
toksisite nedeniyle 1 ayda 2 ölüm rapor edilmiştir. Bu 
hastaların %90’ı ardışık olarak kemoterapi almıştır. 
%40 hastada lokal kontrol sağlanmış ve lokal nüksler 
ortalama 10 ayda görülmüştür. Çalışmanın sonucun-
da, plevral IMRT, sağlam ipsilateral akciğeri olan MPM 
hastaları için uygulanabilir ve nispeten güvenli bir 
tedavi tekniği olarak kabul edilmiştir (16). EPP veya 
P/D sonrası IMRT uygulamanın etkinlik ve güvenliğin 
karşılaştırıldığı çalışmada 24 hasta değerlendirilmiş-
tir. Hastaların 22’si kemoterapi de almıştır. Radyote-
rapide 45 Gy uygulandıktan sonra FDG-PET’de aktif 
hastalıklı olan alanlarda dozun 60 Gy’ye yükseltilmesi 
planlanmıştır.EPPile karşılaştırıldığında P/D kolunda 

yan etki çok hafif olarak daha fazla bulunsa da prog-
resyonsuz sağ kalım ve sağ kalım daha iyi bulunmuş-
tu (17). P/D sonrası üç boyutlu konformal tedaviyle 
tomoterapi teknikleri arasında karşılaştırma yapılan 
çalışmada 45 hastanın %82’si lokal ileri evrededir. 45 
Gy uygulanan hastalarda, genel sağ kalım gruplar 
arasında benzer bulunmuşa ma tomoterapi kolunda 
lokal kontrol doz dağılımı daha iyi olduğu için daha 
başarılı bulunmuştur (18). İki merkezden yapılan faz2 
IMPRINT çalışmasında, 26 hastaya indüksiyon kemo-
terapisi sonrası P-D uygulanmış ardından 50Gy IMRT 
ile uygulanmıştır. Ortalama progresyonsuz sağ kalım 
12, 4 ay ve medyan sağ kalım 24 ay olarak bildirilmiş 
ancak kemorerapi ve radyoterapiyi tamamlayabilen 
hastalarda 2 yıllık genel sağkalım %59 bulunmuştur. 
Normal dokuların daha iyi korunabildiği bu çalışma-
da %7 hastada grade 3 pnömonit gelişmiş, grade 4-5 
pnömonit rapor edilmemiştir (19).

ASCO 2018 önerisi: Akciğer koruyucu sitoredüktif 
cerrahi (P / D veya EPD) uygulanan hastalara hemi-
torasik adjuvan IMRT tedavisi önerilebilir. Potansiyel 
olarak toksik olan bu rejim, deneysel olarak yalnızca 
deneyimli merkezlerde yapılmalıdır.

Drenaj ve biyopsi sonrası profilaktik 
radyoterapi

Plevra biyopsisi girişimsel bir işlem olup işlem hat-
tında ekilmeyle metastaza neden olabilmektedir. Bu 
nedenle küçük miktarda akciğer dokusunun ışınlan-
masıyla büyük bir fayda potansiyeli sağlanabilece-
ği düşünülmüştür. Bazı çalışmalarda yüksek oranda 
toksisite bildirilse de son zamanlarda bildirilen IMRT 
çalışmaları umut vericidir. Ancak büyük çalışmalarda 
genellikle dren yerinin profilaktik radyoterapisinden 
fayda gösterilememiştir. İngiltere’den randomize 
kontrollü bir çalışmada 56 hastaya göğüs drenajı veya 
plevra biyopsisi sonrası, dren yerine 3 kere uygulanan 
7Gy veya destek tedavisi kolları arasında metastaz ge-
lişiminde fark bulunmamıştır (20). 22 hastanenin ka-
tıldığı Faz 3 SMART çalışmasında, 203 hastanın işlem 
hattına 1 ay içinde profilaktik 3x7Gy uygulamayı he-
men veya ertelenmiş radyoterapiye randomize edil-
diği çalışmada nüks oranları %16’dan %9’a düşmüş-
tür. Alt grup çalışması yapıldığında radyoterapiden 
faydalananların, kemoterapi almayan ve epiteloid tip 
olduğu görülmüştür (21). İşlem hattına radyoterapi 
yapmanın faydasını değerlendirmek amacıyla siste-
mik literatür taraması ve, 5 prospektif çalışmada me-
tanaliz yapmış ve radyoterapi yapmanın rekürrensleri 
önlemekte katkı sağlamadığı gösterilmiştir (22).
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ASCO 2018 önerisi: Nüksü önlemek için girişimsel 
işlem hattına profilaktik ışınlanma her zaman öneril-
meyip ancak girişim yolları rezeksiyonu sonrası, pato-
lojik olarak pozitif olan hastalara adjuvan radyoterapi 
önerilmektedir.

Palyatif (Yüklü iyon parçacık enerjisiyle)
Radyoterapi

Semptomu olan hastalarda şikayetleri azaltmak ama-
cıyla uygulanan tedavilerdir. Nedeni çok değişken 
olabilen ağrı; göğüs duvarı, omurilik, sinir kökleri, in-
terkostal sinirler veya diyafram invazyonu sonucunda 
lokalize veya bölgesel olabilmektedir. Aynı zamanda 
malign plevral tutulum veya plevral tümör kabuğu 
kontraktürü de ağrı nedeni olabilir. Tümör nedeniyle 
gelişen atellektazi, dispne ve ventilasyon/perfüzyo-
nun azalmasına neden olmaktadır. Genel olarak pal-
yatif radyoterapi bu sıkıntıları hafifletmeyi amaçla-
maktadır. Diğer hastalıklarda kullanılan standart kısa 
süreli rejimlerin mezotelyoma (8 Gy x 1gün, 4 Gy x 
5gün veya 3 Gy x 10 gün) hastalarına sunulması öne-
rilmektedir. Yakın zamana kadar, palyatif radyasyon 
tedavisi için kanıtlar oldukça sınırlıydı. Sistematik li-
teratür taramasında çoğunlukla retrospektif seriler ve 
palyatif hemitorasik radyasyon tedavisini eski teknik-
lerle araştıran iki küçük tek kollu faz II çalışma vardır 
(23). En büyük retrospektif çalışmada, 189 hastanın 
%77’sinde ağrı nedeniyle palyatif radyoterapi yapıl-
mıştır. Çoğunlukla göğüs duvarında büyüyen tümör 
nedeniyle oluşan ağrı, günlük 4 Gy veya daha yük-
sek dozlarında (% 50’ye %39) daha iyi bir yanıt ora-
nı sağlamış fakat ortalama 69 günde ağrı rekürrensi 
oluştuğu bildirilmiştir (24). En yüksek kalitedeki ve-
riler, çok merkezli faz 2 Mezotelyomada Radyoterapi 
Semptom Çalışması’ndan (SYSTEMS-1) alınmıştır.Beş 
fraksiyonda toplam 20 Gy ile tedavi edilen 40 hastada, 
tüm tedaviler BT ve PET/BT görüntülemelerine göre 
planlanmıştır.Hastaların %’54’ünde nöropatik ağrı 
prospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu rejim hastala-
rın %47’sinde ağrıyı azaltmış, muhtemelen tedaviden 
sonra sağkalımın kısa olması nedeniyle, yaşam kalite-
sinde veya diğer semptomlarda bir iyileşme saptan-
mamıştır (25).

ASCO 2018 önerisi: Standart dozlardaki palyatif rad-
yoterapi, hastaların yaklaşık %50’sinde belirgin ağrı 
rahatlaması sağlayabilir. Lokalize hastalığı olan, ağrı 
veya obstrüktif semptomlara neden olan MPM’li tüm 
hastalarda düşünülmelidir.

Proton Tedavisi

Bu tedavinin kullanımına ilişkin ilk veriler tek merkez-
le sınırlıdır. MD Anderson Cancer Center’da MPM olan 
bir grup hastada IMRT ve proton tedavisi karşılaştırıl-
mıştır. Proton tedavisi uygulanan grupta risk altındaki 
organların daha az doz aldığı ve tedavi sırasında ara 
vermeyi gerektirmeyecek şekilde tedaviyi tolere et-
tikleri bildirilmiştir (26). İsviçre’de EPP sonrası IMRT ile 
tedavi edilen 8 hastanın tedavi planları yeniden pro-
ton tedavisine göre yapılmış ve tümörlü alanı kapsa-
ma ve yan etki oluşabilecek organlardaki doz dağılımı 
değerlendirilmiştir. Karşı akciğer, aynı taraf böbrek, 
kalp ve karaciğerin aldığı dozlar önemli ölçüde daha 
az olduğu görülmüştür (27). Benzer şekilde Lorentini 
de IMRT ile tedavi ettiği hasta bilgilerini proton tedavi 
planlamasına adapte ederek yeniden değerlendirmiş 
ve kalp, özafagus ve böbreğin daha az doz aldığını 
bildirmiştir (28). En büyük deneyim Pennsylvania Üni-
versitesinden 17 hastaya ait verilerdir. %82’si epitelyal 
tip olan hastalarda ortanca yaş 69 olup, öncesinde 
veya eşzamanlı kemoterapiyle beraber uygulanmıştır. 
Hastalarda akut grade 3 toksisite oluşmamıştır. Henüz 
sağ kalım sonuçları bildirilmemiştir (29).

Radyoterapi ve İmmunoterapi

Birçok hastalıkta olduğu gibi MPM’da immünote-
rapinin önemi fark edildikten sonra radyoterapinin 
kendisinin de immün modülatör olabileceği ve tü-
mör infiltre eden lenfositleri (TIL) yukarı regüle ettiği 
gösterilmiştir (30). Aynı zamanda radyoterapi, CD8 T 
hücrelerini aktive ederek bağışıklık sisteminin tümör 
neoantijenlerine tepki vermesini sağlamaktadır. Ayrı-
ca bazı durumlarda tümöre verilen radyasyonun tü-
mörde ölüme neden olurken radyasyon alanı dışında 
da tepki vermeye neden olabileceği kabul edilmek-
tedir. Işınlamanın lokal antitümör etkileriyle bağışıklık 
sistemini uyarıcı bir sinyal oluşmaktadır. Alan dışında-
ki tümör yanıtı, hedeften uzak anlamında “abskobal 
etki” olarak adlandırılmaktadır (31). Radyoterapinin 
abskobal etkisi önceden beri bilinse de bu etkiden 
faydalanma çalışmaları son yıllarda artmıştır. Bu etki 
başka bir immünoterapi ajanı olarak veya olmadan da 
görülebilmektedir. Radyoterapi ve immünoterapi be-
raber kullanıldığında sinerjik etki de gösterebilmek-
tedir (32). Radyoterapi sitotoksik T lenfosit aktivitesini 
yukarı regüle ederek myeloid seriyi baskılayan hücre-
leri aşağı regüle ederek kontrol noktası inhibitörleriy-
le sinerji sağlayabilir (33). Abskobal etkiyi oluşturacak 
radyasyon dozu belirlenmemiş olsa da SBRT den bek-
lenen etki bu olabilir. SBRT ile yüksek öldürücü dozda 
radyoterapi uygulandığında vücutta güçlü bir ba-
ğışıklık tepkisi indüklenir ve immünoterapinin oluş-
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turacağı bağışıklık tepkilerini artırabilir (34). Toronto 
Üniversitesinde sınırlı alanda radyoterapinin tümör 
büyümesini önemli ölçüde inhibe ettiği bildirilmiştir. 
Lokalize radyoterapiyle, alan içi ve alan dışındaki tü-
mörlerde de gerileme olduğu ve T hücresi infiltrasyo-
nunu arttırdığı gösterilmiştir (35).

SONUÇ
Malin plevral mezotelyoma tedavisinde, sıklığı gide-
rek artmasına rağmen henüz bir fikir birliği sağlana-
mamıştır. En sık lokal nüks görüldüğü için radyotera-
piyle lokal kontrolün iyileştirilmesine çalışılmaktadır. 
Adjuvant radyoterapinin faydasını gösteren rando-
mize çalışmalar yoktur. En iyi sonuçlar indüksiyon ke-
moterapisi sonrası ekstraplevral pnömenektomi veya 
plörektomi/dekortikasyon ve adjuvant radyoterapiy-
ledir. Risk altındaki organların daha az doz aldığı ve 
tedavi sırasında ara vermeyi gerektirmeyecek şekilde 
tedavi sağlayan proton tedavisi, elde edilen ön so-
nuçlarla yakın gelecekte umut veren bir tedavi yönte-
mi olarak görülmektedir.

KAYNAKLAR:
1. Trevor J Mc Millan, Gordon Steel.1997 Basic Clinical Ra-

diobiology. Second edition.Arnold.pp:58-69
2. Meyer JL, Verhey L, Xia P, Wong J.: IMRT, IGRT, SBRT-

Advances in the Treatment Planning and Delivery of Ra-
diotherapy. Front Radiat Ther Oncol.Basel Karger 2007, 
vol 40, pp:1-17

3. Lomax AJ. Physics of Treatment Planning Using Scan-
ned Beams. Proton Therapy Physics. Boca Raton, FL: 
CRC, 2011

4. Patz, E.F. Jr., Shaffer, K., Piwnica-Worms, D.R. et 
al.Malignant pleural mesothelioma: value of CT and MR 
imaging in predicting resectability.AJR Am J Roentge-
nol.1992;159:961–966

5. Froment, M.A., Frechette, E., and Dagnault, 
A.Prophylactic irradiation of intervention sites in 
malignant pleural mesothelioma.Radiother On-
col.2011;101:307–310

6. Gupta, V., Krug, L.M., Laser, B. et al.Patterns of local and 
nodal failure in malignant pleural mesothelioma after 
extrapleural pneumonectomy and photon-electron ra-
diotherapy.JThorac Oncol.2009;4:746–750

7. Allen, A.M., Czerminska, M., Jänne, P.A. et al.Fatal pne-
umonitis associated with intensity-modulated radia-
tion therapy for mesothelioma.Int J Radiat Oncol Biol 
Phys.2006;65:640–645

8. de PerrotM, FeldR, ChoBC, et al:2009 Trimodality the-
rapy with induction chemotherapy followed by extrap-
leural pneumonectomy and adjuvant high-dose hemit-
horacic radiation for malignant pleural mesothelioma. J 
Clin Oncol 27:1413-1418

9. ThiekeC, NicolayNH, SterzingF, et al:Long-term results 
in malignant pleural mesothelioma treated with neo-
adjuvant chemotherapy, extrapleural pneumonectomy 

and intensity-modulated radiotherapy. Radiat Oncol 
10:267, 2015

10. Van Schil, P. E., Baas, P., Gaafar, R., Maat, A. P., Van de Pol, 
M., … Hasan, B. (2010).Trimodality therapy for malig-
nant pleural mesothelioma: results from an EORTC pha-
se II multicentre trial. European Respiratory Journal, 36 
(6), 1362–1369.doi:10.1183/09031936.00039510

11. Treasure, T., Lang-Lazdunski, L., Waller, D., Bliss, J. M., 
Tan, C., Entwisle, J., … Peto, J. (2011).Extra-pleural pne-
umonectomy versus no extra-pleural pneumonectomy 
for patients with malignant pleural mesothelioma: cli-
nical outcomes of the Mesothelioma and Radical Sur-
gery (MARS) randomised feasibility study. The Lancet 
Oncology, 12 (8), 763–772.doi:10.1016/s1470-2045 
(11)70149-8

12-Hedy L. Kindler, Nofisat Ismaila, Samuel G. Armato III, 
Raphael Bueno, Mary Hesdorffer, Thierry Jahan, Treat-
ment of Malignant Pleural Mesothelioma: American 
Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline 
https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2017.76.6394

13. Stahel, R.A., Riesterer, O., Xyrafas, A. et al.Neoadjuvant 
chemotherapy and extrapleural pneumonectomy of 
malignant pleural mesothelioma with or without he-
mithoracic radiotherapy (SAKK 17/04): a randomised, 
international, multicentre phase 2 trial.Lancet On-
col.2015;16:1651–1658

14. Perrot M, Wu L, Wu M, Cho BC. Radiotherapy for the 
treatment of malignant pleural mesothelioma. Lancet 
Oncol 2017;18:e532–e542.

15. Ji Hyun Hong, Hyo Chun Lee, Kyu Hye Choi, Seok Whan 
Moon, Kyung Soo Kim, Preliminary results of entire ple-
ural intensity-modulated radiotherapy in a neoadjuvant 
setting for resectable malignant mesothelioma. Origi-
nal Article Clinical InvestigationRadiation Oncology Jo-
urnal 2019; 37 (2): 101-109.doi:https://doi.org/10.3857/
roj.2019.00150

16. Rosenzweig KE, Zauderer MG, Laser B, vd.Malign plevral 
mezotelyoma için plevral yoğunluk ayarlı radyoterapi.
Int J Radiat Oncol Biol Phys2012;83: 1278-83›te açıklan-
maktadır.10.1016 / j.ijrobp.2011.09.027

17. Chance, W. W., Rice, D. C., Allen, P. K., Tsao, A. S., Fon-
tanilla, H. P., Liao, Z., … Gomez, D. R. (2015).Hemitho-
racic Intensity Modulated Radiation Therapy After 
Pleurectomy/Decortication for Malignant Pleural Me-
sothelioma: Toxicity, Patterns of Failure, and a Matc-
hed Survival Analysis. International Journal of Ra-
diation Oncology*Biology*Physics, 91 (1), 149–156.
doi:10.1016/j.ijrobp.2014.08.343

18-Kishan AU, Cameron RB, Wang PC, Alexander S, Qi SXTo-
motherapy improves local control and changes failure 
patterns in locally advanced malignant pleural mesot-
helioma. Pract Radiat Oncol.2015 Nov-Dec;5 (6):366-73. 
doi: 10.1016/j.prro.2015.07.010.

19-Rimner A, Zauderer MG, Gomez DR, Adusumilli PS, Par-
har PK. Phase II Study of Hemithoracic Intensity-Modu-
lated Pleural Radiation Therapy (IMPRINT) As Part of 
Lung-Sparing Multimodality Therapy in Patients With 
Malignant Pleural Mesothelioma J Clin Oncol.2016 Aug 
10;34 (23):2761-8. doi: 10.1200/JCO.2016.67.2675

20-O’Rourke N, Garcia JC, Paul J, Lawless C, McMenemin R, 
Hill J. A randomised controlled trial of intervention site 



32

Plevranın Malign Hastalıkları Tü
rk

 G
ö
ğü s C e r r a h i s i D

e
rn

e
ğ

i

1 9 9 8

radiotherapy in malignant pleural mesothelioma. Radi-
other Oncol.2007 Jul;84 (1):18-22. Epub 2007 Jun 22.

21. Clive, A.O., Taylor, H., Dobson, L. et al.Prophylactic radi-
otherapy for the prevention of procedure-tract metas-
tases after surgical and large-bore pleural procedures in 
malignant pleural mesothelioma (SMART): a multicent-
re, open-label, phase 3, randomised controlled trial.
Lancet Oncol.2016;17:1094–1104

22. Bergamin, S., Tio, M., and Stevens, M.J.Prophylactic pro-
cedure tract radiotherapy for malignant pleural mesot-
helioma: a systematic review and meta-analysis.Clin 
Transl Radiat Oncol.2018;13:38–43

23. MacleodN, PriceA, O’RourkeN, et al:Radiotherapy for 
the treatment of pain in malignant pleural mesothelio-
ma: A systematic review. Lung Cancer 83:133-138, 2014

24. de Graaf-StrukowskaL, van der ZeeJ, van PuttenW, et 
al:Factors influencing the outcome of radiotherapy in 
malignant mesothelioma of the pleura--a single-insti-
tution experience with 189 patients. Int J Radiat Oncol 
Biol Phys 43:511-516, 1999

25. MacLeodN, KellyC, StoboJ, et al:Pain in malignant pleu-
ral mesothelioma: A prospective characterization study. 
Pain Med 17:2119-2126, 2016

26. Pan HY, Jiang S, Sutton J, et al.Early experience 
with intensity modulated proton therapy for lung-
intact mesothelioma: A case series.Pract Radiat 
Oncol2015;5:e345-53. 10.1016/j.prro.2014.11.005

27. Krayenbuehl J, Hartmann M, Lomax AJ, et al.Proton the-
rapy for malignant pleural mesothelioma after extrap-
leural pleuropneumonectomy.Int J Radiat Oncol Biol 
Phys2010;78:628-34. 10.1016/j.ijrobp.2009.11.006

28. Lorentini S, Amichetti M, Spiazzi L, et al.Adjuvant inten-
sity-modulated proton therapy in malignant pleural 
mesothelioma. A comparison with intensity-modula-
ted radiotherapy and a spot size variation assessment.
Strahlenther Onkol2012;188:216-25. 10.1007/s00066-
011-0038-3

29. Li YR, Alley EW, Friedberg JS, et al. editors. Prospective 
Assessment of Proton Therapy for Malignant Pleural 
Mesothelioma. International Association for the Study 
of Lung Cancer 16th World Conference on Lung Cancer, 
2015.

30. Lugade AA, Moran JP, Gerber SA, et al.Local radiation 
therapy of B16 melanoma tumors increases the genera-
tion of tumor antigen-specific effector cells that traffic 
to the tumor.J Immunol2005;174:7516-23. 10.4049/jim-
munol.174.12.7516

31. Golden EB, Chhabra A, Chachoua A, et al.Local radiot-
herapy and granulocyte-macrophage colony-stimula-
ting factor to generate abscopal responses in patients 
with metastatic solid tumours: a proof-of-principle trial.
Lancet Oncol2015;16:795-803. 10.1016/S1470-2045 
(15)00054-6

32. Tang C, Wang X, Soh H, et al.Combining radiati-
on and immunotherapy: a new systemic therapy 
for solid tumors?Cancer Immunol Res2014;2:831-8. 
10.1158/2326-6066.CIR-14-0069

33. Reits EA, Hodge JW, Herberts CA, et al.Radiation 
modulates the peptide repertoire, enhances MHC 
class I expression, and induces successful antitumor 
immunotherapy.J Exp Med2006;203:1259-71. 10.1084/
jem.20052494 

34. Finkelstein SE, Timmerman R, McBride WH, et al.The 
confluence of stereotactic ablative radiotherapy and tu-
mor immunology.Clin Dev Immunol2011;2011:439752. 
10.1155/2011/439752 

35. Wu L, Wu MO, De la Maza L, et al.Targeting the inhi-
bitory receptor CTLA-4 on T cells increased absco-
pal effects in murine mesothelioma model.Oncotar-
get2015;6:12468-80. 10.18632/oncotarget.3487



33

Bölüm 7

Malign Plevral Mezotelyomada Sistemik Tedavi

Systemic Treatment for Malignant Pleural Mesothelioma
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ÖZ
Malign plevral mezotelyoma, plevral yüzeylerin agresif bir malignensisidir. Asbest maruziyeti ile ilişkili olabilmektedir. 
Prognozu kötü olan bu hastalığın tedavisi tecrübeli kliniklerde, multidisipliner yaklaşımla uygulanmalıdır. Seçilmiş has-
ta gruplarında cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tedavi seçeneklerindendir. Cerrahi için uygun olmayan hastalarda 
sistemik kemoterapi uygulanmalıdır. Birinci basamak kemoterapi sonrasında tedavi seçenekleri sınırlıdır. Günümüzde 
mevcut klinik çalışmalar ışığında klasik kemoterapötikler yanında immunoterapi de uygulanabilmektedir ancak yanıt 
oranları ve sağkalım sonuçları umut edilenin altındadır.

Anahtar Kelimeler: malign plevral mezotelyoma, kemoterapi, immunoterapi

ABSTRACT
Malignant pleural mesothelioma is an aggressive malignancy of the pleural surfaces. It may be associated with asbestos 
exposure. The treatment of this disease, which has a poor prognosis, should be applied with a multidisciplinary appro-
ach in experienced clinics. Surgery, chemotherapy and radiotherapy are among the treatment options for selected pa-
tient groups. Systemic chemotherapy should be applied to patients who are not suitable for surgery. Treatment options 
are limited after first-line chemotherapy. Recently, in the light of current clinical studies, immunotherapy can be applied 
as well as classical chemotherapeutics, but response rates and survival results are lower than expected.

Keywords: malignant pleural mesothelioma, chemotherapy, immunotherapy

GİRİŞ
Malign plevral mezotelyoma (MPM) plevral yüzeyleri 

tutan nadir görülen agresif bir kanserdir. Çoğunluğu 

epiteloid, sarkomatoid, bifazik (mixt) veya desmop-

lastik mezotelyoma histolojisindedir. En sık epiteloid 

malign mezotelyoma görülür ve prognozu en iyi olan 

alt gruptur (1, 2). MPM tedavisi multidisipliner yak-

laşım gerektirir ve prognozu kötü olan bu hastalıkta 

cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi (KT) tedavi seçe-

nekleri kullanılabilmektedir (3).

TRİMODAL TEDAVİ

Kemoterapi, medikal olarak opere olabilen hastalarda 
multimodal tedavi yöntemi (KT, cerrahi ve hemitora-
sik radyoterapi)’nin bir parçası olarak uygulanmakta-
dır. Yani medikal medikal olarak opere olabilen evre I 
ile evre IIIA arasındaki hastalara cerrahi öncesi ya da 
cerrahi sonrasında KT verilebilmektedir. Medikal ola-
rak cerrahiye uygun olmadığı kabul edilen hastalar, 
cerrahiyi kabul etmeyen hastalar ve evre IIIB ve evre 
IV hastalarda ise tek başına KT önerilen tedavi yönte-
midir (4, 5). 

Kemoterapi, cerrahi ve RT’nin kullanıldığı trimodal 
tedavi yöntemi ile bu tedaviyi tamamlayan MPM has-
talarında 20-29 aya kadar uzayan medyan sağkalım 
bildirilmiştir (6, 7). Lenf nodu tutulumunun olması ve 
hastanın KT’ye cevabı sağkalımı etkileyen faktörler-

Sorumlu Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Mukadder YILMAZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Anabilim 
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Tel: 05063566617
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dendir (6). Ekstraplevral pnömonektomi (EPP) önce-
sinde neoadjuvan KT almayan hastalara postoperatif 
adjuvan KT ve RT önerilmektedir. MPM’da periopera-
tif sistemik KT kullanımı hastalığın lokal ve sistemik 
kontrolünü artırmaktadır.

Preoperatif KT’de tümör hacmini azaltmak ve tam re-
zeksiyon şansını artırmak için cisplatin ve pemetrexed 
kombinasyonu kullanılmaktadır. Bu kombinasyon, tri-
modal tedavilerin değerlendirildiği bir çok klinik çalış-
mada kullanılmıştır (1, 8, 9). Cisplatin alamayan, yaşlı 
ve ek hastalığı olan hastalarda carboplatin ve pemet-
rexed kombinasyonu da kullanılabilmektedir.

Trimodal tedavinin değerlendirildiği faz II bir çalışma-
da 42 hasta çalışmaya dahil edilmiştir ve indüksiyon 
KT’si olarak cisplatin-pemetrexed kullanılmıştır (10). 
KT sonrası EPP ve postoperatif hemitorasik RT teda-
viye eklenmiştir. Çalışmada 17 hasta trimodal tedaviyi 
tamamlayabilmiştir ve bu hasta grubunda medyan 
sağkalım 39.4 ay olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya 
alınan tüm hastalar için (n=42) bakıldığında ise med-
yan sağkalımın 19.9 ay olduğu gösterilmiştir. Bu çalış-
mada posoperatif RT alan ve almayan hastalarda nüks 
açısından farklılık izlenmemiştir.

Yine trimodal tedavinin değerlendirildiği bir çalışma-
da 59 hasta çalışmaya alınmıştır (11). Toplamda 37 
hasta cisplatin-pemetrexed kombinasyonu ile 3 kür 
indüksiyon KT’si, EPP ve ardından adjuvan RT’yi içe-
ren trimodal tedaviyi tamamlamıştır. Medyan genel 
sağkalım 18.4 ay ve medyan progresyonsuz sağkalım 
13.9 ay olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada trimo-
dal tedavinin tecrübeli kliniklerde erken evre seçilmiş 
MPM’li hastalarda uygulanabilir olduğu görülmüştür.

CERRAHİYE UYGUN OLMAYAN MALİGN 
PLEVRAL MEZOTELYOMADA SİSTEMİK 
TEDAVİ

Birinci Basamak Tedavi

Küratif cerrahiye uygun olmayan hastalarda kemote-
rapi önerilen tedavi yöntemidir. Tek başına cisplatine 
göre cisplatin-pemetrexed kombinasyonunun genel 
sağkalımı uzattığını gösteren faz III bir çalışmanın 
sonuçlarına dayanarak cisplatin-pemetrexed kom-
binasyonu, adjuvan ve neoadjuvan tedavide olduğu 
gibi cerrahiye uygun olmayan MPM’da da standart 
tedavi haline gelmiştir (12). Çalışmaya küratif cer-
rahiye uygun olmayan toplam 456 hasta alınmıştır. 
Medyan sağkalım kombinasyon kolunda 12.1 ay iken 
cisplatin kolunda 9.3 ay olarak tesbit edilmiştir. Ayrı-
ca progresyonsuz sağkalım (sırasıyla 5.7 ay, 3.9 ay) ve 

yanıt oranları da (%41 ve %17) cisplatin-pemetrexed 
kombinasyon kolunda üstün çıkmıştır. Hastalarda 
kombinasyon kolunda toksisitenin tolere edilebilir se-
viyelerde olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kombinasyon 
kolunda vitamin B12 ve folik asit takviyesi alan has-
talarda toksisitenin daha az, sağkalım farkının daha 
iyi olduğu tesbit edilmiştir. Bu çalışmada çok değiş-
kenli bir regresyon analizi sonucunda daha iyi genel 
sağkalımı predikte eden faktörler; vitamin takviyesi 
yapılan, performans skoru iyi olan, erken evre olan 
ve epiteloid MPM histolojisinde olan hastalar olarak 
tesbit edilmiştir.

Cisplatin-pemetrexed kombinasyon tedavisinden 4-6 
kür alan hastalara bazı otörler tarafından progresyo-
na kadar idame pemetrexed tedavisi önerilmektedir. 
Anacak bu tedavi yöntemiyle ilgili veriler sınırlıdır. 
Cerrahiye uygun olmayan MPM’lı 49 hastasının alın-
dığı randomize bir çalışmada 4-6 kür cisplatin-pe-
metrexed kombinasyon KT’si sonrası en azından 
stabil hastalık olarak değerlendirilen hastalar idame 
pemetrexed ve gözlem koluna ayrılmıştır (13). Med-
yan progresyonsuz sağkalım her iki kolda da benzer 
olarak bulunmuştur (pemetrexed kolunda 3.4 ay, göz-
lem kolunda 3 ay). Medyan genel sağkalım pemetre-
xed kolunda 16.3 ay iken, gözlem kolunda ise 11.8 ay 
olarak değerlendirilmiştir. Sonuçta çalışmanın küçük 
olması nedeniyle idame tedavi kolunun sağkalıma ek 
katkısını gösteremeyebileceği de gözardı edilmeme-
lidir.

Cisplatin-pemetrexed kombinasyonuna bevacizu-
mab eklenmesinin hem progresyonsuz sağkalımı 
hem de genel sağkalımı artırdığını gösteren faz III bir 
çalışmanın sonucuna göre cisplatin-pemetrexed-be-
vacizumab MPM’da National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN) tarafından kategori 1 önerisinde 
standart tedavidir (14). Bu çalışmada cerrahiye uygun 
olmayan 448 hasta randomize edilmiştir. Hastalar 
cisplatin-pemetrexed-bevacizumab ve cisplatin-pe-
metrexed koluna ayrılmıştır. Bevacizumab kolundaki 
hastalar idame bevacizumab tedavisi almaya devam 
etmiştir. Bevacizumab ile kombinasyon kolunda 
progresyonsuz sağkalım 9.2 ay iken diğer kolda 7.3 ay 
olarak değerlendirilmiştir. Medyan genel sağkalım ise 
sırasıyla 18.8 ay ve 16.1 ay olarak tesbit edilmiştir.

Daha önce yapılan faz II bir çalışmada ise sonuçlar 
bu kadar başarılı bulunamamıştır (15). Bu çalışmada 
76 hastaya 1.basamak tedavi olarak 6 kür carbopla-
tin-pemetrexed-bevacizumab tedavisi verilmiş, taki-
binde hastalar bevacizumab idame tedavisi almıştır. 
Medyan progresyonsuz sağkalım 6.9 ay iken medyan 
genel sağkalım 15.3 ay olarak değerlendirilmiştir. Bu 
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çalışmada sonuçları değerlendirirken cispaltin yerine 
carboplatin kullanıldığı da göz önüne alınmalıdır.

Bevacizumab tedavisi için ileri yaşlı olmayan ve per-
formans durumu iyi olan hastaları seçmek daha fay-
dalı olabilir. Ayrıca; kontrolsüz hipertansiyon, kanama 
ya da derin ven trombozu riskinde artış öyküsü olma-
sı, yakın zamanda cerrahi planı olması ya da kısa süre 
önce cerrahi geçirmiş olması, artmış kardiyovasküler 
morbidite olması gibi kontrendike durumlarda kulla-
nılmamalıdır.

Tümör Tedavi Alanları (tumor-treating fields, TTF); 
spesifik frekanslarda elektrik alanları oluşturarak tü-
mör hücrelerinin bölünmesini engellemeye çalışan 
bir uygulamadır. Lokal ileri, cerrahiye uygun olmayan 
metastatik MPM’lı hastaların 1.basamak tedavisin-
de platin bazlı KT ve pemetrexed kombinasyonuyla 
birlikte uygulanmasına FDA (U.S. Food and Drug Ad-
ministration) tarafından onay verilmiştir (16). Onay 
verilmesine dayanak olan faz II çalışmaya daha önce 
tedavi almamış, cerrahiye uygun olmayan 80 hasta 
alınmıştır (17). Bu hastalara platin-pemetrxed bazlı 
KT ile TTF kombinasyonu uygulanmıştır. Hastalar her 
gün en az 18 saat boyunca, frekansı 150 kHz’den ol-
mak üzere toraksa elektirik sinyali gönderen TTF kul-
lanmıştır. Medyan takip süresi 12.5 ay olan çalışmada 
medyan genel sağkalım 18.2 ay olarak tesbit edilmiş-
tir. Çalışmada en sık görülen yanetki hematolojik tok-
sisiteler olmuştur. TTF’ye bağlı dermatit %66 hastada 
görülmüştür ancak tedaviyi bıraktıracak derecede 
toksisite izlenmemiştir. Bu tedavi yönteminin stan-
dart tedavi olması için ve toksisitelerinin değerlen-
dirilebilmesi daha geniş ve büyük çalışmalara ihtiyaç 
olduğu açıktır.

Cisplatin için uygun olmayan hastalarda alternatif 
olarak carboplatin-pemetrexed kombinasyonu da 
kullanılabilir. Nefrotoksisite, ototoksisite açısından 
riskli hastalarda carboplatin daha iyi tolere edilebil-
mektedir. Ancak carboplatin ile ilişkili hematolojik 
toksisiteler daha sık görülmektedir.

Carboplatin-pemetrexed kombinasyonunun değer-
lendirildiği randomize olmayan faz II çalışmada 102 
hasta alınmıştır ve progresyonsuz sağkalım 6.5 ay 
iken medyan genel sağkalım 12.7 ay olarak gözlen-
miştir (18). Çalışmada carboplatin-pemetrexed kom-
binasyonunun iyi tolere edildiği ve standart tedavi 
olan cisplatin-pemetrexed ile sağkalım sonuçlarının 
benzer olduğu vurgulanmıştır.

Carboplatin-pemetrexed-bevacizumab kombinasyo-
nu ile ilgili büyük çalışmalar bulunmamaktadır. Faz II, 
76 hastayla yapılan bir çalışmada carboplatin-pemet-
rexed-bevacizumab kombinasyonu ile medyan prog-

resyonsuz sağkalım 6.9 ay iken genel sağkalım 15.3 ay 
olarak değerlendirlmiştir (19).

Gemsitabin-platin kombinasyonu da tedavi seçenek-
leri arasındadır. Gemsitabin-cisplatin kombinasyonu 
ile 53 hastanın değerlendirildiği faz II çalışmada prog-
resyonsuz sağkalım 6.4 ay ve medyan sağkalım 11.2 
ay olarak değerlendirilmiştir. 

İkinci Basamak Tedavi

Klinik ya da radyolojik progresyonu olan hastalarda 
tedavi değişikliği planlanmalıdır. İkinci basamakta 
standart bir tedavi yaklaşımı bulunmamaktadır. Has-
taların tedavi kararını verirken 1.basamak tedavi son-
rası ne kadar sürede progresyon geliştiği önemlidir.

Platin bazlı KT’nin tamamlanmasından 6 aydan daha 
uzun süre geçen hastalarda tekrar cisplatin-pemetre-
xed verilebilir. İdame pemetrexed alan hastalarda ise 
platin-gemsitabin ya da diğer platin bazlı kombinas-
yonlar uygulanabilecek tedavi seçeneklerindendir.

Platin bazlı KT tamamlandıktan sonra 6 ay içinde 
progrese olan hastalarda tek ajan olarak gemsitabin, 
vinka alkaloidler veya antrasiklinler kullanılabilmek-
tedir. 

Son çalışmalar, 2.basamak tedavide nivolumab (ipili-
mumab ile birlikte ya da tek başına) ya da pembro-
lizumab gibi immunkontrol noktası inhibitörlerinin 
kullanılabileceğini göstermiştir. İkinci basamak teda-
vilerdeki %7-%20 olan yanıtların immunoterapilerle 
biraz daha iyi olduğu gösterilmiştir (21-23). 

Faz II randomize çok merkezli bir çalışmada 2. basa-
mak tedavide MPM’li hastalarda nivolumab tek ba-
şına ya da nivolumab-ipilimumab kombine olarak 
uygulanmıştır (21). Nivolumab-ipilimumab kombi-
nasyon kolunda medyan sağkalım 15.9 ay iken tek 
başına nivolumab kolunda 11.9 ay olarak izlenmiştir. 
Yanıt oranları kombinasyon kolunda %28 iken tek ba-
şına nivolumab kolunda %19 olarak tesbit edilmiştir. 
PD-L1 (programmed cell death ligand) oranları pozitif 
olan hastalarda (özellikle %25’in üstünde) yanıt oran-
ları daha iyi bulunmuştur. En sık görülen grade 3 yan 
etki asteni olmuştur. Nivolumab kolunda toksisiteye 
bağlı ölüm görülmezken kombinasyon kolunda 62 
hastanın 3’ünde (%5) fulminan hepatit, ensefalit ve 
akut böbrek yetmezliği nedeniyle ilaç toksisitesine 
bağlı ölümler görülmüştür.

Yine tek merkezli faz II bir çalışmada MPM’lı hastalar-
da nivolumab-ipilimumab kombinasyonunun etkin-
liği değerlendirilmiştir (22). Çalışmaya platin bazlı KT 
sonrası progrese olan 36 hasta alınmıştır ve primer 
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sonlanım noktası 12. haftada hastalık kontrol oranla-
rı olmuştur. Hastaların % 68’inde 12.haftada hastalık 
kontrolünün sağlandığı gösterilmiştir (%29 hastada 
parsiyel yanıt, %38 hastada stabil hastalık ). Tedavi 
ilişkili yan etkiler %94 hastada bildirilmiştir (en sık in-
füzyon ilişkili reaksiyonlar, cilt hastalıkları ve halsizlik-
bitkinlik). 

Nivolumabın tek başına 2.basamak ve sonrasında de-
ğerlendirildiği tek merkezli bir çalışmada tedavinin 
12.haftasında alınan 34 hastanın %47’sinde hastalık 
kontrolünün sağlandığı gösterilmiştir (24). Bu hasta-
lardan 4’ünde yanıt süresi 6 ayı geçmiştir. Tedavi ilş-
kili yan etkiler hastaların %76’sında görülmüştür (en 
sık halsizlik-bitkinlik ve piruritis). Grade 3-4 yan etki 
%26 hastada izlenmiştir ve bunlar en sık pnömonit, 
gastrointestinal hastalıklar ve labratuar bozuklukları 
şeklinde tesbit edilmiştir. Hastalardan biri pnömonit 
nedeniyle ölmüştür. PD-L1 ekspresyonu 9 hastada 
izlenmiştir ancak bu çalışma sonuçlarıyla uyumlu bu-
lunmamıştır.

Öncesinde tedavi almış ve progresyon gelişmiş olan 
MPM’lı 144 hastanın alındığı faz III çalışmanın ön so-
nuçlarına göre tek başına pembrolizumab ile, diğer 
koldaki gemsitabin-vinorelbin tedavisine göre ob-
jektif yanıt oranlarında artış görülmüştür (25). Ancak 
progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım benzer 
bulunmuştur. 

Pembrolizumabın 2.basamakta değerlendirildiği faz 
II çalışmada ise çalışmaya alınan 93 hastanın 48’ine 
pembrolizumab tedavisi uygulanmıştır. Genel yanıt 
oranları %18 olup, medyan progresyonsuz sağkalım 
3.1 ay, medyan genel sağkalım 7.2 ay olarak tesbit 
edilmiştir (26). PD-L1 ekspresyonu yüksek olan hasta-
larda, PD-L1 ekspresyonu orta ya da negatif olan gru-
ba göre objektif yanıt oranlarının (sırasıyla %44, %42, 
%11) ve progresyonsuz sağkalım sürelerinin (sırasıyla 
6.2 ay, 3.9 ay, 2.7 ay) daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. 
Bu çalışmada anti-PD-L1 tedavisinin, epiteloid histo-
lojisinde olmayan hastalarda daha aktif olduğu tesbit 
edilmiştir. Kabul edilebilir toksisitesiyle birlikte immu-
noterapilerin 2.basamakta uygun bir tedavi seçeneği 
olduğu düşünülebilir.

Güncel çalışmaların sonuçlarına dayanarak NCCN 
klavuzu 1.basamak tedavi sonrası progrese olan has-
talarda immunoterapiyi tedavisini kategori 2A seviye-
sinde önermektedir. 

SONUÇ
Nadir görülmekle birlikte MPM’nın prognozu oldukça 
kötüdür. Cerrahiye uygun hastalar için KT-EPP-RT’yi 

içeren trimodal tedavi seçilmiş sınırlı hastalarda uy-
gulanmaktadır. Cerrahiye uygun olmayan hastalarda 
ise sistemik KT sunulabilecek tedavi yöntemidir. Has-
talara 1.basamak tedavi sonrasında progrese olduk-
tan sonra 2.basamakta verilebilecek en iyi tedavi aja-
nı henüz bilinmemektedir. Son çalışmalarla önerilen 
immunoterapilerin de tedaviye yanıt oranlarında ve 
sağkalım sürelerinde kısmen iyi olduğu görülmekle 
birlikte beklenilen etkinliği gösteremediği tesbit edil-
miştir. Bu aşamadan sonra hastalarda palyatif destek 
bakım ve plevral efüzyonla mücadele ön plana çık-
maktadır. Bundan sonraki süreçte KT-immunoterapi 
kombinasyonları ya da yeni hedefler ve hedefe yö-
nelik tedavi kombinasyonlarının değerlendirileceği 
çalışmalar hastalar için umut oluşturabilir.
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ÖZ
Malign plevral mezotelyoma (MPM), nadir görülen, sınırlı tedavi seçeneklerine sahip agresif bir tümördür. Cerrahi tar-
tışmalı bir durumdur, çünkü hastaların sadece küçük bir kısmı cerrahiye aday olabilmektedir ve tam bir mikroskobik 
-hatta bazen makroskobik- rezeksiyon çok gerçekçi olmamaktadır. Bu nedenle, multimodal stratejiler dahilinde cerrahi 
endikasyon gündeme gelmektedir. MPM için tek onaylanan 1.basamak sistemik tedavi, platin bazlı pemetrekset ± beva-
sizumab kemoterapisidir. İmmunoterapinin ise yalnızca küçük faz II çalışmalarda aktif olduğu görülmektedir. MPM teda-
visinde bir adım ileri gitmek için çok sayıda faz I ve II klinik çalışmalar yapılmıştır. Küçük faz II çalışmalarda immunoterapi 
umut verici sonuçlar doğurmuştur. Ancak yakın zamanda yayınlanan PROMISE-Meso çalışmasında tek ajan pembroli-
zumab, gemsitabin veya vinorelbin kemoterapisinden üstün değildir. Halen ilk basamaktaki immunoterapi tedavisinin, 
randomize faz III çalışması sonuçları beklenmektedir.

Anahtar kelimeler: Malign plevral mezotelyoma, immunoterapi

ABSTRACT
Malignant pleural mesothelioma (MPM) is a rare, aggressive malignancy with limited treatment options. Surgery is cont-
roversial since only a minority of patients is fit enough to be a surgical candidate and a complete microscopic –even 
sometimes macroscopic- resection is not realistic. Therefore, the indication of surgery, within a multimodal strategy, 
comes into question. The only registered systemic treatment for MPM is platinum based chemotherapy combined with 
pemetrexed, with or without bevacizumab. Numerous phase I and II trials have been performed to make a step forward 
in the treatment of MPM. Immunotherapy seemed promising in small phase II trials. However, single agent pembroli-
zumab was not superior to chemotherapy (gemcitabine or vinorelbine) in the recent published PROMISE-Meso trial. 
Currently, we are awaiting the outcome of randomized phase III studies with immunotherapy in the first line.

Keywords: Malignant pleural mesothelioma, immunotherapy

GİRİŞ
Malign plevral mezotelyoma (MPM) için tek onayla-
nan 1.basamak sistemik tedavi, platin bazlı kemotera-
piye pemetrekset eklenmesidir. İmmunoterapinin ise, 
küçük faz II çalışmalarda aktif olduğu görülmüştür. 
PD-L1 inhibitörleri, faz II çalışmalarında %10 ila %29 
arasında yanıt oranları gösterir, progresyonsuz (PFS) 
ve genel sağkalımda (OS) ise geniş dağılım gösterir. 
CTLA-4 inhibitörleri ile yapılan küçük çalışmalarda 
bazı hastalarda yanıt vardır, ancak randomize bir ça-
lışmada en iyi palyatif destek ile kıyaslandığında iyi bir 

PFS ve OS değeri görülmemektedir. PD-L1 + CTLA-4 
inhibitörü kombinasyonunun tek ajan PD-L1 benzeri 
bir cevaba sahip olduğu görülmüştür. Durvalumab’ın 
(PD-L1 blokajı), birinci basamakta Sisplatin-Pemet-
rekset ile birlikte kullanılmasının ilk sonuçları ümit 
vericidir. Tek ajan checkpoint inhibitörlerinin etkisi 
MPM’de sınırlıdır. Biyobelirteçlerin MPM hastalarında, 
immunoterapinin etkinlik ve tolerans açısından en 
uygun adayları seçmesi acil bir ihtiyaçtır. Kemotera-
pi ile kombine kullanılan checkpoint inhibitörlerinin 
sonuçları beklenmektedir. Bu tedavi basamaklarını 
aşağıda tartışmaya açacağız.

Sorumlu Yazar: Doç. Dr. İbrahim Petekkaya, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Buca, İzmir
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PD-L1 BLOKAJI:
Birinci basamak kemoterapiden sonra progrese olan 
hastalarda birkaç PD-L1 inhibitörü tedavisi çalışılmış-
tır. KEYNOTE-028 faz I çalışması, PD-L1 ekspresyonu 
≥1 olan, 25 hastada, PD-1 inhibitörünü (pembrolizu-
mab) klinik olarak test eden ilk çalışmadır. Çalışma, 
%20’lik bir yanıt oranı, % 72’lik bir hastalık kontrol 
oranı (DCR) ve 12 aylık bir ortalama yanıt süresi bildir-
miştir (1). Başka bir hasta popülasyonunda pembroli-
zumab ile tedavi edilen 65 hastada benzer sonuçlar 
bildirilmiştir (2). Yanıt oranı %19, DCR %47 ve ortala-
ma progresyonsuz sağkalım (mPFS) 4, 5 aydı. Gerçek 
dünya verileri kullanılarak bildirilen 93 hastanın ol-
duğu bir çalışmada %18 oranında objektif yanıt ora-
nı (ORR) gözlemlendi, mPFS sadece 3, 1 ay ve genel 
sağkalım (OS) 7, 2 ay olarak belirlendi (3).

ETOP PROMISE-meso çalışması, nüks eden MPM has-
talarda ilk randomize klinik çalışma yakın zamanda 
2019 ESMO kongresinde sunulmuştur. Pembrolizu-
mab koluna karşın karşı tarafta gemsitabin veya vino-
relbin kemoterapisidir. Birincil sonlanım noktası PFS, 
pembrolizumab kolunda 2, 5 ay, kemoterapi kolunda 
3, 4 aydı (HR = 1, 06 [0, 73–1, 53], p = 0, 76). Şaşırtıcı bir 
şekilde, aynı olan PFS değerlerine rağmen pembroli-
zumab kolunda yanıt oranı % 22, kemoterapi kolunda 
ise daha düşüktü %6 (p=0, 004). Ortalama OS, pemb-
rolizumab kolundaki hastalar için 10, 7 ay iken kemo-
terapi için 11, 7 aydı, (HR=1, 05 ([0, 66-1, 67] p=0, 85). 
Numerik olarak kemoterapi kolunda bir üstünlük gö-
rüldü, fakat burada kemoterapi kolunda progresyon 
gelişince hastaların 45 tanesi pembrolizumab koluna 
geçmiştir. Tedaviye bağlı yan etkiler her iki grupta 
benzer özellik gösterdi. Grade ≥3 yan etkiler pembro-
lizumab kolunda %19 iken kemoterapi kolunda %24 
oranında görülmüştür (4).

CTLA-4 İnhibitörleri:

Bugüne kadar, sadece bir anti-sitotoksik T lenfosit an-
tijen 4 (CTLA-4) inhibitörü ile sadece üç çalışma ger-
çekleştirilmiştir. Başlangıçta, faz II deneyleri MESOT-
TREM-2008 ve MESOT-TREM-2012 klinik çalışması 
bazı umut verici sonuçlar gösterdi ve büyük bir ran-
domize kontrollü çalışma (DETERMINE) başlatıldı (5). 
Her iki MESOT-TREM çalışmasında 29 MPM hastası tre-
melimumab ile tedavi edildi. İkibinsekiz yılındaki ilk 
çalışmada, iki hastada kısmi yanıt ve diğer 7 hastada 
hastalık kontrolü sağlandı. Bu çalışmada verilen doz 
90 günde bir 15 mg/kg idi. Bu dozun düşük olduğu 
düşünüldü. Sonraki çalışmada 2012 yılında tremeli-
mumab dozu 10 mg/kg 4 haftada bir olarak düzen-
lendi. Sonrasında 6 kür 12 haftada bir olacak şekilde 

planlandı (6). İmmün RECIST kriterleri ile ölçüldüğün-
de yanıt oranı biraz daha iyiydi. Hastalık kontrolü 15 
hastada ve 4’ünde de parsiyel yanıt elde edildi. İkibi-
noniki yılındaki çalışmada sadece 11 hastada hastalık 
kontrolüne ve 1 hastada parsiyel yanıta ulaşıldı.

MESO-TREM çalışmalarının sonuçlarına dayanarak, 
daha yüksek tremelimumab dozu ile daha büyük bir 
randomize kontrollü DETERMINE çalışması başlatıldı. 
Beş yüz yetmiş bir hasta tremelimumab veya plase-
boya 2:1 oranında randomize edildi. İki grup arasın-
da yanıt ve sağkalım açısından anlamlı fark yoktu. Alt 
tiplere baktığımızda, PD-L1 blokerleri ile daha önce 
yapılan çalışmalarda, epiteloid olmayan alt tipte daha 
iyi bir sonuç elde edildiği öngörülmüştür, ancak DE-
TERMINE çalışması bu gözlemi doğrulamamıştır. Sar-
komatoid alt tipinde tremelimumab lehine bir sonuç 
var gibi görünse de, hasta sayısı önemli bir farkı tespit 
etmek için çok azdır. Çünkü DETERMINE çalışmasında 
3 tane sarkomatoid alt tipli hasta vardı. Bunların 2 ta-
nesinde parsiyel yanıt vardı (5).

KOMBİNE TEDAVİ:
Malign melanom ve küçük hücreli dışı akciğer kan-
serinde olduğu gibi CTLA-4 ve PD-L1 inhibitörlerinin 
birlikte kullanımı ilave bir sinerjik etki gösterebilir. Tek 
başına nivolumab ile ipilimumab+nivolumab kombi-
nasyonu olan MAPS-II çalışmasında genel yanıt oranı 
tek ajan kolunda %19, kombinasyon kolunda %28’ 
lik yanıt elde edildi. mPFS tek ajan kolunda 4, 0 ay ve 
kombinasyon kolunda ise 5, 6 aylık klinik aktivite gös-
terdi.

PD-1 blokajı ve kemoterapi kombinasyonu KHDAK’de 
etkili birinci basamak tedavidir. Durvalumab’ın (PD-L1 
blokajı) birinci basamakta Sisplatin-Pemetrekset ile 
kombine edilmesinin ilk sonuçları umut vericidir. Bi-
rinci basamak, 54 hastanın katılımının olduğu Avust-
ralya DREAM çalışmasında, tek kol faz II, mRECIST 
kriterlerine göre %48 ORR, sadece 6, 9 aylık bir mPFS 
bildirmiştir (7). ABD ve Avustralya öncülüğündeki bu 
kombinasyon ile dünya çapında uluslararası faz III 
randomize bir çalışma planlanmaktadır.

SONUÇ

Eve götürülecek mesajlar:

• Malign plevral mezotelyomada tedaviyi değiş-
tirme kararı genellikle progresyonun radyogra-
fik bulguları (yeni lezyonlar veya progrese lez-
yonlar) ve klinik bulgulardaki (ağrının artması, 
nefes darlığı veya kilo kaybı) bozulmaların ar-
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tışına bağlıdır. Birinci basamakta verilen teda-
vi Pemetrexet + Sisplatin kombine tedavisidir. 
İkinci basamakta verilecek tedavi ise hastalığın 
progresyon süresine bağlıdır.

• Birinci basamak Pemetrexet-Sisplatin sonrası 
6 ay içinde ilerleyen hastalar için, kombine ke-
moterapiile daha fazla tedavi yerine, immuno-
terapi veya henüz maruz kalmadıkları tek ajanlı 
kemoterapi ajanı önerilmektedir.
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ÖZ
Malign plevral mezotelyoma (MPM), tedaviye dirençli, oldukça agresif seyreden bir malignitedir. Cerrahi seçilmiş has-
talarda uygulanabilir olsa da tek başına ne yazık ki yeterli bir tedavi şekli değildir. Hipertermik intratorasik kemoterapi 
(HİPEK), MPM’de cerrahinin etkinliğini arttıran bir tedavi yöntemidir. Lokal bir tedavi yöntemi olması nedeniyle, kemo-
terapinin sistemik yan etkilerini azaltır. Tedavinin etkili olabilmesi için öncelikle tümörün komplet rezeksiyona uygun 
olması gerekmektedir. Monokemoterapi yada kombinasyon kemoterapisi şeklinde uygulanabilir. Bu bölümde HİPEK 
uygulaması üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: intratorasik sıcak kemoterapi, HİPEK, malign plevral mezotelyoma

ABSTRACT
Malignant pleural mesothelioma is an aggressive, resistant malignancy. Although surgery can be performed in selected 
patients, unfortunately, it is not an adequate form of treatment. Hyperthermic intrathoracic chemotherapy (HYPEC) is a 
treatment increasing the effect of surgery for malignant pleural mesothelioma. Due to being a local therapy, it reduces 
the systemic effects of chemotherapy. For an effective treatment, first of all the tumor must be suitable for complete 
resection. It can be performed as a monotherapy or a part of combination therapy. This section is focused on HYPEC. 

Keywords: intrathoracic hyperthermic chemotherapy, HYPEC, malignant pleural mesothelioma 

GİRİŞ
Hipertermik intratorasik kemoterapi (HİPEK), plevral 
mezotelyoma gibi plevranın malign tümörlerinde 
sitoredüksiyon amacıyla, intraoperatif bir kemotera-
pi solüsyonu kullanılarak uygulanan lokal bir tedavi 
yöntemidir (1). Kemoterapötik ajanların intratorasik 
kaviteye infüzyonu, plevral yüzeydeki malign hücre-
lerin, bu ajanlara yükselen dozda maruz kalmasına yol 
açar. Bununla birlikte, ilaçların toraks boşluğundan sı-
nırlı emilimi nedeniyle sistemik konsantrasyon toksik 
düzeyin altında kalır ve sistemik yan etkiler azalır (2, 
3). 

Malign plevral mezotelyomada tek başına cerrahi 
mikroskobik komplet rezeksiyonu sağlayamaz. Plev-
ral boşluktaki rezidüel tümör hücreleri lokal rekürrens 
riskini arttırır (4). Bu amaçla HİPEK, malign plevral me-

zotelyomada sitoredüktif cerrahi sonrası lokal plev-
ral kontrolü sağlamak amacıyla kullanılmaktadır (5). 
Cisplatin ana ajan olarak kullanılmakla birlikte, dokso-
rubisin, mitomisin C ve adriamisin gibi kemoterapö-
tik ajanlar da uygulanmaktadır (2, 6, 7). Kombinasyon 
kemoterapisi, tek ajan kemoterapisinden daha üstün-
dür ve hipertermik perfüzyon, normotermik perfüz-
yona kıyasla dokuda daha yüksek kemoterapötik ajan 
konsantrasyonu sağlamaktadır (6, 8). Bu bölümde, 
malign plevral mezotelyomada sitoredüktif cerrahiyi 
takiben HİPEK uygulamasını ele alacağız.

HASTA SEÇİMİ
Malign plevral mezotelyomanın tanısı erken evreler-
de nadirdir. Kemoterapideki ve mezotelyoma teda-
visindeki gelişmelere rağmen sağkalım oldukça dü-

Sorumlu Yazar: Op. Dr. Ezgi Çimen ÇELİK, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bitlis
e-mail: ezgi.guvenc@yahoo.com
Tel: (531) 429 6049



42

Plevranın Malign Hastalıkları Tü
rk

 G
ö
ğü s C e r r a h i s i D

e
rn

e
ğ

i

1 9 9 8

şüktür. İleri evrede tanı konması nedeniyle küçük bir 
hasta grubu cerrahi rezeksiyon ile HİPEK ve adjuvan 
kemoterapi ile radyoterapiyi kapsayan multimodal 
tedaviye uygun olmaktadır (4, 9). Cerrahi ve HİPEK 
birlikteliği, seçilmiş hastalarda, sistemik kemoterapi 
ile karşılaştırıldığında, hastaların prognozunu iyileş-
tirir (10).

Tedaviye en iyi yanıt veren tip epiteloid tip mezo-
telyoma olup, HİPEK için ana endikasyonu oluşturur 
(11, 12) . Histopatolojik olarak ispatlanmış lenf nodu 
metastazı olsa dahi prognozu diğer tiplere göre daha 
iyidir (1, 11). Bifazik tipte de seçilmiş hastalarda uygu-
lanabilir (4). Sarkomatoid tip ise en kötü prognozlu 
tiptir ve HİPEK endikasyonu yoktur (13, 14). 

HİPEK tedavisinin etkili olabilmesi için öncelikle tü-
mörün komplet rezeksiyona uygun olması gerekmek-
tedir. Hastalık hemitoraksa sınırlı olmalı, transdiyaf-
ragmatik ya da transperikardiyal invazyon ve yaygın 
göğüs duvarı tutulumu olmamalıdır (15). Ekstratora-
kal metastaz olmadığı kanıtlanmalıdır (10, 16). Has-
tanın kardiyopulmoner rezervi yeterli olmalı, hepatik 
ve renal fonksiyonları (AST< 80 iu/L, PT< 15 sn, Kreati-
nin< 2 mg/dl) uygun olmalıdır (15).

PREOPERATİF HAZIRLIK
Hastalar, postoperatif komplikasyon ve mortaliteyi en 
aza indirmek amacıyla, preoperatif dönemde iyi de-
ğerlendirilmelidir. Preoperatif tetkikler, akciğer grafi-
si, biyokimyasal tetkikler, arteryel kan gazı, toraks bil-
gisayarlı tomografisi ve solunum fonksiyon testlerini 
içermelidir (2, 16). Solunum fonksiyon testleri kısıtlı 
olan hastalar akciğer perfüzyon sintigrafisi ile değer-
lendirilmelidir. Evreleme amacıyla pozitron emisyon 
tomografisi, beyin metastazı taraması amacıyla bilgi-
sayarlı tomografi incelemesi ya da manyetik rezonans 
görüntülemesi yapılmalıdır (2, 16). Kardiyolojik ince-
leme ekokardiyografiyi kapsamalıdır (2). Endobron-
şiyal tutulumu ve mediastinal lenf nodu metastazını 
değerlendirmek amacıyla fleksibl bronkoskopi ve ge-
rekliyse endobronşiyal ultrasonografi yapılmalıdır (4). 
Preoperatif dönemde biyopsi ile histopatolojik ince-
leme, hatta mümkünse immünohistokimyasal incele-
me yapılmalıdır (16). 

PERFÜZYON TEKNİĞİ
HİPEK, tümörün cerrahi rezeksiyonunun hemen ar-
dından başlamalıdır (bkz. MPM’de cerrahi tedaviler 
bölümü) (7). Toraks içine, biri apikal (giriş) diğeri ba-
zalde (çıkış) olmak üzere en az 2 adet toraks dreni ve 1 
adet ısı probu yerleştirilmelidir (4). Toraks kapatıldık-

tan sonra, drenler perfüzyon sistemine bağlanır ve to-
raks içi önce 3-5 litre %0, 9 sodyum klorür solüsyonu 
ile doldurulur (4, 7, 17). İntratorakal sıcaklık 40-43∞’ye 
ulaştığında kemoterapötik ajanlar eklenir (2, 4, 6, 
16, 18). Kullanılan ana kemoterapötik ajan sisplatin-
dir (6). Yapılan çalışmalarda sisplatin, 80-180 mg/m2 

dozunda kullanılmıştır (1, 2, 4, 6, 17, 18). Hoffman ve 
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, sisplatinin mak-
simum dozda (225-250 mg/m2) kullanıldığı bir grup 
hasta mortal seyretmiştir (6). 

Sisplatin tek başına kullanılabileceği gibi kombinas-
yon kemoterapisi de uygulanabilir (1). Bu amaçla ad-
riamisin (15-25 mg/m2), mitomisin (10 mg/m2), dok-
sorubisin (100 mg) kullanılabilir (2, 7, 9). Perfüzyon 
30-90 dakika devam etmelidir (7, 9, 17, 18). İşlem son-
rası toraks boşluğuna 10 dakika %0, 9 sodyum klorür 
solüsyonu perfüze edilmelidir (17). 

KOMPLİKASYONLAR
Postoperatif dönemde görülen en sık komplikasyon, 
dekortikasyonun yol açtığı kan kaybına bağlı olarak, 
%50’ye varan oranla anemidir (12, 18, 19). Anemiyi 
%29 oranında bildirilen böbrek yetmezliği izler (1, 17, 
18). Perioperatif dönemde sıvı replasmanı böbrek yet-
mezliğini önlemede anahtar rol oynar (12, 20). Toraks 
içine verilen sıvının hacmine bağlı olarak intraopera-
tif mediastinal şift ve bunun yol açabileceği kardiyak 
output düşüşü göz önünde bulundurulmalıdır (19). 
Pulmoner emboli, yara yeri enfeksiyonu, kardiyak 
komplikasyonlar, bronkoplevral fistül, şilotoraks ve 
ampiyem geliştiği de bildirilmiştir (1, 9, 17, 19). Pos-
toperatif dönemde emboli profilaksisi uygulanması 
büyük önem taşımaktadır (19). 

TARTIŞMA
Agresif bir tümör olan MPM’de hiçbir tedavi tek başı-
na kür sağlamak için yeterli olmamaktadır. Geçmişten 
günümüze minimal invazivden oldukça agresif cerra-
hi tedavilere kadar pek çok tedavi üzerinde çalışılmış-
tır. Bugün geldiğimiz noktada tedavinin multimodal 
olması gerektiği konusunda görüş birliği mevcuttur. 
Cerrahi tedaviye oluşacak yanıtta cinsiyetten, histo-
patolojik tipe, lenf nodu tutulumuna pek çok faktör 
rol almaktadır (11, 12). 

Temel olarak MPM’nin cerrahi tedavisinde 3 tip uygu-
lama mevcuttur;

1.  Torakoskopi ile plöredez

2.  Plörektomi+dekortikasyon

3.  Ekstraplevral Pnömonektomi (EPP)
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Oldukça agresif bir prosedür olan EPP ile morbidite ve 
mortalitenin oldukça yüksek olması daha az invaziv 
cerrahi yöntemlere yönelmeye sebep olmuştur. Son 
zamanlarda EPP’ye göre daha çok tercih edilen ve 
perikard ve diyafragmanın da korunduğu plörektomi 
dekortikasyona eklenen HİPEK ile yüz güldürücü so-
nuçlar alınmaktadır (12). 

Sugarbaker ve ark. 103 hastayı içeren çalışmasında 
HİPEK uygulanan 72 hasta ile uygulanmayan hasta-
lar karşılaştırılmıştır. Birinci grupta rekürrens oranı 27 
hasta ile %38 iken diğer grupta bu sayı 23 hasta ile 
%74 olarak bulunmuştur (11). Rekürrense kadar ge-
çen süre de istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir () 
(27, 1 e karşı 12, 8 ay, p=0, 0084). 

HİPEK ile elde edilen lokal sitotoksik etkinin mikrosir-
külatuvar etkilerini araştıran Luzzi ve ark. sublingual 
mikrosirkülatuvar monitorizasyon ile hastaları 8 ayrı 
dönemde takibe almış ve verileri analiz etmişlerdir 
(17). Ameliyat öncesi (T1), anestezi indüksiyonunda 
(T2), HİPEK başlamadan önceki cerrahi dönem (T3), 
HİPEK’in 5. ve 30. dakikaları (T4, T5), bitişinin 5. daki-
kasında (T6), yoğun bakıma alındığında (T7), yoğun 
bakımdan çıkarken (T8) olmak üzere 8 farklı süreçte 
hemodinamik ve mikrosirkülatuvar kayıtları alınmış-
tır. HİPEK sırasında periferal bir vazodilatasyon ortaya 
çıkmakta bu da sistemik tansiyonda düşüşe neden 
olmakta, intraoperatif noradrenalin uygulaması ile bu 
durum kolayca kontrol altına alınabilmektedir. Mikro-
sirkülasyondaki değişimler ise daha uzun sürmekte-
dir. Kolloid ve kan transfüzyonu mikrosirkülasyonun 
düzeltilmesinde ve doku hasarının azaltılmasında et-
kilidir (17). 

Yetmiş bir hastadan oluşan geniş bir seri, makrosko-
pik komplet rezeksiyonun önemini vurgulamaktadır. 
Mezotelyomanın tüm plevra içine laminar büyüme 
özelliğini vurgulayan çalışmacılar mikroskopik R0 re-
zeksiyonun mümkün olmayışını, bu nedenle de cer-
rahinin tek başına yeterli bir tedavi şekli olmadığının 
altını çizmektedirler (9). Kendi serilerinde hiperter-
mik kemoterapi ajanı olarak sisplatini doksorubisin 
ile kombine etmeyi tercih etmişlerdir. Çalışmacılar 
literatür ile uyumlu şekilde seçilmiş epitelyal tip me-
zotelyoma hastalarında cerrahi ile kombine edilen 
HİPEK’in güvenli bir tedavi şekli olduğunu da ortaya 
koymuşlardır. 

HİPEK sonrası uygulanacak adjuvan radyoterapi ko-
nusunda da kesin bir veri sunmak mümkün değildir. 
Adjuvan radyoterapi Bertoglio ve ark. serisinde tercih 
edilmemiş olsa da torakotomi sahasına ya da rekür-
rens halinde bu alana uygulanabilir şeklinde bildiril-
miştir (12). 

SONUÇ
Malign plevral mezotelyomada sitoredüktif cerrahi 
sonrası HİPEK, multimodal tedavinin en önemli basa-
maklarından biridir. Kemoterapinin sistemik etkilerini 
ve gelişecek komplikasyonları azaltarak, sağkalıma 
katkı sağlar. Erken evre mezotelyomada mutlaka akıl-
da tutulması gereken bir yaklaşımdır.

Eve Götürülecek Mesajlar

• Malign plevral mezotelyomada tek başına cer-
rahi mikroskobik komplet rezeksiyonu sağlaya-
maz. HİPEK, malign plevral mezotelyomada si-
toredüktif cerrahi sonrası lokal plevral kontrolü 
sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

• HİPEK, lokal bir tedavi yöntemi olması nedeniy-
le, kemoterapinin sistemik yan etkilerini azal-
tır.

• Epiteloid tip mezotelyoma, HİPEK için ana endi-
kasyonu oluşturur.

• HİPEK tedavisinin etkili olabilmesi için öncelik-
le tümörün komplet rezeksiyona uygun olması 
gerekmektedir.

• Kemoterapötik ajanlardan sisplatin tek başına 
kullanılabileceği gibi kombinasyon kemotera-
pisi de uygulanabilir.

• Erken evre mezotelyomada mutlaka akılda tu-
tulması gereken bir yaklaşımdır.
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Bölüm 10

Malign Plevral Mezotelyomada Cerrahi Tedaviler
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Kliniği, İstanbul

ÖZ
Malign plevral mezotelyoma (MPM) tedavisinde cerrahi; tanı, evreleme ve tedavide önemli bir rol oynar. Küratif veya pal-
yatif amaçlı uygulanabilir. MPM tedavisinde cerrahinin amacı diğer onkolojik cerrahilerde olduğu gibi tümörün makros-
kopik komplet rezeksiyonudur. Hastalar histolojik olarak tanı konulduktan sonra medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi 
ve cerrahi ekiple multidisipliner olarak evrelendirilip değerlendirilmelidir. Cerrahi evreleme, hastaya pozitron-emisyon 
tomografi (PET-CT) çekilerek tümörün histolojik subtipinin ve lenf nodu durumunun belirlenmesi ile yapılır. Bunun so-
nucunda cerrahi makroskopik komplet rezeksiyon olarak multimodal tedavi olacak şekilde ekstraplevral pnömonektomi 
(EPP) veya extended plörektomi/ dekortikasyon şeklinde yapılır. Her bir prosedür için de uygun hasta seçimi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Mezotelyoma, Pnömonektomi, Cerrahi, Asbest

ABSTRACT
Surgical intervention plays an important role in the diagnosis, staging and treatment of Malignant Pleural Mesothe-
lioma (MPM). It can be applied with curative or palliative purposes. The overall aim of surgery should be, as in any 
oncologic surgery, the macroscopic complete resection the tumor. Patients diagnosed with MPM should be staged and 
evaluated by a multidisciplinary team including medical oncology, radiation oncology, and surgery after histologic di-
agnosis. Surgical staging, determination of the histologic subtype and lymph node status, made with positron-emission 
tomography-computer (PET-CT). Herein surgical resection, as macroscopic complete resection, performed extrapleural 
pneumonectomy or extended pleurectomy/ decortication in multimodal treatment settings. Any procedure needs op-
timal patient selection.

Keywords: Mesothelioma, Pneumonectomy, Surgery, Asbestosis

GİRİŞ
Malign plevral mezotelyoma (MPM), erkeklerde daha 
sık görülen nadir bir tümördür. National comprehen-
sive Cancer Network (NCCN) 2020 Kılavuzuna göre 
hastalar sıklıkla dispne ve göğüs ağrısı ile gelir. Kilo 
kaybı, plevral efüzyon, yorgunluk, uykusuzluk, ök-
sürük ve göğüs duvarı kitlesi de eşlik edebilir. Uzak 
metastazlar dispne ve göğüs ağrısı lokal hastalıkta 
da görüldüğü için nadiren görülür. Tekrarlayan plev-
ral efüzyon veya plevral kalınlaşması olan hastalarda 
kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT), torasentez ve 
plevra biyopsisi yapılır. İnce iğne aspirasyonu tanıda 
önerilmez (1). Hastalar MPM olduğunda torasentezin 

sıklıkla negatif geleceği akılda tutulmalıdır (2). Talk 
plöredez veya plevral kateter plevral efüzyon yöneti-
minde gerekebilir. Terminal dönem hastalarda, akci-
ğer ekspanse olmadığında ve plöredezisin başarısız 
olduğu durumlarda kalıcı tünelli kateter uygulana-
bilir (3). Hastalar multidisipliner bir ekip tarafından 
yönetilmelidir. Radyasyon onkoloğu, cerrah, medikal 
onkolog, radyolog ve göğüs hastalıklarınca hastalar 
değerlendirilmelidir. Klinik evreleme bilgisayarlı to-
mografi, PET-CT çekilerek yapılmalıdır. Kombine te-
davi; cerrahi, radyoterapi (RT) ve kemoterapiyi (KT) 
kapsar. Klinik olarak evre I- IIIA olan ve iyi performansı 
olanlar kombine tedavi için adaydırlar (4-6).

Cerrahi evreleme için American Joint Committee on 
Cancer (AJCC) tarafından onaylanan International 

Sorumlu Yazar: Doç. Dr. Aysun KOSİF, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eği-
tim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
e-mail: aysunkml@yahoo.com 
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Mesothelioma Interest Group TNM evreleme sistemi 
kullanılır. Son olarak 2018'de yayınlanan 8. Evreleme 
sisteminin farkı T3 ve T4’lerin N durumuna bakılmak-
sızın evre 3B olması, eski N3 lenf nodlarının N2 olarak 
sınıflandırılması, eski N2 sayılan lenf nodlarının N1 
olarak sınıflandırılması, T1a ve T1b’nin artık T1 olarak 
sınıflandırılmasıdır (7-9). MPM hastalığında cerrahi 
medikal olarak opere olabilen evre I- IIIA hastalarına 
önerilir (10). NCCN 2019 güncellemesinde evre I- IIIA 
hastalara cerrahi önerilirken, evre IIIB veya evre IV 
hastalara histolojik tipine bakılmaksızın cerrahi öne-
rilmez (11). 

Cerrahi; teşhis, evreleme ve tedavide önemli bir role 
sahiptir. Cerrahi; tümör dokusundan yeterli miktarda 
örnek almada, göğüs tüpü konularak yapılan drena-
jın yeterli olmadığı plevral efüzyonun palyatif yöne-
timinde, multimodal tedavinin bir parçası olarak ve 
makroskopik komplet rezeksiyon (MPR) (Extended 
plörektomi/dekortikasyon (P/D) veya extraplevral 
pnömonektomi (EPP) ile) sağlanmasında endikedir. 
P/D tüm plevranın ve tümörün çıkarılması, EPP ise 
tutulan plevra, akciğer, diyafram ve sıklıkla perikar-
dın en bloc olarak çıkarılmasıdır (12). Her iki cerrahi 
yöntemde de mediastinal lenf nodu diseksiyonu en 
az 3 istasyon olacak şekilde yapılmalıdır. MPM hasta-
lığında en iyi cerrahi görülebilen ve palpe edilebilen 
tümörün makroskopik komplet çıkarılmasıdır (13, 14). 
International Association for The Study of Lung Can-
cer (IASLC) Mezotelyoma grubu, extended terimini 
radikal terimine oranla daha sık kullanmaktadır. Gö-
ğüs duvarı invazyonu gibi makroskopik komplet re-
zeksiyonun uygun olmadığı hastalarda cerrahi devre 
dışı kalır. Tümörün büyük bölümünün rezeke edilebi-
leceği morbidite eklenmeyecek hastalarda cerrahiye 
devam edilebilir.

CERRAHİ BİYOPSİ 
Plevra dokusunun histopatolojik analizi MPM tanı-
sı için zorunludur. MPM heterojen bir kanser olması 
nedeniyle ve akciğer kanseri gibi plevraya yayılımın 
100 kat daha fazla görülür olması nedeniyle tanı koy-
mak zordur. World Health Organization (WHO) 2004 
sınıflamasına göre 3 histopatolojik tipi vardır (15). Epi-
teloid, sarkomatoid ve mixt tip (her ikisinin de en az 
yüzde 10 içeren bifazik ve desmoplastik subtipleri bu-
lunur) üç ana histolojik gruptur. European Respiratory 
Society (ERS) ve European Society of Thoracic Surgery 
(ESTS) kılavuzuna göre çok ve derin doku biyopsisi 
almak için torakoskopik doku biyopsisi gerekir (16). 
Plevral sıvı sitolojisinin biyopsi ile kıyaslandığında 
sensitif ve spesifik olmadığı gösterilmiştir (17). Küçük 

iğne biyopsilerinin de düşük sensitif olduğu (%30) 
unutulmamalıdır. Biyopsi mutlaka normal ve hasta 
olan plevradan yağ ve kas dokusuna invazyonu gös-
terecek derinlikte immunohistokimyasal boyamalara 
izin verecek kalitede ve miktarda alınmalıdır. Sıklıkla 
6. interkostal aralıktan sonrasında lokal nükslere se-
bep olabileceği akılda tutularak torakoskopik olarak 
yapılır. Seçilmiş bazı vakalarda plevral sıvı yoksa mini 
torakotomi ile tanı konulabilir (18).

EXTRAPLEVRAL PNÖMONEKTOMİ (EPP) 
Bir hastanın EPP adayı olarak kabul edilebilmesi için 
gerekli şartlar Tablo 1’de belirtilmiştir. Tahmini post 
operatif FEV1 değerinin 0, 8 lt’den düşük olması du-
rumunda plörektomi/dekortikasyon uygulaması dü-
şünülür. EPP yapılırken sırasıyla insizyon ve paryetal 
plevranın gözlenmesi, tümörün göğüs duvarından 
tamamen ayrılması için extraplevral diseksiyon, hiler 
yapıların ayrılması ile birlikte akciğer, plevra, perikard, 
diyaframın en bloc rezeksiyonu, radikal lenf nodu di-
seksiyonu ve diyafram ve perikard rekonstrüksiyonu 
yapılır (19). İntraabdominal yayılım varlığına dikkat 
edilmelidir.

Sağ EPP: Sağ posterolateral torakotomi ile toraksa 
girilir. Bazıları 6. kotu çıkararak başlar. Önce anterola-
teral taraftan başlanarak künt ve keskin diseksiyonla 
apekse kadar extraplevral diseksiyon yapılır. Kanama 
açısından internal mamariyan arterler korunmalıdır. 
Subklaviyan damarların hasar görmemesine dikkat 
edilmelidir. Diseksiyon akciğer apeksi üzerinden iler-
letilir ve tümör posterior ve süperior mediastenden 
aşağı indirilir. Burada da azygos vene ve vena cava 
superiora dikkat edilmelidir. Anterolateral olarak ye-
terli ilerleme sağlandıktan sonra özofagusa dikkat 
edilerek posterior ilerleme sağlanır. Sağ üst lob ve 
sağ ana bronş görülene dek operasyona devam edilir. 
Nazogastrik tüp takılıp özofagus içinde palpe edilerek 
tümörden uzaklaştırılması esnasında hasar görmesi 
engellenir. Diyafram ise ilk olarak lateral sınırdan in-
size edilir ve anterior ve posteriordan gerçekleştirilen 

Tablo 1. EPP adayı kriterleri

1 Karnofsky performans skoru >70

2 Karaciğer ve böbrek fonksiyonları normal

3 Oda havasında pCO
2
 <45 mmHg ve pO2> 65 

mmHg

4 Aynı taraf hemitoraks ile sınırlı

5 İlerlemiş göğüs duvarı tutulumu yok

6 Tahmini postoperatif FEV1 > 0.8 lt
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sirkumferensiyal rezeksiyon takip eder. Periton diyaf-
ramdan künt şekilde ayrılır. Vena kava inferior ve özo-
fagus hiatusu boyunca dikkatli bir diseksiyon yapılır. 
Perikard ise hilusa kadar diseke edilir. Perikarddan 
sağ ana pulmoner arter intraperikardiyal diseke edilir 
ve endostapler konur. Süperior ve inferior pulmoner 
venler de dönülüp aynı şekilde stapler konur. Poste-
rior perikard açılarak perikardiyal rezeksiyon tamam-
lanmış olur. Sağ ana bronş diseke edilir ve karinaya en 
yakın olacak şekilde stapler yerleştirilir. Rezeksiyon 
tamamlanmış olur ve spesimen bronşial sınırı frozen 
için yollanır. Tam evreleme için paratrakeal, subkari-
nal, paraözofagial, inferior pulmoner ligaman lenf 
nodları örneklenir. Diyafragmatik ve perikardiyal de-
fektler Gore-tex ile rekonstrükte edilir. Diyafragmatik 
yama içinden ve interkostal boşluktan geçen 9 adet 
sütürle göğüs duvarına dikilir. Perikard da aynı şekilde 
gore-tex ile dikilip delikler açılır. 

Sol EPP: Sağ taraf için uygulanan teknikle benzerdir. 
Posterior extraplevral diseksiyon sırasında interkos-
tal dalların hasar görmemesi için preaortik düzlemi 
görmek çok önemlidir. Aortopulmoner pencere böl-
gesinde duktus torasikus ve rekürren laringeal sinir 
etrafında dikkatli olunmalıdır. Diyafragmatik rezeksi-
yon sırasında gastroözofagial bileşke yanında 2 cm 
lik krus kenarı bırakılması sağlanır ve rekonstrüksiyon 
dikişleri bu kenara atılır. Sol ana pulmoner arter sağa 
oranla daha kısa olduğundan extraperikardiyal olarak 
ayrılır. Sol ana bronş karinaya en yakın olacak şekilde 
diseke edilir. Perikard mutlaka rekonstrükte edilir.

Postoperatif yönetimde deneyimli bir yoğun bakım 
ünitesi ekibi post pnömonektomi hastalarında özel-
likle ödem, pulmoner emboli ve şift gelişime karşı 
tetikte olmalıdır. EPP uygulanan 328 hastanın ele 
alındığı çalışmada en sık komplikasyon atriyal fibrilas-
yon (%44), mortalite oranı %3,4 bulunmuştur. Ölümle 
ilişkili olanlar ise pulmoner emboli ve Akut Solunum 
Sıkıntısı Sendromu (ARDS)’dur. Bronkoplevral fistül ve 
ampiyem de EPP sonrası cerrah için katastrofik olan 
komplikasyonlardandır. Ampiyemin literatürdeki sık-
lığı %3 ile %30 arasında değişmektedir. Taburcu ol-
duktan aylar sonra bile geliştiği görülebilir (20).

PLÖREKTOMİ/ DEKORTİKASYON
MPM tedavisinde P/D tedavisi tümör nedeniyle olu-
şan dispne, öksürük ve göğüs ağrısı gibi semptom-
ların palyasyonu amacıyla başlamıştır. Zamanla has-
talığın makroskopik olarak temizlenmesi amacıyla 
çok çeşitli adjuvan tedaviler ile birlikte kombinlene-
rek, EPP’ ye göre daha düşük morbidite ve mortalite 
oranları ile uygulanabilir hale gelmiştir. Posterolateral 

torakotomi yapıldıktan sonra diseksiyon endotora-
sik fasya ile paryetal plevra arasından başlanır. Plevral 
tümör göğüs duvarından künt diseksiyon ile ayrılır. 
Posterolateralden apekse doğru ilerletilerek subkla-
vian damarların diseksiyonu sağlanır ve inferior ve 
posteriora doğru ilerletilir. Akciğer üst kısmı göğüs 
duvarından tamamen ayrıldıktan sonra hiler dokular 
serbestleştirilir. Sol hemitoraksta mutlaka özofagus ve 
aorta görülmelidir. Sonra diseksiyon perikardın poste-
rioruna doğru devam eder, tümörlü perikard en bloc 
rezeke edilir ve rekonstrükte edilir. Diyaframın da yü-
zeyel tutulumu mevcutsa kısmi kalınlıkta rezeksiyon 
uygulanır. Tümör ve etkilenmemiş diyafram arasından 
girilip anteriora doğru ilerlenir. Diseksiyon hiler doku-
lara dek açıldıktan sonra paryetal plevra açılır ve plevra 
katlarının arasına girilir. Visseral plevranın dekortikas-
yonu yapılır. Burası operasyonun en teknik ve yorucu 
kısmıdır. Fissürler sıklıkla hastalıktan etkilendiği için 
dikkatli olunmalıdır. Operasyon esnasında akciğerler 
şişirtilerek visseral plevra soyulması kolaylaştırılabilir. 
Akciğer söndürülerek kanama miktarı azaltılabilir. Lenf 
nodu diseksiyonu mutlaka yapılmalıdır. Gerekiyorsa 
perikarda ve diyaframa protez konulur. Extended plö-
rektomi terimi diyafram veya perikard rezeksiyonunun 
standart P/D operasyonuna eklenmesine verilen addır. 
P/D veya extended P/D sınırlı erken evre MPM hastala-
rında uzun dönem sağkalımı sağlayan şu dönemdeki 
yaygın kabul edilen cerrahi prosedürdür (21). Vakaların 
büyük çoğunluğunda bu metot kullanılabilir ve sade-
ce palyasyon için artık önerilmemektedir. Mezotelyo-
ma ve Radikal Cerrahi (MARS 2) çalışmasında P/D rolü 
araştırılmakta ve şu ana kadar 328 katılımcı progresif 
randomize çalışmaya dahil edilmiştir. EPP serilerinin 
sonuçları ışığında epiteloid tipte ve erken evrede P/D 
ile sağkalım sonuçları iyi bulunmuştur. 

Komplikasyonları engellemek için postoperatif dö-
nemde hasta 24-48 saat mekanik ventilasyonda akci-
ğeri maksimum havalandıracak şekilde tutulur. Bazı 
merkezlerde operasyon sonrasında ameliyat odasında 
ekstübe ederek hava kaçağını azaltmak hedeflenir. 
En sık görülen morbidite ise uzamış hava kaçağı ve 
uzamış göğüs tüpü drenajıdır (21). Ayrıca hemostatik 
tekniklere rağmen önemli miktarda kan kaybı (2-3 lt) 
görülebilir. Profilaktik olarak böyle durumlarda amino-
kaproik asit verilebilir (22). Bunlara ek olarak EPP teda-
visine yakın oranda atriyal fibrilasyon, DVT, MI, ampi-
yem görülmektedir.

EPP İLE P/D KARŞILAŞTIRILMASI
Genel olarak EPP ile P/D karşılaştırılması zordur çün-
kü büyük seriler birbirinden farklı kriterler ile hastaları 
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seçmiş ve farklı tedavi protokolleri uygulamışlardır. 
Morbidite ve mortalitenin heterojen tanımlanması 
ve toplam sağkalım hesaplama farklılığı da bir diğer 
problemdir. Bu farklılıklar hangi cerrahi tekniğin uzun 
sağkalım ve az morbidite ve mortaliteye neden oldu-
ğunun söylenmesini engeller. Kombine tedavide cer-
rahinin rolü özellikle Mezotelyoma ve Radikal Cerrahi 
(MARS 1) çalışması sonrasında tartışılır hale gelmiştir 
(23). Kombine tedavide EPP yarar sağlamaz ve hasta-
ya zarar verir sonucu 24 EPP hastasının 16’sına radikal 
cerrahi almasına rağmen varılmıştır. Çalışma EPP’nin 
yararı veya zararına cevap vermek için tasarlanmamış 
veya güçlendirilmemiştir. Bu soruya en kapsamlı ce-
vap 670 hasta sağkalımı değerlendirilen çalışmadır 
(24). Morbidite %22-82 arasında değişirken, mortalite 
deneyimli merkezlerde %2-5 arasında değişmektedir. 

Bu amaçla Multimodality Prognostic Score (MPS) 
geliştirilerek cerrahi için karar vermede önerilmiştir 
(Tablo 2). Buna göre MPS 0 olanların yaşam süresi iyi 
iken 3 ve üzeri skor sağkalımı kötüdür (25). IASLC ra-
poruna göre de 15 merkezden 3101 hastanın değer-
lendirilmesinde erken evre hastalıkta evre I EPP yapı-
lan grup sağkalımı (40 ay), P/D yapılanlara göre (23 
ay) daha iyi bulunmuştur. Kombine tedavi alanların 
sağkalımı sadece cerrahi yapılanlara göre anlamlı de-
recede yüksek bulunmuştur. Sağkalımı etkileyen fak-
törlerden tümör evresi, cinsiyet, T evresi, N durumu, 
yaş, küratif cerrahi ve histolojik subtip olarak saptan-
mıştır (26). MesoVATS çalışmasında da VATS plörek-
tomi yapılmış hastalarla göğüs tüpü içerisinden veya 
VATS ile talk plöredez yapılan hastalar karşılaştırılmış-
tır. Sağkalım sonuçları aynı bulunmuş ama ilk 6 ayda 
tekrarlayan sıvı gelişimi ve 12 aylık yaşam kalitesi 
VATS plörektomi grubunda anlamlı derecede daha iyi 
bulunmuştur (27). Schwartz ve arkadaşlarının yaşam 
kalitesini karşılaştırdığı derlemede 17 makaleden 659 
hasta seçilmiş ve bunların 102 si EPP, 432 P/D yapılmış 
hasta olup, P/D yapılan grubun yaşam kalitesi daha iyi 
bulunmuştur. Operasyon sonrası 6 aylık dönemde fi-
ziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon ve global sağlık P/D 
‘de daha iyi saptanmış, öksürük ve ağrı ise iki grupta 
birbirine yakın saptanmıştır (28).

SONUÇ
Mezotelyoma teşhis ve tedavisinde cerrahın rolü net-
tir. Seçilmiş hastalarda kombine tedavinin bir parçası 
olarak halen cerrahi rezeksiyon (P/D veya EPP) dene-
yimli merkezlerde önerilmektedir (29). Makroskopik 
komplet rezeksiyon yapılabilecek olgularda P/D bi-
rinci tercih olarak önerilir. Aksi durumda EPP önerilir. 
MARS 2 çalışmasıyla bu 2 prosedür karşılaştırılmakta-
dır. Ayrıca bu çalışma ile cerrahiye eklenecek immu-
noterapi (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02040272) 
veya kombine tedavide umut verici hedef tedavilerin 
çalışması da sürmektedir (30).
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ÖZ
Malign plevral mezotelyoma (MPM) kötü prognozlu bir kanserdir. Tedavi seçenekleri sınırlı olduğundan dolayı hastanın 
yaşam kalitesinin sürdürülmesi çok önemlidir. Ağrı en sık semptomdur. MPM de ağrının etyolojisi tümörün çevre doku-
lara ve kemiğe direkt infiltrasyonu, interkostal sinirlerin tutulumu gibi nedenlere bağlı olarak multifaktöryeldir ve bu 
nedenle yönetimi komplekstir. Yeterli ağrı kontrolü için farmakolojik ve non farmakolojik tedavi modalitelerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Anahtar kelimeler : Malign plevral mezotelyoma, ağrı, radyoterapi, sinir blokları 

ABSTRACT
Malignant pleural mesothelioma (MPM) is an aggressive cancer with a considerable symptom burden and dismal prog-
nosis. As there are no curative options, focus on maintaining patients’ quality of life is paramount. Pain is the most 
common symptom. Pain management in MPM is complex due to its multifactorial etiology resulting from direct tumor 
infiltration of the surrounding soft tissue, bone, and encasement of the intercostal nerves. A variety of treatment moda-
lities, including pharmacological and non-pharmacological options, are often required to achieve adequate pain control 
in this challenging disease.

Keywords: malignant pleural mesothelioma, pain, radiotherapy, nerve blocks 

GİRİŞ 
Malign plevral mezotelyoma (MPM) plevradan kay-
naklanan, kötü prognozlu bir kanser türüdür. Has-
talar sıklıkla nefes darlığı, ağrı ve kanser kaşeksisi 
ile prezente olurlar (1). Tanı genellikle, çoklu tedavi 
modalitelerine refrakter olan ileri evrelerde konulur. 
Bu nedenle hastanın yaşam kalitesi ve ağrı kontrolü 
önemlidir. Hiçbir kanser hastası kontrol altına alınama-
yan ağrı ile yaşamamalı veya ölmemelidir (2).

MPM de ağrı kontrolü, ağrının multifaktöryel etyoloji-
sinden dolayı komplekstir. Hastalar diffuz, künt göğüs 
ağrısı tarifler ve bu ağrının şiddeti, karakteristik olarak 
hastalık progresyonu ile doğru orantılıdır (3). Uygun 
ve etkili bir ağrı yönetimi için, ağrının kaynağının ve 
patofizyolojisinin bilinmesi önemlidir.

PATOFİZYOLOJİ
“Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, 
organik bir nedene bağlı olan veya olmayan, insanın 
geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olma-
yan özel bir duyudur” (4).

Patofizyolojik ağrı sınıflandırma sistemi, ağrı oluşumu 
sırasında ağrıya neden olan patofizyolojik mekaniz-
malara dayanmaktadır. İki ana patofizyolojik yol nosi-
septif ve nöropatik mekanizmalardır.

Nosiseptif ağrı, iç organlar, kaslar ve/veya kemik gibi 
hasarlı dokulardan kaynaklanabilir. Nosiseptif ağrının 
2 ana kategorisi somatik ve viseral ağrıdır (iç organ 
kaynaklı). Somatik ağrılar, deri, kaslar ve kemikler gibi 
kas-iskelet sistemi yaralanmalarında oluşur. Somatik 

Sorumlu Yazar: Dr. Hande Simten DEMİREL KAYA, Acıbadem Altunizade Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Kliniği,İstanbul  
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ağrılar da yüzeyel ve derin somatik olarak ikiye ayrı-
labilir.

Refere ağrı olarak da adlandırılan visseral ağrı, iç or-
ganlardan kaynaklanan, tam olarak lokalizasyonu zor 
olabilen ağrıdır.

Nöropatik ağrı ise sinir sisteminin hastalığı, yaralan-
ması veya işlev bozukluğu sonucu oluşan sekonder 
anormal sinirsel aktiviteden kaynaklanır.

Nöropatik ağrı, merkezi veya periferik sinir sistemini 
etkileyen bir lezyon veya fonksiyon bozukluğu sonu-
cu oluşur. Bu mekanizma ile oluşan ağrılı durumlarda 
uyuşma, karıncalanma, yanma gibi semptomlar eşlik 
eder. Örnek: sinir sıkışması vb.

Kanser ağrısı, sıklıkla hem nosiseptif hem de nöropa-
tik orjinlidir (5).

MPM de de ağrı hem yumuşak doku ve kemiğin direkt 
infiltrasyonuna, hem de interkostal sinirlerin tümör 
tarafından çevrelenmesi, invaze olmasına bağlıdır (6).

FARMAKOLOJİK TEDAVİ 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ; World Health Organi-
zation (WHO) 1986 yılında önerdiği basamak tedavisi, 
halen ağrının farmakolojik yönetiminin temelini oluş-
turur (Resim 1).

Basamak sisteminin doğru uygulanması durumunda, 
kanserli hastaların %80-85’inden fazlasında uygun 
farmakolojik tedavi ile, geri kalan hasta grubunda ise 
invaziv yöntemlerle ağrı kontrolünün sağlanabildiği 
belirtilmektedir (7).

1. Basamak, Parasetamol ve Non-steroid Anti-infla-
matuvar (NSAİİ) ilaçlardan oluşur.

2. Basamakta bu tedaviye tramadol ya da kodein 
gibi zayıf bir opioid eklenir.

3. Basamakta güçlü opioidler eklenir.

Kodein, orta şiddetli ağrı yönetiminde ilk tercih edilen 
zayıf opioiddir. Bir ön ilaç olup %5– %10’u karaciğer-
de morfine dönüşür. Bu metabolizma bireysel farklılık 
gösterir.

Morfin, şiddetli ağrının tedavisinde ilk seçenek olarak 
kullanılmaktadır. Oksikodon/hidromorfon da kullanı-
labilir. Oral yavaş salınımlı, transdermal, subkutan gibi 
çeşitli yollarla uygulanabilir (8).

Adjuvan analjezikler her hangi bir basamağa eklene-
bilir ve özellikle nöropatik ağrının yönetiminde etkili 
olduğu bildirilmiştir (9). MPM ağrısı güçlü nöropatik 
komponent içerir. Trisiklik antidepresanlar, gaba-pen-
tin ya da pregabalin gibi antiepileptikler en sık uygu-
lanan adjuvanlardır.

Basamak tedavisinden maksimum faydanın sağlan-
ması için:

1. Hastanın ağrısını daha iyi giderebilmesi ve daha 
kontrollü olması açısından mümkün olduğunca 
oral formlar uygulanmalıdır.

2. Analjezik ilaçlar düzenli aralıklarla uygulanmalıdır. 
Farklı medikasyonların farmakokinetikleri dikkate 
alınmalıdır.

3. Hastanın ağrı şiddetine ve yoğunluğuna göre 
yavaş ya da orta salınımlı medikasyonlar ile hızlı 
etkili medikasyonların uygun kombinasyonu uy-
gulanabilir.

4. DSÖ’nün (WHO’nun) basamak tedavisi bize bir 
çerçeve sunsa da ilaçlar için önerilen standart doz-
lar yoktur. Hastaya özel olarak adapte edilmelidir.

5. Ağrı yönetimi zorlu ve emosyonel bir süreçtir. 
Analjeziklerin başarılı şekilde uygulanabilmesi için 
hastalar dikkatlice bilgilendirilmelidir (10).

MPM’da, hızlı progresyon nedeniyle analjezi yönetimi 
için hastanın oral analjezik ihtiyacının sürekli olarak 
değerlendirilmesi anahtar rol oynamaktadır.

RADYOTERAPİ
Kompleks tümör şekli, yayılımın genişliği, solunum 
hareketi ve normal radyosensitif yapılarla yakın kom-
şuluk nedeniyle MPM’de RT’nin tümorosidal dozlar-
da güvenli olarak uygulanması zordur. Bu nedenle 
MPM’de RT’nin yeri daha çok semptomların palyasyo-
nu ile sınırlıdır (11).

Resim 1. WHO'nün önerdiği basamak tedavisi
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Tanı ve tedavi sürecindeki girişimsel işlemlerde kulla-
nılan enstrüman alanlarına tümörün ekilmesi ve ağrılı 
subkutan lezyonlar yaklaşık %40 oranında görülür (6). 
Bu riski azaltmak için işlem sonrası RT uygulaması ko-
nusu tartışmalıdır (12).

Yakın zamanda yapılmış çok merkezli, geniş, faz 3, 
randomize kontrollü iki çalışmada, bu alandaki pratik-
leri değiştirebilecek sonuçlar elde edilmiştir (13, 14).

SMART çalışmasında 203 hasta erken ve ertelenmiş 
RT olarak iki gruba ayrılmıştır.

The Prophylactic Irradiation of Tracts çalışmasında 
375 hasta, 42 gün içinde RT alan ve profilaktik RT al-
mayan olarak randomize edilmiştir.

Her iki çalışmada da iki grup arasında anlamlı fark bu-
lunamamış ve rutin proflaktik RT’nin tümör ekiminin 
önlenmesinde rolü olmadığı bildirilmiştir (13, 14).

RT, MPM’de ağrı palyasyonu için kullanılır. 2014’te ya-
yınlamış bir sistematik derlemede, optimal RT rejimi 
için bir konsensus oluşmadığı bildirilmiştir (15).

Bu bulgular ışığında, MPM hastalarında RT sonrası 
ağrı palyasyonunu değerlendirmek için prospektif, 
çok merkezli, tek kollu faz 2 çalışması olan SYSTEMS 
dizayn edilmiş, sonuçları 2015’te yayınlanmıştır (16).

Bu çalışmada 40 hasta, 18 ay boyunca takip edilmiş, 
ağrılı lokasyonlara standart doz RT (20 Gy) 5 fraksi-
yonda uygulanmıştır. Beşinci haftada, hastaların %47 
sinde klinik olarak belirgin ağrı palyasyonu sağlan-
mıştır. RT’nin başka bir palyatif etkisi görülmemiştir.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği - American Society 
of Clinical Oncology (ASCO) 2018 de yayınladığı kla-
vuzda, semptomatik hastalıkta RT’yi etkili bir tedavi 
modalitesi olarak önermiştir (17).

MPM’de ağrı kontrolünde daha yüksek ve hipofraksi-
yone RT dozların etkisi, çok merkezli, randomize, faz 2 
olarak dizayn edilmiş SYSTEMS – 2 çalışmasında halen 
incelenmektedir (18).

GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER
MPM’nin etkilediği yapıların genişliği ve ağrının mul-
timodal patofizyolojisi nedeniyle oluşan ağrı send-
romu, konvansiyonel farmakolojik rejimlere dirençli 
olabilir.

Kostoplevral sendromda; otonom, interkostal, braki-
yal pleksus kaynaklı nosiseptif ve nöropatik ağrı kom-
ponenti mevcuttur (19).

Yakın zamanda, girişimsel işlemlerin, son seçenek ola-
rak değil, analjezik rejimlere adjuvan olarak kullanıl-
ması önerilmiştir (20).

Servikal kordotominin dirençli, zorlayıcı ağrı send-
romlarında faydalı olduğu bildirilmiştir (21). Bununla 
beraber bu işlem henüz çok yaygın değildir ve pratik-
te uygulama farklılıkları vardır (22).

Yüksek servikal kordotomi, antero-lateral spinal kord-
da spinotalamik ağrı yollarının kalıcı olarak hasarlan-
masını amaçlar. Spinotalamik yol, ağrı ve ısı uyarılarını 
vücudun kontrlateral tarafından beyine taşır. Dolayısı 
ile bu yöntem MPM ile birlikte sıklıkla görülen unila-
teral torasik ağrı sendromlarında etkilidir. Perkütan 
servikal kordotomi (PCC) ile, C1–2 seviyesinden yak-
laşımla, kontrlateral taraftaki C4 dermatomu altındaki 
alanın ağrısı kontrol altına alınabilir. PCC ısı ve ağrı için 
selektif olduğundan, motor ve propriosepsiyon kaybı 
yoktur (23).

Yan etki olarak görülen baş ağrısı, motor güçsüzlük ve 
yansıyan ağrı geçicidir, solunum disfonksiyonu geliş-
mesi çok nadirdir.

European Society for Medical Oncology (ESMO)’nun 
kanser ağrı yönetimi klavuzunda kordotomi onkoloji 
ve algoloji ekibi ile multidisipliner yaklaşım ile öne-
rilmiştir. Perkütan işlemi tolere edemeyen hastalarda 
cerrahi kordotomi önerilmiştir (24).

Periferik sinir enjeksiyonları bir diğer girişim seçene-
ğidir.

Sinir bloğu, analjezi amacıyla, lokal anestetik bir aja-
nın ya da fenol, alkol, gliserin gibi ablatif bir ajanın 
enjekte edilmesidir (25).

Anatomik alanın doğru belirlenmesi için öncelikle ta-
nısal blok yapılmalıdır.

Göğüs duvarı ağrısı olan hastalar, interkostal sinirleri, 
torasik radiküler sinirlerin posterior köklerini, para-
vertabral boşluğu hedefleyen prosedürlerden fayda 
görebilirler. İnterkostal blok ve nöroliz yatak başında 
uygulanabilir. Pnömotoraks riskinden dolayı US eşli-
ğinde yapılması önerilir.

Bir seride kostalarda metastatik lezyonları olan hasta-
lara uygulanan interkostal prosedürlerin, işlem son-
rası hastaların %56 sında analjezik ihtiyacını azalttığı 
bildirilmiştir (26).

İnterkostal blok geçici rahatlama sağladığında bun-
dan sonraki seçenekler bloğun fenol gibi kalıcı hasar 
bırakan ajanlar ile veya radyofrekans ile ya da dondu-
rarak (kriyonöroliz, cryoneurolysis) ile tekrarlanması-
dır.
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CERRAHİ
Cerrahinin öncelikli hedefi ağrı yönetimi olmamakla 
birlikte, morbidite ve yaşam kalitesinde etkisi olduğu 
aşikardır.

Visseral plevranın ve akciğeri çevreleyen tümörün re-
zeksiyonu göğüs duvarı ağrısını azaltabilir (27).

SİSTEMİK ANTİKANSER TEDAVİ (SACT)
Kemoterapi ile ilgili tüm çalışmalar, hasta sağ kalımı 
üzerinde durmaktadır. Ağrı kontrolündeki etkisi için 
çok sınırlı sayıda data mevcuttur.

Gralla ve ark pemetrekset ve sisplatin kombinasyonu 
ile ağrı, öksürük ve dispne şikayetlerinde istatiksel an-
lamlı azalma bildirmiştir (28).

Westeel ve ark sisplatin, pemetrekset ve bevakizu-
mab kombinasyonunun, hastaların ağrısında ve peri-
ferik nöropatide belirgin düzelme sağladığını bildir-
miştir (29).

Bu çalışmalar, kemoterapinin sadece sağkalım üzerin-
de değil, semptomatik düzelmede de etkili olabilece-
ğini göstermiştir.

MPM agresif seyirli bir tümördür. Genellikle ilk seçe-
nek kemoterapi sonrasında progresyon gösterir. İkin-
ci seçenek kemoterapi ile ilgili optimum bir protokol 
belirlenmemiştir.

Semptomatik düzelme, toksisite arasındaki denge 
dikkatli gözlenmelidir

KAYNAKLAR
1. British Thoracic Society Standards of Care Committee 

BTS statement on malignant mesothelioma in the UK, 
2007. Thorax. 2007;62 (Suppl 2):ii1–ii19. [PMC free artic-
le] 

2. Aşık İ. Kanser ağrı tedavisi. Tüzüner F, Alkış N, Aşık İ, Yıl-
maz AA. (Editörler). Anestezi, Yoğun Bakım, Ağrı 1.Baskı. 
İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 2010;1613-35

3. Macleod N, Kelly C, Stobo J, et al. Pain in malignant 
pleural mesothe-lioma: a prospective characterization 
study. Pain Med. 2016;17 (11):2119–2126. [PubMed] 
[Google Scholar]

4. Merskey HBN. Classification of Chronic Pain. 2nd ed. Se-
attle: IASP Press; 1994. 1994. [Google Scholar]

5. Webb JA, Leblanc TW. Evidence-based management 
of cancer pain. Semin Oncol Nurs. 2018;34 (3):215–226. 
[PubMed] [Google Scholar]

6. Simmons CPL, Macleod N, Laird BJA. Clinical mana-
gement of pain in advanced lung cancer. Clin Med In-
sights Oncol. 2012;6:S8331–S8346. [PMC free article] 
[PubMed] [Google Scholar]

7. Ventafridda V, Tamburini M, Caraceni A, de Conno F, Nal-
di F. A validation study of the WHO method for cancer 

pain relief. Cancer. 1987;59 (4):850–856. [PubMed] [Go-
ogle Scholar]

8. Teoh PJ, Camm CF. NICE opioids in palliative care (cli-
nical guideline 140) – a guideline summary. Ann Med 
Surg. 2012;1:44–48. [PMC free article] [PubMed] [Goog-
le Scholar]

9. Laird B, Colvin L, Fallon M. Management of cancer pain: 
basic principles and neuropathic cancer pain. Eur J Can-
cer. 2008;44 (8):1078–1082. [PubMed] [Google Scholar]

10. Vargas-Schaffer G. Is the WHO analgesic ladder still va-
lid? Twenty-four years of experience. Can Fam Physici-
an. 2010;56 (6):514–517. e202–e205. [PMC free article] 
[PubMed] [Google Scholar]

11. Stevens CW, Forster KM, Smythe WR, Rice D. Radiothe-
rapy for meso-thelioma. Hematol Oncol Clin North Am. 
2005;19 (6):1099–1115. vii. [PubMed] [Google Scholar]

12. Bydder S, Phillips M, Joseph DJ, et al. A randomised trial 
of single-dose radiotherapy to prevent procedure tract 
metastasis by malignant mesothelioma. Br J Cancer. 
2004;91 (1):9–10. [PMC free article] [PubMed] [Google 
Scholar]

13. Bayman N, Ardron D, Ashcroft L, et al. Protocol for pit: a 
phase III trial of prophylactic irradiation of tracts in pa-
tients with malignant pleural mesothelioma following 
invasive chest wall intervention. BMJ Open. 2016;6 
(1):e010589. [PMC free article] [PubMed] [Google Scho-
lar]

14. Clive AO, Taylor H, Dobson L, et al. Prophylactic radiot-
herapy for the prevention of procedure-tract metasta-
ses after surgical and large-bore pleural procedures in 
malignant pleural mesothelioma (smart): a multicentre, 
open-label, phase 3, randomised controlled trial. Lancet 
Oncol. 2016;17 (8):1094–1104. [PMC free article] [Pub-
Med] [Google Scholar]

15. Macleod N, Price A, O’Rourke N, Fallon M, Laird B. Ra-
diotherapy for the treatment of pain in malignant ple-
ural mesothelioma: a systematic review. Lung Cancer. 
2014;83 (2):133–138. [PubMed] 

16. Macleod N, Chalmers A, O’Rourke N, et al. Is radiothe-
rapy useful for treating pain in mesothelioma? A phase 
II trial. J Thorac Oncol. 2015;10 (6):944–950. [PubMed] 
[Google Scholar]

17. Kindler HL, Ismaila N, Armato SG, et al. Treatment of ma-
lignant pleural mesothelioma: American Society of Cli-
nical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol. 
2018;36 (13):1343–1373. [PubMed] 

18. Ashton M, O’Rourke N, Macleod N, et al. SYSTEMS-2: a 
randomised phase II study of radiotherapy dose esca-
lation for pain control in malignant pleural mesotheli-
oma. Clin Transl Radiat Oncol. 2018;8:45–49. [PMC free 
article] [PubMed] [Google Scholar]

19. Parker C, Neville E. Lung cancer * 8: management of ma-
lignant meso-thelioma. Thorax. 2003;58 (9):809–813. 
[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 

20. Eisenberg EMF, Birkhahm J, Paladín A, Varrassi G. Time 
to modify the WHO analgesic leader? Pain Clin Update. 
2005;13 (5):1–4. [Google Scholar]

21. Department of health Clinical programmes: Cancer. 
Mesothelioma framework. [Accessed February 14, 
2019]. Published 27 02 2007 . Available from: https://
webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130124034731/ 



54

Plevranın Malign Hastalıkları Tü
rk

 G
ö
ğü s C e r r a h i s i D

e
rn

e
ğ

i

1 9 9 8

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_
digitalassets/documents/digitalasset/dh_072347.pdf

22. France BD, Lewis RA, Sharma ML, Poolman M. Cordo-
tomy in mesothelioma-related pain: a systematic revi-
ew. BMJ Support Palliat Care. 2014;4 (1):19–29. [Pub-
Med] [Google Scholar]

23.  Feizerfan A, Antrobus JHL. Role of percutaneous cer-
vical cordotomy in cancer pain management. Cont 
Educ Anaesth Crit Care Pain. 2014;14 (1):23–26. [Google 
Scholar]

24. Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al. Management of cancer 
pain in adult patients: ESMO clinical practice guidelines. 
Ann Oncol. 2018;29

25. Hochberg U, Elgueta MF, Perez J. Interventional anal-
gesic management of lung cancer pain. Front Oncol. 
2017;7 (12):17. [PMC free article] [PubMed] [Google 
Scholar] 

26. Wong FC, Lee TW, Yuen KK, Lo SH, Sze WK, Tung SY. In-
tercostal nerve blockade for cancer pain: effectiveness 
and selection of patients. Hong Kong Med J. 2007;13 
(4):266–270. [PubMed] [Google Scholar]

27. Ricciardi S, Cardillo G, Zirafa CC, et al. Surgery for malig-
nant pleural mesothelioma: an international guidelines 
review. J Thorac Dis. 2018;10 (Suppl 2):S285–S292. [PMC 
free article] [PubMed] [Google Scholar]

28. Gralla RJ, Hollen PJ, Am L, Liepa AM, et al. Improving qu-
ality of life in patients with malignant pleural mesothe-
lioma: Results of the randomized pemetrexed and cisp-
latin vs. cisplatin trial using the LCSS-meso instrument. 
Proc Am Soc Clin Oncol. 2003;22 abstr 2496. [Google 
Scholar]

29. Westeel V, Eberst G, Anota A, et al. Impact on health-
related quality of life of the addition of bevacizumab 
to cisplatin-pemetrexed in malignant pleural mesothe-
lioma in the maps phase III trial. J Clin Oncol. 2018;36 
(Suppl 15):8505–8505. [Google Scholar]



55

Bölüm 12

Plevranın Soliter Metastazları
Doç. Dr. Hatice ERYİĞİT ÜNALDI

Göğüs Cerrahisi Kliniği, Medikal Park Gebze Hastanesi, Kocaeli

ÖZET
Nadir de olsa tüm malignitelerden hematojen yolla plevraya yayılım olabilir. Çekilen toraks tomografilerinde mediasti-
nal, kostal, diyafragmatik paryetal plevranın kontrol edilmesi gerekir. Plevral metastazlar klinik evreleme sırasında sap-
tandığı gibi akciğer kanserinde olduğu gibi intraoperatif de karşımıza çıkabilir. Bu hastalıkta uygulanan tedavi yöntem-
leri hastaya, merkeze ve hastayla ilgilenen primer klinisyene göre değişkenlik göstermektedir. Olgu sayısının azlığı ve 
heterojenliği tedavi algoritmasının standartlaşmasını zorlaştırmaktadır. Son yıllardaki yayınlarda özellikle küçük hücreli 
dışı akciğer kanseri ve timik epitelyal tümörlerden olan plevral metastazlara kemoterapi ve radyoterapiye ek olarak cer-
rahi rezeksiyon yapılmasının giderek arttığını görülmektedir. Plevranın soliter metastazlarının tedavisinin netleşmesi için 
ileriye yönelik randomize kontrollü, uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: küçük hücreli dışı akciğer kanseri, plörektomi, renal hücreli karsinom, timoma

ABSTRACT:
In rare cases, hematogenous spread to the pleura may occur from all malignancies. Mediastinal, costal, diaphragmatic 
paryetal pleura should be checked in thoracic tomography. The pleural metastases are determined on clinical staging 
and unexpectedly during lung cancer surgery. The treatment methods in this disease are vary according to patient, 
center, and primary clinician dealing with the patient. The low number of cases and heterogeneity make it difficult to 
standardize the treatment algorithm. In recent years, it has been observed that surgical resection in addition to che-
motherapy and radiotherapy is increasingly performed for pleural metastases, especially non-small cell lung cancer and 
thymic epithelial tumors. Prospective randomized controlled, long-term studies are needed to clarify the treatment of 
solitary metastases of the pleura. 

Keywords: non-small cell lung cancer, pleurectomy, renal cell carcinoma, thymoma

GİRİŞ
Paryetal plevranın sekonder maligniteleri primer tü-
mörlerine göre daha sık görülmektedir. Plevranın 
soliter lezyonları ön tanı olarak malign mezotelyoma 
veya soliter fibröz tümör olarak düşünülmektedir. 
Plevraya en sık akciğer karsinomundan olmak üzere 
meme, over, kolon, mide, böbrek, timus, lenf nodu 
gibi diğer organ tümörlerinden plevraya metastaz 
bildirilmektedir (1). Primer tümörden en sık hemoto-
jen yolla metastaz olur. Metastazların yaklaşık yarısın-
da eksüdatif karakterde plevral sıvı eşlik etmektedir.

TANI YÖNTEMLERİ
Plevradaki lezyonlar multipl ya da soliter olabilir. Mul-
tipl metastazlar sıklıkla plevral sıvı ile seyretmekte ve 
hastaneye başvurular genellikle nefes darlığı şikayeti 
ile olmaktadır. Soliter lezyonlar toraks tomografisi ve 
pozitron emisyon tomografisi ile uzak organ tarama-
sında saptanabilir (1). Tomografinin kontrastlı olması 
plevral lezyonların ayırt edilmesini kolaylaştırır. Lez-
yonlar düzgün veya nodüler plevral kalınlaşma olarak 
görülür. Diffüz kalınlaşma öncellikle mezotelyoma le-
hine değerlendirilir, ancak renal hücreli karsinom ve 
lenfomada da bu patern görülebilir (2).

Sorumlu Yazar: Doç. Dr. Hatice ERYİĞİT ÜNALDI, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Medikal Park Gebze Hastanesi, Kocaeli
e-mail: haticeeryigit@gmail.com
Tel: 05334782608
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Bu lezyonların ayırıcı tanısı için transtorasik biyopsi 
yapılabilir. Plevral sıvı sitoloji tanı oranı %62, kapalı 
plevral biyopsi %44, iki işlemin birlikte yapılmasında 
%74’dür (3). Malign hastalarda ultrasonografi veya 
tomografi eşliğinde biyopsi yapıldığında tanı oranı 
%89’ a kadar yükselebilmektedir (1, 4). Plevral kitleye 
yapılan biyopsi sonrası pnömotoraks oranları % 2.2- 3 
arasında değişmektedir (5). 

Plevral kitlelerin tanısında bronkoskopi rutin kullanı-
lan bir yöntem değildir. Multipl plevral lezyona uygu-
lanan transtorasik biyopsilerde tanı elde edilemeyen 
bir hastanın sağ ana bronş komşuluğundaki plevral 
lezyona endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde trans-
bronşiyal aspirasyon biyopsisi ile tanı konulanabil-
mişti (6).

Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile düşük 
komplikasyon riski ile % 100 tanıya gidilir (7). VATS’ın 
avantajı hem diagnostik hem terapötik işlemin eş 
zamanlı yapılabilirliğidir. Plevral sıvı drenajı sonrası 
saptanmış olan lezyon harici akciğer, paryetal plevra, 
perikard ve diyafragma üzerinde milimetrik nodül-
lerin olup olmadığı değerlendirilir. Gerektiğinde talk 
plöredezis yapılır. 

TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Plevranın metastatik lezyonlarında uygulanacak te-
davi stratejisi tartışmalıdır. Plevranın metastatik has-
talığında cerrahi rezeksiyonun kullanımı ile ilgili sınırlı 
sayıda literatür bilgisi bulunmaktadır (8). Uygulana-
cak olan cerrahi rezeksiyonun genişliği ve ne şekilde 
yapılacağı soru işaretidir. Plörektomi/dekortikasyon 
seçilmiş malign plevral mezotelyomalı hastalarda 
kemoterapi ve radyoterapi ile kombine tedavi olarak 
uygulanmaktadır. Primer tümöre göre plevranın so-
liter metastazlarına uygulanan tedaviler ayrı ayrı de-
ğerlendirilecektir.

a. Akciğer karsinomunun plevral metastazı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK) 8.evre-
lemesinde plevral metastaz M1a olarak sınıflandırıldı 
ve genel görüş küratif tümör rezeksiyonu için kont-
rendikasyon nedeni olduğu yönündedir. Plevral me-
tastaz bir nodül, çok sayıda nodüller ve/veya plevral 
sıvı ile yaygın tutulum şeklinde olabilir. İntraoperatif 
tesadüfen plevral metastaz saptanma oranı %1,2 ile 
3.2 arasında değişmektedir (9,10). M1a metastazlı 
hastalarda median yaşam süresi 11,5 aydır (11). İnt-
raoperatif plevral nodül saptanan hastalarda plevral 
biyopsi alınıp cerrahi rezeksiyona devam edilmemesi 
genellikle uygulanan yöntemdir (11).

Plevral metastazlar genellikle metastatik adenokarsi-
nom ile ilgilidir. Chi Li ve arkadaşlarının akciğer ade-
nokarsinomu için cerrahi tedavi uygulanırken plevral 
nodül saptanan 43 hastada primer tümör ve plevral 
nodül rezeksiyonu yapılması ile sadece plevral biyop-
si alınıp cerrahinin sonlandırılmasını karşılaştırmışlar-
dı (9). Plevral rezeksiyon sadece nodülün çıkarılması 
veya plörektomi şeklinde uygulanmıştı. On dört has-
taya anatomik, 16’sına wedge rezeksiyon uygulan-
mıştı. Mediastinal lenf nodu diseksiyonu anatomik 
rezeksiyonların tümünde, wedge rezeksiyonların % 
56’sında uygulanmıştı. Hastaların %13’ünde plevral 
nodül lokalizeydi. Hastaların %21’ine neoadjuvan, 
%49 adjuvan kemoterapi, postoperatif %16 radyo-
terapi, %67 EGFR TKI (epidermal büyüme faktörü 
reseptörü, tirozin kinaz inhibitörü) tedavi verilmişti. 
Akciğer ile plevral tümör rezeksiyonu sonrası multi-
modalite adjuvan tedavi alanlarda 3 yıllık yaşam sü-
resi %83 diğer grupta %38, 5 ve progresyonsuz 3 yıllık 
yaşam süresi %44, 5 iken biyopsi grubunda %0 olarak 
saptamışlardı. Sublobar rezeksiyon (segmentektomi/
wedge rezeksiyon) ile lobektomi arasında yaşam sü-
resi açısından anlamlı fark bulunmamıştı (9). Biyopsi 
grubundaki hasta sayısının daha az olması (13, diğer 
grup 30) ve T evresinin rezeksiyon grubuna göre daha 
yüksek olması, standart plevra rezeksiyon yönteminin 
olmaması çalışmanın dezavantajlarıdır. 

İntraoperatif malign plevral yayılım saptanan 
KHDAK’li 83 olguluk bir çalışmada primer tümörün 
(anatomik/non-anatomik) ve plevranın rezeksiyonu 
ya da plevral biyopsi yapılması cerrahın deneyim ve 
tercihine bırakılmıştı (12). Tüm hastalara 6 kür platin 
bazlı adjuvan kemoterapi, bazılarına ek olarak ge-
fitinib veya erlotinib tedavisi verilmişti. Peroperatif 
plevral sıvı saptanmayan 52 hasta ve plevrada 2-3 
metastaz olan 4 olgu vardı. Primer tümör histolojik 
tip adenokarsinom, T evresi olarak T2 çoğunluktaydı. 
Cerrahi sonrası median yaşam süresi plevral sıvı ol-
mayanlarda 37 ay, diğer grupta 22 aydı. Lobektomi ve 
wedge rezeksiyon sadece biyopsi yapılması ile karşı-
laştırıldığında yaşam süresini anlamlı olarak uzatıyor-
du. Plörektomi yapılmasının yaşam süresine katkısı 
istatistiksel olarak anlamlı değildi. Tüm hastalarda 3 
ve 5 yıllık yaşam oranları sırasıyla %36 ve %16, 8 idi.

Oligometastazlı evre IV KHDAK’li hastalarda cerrahi 
tedavi veya radyoterapi ile lokal tedaviye ek EGFR- TKI 
verilmesinin progresyonsuz yaşam süresini arttırdığı-
nı savunan yazarlar vardır (13). İpsilateral plevral yayı-
lımda birinci basamak EGFR-TKI verilerek tüm yaşam 
süresi ve progresyonsuz yaşam süresine etkisini araş-
tıran bir çalışmada palyatif rezeksiyon uygulananlar-
da median progresyonsuz yaşam süresi 27.4 ay, medi-
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an tüm yaşam süresi (mOS) 48 ay, 5 yıllık yaşam oranı 
%44, 8 olarak saptanırken rezeksiyon yapılmadığında 
5 yıllık yaşam oranı %11, mOS 37, 5 ay olarak bulun-
muş. İlk progresyondan sonra hedef tedavi alanlar-
da mOS 52, 9 ay, 5 yıllık yaşam oranı %48, 8’a kadar 
yükselirken kemoterapi alanlarda mOS 29, 6 ay ve 5 
yıllık yaşam oranı %2, 9 olmuş. Çalışmanın sonucunda 
ipsilateral plevral tutulum olan KHDAK’ li hastalarda 
palyatif rezeksiyon sonrası birinci basamak EGFR-TKI 
kullanımını önermektedirler. 

Plevral yayılım saptanan akciğer adenokarsinomlu 
hastalarda cerrahi rezeksiyon sonrası intraplevral hi-
pertermik kemoterapi perfüzyonu ile yaşam süresin-
de artış sağladıklarını bildiren yazarlar da mevcuttur 
(14).

İpsilateral plevral yayılım saptanan 5513 hastanın 
309’na primer tümör rezeksiyonu uygulanan çalışma 
cerrahinin daha uzun yaşam süresi sağladığını savun-
maktadır (15). Lobektomi, sublobar rezeksiyona göre 
daha iyi sağkalıma neden olmuştur. Perikardiyal efüz-
yon ve N3 hastalık olmayan ipsilateral plevral yayılım 
gösteren KHDAK’li hastalarda cerrahinin multimoda-
lite tedavide yer almasını önermektedirler.

Primer akciğer kanserli olgularda preoperatif evre-
leme önceki yıllara göre daha detaylı yapılmaktadır. 
Ancak halen intraoperatif beklenmedik plevral nodül 
ve plevral sıvı saptanabilmektedir. Tümör çapı 3 cm ve 
altı (T1 evre) olan, plevral sıvının bulunmadığı, N0-1 
adenokarsinom tanılı hastalarda evre M1a tedavisin-
de primer tümör rezeksiyonu (pnömonektomi hariç) 
ve plörektomi/ plevral nodül eksizyonu kemoterapi 
(neoadjuvan/adjuvan), hedef tedavi ve radyoterapi 
ile birlikte multimodalite tedavinin bir parçası olabilir. 
Ancak homojen hasta grubu ve standart tedavi stra-
tejisi olan prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç 
vardır.

b. Timik epitelyal tümörlerin plevral metastazı

Timik epitelyal tümörler farklı histolojik tip ve klinik 
evre gösteren nadir tümörlerdir. Tanı ve tedavi algo-
ritmaları merkezlere göre değişkendir. IASLC (Inter-
national Association for the Study of Lung Cancer) 
ve ITMIG (International Thymic Malignancy Interest 
Group) tarafından hazırlanan 8. timik epitelyal tümör 
evrelemesinde plevral ve perikardiyal nodül evre IVA 
olarak kabul edilmektedir (16). Primer tümörden di-
rekt ekim ile metastaz olasılığı daha yüksektir. Timik 
tümörlerde hedeflenen komplet rezeksiyondur. Tü-
mörün lokal invazyon durumunda timotimektomiye 
ek olarak vasküler, akciğer, diyafragma, plevra rezeksi-

yonu yapılır. Bazı hastalarda kemoterapi ve/veya rad-
yoterapi tedaviye eklenebilir.

ESTS (European Society of Thoracic Surgeons) timus 
çalışma grubu tarafından yapılan projede plevral tu-
tulum gösteren timik tümörlerin 1977- 2014 yılları 
arasında yapılan cerrahi tedavisi 12 merkezin katılı-
mı ile geriye yönelik olarak değerlendirilmişti (17). 
Çalışmaya 152 hasta dahil edilmiş, 40 ekstraplevral 
pnömonektomi, 23 total plörektomi, 88 lokal plörek-
tomi yapılmıştı. Total plörektomi tüm paryetal plev-
ra, mediastinal ve diyafragmatik plevra, perikard ve 
gereğinde diyafragma rezeksiyonu olarak tanımlan-
mıştı. Mono ya da oligometastaz varlığında sadece 
plevral implantlar çıkarılarak metastazektomi yapıl-
mıştı. İnsizyonlar torakotomi, sternotomi, clamshell, 
hemi- clamshell, VATS idi. Ameliyat edilen 107 hasta-
da ilk cerrahi sırasında plevral tutulum vardı. Plevral 
rekürens sonrası 59 hastaya ikinci kez plevral cerrahi 
uygulanmıştı. Seçilmiş hastalarda preoperatif ve/veya 
postoperatif kemo-radyoterapi de verilmişti. Cerrahi 
yöntem şeklinin rekürrens ve yaşam süresi üzerine et-
kisi istatistiksel olarak anlamlı değildi. Üç, 5 ve 10 yıllık 
yaşam süresi %91, % 87 ve %62, 7 olarak saptanmıştı. 
Rekürrenslerin %51’i bölgeseldi. İnkomplet rezeksi-
yon ve timik karsinom negatif prognostik faktörlerdi. 

Geriye yönelik 20 yıllık bir çalışmada ise de novo plev-
ral metastazı olan 72 timik maligniteli hastanın cer-
rahi sonuçları incelenmişti (18). Timektomi işlemine 
ek olarak 7 hastaya ekstraplevral pnömonektomi, 48 
plörektomi, 7 hastaya sadece plevral biyopsi/debul-
king (unrezektabl hastalık nedeniyle) uygulanmıştı. 
Histolojik alt tip olarak B2 çoğunluktaydı. Makrosko-
pik rezidüel hastalık oranı %28 idi. Hastaların % 93’ü 
kemoterapi ve/veya radyoterapi almıştı. Median iz-
lem 5, 9 yıldı. Bu çalışmada 5, 10 ve 15 yıllık yaşam 
süreleri sırasıyla %73, %51, % 18’di. Olguların %10’u 5 
yıldan fazla hastalıksız döneme sahipti.

Plevral rekürrens gelişen timomalı hastalarda sitore-
diktif plörektomi sonrası lokal kontrol sağlamak için 
intratorasik kemohipertermi uygulamasının multi-
modalite tedavinin bir parçası olduğunu savunan ya-
zarlar kemoterapi ajanı olarak mitomisin ve sisplatin 
kullanmışlardı (19). On dokuz hastalık çalışmalarında 
3 hastada kemoterapiye ikincil komplikasyon (kemik 
iliği aplazisi, akut böbrek yetmezliği) gelişmişti. Medi-
an hastalıksız yaşam süresi 42 aydı.

Timik epitelyal tümörlerin plevral metastazlarında 
cerrahi rezeksiyonun multimodalite tedavi içerisin-
deki yeri ve tedavinin hangi basamaklardan oluşması 
gerektiği halen tartışmalıdır. Cerrahi yöntem kitlenin 
lokalizasyon ve doku invazyonuna göre debulking 
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plörektomi ile ekstraplevral pnömonektomi arasında 
geniş bir yelpazeyi içerir. Hasta grubunun heterojen 
ve nadir olması bu konuyla ilgili çalışmaların sonuçla-
rını sınırlamaktadır.

c. Renal hücreli karsinom (RCC) plevral metastazı

Renal hücreli karsinom akciğere sıklıkla metastaz ya-
parken akciğer tutulumu olmaksızın soliter plevral 
metastazları oldukça nadirdir. RCC plevral metastazı 
genellikle multipl olmaktadır (20). Plevral sıvı ile sey-
reden olgular kötü prognoz gösterir. RCC akciğer me-
tastazlarında metastazektomi rutin önerilirken plevral 
metastaz olgularında cerrahi girişimin yeri net değildir. 

Literatürde toplam 15 hastada soliter plevral metastaz 
saptandı (20). Tedavi sonrası en uzun yaşam süresine 
sahip 69 yaşındaki hastanın plevral metastazı nefrek-
tomiden 6 yıl sonra gelişmişti. İnce iğne aspirasyon bi-
yopsi ile tanı konulmuştu. Plevral metastaz dışında ek 
metastatik lezyon saptanmamıştı. Tümör ile beraber 
parsiyel kosta ve akciğer rezeksiyonu da uygulanan 
hastaya post-operatif interferon- alfa bir yıl uygulan-
mıştı. Dokuz yıllık takipte rekürrens görülmemişti.

Renal hücreli karsinom tanılı 1451 olgunun otopsi ça-
lışmasında %12 plevral metastaz tespit edilmişti (21). 
Soliter plevral metastaz saptanmamıştı. Literatürde 
plevral metastazın çoğunun akciğerdeki lezyonun in-
vazyonu şeklinde olduğu, kontralateral plevral metas-
tazın paravertebral valfsiz venler aracılığıyla olabilece-
ği bildirilmiştir (22).

Böbrekte kitle bulunan 66 yaşında plevral sıvı ile bir-
likte multipl plevral metastazı saptanan hastanın lez-
yonları nefrektomi ve interferon-alfa tedavisi sonrası 
tamam silinmişti (22).

Tümörden tümöre metastaz nadir bir fenomendir (23). 
Sol hemitoraksta 13 cm’lik plevral tabanlı kitle ile sub-
karinal lenfadenopati saptanan 58 yaşındaki hastaya 
iğne biyopsisi uygulanmıştı. Sitolojik inceleme soliter 
fibröz tümör olarak raporlanmıştı. PET-BT’ de toraks dışı 
FDG tutulumu olmamıştı. Sol torakotomi ile kitle eksiz-
yonu, parsiyel plörektomi, üst ve alt loblara wedge re-
zeksiyon, lenfadenektomi uygulanmıştı. Kitlenin total 
eksizyon materyalinin patolojik incelemesinde soliter 
fibröz tümör ile beraber RCC ait metastatik odaklar tes-
pit edilmiş, lenf nodlarında malignite saptanmamıştı. 
İleriki aylarda karaciğer, omurga ve beyin metastazları 
oluşmuştu. Postoperatif 6.ayda hasta kaybedilmişti.

RCC tanısı konulduğunda %50 metastaz mevcuttur. 
Tedavi edilmemiş metastatik hastalıkta 5 yıllık yaşam 
süresi %0- 18 arasındadır (24).Ameliyat edilmiş ve kür 
sağlanmış RCC’li hastalarda dahi nadir de olsa yıllar 

sonra plevral metastaz görülebilir (25). RCC plevral me-
tastazlı olgularda cerrahi rezeksiyon alternatif tedavi 
seçeneği olabilir. 

d. Diğer tümörlerin plevral metastazı

Literatürde melanom, leiomiyom, osteosarkom, baş-
boyun tümörlerinden de plevral metastazlar olgu 
sunumu olarak raporlanmıştır (26, 27, 28, 29). Sadece 
leiomiyom metastazı cerrahi olarak rezeke edilirken di-
ğerlerinde kemoterapi uygulanmştı.

SONUÇ
Plevral metastazlar plevral sıvı ya da kosta destrük-
siyonu varlığında semptomatik olmaktadır. Soliter 
metastazlar potansiyel tedavi edilebilir olarak düşü-
nülmelidir. Malignite anamnezi olan hastalarda yıllık 
postero- anterior akciğer grafisi ve/veya toraks to-
mografisi kontrolü yapılmalıdır. Tomografinin ne kadar 
sıklıkla çekileceği primer malignitenin tipi ve evresine 
göre belirlenebilir. Malignite anamnezi olan ve plevral 
efüzyon saptanan hastalarda histopatolojik inceleme 
mutlaka yapılmalıdır. VATS ile plevral efüzyon drenajı 
sağlanırken plevral metastazın da yaygınlığı değer-
lendirilir. Gerekli durumlarda biyopsi yapılıp tedavi 
algoritması kişiye özel belirlenmeli ve multimodalite 
tedavi içerisinde cerrahi rezeksiyon göz ardı edilme-
melidir.

Eve Götürülecek Mesajlar:

• Malignite anamnezi olan hastalarda yıllık mut-
laka akciğer grafisi çekilmeli, toraks tomografisi 
hastaya göre bireysel olarak planlanmalıdır.

• Plevral lezyon olasılığı düşünüldüğünde toraks 
tomografisinin kontrastlı çekimi önerilir.

• Sistemik hastalığa sekonder düşünülmeyen 
plevral sıvı sitolojik incelemesinde malignite 
saptanmadığında tanı ve tedavi (plöredezis/ 
plörektomi/akciğer rezeksiyonu) amaçlı VATS 
yapılmalıdır. 

• Plevranın soliter metastazı az sayıda olguda 
saptandığı için hangi hastada, ne zaman, ne 
kadar genişlikte cerrahi uygulanacağına dair 
bilgiler sınırlıdır. 

• Potansiyel küratif hastalara cerrahi eksizyon uy-
gulanabilir.
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ÖZ
Plevra metastazı olan küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (KHDAK) hastaları kötü prognozları nedeniyle M1a-Evre IVA 
olarak sınıflandırılmaktadır ve bu hastalarda 5 yıllık sağ kalım % 2 olarak bildirilmektedir. Daha önceleri yapılan çalışma-
larda plevral metastazlı hastalarda cerrahi tedavinin etkisi üzerinde çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Son yıllarda metastatik 
hastalarda hedefe yönelik tedavilerin olumlu etkilerinin gösterilmesiyle cerrahi rezeksiyonun rolü de tekrar sorgulanma-
ya başlamıştır. Günümüz çalışmalarında agresif cerrahileri de içeren cerrahi tedaviler ile daha iyi sağ kalım süreleri elde 
edildiği bildirilmektedir. Bununla birlikte agresif cerrahi tedavilerin etkinliği hakkında prospektif randomize çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, plevra, metastaz

ABSTRACT
NSCLC patients with pleural metastasis are classified as M1a-Stage IVA due to their poor prognosis, and survival is re-
ported as 2% in these patients. In previous studies, contradictory results have been reported on the effect of surgical 
treatment in patients with pleural metastasis. In recent years, the role of surgical resection has been questioned again 
with the positive effects of targeted therapies in metastatic patients. In recent studies, it is reported that better survival 
rates are achieved with surgical treatments including aggressive surgeries. However, prospective randomized studies 
are needed on the effectiveness of aggressive surgical treatments.

Keywords: Lung cancer, pleura, metastasis

AKCİĞER KANSERİNİN PLEVRA 
METASTAZLARI
Akciğer kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölümlerin 
önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Akci-
ğer kanserli hastalarının çoğunda hastalık ileri evre-
de teşhis edilir ve bu da az sayıda uzun süre hayatta 
kalan hasta dışında oldukça kötü bir prognoza neden 
olur. Hastaların % 85’ini oluşturan küçük hücreli dışı 
akciğer kanseri (KHDAK) için ortalama 5 yıllık sağ ka-
lım oranı sadece % 16’dır ve evre IV hastalığı olanlarda 
bu oran önemli ölçüde düşüktür (1, 2). Malign plev-
ral efüzyonu (MPE) ve / veya malign plevral nodülleri 
(MPN) olan KHDAK hastaları kötü prognozları nede-
niyle 8. TNM evrelemesine göre M1a-Evre IVA olarak 
sınıflandırılmaktadır ve bu hastalarda medyan sağ ka-
lım 8 ay ve 5 yıllık sağ kalım % 2 olarak bildirilmekte-
dir. Bu hastalar için tedavi seçenekleri sınırlıdır ve ge-

nel olarak palyatif amaçlı plevral drenaj ve plöredez 
ile birlikte sistemik kemoterapi ile tedavi edilirler (3). 
Daha önceleri yapılan çalışmalarda plevral metastazlı 
hastalarda cerrahi tedavinin terapötik etkisi üzerinde 
çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Bazı vaka sunumların-
da plöro-pnömonektominin olumlu sonuçları bildi-
rilse de agresif bir cerrahi yöntem olarak genel kabul 
görmemiştir. Malign plevral efüzyonun kontrolü ama-
cıyla paryetal plörektomi ve uygun hastalarda lokal 
rezeksiyonlarla iyi sağ kalım oranları elde edilen ça-
lışmalar da mevcuttur (4-6). Günümüz kılavuzlarında 
bazı özel hastalar dışında “M1a” için terapötik amaçlı 
cerrahi girişim önerilmemektedir (1).

KHDAK’nin plevra metastazları sınırlı ve lokalize no-
düller (sınırlı metastatik plevral yayılım); çok sayıda 
veya yaygın nodüller (plevral karsinomatozis); ve ma-
lign hücreler içeren plevral sıvı (MPE) olarak tanımlan-

Sorumlu Yazar: Doç. Dr. Nesimi GÜNAL, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale
e-mail: nesimigunal@yahoo.com.tr
Tel: 0 505 6403002
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mıştır (Şekil 1). Plevral metastaz KHDAK’li hastaların % 
1 - 7’sinde bildirilmektedir ve metastatik hastalığı olan 
hastaların % 10’una yakınında plevra etkilenmekte-
dir (7, 8). Akciğer kanseri MPE’nin en sık sebebidir ve 
hastaların yaklaşık % 40’ını oluşturmaktadır. Malign 
plevral efüzyon genellikle ileri metastatik hastalığın 
göstergesi olsa da toraks-dışı hastalığı olmayan has-
talarda da görülebilmektedir. Toraks-dışı hastalığı ol-
mayan MPE’li hastaların tedavisi de uzak metastazlılar 
gibi palyatif kemoterapiden ibaret olmaktadır (2). Kli-
nik uygulamada, cerrahi sırasında karşılaşılan “occult” 
plevral metastazlı hastalar için bile standart tedavi 
herhangi bir klinik kılavuzda belirlenmemiştir. Radyo-
lojik olarak görünür masif MPE ve MPN’leri olan has-
talarda sistemik kemoterapi altın standarttır. Ancak 
MPE ve MPN’nin aynı hastalık grubunu temsil edip 
etmediği açık değildir (9). Çok sayıda çalışma arada 
belirgin sağ kalım farkı olmadığını söylerken bazı ça-
lışmalarda tersine MPE’li hastaların MPN’li hastalara 
göre daha iyi prognoza sahip oldukları bildirilmiştir 
(10, 11). İlk olarak torakotomide tespit edilen plevral 
karsinomatozisli hastaların popülasyonu tüm cerrahi 
vakalar için % 1, 5 ila % 4, 5 arasında değişmektedir 
(9). Iida ve ark. artmış preoperatif tümör belirteçleri 
(karsinoembriyonik antijen, yassı hücreli karsinom - 
ilişkili antijen, nöron spesifik enolaz, vs), yassı hücreli-

dışı hücre tipi, büyük tümör çapı ve lenf nodu tutulu-
mu varlığının plevral karsinomatozisle anlamlı olarak 
ilişkili olduğunu bildirmiştir (12). Son yıllarda hedefe 
yönelik tedavi ve immünoterapinin tedavi seçenekle-
rini değiştirmesiyle metastatik hastalarda cerrahi re-
zeksiyonun rolü de tekrar sorgulanmaya başlamıştır. 
İleri evre hastaların tedavisinde PD-1/PD-L1 inhibi-
törleri ile umut verici sonuçlar alınmakta iken plevra 
ve perikard metastazı varlığında olumsuz sonuçlar 
bildirilmektedir (13). Bununla birlikte hala agresif cer-
rahi tedavilerin etkinliği hakkında daha fazla bilgiye 
ihtiyaç vardır (2).

Plörektomi veya dekortikasyonun MPE’deki etkinli-
ğini bildiren randomize bir çalışma bulunmamakta-
dır (2). Arrieta ve ark. toraks-dışı hastalığı olmayan 
6 MPE’li hastaya pnömonektomi veya lobektomi ile 
mediastinal diseksiyonu içeren cerrahi ve sonrasın-
da radyoterapi uyguladılar. Cerrahi tedavi bu hasta-
larda, sistemik tedavinin etkinliğini artırırken anlamlı 
olarak daha iyi semptom kontrolü sağladı (2). Başka 
çalışmalarda da MPE hastalarının torakotomi sonrası 
postoperatif prognozunun kabul edilebilir olduğu 
bildirilmiştir (14, 15) (Tablo 1). Ichinose ve ark. 29’u 
pnömonektomi olmak üzere pulmoner rezeksiyon ya-
pılan 193 plevral karsinomatozisli hastanın sonuçları-
nı bildirmiştir. Bu hastaların 3 ve 5 yıllık sağ kalımları 
sırasıyla % 28, 8 ve % 14, 9’du. Yazarlar 300 ml altında 
MPE ve/veya az miktarda MPN gibi sınırlı hastalık du-
rumunda 3 ve 5 yıllık sağ kalımın daha iyi olduğunu 
bildirmişlerdir (sırasıyla % 31, 8 ve % 22, 8) (10). Fuku-
se ve ark. torakotomi sırasında MPE ve/veya MPN teş-
hisi konan akciğer kanserli 49 hastanın 7’sine parsiyel 
rezeksiyon, 27’sine lobektomi ve 5’ine EPP uyguladı. 
Lobektomi veya EPP uygulanan 32 hastaya mediasti-
nal ve hilar lenf nodlarının radikal diseksiyonu yapıldı. 
Parsiyel rezeksiyon ve lobektomi hastalarının medyan 
sağ kalım süreleri sırasıyla 23, 2 ve 37, 9 aydı (11). Baş-
ka bir çalışmada başka metastatik hastalığı olmayan 
313 plevral karsinomatozisli hastanın 256’sında (% 81, 
8) primer tümör rezeksiyonu uygulandı ve bunların 
152’sinde (% 48, 6) makroskopik tam rezeksiyon sağ-
landı. Yazarlar 5 yıllık sağ kalımın sırasıyla % 33, 1 ve % 
37, 1 olduğunu ve makroskopik tam rezeksiyon elde 
etmenin bağımsız prognostik faktör olduğunu bildir-
di (12). Plevral metastazı olan hastalara uygulanacak 
prosedürlerin kapsamı ve zamanlaması belirsizliğini 
korumaktadır ve az sayıda seride ve perioperatif so-
nuçlar bildirildiği için önemli güvenlik soruları devam 
etmektedir. Lobektomiden daha kapsamlı cerrahi 
prosedürlerin medyan sağ kalımı olumsuz etkileye-
bileceğini öne sürenler olduğu gibi, EPP veya diğer 
intraoperatif tedaviler gibi radikal operasyonların sağ Şekil 1. a, b; Paryetal plevrada yaygın metastatik nodül-

ler. (Yazarın kendi arşivinden alınmıştır.)



62

Plevranın Malign Hastalıkları Tü
rk

 G
ö
ğü s C e r r a h i s i D

e
rn

e
ğ

i

1 9 9 8

kalım yararı sağlayabileceğini bildiren başka yazarlar 
da vardır (1). İntraoperatif ısıtılmış kemoterapi uygu-
lamasını da plevral yayılımı olan hastalar için cerrahi 
tedaviye ek olarak öneren çalışmalar vardır (16). Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda EPP ile % 22 ila 33, 7 ara-
sında 5 yıllık sağ kalım oranları ile toplam sağ kalım 
süresinin arttığı bildirilmektedir (2, 9, 17). Median sağ 
kalımın % 2 olduğu M1a hastalık için bu oranlar ol-
dukça umut verici görünmektedir.

Mediastinal lenf nodu metastazlarının (N2 hasta-
lık) varlığı genel olarak oligometastatik KHDAK’nin 
küratif amaçlı tedavisi sonrası kötü sağ kalım ile iliş-
kilendirilmiştir (17-20). Mordant ve ark. senkronize 
ekstraktorasik KHDAK metastazı olan 86 hastayı göz-
den geçirmiş ve N2 pozitif hastaların 5 yıllık sağ kalım 
oranının (% 4) N0 hastalarından (% 31) çok daha dü-
şük olduğunu göstermiştir (21). Bu ve benzer retros-
pektif bulgulara dayanarak, şu anda, oligometastatik 
KHDAK’nin küratif amaçla tedavisinin N2 hastalığının 
invaziv evreleme ile dışlandığı hastalarla sınırlanması 
önerilmektedir (22, 23). Bununla birlikte, zorunlu in-
vaziv mediastinal evreleme ile N2-pozitif hastaların 
prospektif olarak dışlanmasının, sağ kalım potansiyeli 
en yüksek oligometastatik KHDAK hastalarının küratif 
amaçlı bir tedavi yaklaşımı için seçilip seçilmeyeceği-
ne dair veriler yetersizdir (14). Rezeksiyon uygulanan 
1623 KHDAK hastasının retrospektif bir derlemesinde 
intraoperatif olarak 32 hastada MPE, 41 hastada da 
MPN (+/- MPE) saptandığı bildirildi. Median sağ kalım 
ve 5 yıllık sağ kalım oranları sırasıyla MPE’de 26, 1 ay 
ve % 37, 7 ve MPN’de 25, 9 ay ve % 14, 8 idi. Yazarlar 
tam rezeksiyon elde edilebilirse N0 veya N1 MPE’li 
hastaların kesin cerrahi rezeksiyon için uygun aday 
olabileceğini savunmaktadırlar (24).

Sonuç olarak, küratif amaçla tedavi edilen önemli bir 
oranda oligometastatik KHDAK hastası fayda gör-
meksizin cerrahi risk altına girebilmektedir. Plevral 
metastazlı hastaların az bir bölümü potansiyel cerrahi 
adayı olarak görünmekle birlikte daha önce kontren-
dike kabul edilip sonra cerrahi uygulanan hastalarla 
ilgili deneyim artmaktadır. Median sağ kalımın çok 
düşük olduğu bu hasta grubunda agresif cerrahileri 
de içeren cerrahi tedaviler ile çok daha iyi sağ kalım 
süreleri elde edildiği bildirilmektedir. Küratif amaçlı 

girişimlerden yararlanması muhtemel plevral metas-
tazlı KHDAK hastalarının seçilmesi için belirlenecek 
daha kesin kriterler bu hastaların sonuçlarına katkı 
sağlayacaktır.

Eve götürülecek mesajlar

• Plevra metastazı olan KHDAK hastaları 8. TNM 
evrelemesine göre M1a-Evre IVA olarak sınıf-
landırılmaktadır ve bu hastalarda medyan sağ 
kalım 8 ay ve 5 yıllık sağ kalım %2’dir.

• Plörektomi veya dekortikasyonun MPE’deki et-
kinliğini bildiren randomize bir çalışma bulun-
mamaktadır.

• Median sağ kalımın çok düşük olduğu bu hasta 
grubunda agresif cerrahileri de içeren cerrahi 
tedaviler ile çok daha iyi sağ kalım süreleri elde 
edildiği bildirilmektedir.

• Tam rezeksiyon elde edilebilirse N0 veya N1 
MPE’li hastalar kesin cerrahi rezeksiyon için uy-
gun aday olarak görünmektedir.
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Iida ve ark. 2015 256 Anatomik ve non-anatomik rezeksiyon % 33, 1



63

Bölüm 13: Akciğer Kanserinin Plevra MetastazlarıTü
rk

 G
ö
ğü s C e r r a h i s i D

e
rn

e
ğ

i

1 9 9 8

6.  Ohta Y, Tanaka Y, Hara T, Oda M, Watanabe S, Shimizu 
J ve ark. Clinicopathological and biological assessment 
of lung cancers with pleural dissemination.Ann Thorac 
Surg. 2000;69 (4):1025-29.

7.  Mordant P, Arame A, Foucault C, Dujon A, Le Pimpec 
Barthes F, Riquet M. Surgery for metastatic pleural ex-
tension of non-small-cell lung cancer.Eur J Cardiothorac 
Surg. 2011;40 (6):1444-9.

8.  Rivera MP, Detterbeck F, Mehta AC; American College of 
Chest Physicians. Diagnosis of lung cancer: the guideli-
nes.Chest. 2003;123 (1):129-36.

9.  Fukui T, Yokoi K. The role of surgical intervention in lung 
cancer with carcinomatous pleuritis.J Thorac Dis. 2016;8 
(11):S901-7.

10. Ichinose Y, Tsuchiya R, Koike T, Kuwahara O, Nakagawa 
K, Yamato Y ve ark. The prognosis of patients with non-
small cell lung cancer found to have carcinomatous ple-
uritis at thoracotomy. Surg Today 2000;30:1062-6.

11. Fukuse T, Hirata T, Tanaka F, Wada H. The prognostic sig-
nificance of malignant pleural effusion at the time of 
thoracotomy in patients with non-small cell lung can-
cer. Lung Cancer 2001;34:75-81.

12. Iida T, Shiba M, Yoshino I, Miyaoka E, Asamura H, Date 
H ve ark. Surgical Intervention for Non-Small-Cell Lung 
Cancer Patients with Pleural Carcinomatosis: Results 
From the Japanese Lung Cancer Registry in 2004. J Tho-
rac Oncol 2015;10:1076-82.

13. Kang DY, Chung C, Kim JO, Jung SS, Park DI, Jung SY ve 
ark. Pleural or pericardial metastasis: A significant factor 
affecting efficacy and adverse events in lung cancer pa-
tients treated with PD-1/PD-L1 inhibitors. Thorac Can-
cer. 2018;9:1500-8.

14. Ren Y, Dai C, Shen J, Liu Y Xie D, Zheng H ve ark. The 
prognosis after contraindicated surgery of NSCLC pati-
ents with malignant pleural effusion (M1a) may be bet-
ter than expected. Oncotarget 2016;7:26856-65.

15. Zamboni MM, da Silva CT Jr, Baretta R, Cunha ET, Cardo-
so GP. Important prognostic factors for survival in pa-
tients with malignant pleural effusion. BMC Pulm Med 
2015;15:29.

16. Kimura M, Tojo T, Naito H, Nagata Y, Kawai N, Taniguchi S. 
Effects of a simple intraoperative intrathoracic hypert-
hermotherapy for lung cancer with malignant pleural 
effusion or dissemination. Interact Cardiovasc Thorac 
Surg. 2010;10:568–71.

17. Johnson KK, Rosen JE, Salazar MC, Boffa DJ. Outcomes of 
a Highly Selective Surgical Approach to Oligometasta-
tic Lung Cancer.Ann Thorac Surg. 2016;102 (4):1166-71.

18. Parikh RB, Cronin AM, Kozono DE, Oxnard GR, Mak 
RH, Jackman DM ve ark. Definitive primary therapy in 
patients presenting with oligometastatic non-small 
cell lung cancer.Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014;89 
(4):880-7.

19. Congedo MT, Cesario A, Lococo F, De Waure C, Apolo-
ne G, Meacci E ve ark. Surgery for oligometastatic non-
small cell lung cancer: long-term results from a single 
center experience.J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;144 
(2):444-52.

20. Ashworth AB, Senan S, Palma DA, Riquet M, Ahn YC, Ri-
cardi U ve ark. An individual patient data metaanalysis 
of outcomes and prognostic factors after treatment of 

oligometastatic non-small-cell lung cancer.Clin Lung 
Cancer. 2014;15 (5):346-55.

21. Mordant P, Arame A, De Dominicis F, Pricopi C, Fouca-
ult C, Dujon A ve ark. Which metastasis management 
allows long-term survival of synchronous solitary M1b 
non-small cell lung cancer?Eur J Cardiothorac Surg. 
2012;41 (3):617-22.

22. Vallières E, Shepherd FA, Crowley J, Houtte PV, Postmus 
PE, Carney D ve ark. The IASLC Lung Cancer Staging Pro-
ject: proposals regarding the relevance of TNM in the 
pathologic staging of small cell lung cancer in the fort-
hcoming (seventh) edition of the TNM classification for 
lung cancer.J Thorac Oncol. 2009;4 (9):1049-59.

23. Kozower BD, Larner JM, Detterbeck FCJonas Dr. Special 
treatment issues in non-small cell lung cancer: diagno-
sis and management of lung cancer, 3rd ed: American 
College of Chest Physicians evidence-based clinical 
practice guidelines. Chest 2013;143 (Suppl):369–99.

24. Okamoto T, Iwata T, Mizobuchi T, Hoshino H, Moriya Y, 
Yoshida S ve ark. Pulmonary resection for lung cancer 
with malignant pleural disease first detected at thora-
cotomy. Eur J Cardiothorac Surg. 2012;41:25–30.



64

Bölüm 14

Malign Plevral Efüzyonlarda Epidemiyoloji
Dr. Meltem AĞCA1, Doç. Dr. Aysun KOSİF2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs 
Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

ÖZ
Malign plevral efüzyonlar (MPE), kanserin ilerlemiş olduğunun bir göstergesidir ve önemli bir mortalite nedenidir. Bi-
linen tüm kanser türlerine bağlı olarak görülmekle beraber erkeklerde en sık nedeni akciğer, kadınlarda en sık nedeni 
meme kanseridir. Kanser hastaların %15’inde fazlasında hastalığın seyri sırasında MPE gelişebilir. MPE ile ilgili epidemiyo-
lojik çalışmalar az sayıdadır ve 2000 yılından sonra yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, 2018 yılında 18 milyon yeni kanser 
olgusu olduğunu ve 10 milyon insanın kanserden öldüğünü bildirmiştir. İki bin kırk yılında 29-37 milyon yeni olgunun 
ekleneceğini öngörmektedir. Bu bilgiler ışığında malign plevral efüzyonların sıklığında artış olacağı tahmin edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Malign plevral efüzyon, epidemiyoloji, kanser 

ABSTRACT
Malignant pleural effusions (MPE) is an indication that cancer has advanced and is an important cause of mortality. The 
most common cause of males due to all known cancer types is lung and breast cancer in female. In more than 15% of 
cancer patients, MPE may develop during the course of the disease. Epidemiological studies on MPE are few and were 
conducted after 2000. The World Health Organization reported that in 2018 there were 18 million new cancer cases and 
10 million people died from cancer. It predicts that 29-37 million new cases will be added in the year 2040. In the light of 
this information, it is estimated that there will be an increase in the frequency of malignant pleural effusions.

Keywords: Malignant pleural effusion, epidemiology, cancer

Dünyada kansere bağlı ölümler, tüm ölüm nedenleri 
arasında ikinci sırada yer alır. Dünya Sağlık Örgütünün 
(DSÖ) tahminlerine göre 2018 yılında 18.1 milyon in-
san kanser tanısı alırken, 9.6 milyon insan kanserden 
hayatını kaybetmiştir. Bu rakamların 2040 yılına ge-
linceye kadar 2 katına çıkacağı bildirilmiştir (1). Kan-
ser insidansı istatistiğinin 2018 raporunda dünyada 
kanser insidansının 2012-2030 yılları arasında %68 
oranında artacağı öngörülmektedir (2). İngiltere’de 
son 10 yıldır kanser insidansının %7 arttığı bildiril-
miştir (3). Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığının (SB) 2018 
sağlık istatistik yıllığı raporuna göre toplam ölümle-
rin % 19.75’inden maligniteler sorumludur ve dola-
şım sistemine bağlı ölümlerden sonra ikinci sıklıkta 
gelmektedir. Maligniteye bağlı ölümler 2002 yılında 
133.5/100.000 iken, 2016 yılında 221.6/100.000 olarak 
artış göstermiştir (4).

Sorumlu Yazar: Dr. Meltem Ağca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
E-posta: agcameltem@yahoo.com 
Telefon: 0 505 284 48 18

Şekil 1. a) Tüm dünyada her iki cinsiyette kanser türleri-
ne göre insidans oranları (Kaynak: GLOBOCAN 2018)
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Tüm kanserler içinde dünyada en sık görülen kanser 
türü akciğerdir (%11.6). Bu sırayı meme (%11.6) ve ko-
lorektal (%10.2), prostat (%7.1), mide (%5.7) kanserle-
ri takip eder. Kansere bağlı ölümlerin %18.4’nünden 
akciğer kanseri sorumlu iken, %9.2’sinden kolorektal, 
%8.2’sinden mide kanseri sorumludur (5) (Şekil 1). 

Ülkemizde ise erkeklerde en sık görülen kanser türü 
sıklık sırasına göre; akciğer %22.1, prostat %13.0, ko-
lorektal %9.9, mesane %8.1, mide %5.5 iken; kadınlar-
da meme %24.8, tiroid %12.3, kolorektal %8.0, endo-
metrium %5.5 ve akciğer %5.4’dür. Türkiye’de kanser 
insidansı 225.1/100.00 olup, dünya sıralamasında 53. 

sıradadır. Erkekler bu sıralamada 284.2/100.000 ile 41., 
kadınlar ise 182.3/100.000 ile 74. sırada yer almakta-
dır (4). Şekil 2’de Türkiye’de en sık görülen kanser türü 
insidansının Avrupa Birliği ve dünya ülkelerinin insi-
dansı ile karşılaştırıldığı grafik görülmektedir. Buna 
göre ülkemizde akciğer, prostat ve tiroid kanserleri-
nin dünya ülkelerine göre daha fazla oranda olduğu 
dikkat çekmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü kanserden ölümlerin üçte birin-
de etkili olan 5 risk faktörünü tanımlamıştır: yüksek 
beden kitle indeksi, kötü beslenme, düşük fiziksel 
aktivite, sigara ve alkol kullanımı. Bu faktörler içinde 
sigara en önemli risk faktörü olup, kanserden ölüm 
nedenlerinin %22’sinden sorumludur (1). Sigaranın 
akciğer kanseri ile olan bağlantısı ilk kez 1950 yılın-
da araştırılmış ve yayınlanmıştır (6). Ülkemizde Sağlık 
Bakanlığının verilerine göre toplumun %26.5’i, kadın-
ların %13.3’ü, erkeklerin % 40.1’i tütün ve tütün ma-
mulleri kullanırken, 15 yaş üzerinde sigara kullanan 
bireylerde kişi başına düşen ortalama günlük sigara 
adedi 17.3’dür (4). Tütün ve tütün mamulü kullanma 
durumunun cinsiyete göre dağılımı ve uluslararası 
karşılaştırılması Şekil 2’de gösterildi. Buna göre ülke-
mizde her iki cinsiyette, diğer ülkelere oranla sigara 
tüketimin fazla olduğu görülmektedir (4). 

MPE; plevral sıvı veya paryetal plevrada malign hüc-
re görülmesiyle tanımlanır (7). MPE yetişkinlerdeki 
tüm eksudatif plevral efüzyonların %42-77’ni oluş-
turmaktadır ve enfeksiyondan sonra ikinci sıklıkta gö-
rülmektedir (8). MPE’lar çoğunlukla sekonder olarak 
başka bir yerin plevraya metastazından veya daha az 
sıklıkla plevranın primer tümöründen (mezotelyo-

Şekil 1. b) Tüm dünyada her iki cinsiyette kanser türle-
rine göre mortalite oranları (Kaynak: GLOBOCAN 2018)
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Standart Nüfüsu, 2018) Kaynak: GLOBOCAN 2018
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ma) kaynaklanır (7). Malign efüzyonların varlığında 
prognozun kötü olduğu, yaşam beklentisinin tümö-
rün tipine, evresine, histolojik alt tipine bağlı olarak 
değişmekle beraber ortalama 3-12 ay olduğu bildiril-
mektedir (9-11). Kanser insidansının giderek artması, 
kanser tedavisindeki gelişmeler ile beraber uzamış 
yaşam beklentisi neticesinde MPE insidansında artış 
beklenmektedir (12). MPE’na bilinen her türlü kanser 
türü neden olabilir (13). Ancak %5-10’unda pirimer 
kanser saptanamaz (14). Postmortem bir çalışmada, 
kanserden ölen hastaların %15’inde malign plevral 
efüzyon olduğu gösterilmiştir (15). Belirlenen kanser 
türlerinin de %50-65’ini erkeklerde akciğer, kadınlar-
da meme kanseri oluşturur (8, 16).

İki bin yılına kadar MPE ile ilgili epidemiyolojik çalış-
malar bulunmamaktadır. Çalışmalar daha çok çeşitli 
kanser türlerinin prevalansı ve bu kanserlerde sapta-
nan plevral efüzyonların görülme oranları ile ilgilidir. 
U.K’de yılda 40.0000, Avrupa’da 100.000’den, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) 150.000’den fazla ve tüm 
dünyada 1 milyon yeni olgunun olduğu tahmin edil-
mektedir (17, 18, 8). ABD’de her yıl MPE için 125.000 
hastane başvurusu olduğu ve buna bağlı hastane içi 
mortalitenin %11.6 ve sağlık harcamasının (5 milyar 
$ üzerinde) olduğu tahmin edilmektedir (16). Mezo-
telyoma insidansı coğrafik bölgelere göre değişmek-
tedir. 

MPE ile yapılan az sayıdaki epidemiyolojik çalışma-
larda cinsiyete ilişkin farklı sonuçlar vardır. MPE in-
sidansına yönelik olarak yapılan en geniş çalışma 
2017 yılında ABD’de 126, 825 hasta ile yapılmış olup, 

bu çalışmada hastaların %55.8’ni kadınlar oluştur-
maktadır ve yaş ortalaması 68 (58.4-77.2)’dir. Primer 
kanserle ilişkili olarak en sık MPE’ler; akciğer (%37.8), 
meme (%15.2), hematolojik (%11.2), gastrointestinal 
(%11.0), jinekolojik (%9) olarak saptanmıştır (16). Baş-
ka bir çalışmada ise hastaların %60’nı erkekler oluş-
turmuştur. Bu çalışmada erkeklerde akciğer %49, len-
foma/lösemi %21, gastrointestinal %7, genitouriner 
%6, malign melanoma %1.4 iken; kadınlarda meme 
ve genital organ %20, akciğer %15, lenfoma/lösemi 
%8, gastrointestinal %4.3 olarak bildirilmiştir (14). 
Hong Kong’dan bildirilen çalışmada plevral efüzyonu 
olan 3811 hastanın 785’inde (%20) MPE saptanmıştır 
(19). Tüm hastaların % 96’sını otuz yaş üstü oluşturur-
ken, MPE’nun kadınlarda görülme oranı (%61) erkek-
lerden daha fazla oranda bulunmuştur (19). 

Malign plevral efüzyonların epidemiyoloji ile ilgili 
dünyada ve ülkemizde çok az sayıda çalışma bulun-
maktadır. Her geçen gün kanser insidansının arttığı 
göz önüne alındığında, MPE ile daha sık karşılaşabile-
ceğimizi söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili çok merkezli 
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. 
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ÖZ
Malign plevral efüzyon (MPE) malign tümörlere bağlı plevral boşlukta sıvı birimidir. Hemen hemen tüm kanser çeşitle-
rine bağlı olarak gelişebilir. En sık neden akciğer kanseri ve meme kanseridir. Malign tümörler komşuluk yoluyla veya 
lenfo-hematojen metastaz yoluyla plevrayı invaze ederler. Plevral yüzeylerde büyürler ve çeşitli mediatörler salgılarlar. 
Böylelikle plevral vasküler yapılarda permeabilite artışı ve lenfatik drenajın obstrüksiyonu sonucu MPE gelişimine neden 
olurlar. Hastalarda efor dispnesi ve göğüs ağrısı sıktır. Semptomların şiddeti her zaman efüzyonun miktarı ile korele de-
ğildir. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş gibi sistemik semptomlar da görülebilir. Bu yazıda MPE’nun etiyolojik ve klinik 
özellikleri anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malign plevral efüzyon, etiyoloji, mezotelyoma

ABSTARCT
Malignant pleural effusion (MPE) is a build up of fluid in the pleural cavity due to malignant tumors. It can develop de-
pending on almost all types of cancer. Lung cancer and breast cancer are the most common causes of PPE. Malignant 
tumors invade the pleura either by neighborhood or by lympho-hematogenous metastasis. They grow on pleural sur-
faces and secrete various mediators. Thus, they cause MPE development as a result of increased permeability in pleural 
vascular structures and obstruction of lymphatic drainage. Exertional dyspnea and chest pain are common compla-
ints in the patients. The severity of symptoms does not always correlate with the amount of pleural effusion. Systemic 
symptoms such as weakness, anorexia, weight loss, and fever can also be seen. In this article, the etiology and clinical 
features of MPE are reviewed.

Keywords: Malignant Pleural Effusion, etiology, mesothelioma

GİRİŞ
Malignite nedeniyle gelişen plevral efüzyon malign 
plevral efüzyon (MPE) ve paramalign plevral efüzyon 
(PPE) olmak üzere ikiye ayrılır. MPE plevral sıvı sitoloji-
sinde veya plevra biyopsisinde malign hücrelerin sap-
tandığı efüzyonlardır. PPE ise bronşiyal obstrüksiyon, 
mediastinal lenf nodu invazyonu, tromboembolizm, 
vena kava superior sendromu gelişimi gibi tümörün 
indirekt etkileri sonucu plevral boşlukta sıvı birikmesi 
olarak tanımlanır. PPE’de plevral sıvı sitolojik incele-
mesinde veya plevra biyopsisinde malign hücre sap-
tanmaz (1).

MALİGN PLEVRAL EFÜZYONLARDA 
ETİYOLOJİ
Tüm hemitoraksı opaklaştıran miktarda efüzyonlar 
masif plevral efüzyon, hemitoraksın üçte ikisini opak-
laştıranlar ise büyük plevral efüzyon olarak adlandırı-
lır. Büyük ve masif plevral efüzyonların en sık sebebi 
malignitelerdir. MPE malign hastalığın son dönem 
bulgusu olmakla birlikte bazen tümörün ilk bulgusu 
olarak da karşımıza çıkabilir. Örneğin akciğer kanserli 
hastalardan bazıları kitle saptanmadan önce MPE ile 
karşımıza gelebilir. Plevral efüzyonlu 766 hastanın 
retrospektif analizinde büyük ve masif plevral efüzyo-
nun %55 nedeninin karsinom olduğu saptanmıştır (2). 
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Malign plevral efüzyonun majör sebebi erkeklerde ak-
ciğer kanseri, kadınlarda meme kanserine bağlı plevral 
metastazlardır. Bu iki malignensi tüm MPE’lerin %50-
65 kadarını oluşturur. Primer plevra tümörlerinden ise 
malign mezotelyoma en sık MPE nedeni olup primer 
plevra tümörlerine bağlı MPE’lerin %90’ından sorum-
ludur. Son yıllarda kanser tedavisindeki ilerlemelere 
rağmen MPE’li hastalarda median yaşam süresi 3-12 ay 
kadardır (3). 

Erkeklerde MPE’nin yarıdan fazlasında efüzyona akci-
ğer kanseri neden olur. MPE akciğer kanserinin tüm 
hücre tiplerinde görülür. Akciğer adenokarsinomunda 
MPE insidansı diğer histopatolojik kanser türlerine kı-
yasla önemli oranda daha fazla görülür. Akciğer ade-
nokarsinomlu hastaların yaklaşık üçte birinde MPE 
gelişirken squamöz hücreli karsinomlularda %8.6’sın-
da, küçük hücreli akciğer karsinomluların %7-10’unda 
geliştiği bildirilmiştir (4, 5).

Kadınlarda ise en riskli hasta grubu meme kanserli 
hastalardır. Meme kanserli kadınların yarıya yakınında 
MPE geliştiği bildirilmiştir (Tablo 1) (6). MPE’na neden 
olan diğer bir malignite grubu ise lenfoma ve löse-
milerdir. Bu hastaların yaklaşık %20’sinde MPE gelişir. 
Gastrointestinal kanserlerin %7’sinde, genitoüriner sis-
tem tümörlerinin %6’sında MPE gelişirken MPE gelişen 
hastaların %9’unda primer malignite odağı saptana-
mamaktadır (7). 

Malign Plevral Efüzyonlarda Patofizyoloji 

Malign tümörler direkt ya da indirekt yolla plevrayı in-
vaze ederek efüzyon gelişimine neden olurlar. Maligni-
teye bağlı plevral efüzyonlar muhtemelen plevral boş-
luğa sıvı geçişinin artması ve/veya plevral boşluktaki 
sıvının lenfatiklerden drenajının bozulması nedeniyle 
gelişirler. Plevral damarların tümör hücrelerince direkt 
invazyonu ile ortama salınan vazoaktif ve inflamatuvar 
sitokinler plevranın mikrovasküler dolaşımında per-
meabilite artışına neden olarak plevral boşluğu sıvı 
geçişini artırırlar (8). MPE gelişiminde diğer önemli bir 

mekanizma da paryetal plevranın stomasından medi-
astinal lenf düğümlerine kadar herhangi bir noktada 
lenfatik drenajın bozulmasıdır. Lenfatik drenajın bo-
zulması iki mekanizmayla olur, birincisi; plevranın pri-
mer tümörleri ya da plevraya metastaz yoluyla gelen 
tümörler özellikle paryetal plevra altındaki lenfatikleri 
obstrükte ederler. İkincisi; tümörlerin sık metastaz yap-
tığı mediastinal lenf nodlarının invazyonu nedeniyle 
plevranın mediastinal lenf nodları üzerinden sağladığı 
sıvı drenajının azalmasıdır (9). Ayrıca duktus torasiku-
sun lenfoma vb. tümör ile infiltrasyonu da şilotoraks 
karakterinde plevral efüzyona neden olabilmektedir. 

Visseral plevraya metastaz ile gelen tümör hücreleri 
burada birikerek paryetal plevraya yayılırlar. Neoplas-
tik hücreler ile mezotel hücreler arasındaki etkileşim 
sonucu tümör aktive edici mediatörlerce inflamatuvar 
hücrelerin salınımı ve birikimi stimüle edilir. Anjioge-
neziste stimüle edilerek tümör dokusu daha da büyür. 
Bu süreç sonuçta MPE gelişimine neden olur. Meme ve 
akciğer kanserlerinde ise primer tümör komşu plev-
raya direkt invazyon yoluyla ulaşarak MPE gelişimine 
neden olabilir. Nispeten nadir görülen sarkomlarda ise 
plevral invazyon olsa bile efüzyon gelişmesi beklen-
memektedir. Sarkomların bir özelliği de lenfojen yayı-
lım göstermemeleridir (10). Tablo 2’de MPE’ye neden 
olan maligniteler listelenmiştir (11). 

MALİGN PLEVRAL EFÜZYONLARDA 
KLİNİK 
Malign plevral efüzyonlu hastaların %23’ü tanı anın-
da asemptomatiktir (12). En sık görülen semptomlar 
göğüs ağrısı ve egzersizle olan nefes darlığıdır. Par-
yetal plevradaki inflamasyon sonucu plevral efüzyon 
ve plöritik kararakterde batıcı göğüs ağrısı gelişebi-

Tablo 1. Malign Hastalıklarda Plevral Efüzyon Sıklığı

Primer Tümör MPE* İnsidansı (%)

Meme

Akciğer

Lenfoma

Non-Hodgkin Lenfoma

Over

Hodgkin Lenfoma

Gastrointestinal kanserler

26-49

10-24

24

13-24

6-17

13

7

*MPE: Malign Plevral Efüzyon

Tablo 2. Malign Plevral Efüzyon Nedenleri

Akciğer kanserleri

Meme kanseri

Over kanseri

Lenfomalar

Gastrik kanser

Karaciğer kanserleri

Pankreatik kanserler

Karsinoid tümörler

Mezotelyoma

Özefagus kanseri

Akciğerin primer lenfoması

Timus kanserleri

Sarkomlar

Kulak burun boğaz kanserleri
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lir. Göğüs duvarındaki künt vasıflı ağrılar ise plevral 
malignite yönünden daha fazla şüphe uyandırır (13). 
MPE’lu hastaların %70’den fazlasında göğüs ağrısı 
yakınmasının olduğu bildirilmiştir. Ağrının lokalizas-
yonu etkilenen plevra alanı ile ilişkilidir. İnterkostal 
sinirler paryetal plevrayı innerve ettikleri gibi abdo-
menide innerve ederler. Bu nedenle plöritik ağrılar 
plevraya komşu toraks duvarında hisedilebileceği 
gibi midenin üst kısımlarında da hissedilebilirler. Di-
ğer taraftan diafragmatik plevranın santrali frenik si-
nir tarafından innerve edildiğinden bu bölgedeki ağrı 
aynı taraf omuza yansıyabilmektedir (14). 

MPE’li hastaların %70’den fazlasında nefes darlığı ya-
kınması bulunmaktadır. Nefes darlığının şiddeti her 
zaman plevral sıvının miktarı ile orantılı değildir (15). 
Nefes darlığı genellikle diyafragma disfonksiyonla 
ilişkilidir. Diafragma fonksiyonları normal olan has-
talar fazla miktarda efüzyon olsa bile az nefes darlığı 
tariflerken diyafragma fixe olduğu ya da paradoksal 
hareket ettiği hastalar efüzyon miktarı fazla olmasa 
bile daha fazla nefes darlığı tariflemektedirler (16). 
Diğer taraftan plevral efüzyonun miktarı ve hastanın 
önceki akciğer fonksiyonları da nefes darlığının şid-
detini etkileyebilmektedir. Az ve orta miktarda plev-
ral efüzyon torasik yüzeyi azaltır, akciğer volümlerini 
azaltır, aynı taraf diyafragmayı aşağı iterek hareketle-
rini kısıtlar. Böylece retriktif tipte ventilatuvar defek-
te neden olurken akciğer fonksiyonlarına doğrudan 
etkisi daha azdır. Apekse kadar uzanan, tek hemito-
raksı tamamen dolduran masif plevral efüzyonlarda 
(Resim 1) ise akciğer fonksiyonları doğrudan olumsuz 
olarak etkilenir. Masif efüzyonlarda sıvının kompres-
yonu sonucu oluşan pulmoner parankimdeki değişik-
likler, mediastinal shift, göğüs duvarı kompliyansının 
azalması ve pulmoner parankimin nörojenik faktör-
leri gibi etmenler nefes darlığını artırır. Bu hastalarda 

terapötik torasentez sonrasında bile nefes darlığının 
şiddeti azalmayabilir (17, 18). 

MPE’li hastaların %50’den fazlasında non-produktif 
öksürük görülür. Öksürüğün mekanizması tam ola-
rak bilinmemekle birlikte plevral inflamasyona bağlı 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca öksürüğün plevral 
sıvının akciğerleri komprese ederek bronşiyal duvar-
daki öksürük reseptörlerini uyarmasına bağlı gelişe-
bileceği de ileri sürülmektedir (19).

MPE’li hastalarda solunumsal semptomların yanısıra 
kansere bağlı sistemik semptomlarda görülmektedir. 
Bunlar; kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, hemoptizi, ateş, 
siyanoz, yutma güçlüğüdür. Hastaların %40’ından 
fazlasında halsizlik ve kilo kaybı gibi sistemik semp-
tomlar gözlenirken %18’sinde ateş, %9’unda hemop-
tizi bildirilmiştir. Çalışmalarda ateş ve plöritik göğüs 
ağrısının benign plevral efüzyonlu hastalarda MPE’li 
hastalara göre daha fazla görüldüğü bildirilmiştir (20). 

Masif MPE’ler kardiyak fonksiyonları bozabilirler. Dias-
tolde sağ ventrikülün kollapsına neden olarak kardiak 
outputun azalmasına yol açarlar ve kardiyak semp-
tomlar oluşturabilirler (21). 

MPE’li hastaların fizik muayenelerinde efüzyon nede-
niyle solunum seslerinde azalma saptanır.

Klinik pratikle MPE şüphelenilen hastalarda tanıya 
yönelik ilk yapılacak işlem posterior-anterior akciğer 
grafisinin çekilmesidir. Gerektiğinde bilgisayarlı to-
mografi ve torasik ultrasonografi gibi sıvının özellik-
lerini daha detaylı gösteren tetkiklere başvurulur. Tek 
hemitoraksda 4 litreye kadar efüzyon birikebilir. Kesin 
tanı için minimal invaziv yöntem olan torasentez ile 
tanı sürecine başlanır (22). 

Eve götürülecek mesajlar:

• Malign plevral efüzyonlar genellikle malign 
hastalıkların son döneminde görülür.

• Malign plevral efüzyonların en sık nedeni ka-
dınlarda meme, erkeklerde akciğer kanseridir.

• Malign plevral efüzyonların patogenezinde 
başlıca mekanizmalar plevral dolaşımda per-
meabilite artışı ve lenfatik drenajın bozulması-
dır.

• Malign plevral efüzyonlu hastalarda en sık ne-
fes darlığı ve göğüs ağrısı yakınması bulunur.

Resim 1. PA akciğer grafide solda masif plevral efüzyon 
(Yazarın kendi arşivinden alınmıştır.)
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Bölüm 16

Malign Plevral Efüzyonda Tanı Yöntemleri
Doç. Dr. Serhat YALÇINKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Zeki Tahsin YAPAKÇI
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ÖZ
Malign plevral efüzyonlar en sık akciğer ve meme kanseri metastazı nedeniyle görülen, en belirgin bulgusu nefes darlığı 
olan bir klinik durumdur. Varlığı genellikle ileri evre hastalığa işaret eder ve ne yazık ki beklenen yaşam süresi 6-12 ay 
olarak bildirilmektedir. Tanısı için radyolojik tetkikler, torasentez, kapalı veya torakoskopik yöntemlerle alınan doku ör-
neklerinin patolojik incelenmesi gereklidir.

Anahtar kelimeler: plevral efüzyon, radyoloji, pozitron-emisyon tomografisi, torasentez, sitoloji, torakoskopi.

ABSTRACT
 Malignant pleural effusions are frequent in lung and breast carcinoma patients, and the most prominent symptom is 
dyspnea. The presence of such clinical entity is suggestive of advanced disease, and unfortunately the expected life 
span is reported to be between 6 to 12 months. Diagnostic tools include radiological examinations, thoracentesis, clo-
sed or thoracoscopic tissue sampling and histopathological examination of these samples.

Keywords: pleural effusion, radiology, positron-emission tomography, thoracentesis, cytology, thoracoscopy.

GİRİŞ
Malign plevral efüzyon (MPE) en sık akciğer, meme 
kanseri ve lenfomaya bağlı olarak gelişir (1-3). Daha az 
sıklıkta genitoüriner ve gastrointestinal sistem kanser-
leri de sebep olabilir. Başlangıçta nefes darlığı sadece 
%25 kadar hastada izlenmesine karşın ilerleyen süreç-
te hemen her hastada var olan en önemli bulgu halini 
alır. Bununla birlikte nefes darlığına sıklıkla künt ve par-
yetal plevranın tutulduğu hallerde batıcı tipte göğüs 
ağrısı eşlik edebilir (1-5). MPE tanısı amacıyla kullanılan 
yöntemler basitçe girişimsel olmayanlar ve girişimsel 
olanlar olarak ikiye ayrılır.

A. GİRİŞİMSEL OLMAYAN TANI 
YÖNTEMLERİ

Akciğer Grafisi

Nefes darlığı ile başvuran hastaya en önce yapılacak 
tetkiktir (5). Plevral efüzyonun olduğu tarafta açıklığı 
yukarı ve mediyastene doğru yerleşmiş bir eğri şek-
linde sınırlı opasite (Damoiseau hattı) izlenir (Resim 
1). En sık kullanılan yöntem olmasına karşın sağladığı 

Sorumlu Yazar: Doç. Dr. Serhat YALÇINKAYA, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı, Kütahya
Tel: (505) 394 1627
e-posta: serhat.yalcinkaya@ksbu.edu.tr

Resim 1. Nefes darlığı nedeniyle çekilen PA akciğer gra-
fisinde sağda plevral efüzyon (Ok Damoiseau hattına 
işaret ediyor). KSBÜ TF Göğüs Cerrahisi AD arşivinden 
alınmıştır.
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bilgi sınırlıdır (2, 4, 5). Olası bulgular arasında sinüs ka-
palılığı, fazla miktarda sıvı biriktiğinde mediyastenin 
karşı tarafa itilmesi, diyaframda aşağıya doğru yön 
değiştirme sayılabilir. İleri evrede malignitenin hava-
yolunu tıkaması neticesinde atelektazi, kot aralıkla-
rında daralma ve diyaframın yukarı doğru yer değiş-
tirdiği izlenebilir.

Toraks Ultrasonografisi

Bu yöntem kolay, etkin ve düşük maliyetli olması ve 
ultrason incelemesinin gerçek zamanlı olarak bilgi 
sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir (6). Plevrada 
sıvının varlığı, sıvının yerleşim yeri, içinde septalar bu-
lunup bulunmadığı, sıvının yoğunluğu, plevral yüzey-
lerin değişikliği gibi birçok konuda bilgi sağlayabilir 
(6-8). Toraks ultrasonografisi (TUS) ile 5 ml kadar olan 
sıvılar bile tespit edilebilmesinin yanı sıra efüzyon ile 
karışabilecek konsolidasyon, atelektazi, ve diyafram 
yüksekliği gibi patolojilerin ayırt edilmesine yardımcı 
olur. Sadece plevral efüzyondan örnek alırken değil, 
plevradan biyopsi alınırken TUS kullanılmasının tanı 
koymayı kolaylaştırdığı ve tanı koyma başarısını artır-
dığı yönünde son yıllarda birçok çalışma yayınlanmış-
tır (9-12). Bu çalışmalardan birinde TUS eşliğinde ya-
pılan plevral biyopsilerde duyarlık %77, 78 ve doğru 
tanı koyma yüzdesi de %81, 25 olarak hesaplanmıştır. 
Hatta torakoskopi öncesi TUS ile bu oranların sırasıyla 
%94 ve %95, 08 e ulaşabildiği gösterilmiş ve araştır-
macılar kapalı veya torakoskopik plevra biyopsi önce-
si mutlaka TUS kullanımını önermişlerdir.

Bilgisayarlı Toraks Tomografisi

Plevral efüzyonun miktarı, yeri, plevraların durumu, 
alttaki akciğer dokusu yanı sıra göğüs duvarı ve me-
diyastinal yapılar hakkında detaylı bilgiyi tek seferde 
sağlaması açısından önemli bir yer tutar (13). Tetkik 
yapıldığı andaki görüntüleri sağladığı için dolayısıyla 
da gerçek zamanlı olmadığından bazı araştırmacılar 
tercih edilmemesini önermektedirler (11). Yine de 
günümüzde kısa sürede uygulanabilmesi ve sağla-
dığı detaylı görüntüler nedeniyle tercih edilen tetkik 
yöntemidir (Resim 2). Benign malign ayırımında kul-
lanıldığı gibi bilgisayarlı tomografi eşliğinde plevral 
biyopsi alımının da tanı yüzdesini artırdığını bildiren 
yayınlar mevcuttur (13-15).

Toraks Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tıpkı tomog-
rafi gibi az miktardaki plevral efüzyonların tespiti yanı 
sıra altta yatan kitlenin toraks duvarıyla olan ilişkisi 
hakkında da bilgi sağlar (16). Kullanılan teknikler ara-
sında özellikle difüzyon MR çalışmaları son yıllarda 
ön plana çıkmaktadır (17, 18). Yapılan bir çalışmada 
kontrast madde verilerek çekilen ve kontrast mad-
de verilmesinden 4, 5 dakika sonra alınan kesitlerin 
plevral malignite 5 mm kalınlığında olsa bile tanı 
koymaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Üstelik 
bu yöntem tüm hastalara uygulanabilmiş ve ilerlemiş 
evre hastalıklarda gerçekleştirilmiş önceki çalışmala-
rın tanı koyma oranına yakın oranlarda tanı koymayı 
sağlamıştır (17).

Resim 2. Sağda plevral efüzyon nedeniyle çekilen toraks BT kesitleri: A. Mediyasten görünümü, B. Parankim görünü-
mü. KSBÜ TF Göğüs Cerrahisi AD arşivinden alınmıştır.
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Pozitron Emisyon Tomografisi

Plevral malignitelerin görüntülenmesinde 17-floro-
deoksiglikoz kullanılarak yapılan pozitron emisyon 
tomografisinin (FDG-PET) önemli katkıları olmuştur. 
Malign plevral hastalıkların tanısında duyarlılığı % 93-
100, özgüllüğü de % 67-89 arasında bildirilmektedir 
(16, 19-21). FDG-PET malign plevral mezotelyomanın 
benign plevral hastalıktan ayrılmasında, evrelemesin-

de, nükslerin tanısında ve tedaviye yanıt ve progno-
zun öngörülmesinde başarı ile kullanılmaktadır (Re-
sim 3). Üremik plörit, parapnömonik efüzyon ve talk 
plörodez gibi inflamatuvar plevral durumlarda yalan-
cı pozitiflik görülebilmektedir. Plevral sıvı sitolojisinin 
negatif olduğu durumlarda negatif FDG-PET, malign 
plevral efüzyonun ekarte edilmesinde en yararlı kli-
nik bilgiyi vermektedir (16). Akkurt ve arkadaşlarının 
2019 yılında yayınlanan bir çalışmasında toplam 69 
hastanın 53 ünde sitopatolojik olarak malignite tanı-
sı konmuş, yapılan istatistiksel inceleme sonucunda 
FDG-PET in malign plevral efüzyon tanısında duyar-
lılığı %56, 6, özgüllüğü ise %50 olarak hesaplanmış-
tır (21). Bu hastalarda FDG-PET %78, 9 pozitif, %25, 8 
negatif prediktif değer sağlayabilmiştir. Bunun sonu-
cunda araştırmacılar sadece FDG tutulumu değerleri 
ile malign ve paramalign plevral efüzyon ayrımı ya-
pılamayacağı, mutlaka ileri tanısal tetkiklerin kullanıl-
masının gerektiği kanısına varmışlardır.

B. GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİ

Torasentez

Plevral efüzyonlar torasentezin en önemli endikasyo-
nudur ve torasentez tanısal girişimlerin ilk basamağı-
nı oluşturur (22). Yatak başında ve lokal anesteziyle 
kolaylıkla uygulanabilir (Resim 4). Alınan plevral sıvı 
örnek miktarının 50 ml kadar olması yeterli görülmek-
tedir (23). Alınan sıvıdan hücre sayımı, total protein, 

Resim 3. Meme kanseri nedeniyle sağ mastektomi uy-
gulanmış hastanın takibinde sağda plevral tutulum gös-
teren FDG-PET kesiti. KSBÜ TF Göğüs Cerrahisi AD arşi-
vinden alınmıştır.

Resim 4. Torasentez uygulaması: A. Hastaya pozisyon verilmesi, B. Boyama, C. Örtme ve lokal anestezi sonrası tora-
sentez, D. Plevral sıvı örneği alınması. KSBÜ TF Göğüs Cerrahisi AD arşivinden alınmıştır.
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laktat dahidrogenaz (LDH), glukoz, amilaz, pH gibi 
tetkikler yanı sıra mikrobiyolojik ve sitopatolojik in-
celeme de yapılabilir ve böylece tanı konabilir. MPE 
protein seviyesi genellikle 4 mg/dL civarındadır (1). 
Alınan plevral sıvı örneğinin kanlı görünümü tümöre 
bağlı yeni damar oluşumu, doğrudan damar tutulu-
mu, küçük çaplı venlerin tutulumu yanı sıra vazoaktif 
maddelerin salınımı nedeniyle artmış kapiller geçir-
genliğe bağlıdır. MPE da eritrosit sayısı 30.000-50.000 
civarında, lenfositlerin oranı da %50-70 olarak bulu-
nur. Olguların 1/3 ünde pH 7, 3 altında tespit edilir-
ken glukoz seviyesi de 60 mg/dL den düşük olarak 
bulunur. Bu düşük pH ve glukoz seviyesinin kötü 
prognoz belirteci olduğunu bildirilmiştir. Plevral sıvı 
örneğinden sitopatolojik tanı konma yüzdesinin %60 
civarında olması (%42-87) tanıda etkinliğinin düşük 
olmasına yol açmaktadır (24). Bu yüzdeyi artırmak 
amacıyla alınan örnekte biyolojik belirteçlerin seviye-
leri araştırılmış, immünhistokimyasal boyalar denen-
miştir. Son yıllarda aralarında leptin, CEA ve CA15-3 
gibi birçok belirteç malign plevral efüzyon tanısına 
katkısı açısından çalışılmış, ancak her seferinde tanı 
konmasını sağlayacak ideal bir belirteç henüz tespit 
edilememiştir (25-30). 

Kapalı Plevra Biyopsisi

Kapalı plevra biyopsisi 1955 yılında De Francis ve 
arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Poliklinik orta-
mında yapılabilmesi bir avantaj olmasına karşın api-
kal ve diyafram bölgelerinde kullanımının zorluğu, 
birden fazla yerden biyopsi yapılmasındaki güçlük 
yanı sıra ağrı, pnömotoraks, hemotoraks, hematom 
gelişimi gibi olası komplikasyonlar nedeniyle kullanı-
mı sınırlıdır (24). İkibinüç yılında yapılmış bir çalışma-
da sitolojik incelemeyle tanı konamamış şüpheli MPE 
hastalarında Abrams iğnesiyle yapılan kapalı plevral 
biyopsinin tanı duyarlılığı % 47 iken, BT eşliğinde ya-
pılan keskin iğne biyopsisinin tanı duyarlılığı % 87 
olarak bulunmuştur (15). 

Torakoskopik Plevra Biyopsisi

Plevradan doku örneği almanın bir diğer yoludur. Me-
dikal torakoskopi veya video yardımlı göğüs cerrahisi 
(VYGC) uygulaması şeklinde gerçekleştirilebilir (1). 
Bindokuzyüzlü yıllardan beri kullanılan bir yöntem 
olan torakoskopi son yıllarda medikal torakoskopi 
olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntem sayesinde plev-
ra boşluğu direkt bakı ile değerlendirilerek eş zamanlı 
olarak sıvı drenajı, plevra biyopsisi ve hatta talk plö-
rodez uygulanabilir. Torakoskopi ile MPE tanı koyma 
yüzdesi %91-95 arasında olup günümüzde altın stan-

dart olarak kabul edilmektedir (24). Ayaktan hastaya 
lokal anestezi, rejyonal anestezi ve sedasyon altında 
tek delikten çıplak gözle bakılarak uygulanabilir. Has-
ta kendiliğinden soluk alıp vermesi, entübasyona ge-
rek olmaması avantajları arasında sayılabilir. VYGC ise 
teknolojinin gelişmesiyle dijital kayıt olanağı sağlayan 
görüntüleme yöntemleriyle ve kameranın büyütü-
cü özelliğinden de faydalanılarak sedasyon, rejyonel 
veya genel anestezi altında da uygulanabilir (31, 32). 
Son yıllarda MPE tanısında en çok tercih edilen ve en 
yaygın kullanılan yöntem olarak dikkat çekmektedir 
(1). Genel anestezi ve ameliyathane ortamının konfo-
ru yanı sıra işlemi gerçekleştiren ekibin ekranda net 
ve geniş bir görüş açısına sahip olması, hem uygun 
yerlerden yeterli doku örneği alınması, hem de eğiti-
me katkı sağlaması açısından tercih edilen yöntemdir.

Torakotomi

Torakoskopik yöntemlerin kullanılması nedeniyle 
daha az tercih edilen bir tanı yöntemi haline gelmiştir. 
Genellikle ileri derecede plevral yapışıklık, torakos-
kopik işlem esnasında komplikasyon gelişmesi, tek 
akciğer solunumunun yetersizliği neticesinde uygu-
lanması gereklidir. Eğer torakotomi ile biyopsi gerçek-
leştirilirse plevral efüzyonun tekrarlamaması için aynı 
seansta plevral abrazyon gibi bir işlem uygulanması 
önerilmektedir (2).

SONUÇ
Akciğer kanseri, meme kanseri ve lenfoma hastaların-
da nefes darlığı yakınması akla MPE getirmelidir. İlk 
aşamada PA akciğer Grafisi çekilmesi tek taraflı plev-
ral efüzyonu göstermekte tercih edilse de detaylı bilgi 
için toraks ultrason veya bilgisayarlı tomografisi ter-
cih edilmelidir. MRG ile yumuşak doku ve damar ya-
pılarının tutulumu hakkında detaylı bilgi edinilebilse 
de hastanın sistemik tutulumunun değerlendirilmesi 
ancak FDG-PET ile mümkündür. Yapılacak torasentez 
ile alınacak sıvıdan yapılabilecek sitolojik inceleme ve 
immunohistokimyasal çalışmalar yanı sıra tümör be-
lirteçlerinin de sınırlı da olsa faydası vardır. Görüntüle-
me yöntemleri eşliğinde iğne biyopsisinin tanı koyma 
yüzdesinin yüksekliğine karşın MPE tanısında altın 
standart torakoskopidir.
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 Malign Plevral Efüzyonlarda Tedavi
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ÖZ
Plevral sıvıda veya biyopsi ile plevral dokuda malign hücrelerin gösterilmesi ile malign plevral efüzyon (MPE) tanısı ko-
nur. MPE’lar, tüm plevral efüzyonların %15-35’ini oluşturur. MPE varlığı genellikle kür sağlanamamış ileri evre malignite 
göstergesidir. Beklenen sağkalım süresi hastadan hastaya değişmekle birlikte, primer tümörün histolojisi ve yeri, hasta-
nın genel durumu ve beklenen sağkalımı da gözönüne alınarak hastaya özgü palyatif bir tedavi planı yapılmalıdır. Hasta-
nın performansı, sağkalım beklentisi, onkolojik tedavisi, antikoagülasyon durumu, aile desteği ve kişisel istek, seçilecek 
tedavi yöntemini belirlemede çok önemlidir. Tedavide ana hedefler, efüzyonun drenajı ile semptomların rahatlatılması, 
yaşam kalitesinin düzeltilmesi ve plevral sıvının tekrar birikiminin önlenmesidir. MPE’da tedavinin amacı, en az morbidite 
ile semptomlarda kalıcı bir iyileşme sağlamak olmalıdır. Bununla birlikte hastanede kalış süresi mümkün olduğunca kısa 
olmalı ve hastanın günlük aktivitesi kısıtlanmamalıdır. MPE’lu hastalarda genellikle kür şansı yoktur, tedavi daha çok 
palyasyon amaçlıdır. En belirgin semptom sıvının miktarı ile orantılı olarak akciğerde gelişen pasif atelektazi nedeniyle 
oluşan dispnedir. Dolayısıyla tedavinin amacı dispnenin ortadan kaldırılmasdır. Efüzyonun komplet ve kalıcı olarak kont-
rolü optimum tedavi sonucunu verecektir. Seçilen tedavi yöntemi hayat kalitesini korumalı veya arttırmalı, tedavi işlemi 
sonraki takip sürecinde hastaya sıkıntı vermemelidir.

Anahtar Kelimeler: Malign plevral efüzyon, plevral efüzyon tedavisi

ABSTRACT
MPE is diagnosed by showing malignant cells in the pleural fluid or pleural tissue by biopsy. MPEs forms 15-35% of all 
pleural effusions. The presence of MPE is usually an indication of advanced stage malignancy which could not be cured. 
Although the expected survival time varies from patient to patient, a palliative treatment plan specific to the patient 
should be prepared by considering histology and location of tumor, general condition of the patient and expected sur-
vival. Performance of the patient, expectation of survival, oncological treatment, anticoagulation status, family support 
and personal desire are very important to determine the method of treatment. The main targets of the treatment are the 
relief of symptoms by draining the effusions, improving the quality of life and preventing the accumulation of repetiti-
on. Purpose of treatment for MPE is to provide a permanent recovery by symptoms with the least morbidity. However, 
duration of hospital stay should be as short as possible and daily activity of patient should not be restricted. Usually, 
there is no chance to cure MPE patients and the treatment is mostly for palliation purposes. The most obvious symptom 
is the dyspnea caused by passive atelectasis developing in the lung in proportion to the amount of the effusion. So the 
main goal of the treatment is the disappearance of dyspnea. Permenantly and entirely curbing the effusion will give 
optimum treatment. Teatment method should protect or increase the quality of life, shouldn’t cause any trouble to 
during follow-up period.

Keywords: Malign pleural effusion, pleural effusion treatment

MALİNG PLEVRAL EFÜZYONLARDA 
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
İntraplevral alanda bulunan plevral sıvı miktarı nor-
mal şartlarda 10-15 ml civarındadır. Bunun günlük 
5-10 ml kadarı sirküle olur (1-3). Drenaj kanallarında 

tıkanma veya akışında bozukluk lenfatik geri emili-
min azalmasına veya vasküler permeabilitede artışa 
neden olarak plevral sıvı üretimini arttırır.

Plevral sıvıda veya biyopsi ile plevral dokuda malign 
hücrelerin gösterilmesi ile malign plevral efüzyon 
(MPE) tanısı konur (4). 
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Malign plevral efüzyonlar, tüm plevral efüzyonla-
rın %15-35’ini oluşturur, %95 eksüda vasfındadır ve 
%80’den fazlası lenfositten zengindir. Sıvının glukoz 
(<60mg/dl) ve pH (<7.30) değerlerinin düşük olması 
sitolojik ve plevra biyopsisi ile tanı koyma olasılığı-
nın yüksekliğine ve ileri evre hastalığa işaret eder (5). 
MPE’ların oluşumundaki başlıca mekanizma lenfatik 
drenajın obstrüksiyonuyla ilişkili olarak vasküler ge-
çirgenliğin artmış olmasıdır (6).

MPE varlığı genellikle kür sağlanamamış ileri evre 
malignite göstergesidir (7). Beklenen sağkalım süresi 
hastadan hastaya değişmekle birlikte, primer tümö-
rün histolojisi ve yeri, hastanın genel durumu ve bek-
lenen sağkalımı da gözönüne alınarak hastaya özgü 
palyatif bir tedavi planı yapılmalıdır. Hastanın perfor-
mansı, sağkalım beklentisi, onkolojik tedavisi, antiko-
agülasyon durumu, aile desteği ve kişisel istek, seçile-
cek tedavi yöntemini belirlemede çok önemlidir (7).

Tedavide ana hedefler, efüzyonun drenajı ile semp-
tomların rahatlatılması, yaşam kalitesinin düzeltilme-
si ve tekrar sıvı birikiminin önlenmesidir. Semptom-
suz olgularda acil müdahale gerekmese de efüzyon 
miktarının artabileceği ve tedavi gerektirebileceği 
unutulmamalıdır.

MPE’da tedavinin amacı, en az morbidite ile semp-
tomlarda kalıcı bir iyileşme sağlamak olmalıdır. Bu-
nunla birlikte hastanede kalış süresi mümkün ol-
duğunca kısa olmalı ve hastanın günlük aktivitesi 
kısıtlanmamalıdır. Böylece hastalarda sadece sistemik 
kemoterapinin küratif ya da uzun süreli palyasyon 
sağlama şansı olabilmektedir (7).

MPE’lu hastalarda genellikle kür şansı yoktur, tedavi 
daha çok palyasyon amaçlıdır. En belirgin semptom 
sıvının miktarı ile orantılı olarak akciğerde gelişen 
pasif atelektazi nedeniyle oluşan dispnedir. Dolayı-
sıyla tedavinin amacı dispnenin ortadan kaldırılmasır. 
Efüzyonun komplet ve kalıcı olarak kontrolü opti-
mum tedavi sonucunu verecektir. Seçilen tedavi yön-
temi hayat kalitesini korumalı veya arttırmalı, tedavi 
işlemi sonraki takip sürecinde hastaya sıkıntı verme-
melidir (8).

Tedavi seçenekleri:

• Torasentez

• Plevral kateter

• Tüp torakostomi ve kimyasal plöredez

• Plörektomi

• Plöroperitoneal şant

• Radyoterapi ve kemoterapi

• Suicide gen tedavisi

Torasentez

Daha çok tanısal amaçla kullanılsa da bazı hastalarda 
semptomatik rahatlamayı sağlamak için tekrarlanan 
torasentezlerle plevral sıvı boşaltılır. Uygun olanı to-
rasentez ile bir anda maksimum 20 mL/kg sıvı boşal-
tılmasıdır. Her 1000 mL sıvı drenajı total akciğer kapa-
sitesinde ortalama 400 mL’lik artış sağlar (9). 

Torasentez işleminin bir takım dezavantajları da var-
dır. Öncelikle torasentez sonrası semptomatik düzel-
me sağlansa dahi hastaların %98-100’ünde tekrar sıvı 
birikir (10). Bununla birlikte torasentez sonrası pnö-
motoraks, kanama, enfeksiyon ve sıvı lokülasyonu 
olabilir. Bu nedenle işlem sonrası mutlaka PA akciğer 
grafisi çekilmelidir. Reekspansiyon akciğer ödemine 
de dikkat edilmelidir (11). Enfeksiyon durumu, daha 
çok sık tekrarlayan torasentezler sonrası görülür, am-
piyem oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle her işlem 
öncesi steriliteye maksimum özen göstermek gerekir. 

Torasentez, daha çok genel durumun kötü ve sağka-
lım süresinin kısa olduğu düşünülen olgularda belirli 
aralıklarla efüzyonun boşaltılmasında tercih edilen 
bir yöntemdir (9, 10).

Tüp torakostomi

Plevral efüzyon drenajı için 28F veya 32F gibi geniş 
çaplı toraks tüplerinin kullanılması güvenli drenaj ola-
nağı sağlar (11). Drenaj miktarı, günlük 200 mL’nin al-
tına inene kadar tüp torakostomi sonlandırılmaz (12). 
Ancak enfeksiyon ve ampiyem gelişme riski sebebi ile 
çok uzun süre tutulması da önerilmez. Gerektiğinde 
kimyasal plöredeze izin vermesi tüp torakostominin 
avantajlarındandır.

Tüp torakostomi sonlandırıldıktan sonra hastaların 
%80’inde plevral efüzyon 1 ay içinde tekrarlar. Bu ne-
denle 3 aydan daha uzun süre yaşam beklentisi olan 
hastalar için tüp torakostomi uygun bir tedavi seçe-
neği olabilir (13, 14).

Küçük çaplı drenaj kateteri

Malign plevral efüzyonların semptomatik tedavisin-
de küçük çaplı drenaj kateterleri (10F-14F) oldukça 
etkili olup, tüp torakostomiye göre daha kolay takılır 
ve daha konforludur. Kateter seçiminde kalibrasyon, 
uzunluk, hidrofilik kaplı olması, pigtail kilit sistemi ile 
ilgili özellikler dikkate alınır. 

Kalıcı intraplevral kateter

Plöredez işlemlerinin başarısız kaldığı inatçı plevral 
efüzyonlarda ve akciğerin ekspanse olmadığı hapsol-
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muş akciğer tablosunda kalıcı plevral kateterler tercih 
edilebilir. Herhangi bir plöredez gerekliliği olmaksızın 
sıvının sürekli olarak drenajını sağlayan basit ve et-
kili bir yöntemdir. Kalıcı kateter, hastanın hastanede 
yatış süresini kısaltırken, hastanın kendi semptom 
kontrolünü yapmasına izin verir. Ayrıca katetere bağlı 
gelişen plevral inflamasyon plöredez oluşumuna da 
yardımcı olur. 

Lokal anestezi ile steril şartlarda silastik bir kateter 
(10-14F) ciltaltı tünel oluşturularak intraplevral aralı-
ğa yerleştirilir. İşlem sonrası gelişebilecek komplikas-
yonlar; plevral enfeksiyon, ampiyem, selülit, ağrı ve 
kateter malfonksiyonudur (15). 

Plöredez

Plevral boşluğu ortadan kaldırma işlemidir. Plevrada 
inflamasyon oluşturarak mezotel hasarı ve fibroblast 
proliferasyonunun stimülasyonu ile paryetal ve visse-
ral plevra yapraklarının birbirine yapışması sağlanır. 
Böylece tekrar plevral boşlukta sıvı birikmesi önle-
nerek semptomların ortadan kaldırılması hedeflenir. 
Plevral boşluğa sklerozan ajanların verilmesi ile kim-
yasal olarak veya abrazyon gibi mekanik yöntemlerle 
de plöredez uygulanabilir (16) . 

Kimyasal plöredez:

Hapsolmuş akciğer olmayan olgularda, malign efüz-
yonların kontrolünde en etkili yöntemlerden biri, tüp 
torakostomi ile plevral efüzyonun drene edilmesi 
sonrası kimyasal bir ajanın intraplevral mesafeye uy-
gulanmasıdır (17). Kimyasal plöredezte diffüz enfla-
matuar reaksiyon ile plevral fibrozis oluşturulması 
sonucu sıvı toplanmasının engellenmesi amaçlanır. 

Plöredez için ideal sklerozan ajan tartışmalı olsa da 
birçok çalışma talkın plevral boşlukta efüzyon nük-

sünü önlemede diğerlerine göre daha başarılı oldu-
ğunu göstermektedir. Bu nedenle günümüzde en 
çok tercih edilen sklerozan ajan talktır (2). Deneysel 
çalışmalar, mezotel hücrelerinin talk ile uyarılması 
sonucunda intraplevral fibrozis geliştirebilme kapa-
sitesine sahip olduğunu göstermiştir (2). Ayrıca talk, 
normal mezotel hücrelerinde yapmamakla birlikte 
malign mezotel hücrelerinde apoptoza neden olur 
ve plevral boşluktaki anjiogenetik dengeyi etkiler 
(2). MPE’da plöredez amaçlı kullanılacak olan talkın 
partikül boyutu >15mm ve asbest içermeyen formda 
olmalıdır. Göğüs tüpünden süspansiyon şeklinde sı-
kıştırılmış talk püresi şeklinde veya toraskoskopiden 
bir püskürtücü ile talk pudraj şeklinde uygulanabilir. 
Yapılan çalışmalar talk pudraj kullanımı lehine hafif 
bir üstünlük olduğunu gösterse de, sıvının kontrolü 
ve nüksü açısından her iki yöntem arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (18). Göğüs 
tüpünden talk uygulaması öncesi ağrı ve rahatsızlığı 
önlemek amacı ile tüp içinden lokal anestezik solüs-
yonu uygulanmalıdır.

Hapsolmuş akciğer ve beklenen yaşam süresinin 3 
aydan kısa olması plöredez uygulamasının kontrendi-
kasyonları olarak sayılabilir. İşlemden sonraki 30 gün 
içinde anlamlı efüzyon birikimi olmaması ise başarılı 
plöredez olarak tanımlanabilir (19).

Plöredezte sık kullanılan bir diğer sklerozan ajan tet-
rasiklinin ise mezotel hücrelerini uyardığı, fibroblast-
lara yönelik büyüme faktörünü serbest bıraktığını 
gösteren kanıtlar vardır ve bu durumun plevral fib-
rozun indüklenmesinde rol oynadığı belirtilmektedir 
(19). Tetrasiklin ile MPE’ların kontrolü için bildirilen 
başarı oranları %59-94 arasında değişmektedir (20).

Bleomisin, sklerozan etkili antineoplastik bir ajandır. 
Bazı çalışmalarda intraplevral aralığa uygulanması-

Resim 1. A. Over kanseri olan hastanın akciğer grafisinde sol hemitoraksta plevral efüzyon B. Aynı hastaya plevral 
kateter (pig tail ) takılıp efüzyonu drene edildikten sonraki grafisi (Yazarın kendi arşivinden alınmıştır.)

A B
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nı takiben %45 oranında sistemik emilime uğradığı 
rapor edilse de önemli bir şekilde myelosupresyona 
neden olmamaktadır (21). Plöredez başarı oranı %58-
85 arasındadır ve talk plöredeze bir üstünlüğü göste-
rilememiştir (22).

Plöroperitoneal şant

Hapsolmuş akciğer olgularında veya plevral efüzyo-
nun kontrol altına alınamadığı durumlarda alterna-
tif bir tedavi yöntemidir. Cilt altına yerleştirilen bir 
pompa ile plevral efüzyon, peritoneal boşluğa drene 
edilir. Pahalı olması ve hastanın şantı çalıştırmak için 
gün içinde defalarca pompalaması gerekliliği gibi de-
zavantajları dışında güvenilir ve etkin bir yöntemdir. 
Şant kanülünün kolayca tıkanabilmesi ve enfeksiyon 
riski diğer olumsuz faktörlerdir (23). 

VATS / Plörektomi

Genel anestezi altında, tek akciğer ventilasyonu ya-
pılır. VATS ile torakstaki sıvı aspire edilir, lokülasyonlar 
varsa kaldırılır ve plevral boşluk bütün hale getirilir, 

ayrıca akciğer ekspansiyonu kontrol edilir. Gerektiği 
takdirde plevradan biyopsiler alınabilir, frozen çalışı-
labilir (7). 

VATS esnasında plöredez amaçlı plevral abrazyon 
veya plevral yüzeye talk püskürtmek suretiyle kim-
yasal plöredez veya plörektomi işlemleri yapılabilir. 
Uzun sağkalım beklenen, genel durumu iyi olan an-
cak kimyasal plöredeze yanıt vermemiş hastalarda 
plevral abrazyon veya plörektomi etkili işlemlerdir. 

Günümüzde VATS ile yapılan paryetal plevranın so-
yulduğu plörektomi işlemi daha önce açık cerrahi 
(torakotomi) ile yapılmakta ve yüksek morbidite ve 
mortalitesi nedeniyle kaçınılmaktaydı. Bugün için 
ise açık cerrahi girişim diffüz malign mezotelyomada 
multimodal tedavi kapsamında ekstraplevral pnömo-
nektomi (EPP) veya plevral dekortikasyon için uygu-
lanmaktadır. Bu işlemin kemo-radyoterapi ile birlikte 
uygulandığı olgularda ortalama sağkalımın 14-28 aya 
ulaştığını bildiren çalışmalar olduğu gibi EPP yapıl-
mayan olgularda daha uzun sağkalım süresi bildiren 
yayınlar da mevcuttur (24).

Resim 2. A. Metastatik meme ca tanılı hastanın akciğer grafisinde bilateral plevral efüzyon B. Sağ hemitoraksa plörö-
ken, sol hemitoraksa tüp torakostomi uygulanarak kimyasal plöredez yapılmıştır. (Yazarın kendi arşivinden alınmıştır.)

A B

Resim 3. A. Plevral efüzyon drenajı sonrası sol hemitoraksta hapis akciğer görünümü. B. Plörektomi/dekortikasyon 
sonrası akciğer grafisi, plevra patolojisi pankreas kanseri olarak gelmiştir. (Yazarın kendi arşivinden alınmıştır.)

A B
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VATS ile dekortikasyon da yapılmaktadır. Özellikle 
loküle sıvıların geliştiği ve basit drenajla boşaltılama-
yan, tanısı tam konulamamış ve diğer yöntemlerin 
yetersiz kaldığı MPE olgularında sınırlı dekortikasyon 
VATS ile yapılabilir (18, 25).

Kemoterapi ve radyoterapi

Malign plevral efüzyonların tedavisinde sistemik 
kemoterapi çok etkili olmasa da, küçük hücreli akci-
ğer kanseri, lenfoma ve meme kanserinde gelişen 
MPE’ların tedavisinde etkinliği olabilir. Radyasyon 
pnömonisi gelişebilmesi nedeniyle akciğer kanserin-
de hemitoraksa radyoterapi yapılması kontrendike 
olsa da lenfoma gibi mediastinal lenf nodu tutulumu-
nun olduğu malignitelerde radyoterapi fayda sağla-
yabilir (26).

MPE tedavisinde çalışmaların devam ettiği tedavi 
yöntemlerinden birisi de intraplevral hiper termik 
perfüzyon kemoterapisidir (HIPEC). Hiperterminin 
hücre kültür modelinde tümörsidal olduğu ve ne-
oplastik olmayan hücrelere göre tümöral hücrelerde 
anlamlı bir şekilde daha çok ölümcül etkisi olduğu 
gösterildikten sonra peritoneal mezotelyoma gibi 
abdominal kanserlerin tedavisinde HIPEC tedavisiyle 
ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda standart 
tedavilere göre HIPEC tedavisinin anlamlı bir şekilde 
sağkalımı arttırdığı gösterilmesiyle MPE tedavisinde 
de intraplevral HIPEC kullanımıyla ilgili çalışmalar ya-
pılmaya başlanmış ve umut verici sonuçlar elde edil-
miştir (27, 28). 

Suicide gen terapisi

Bölgesel intraplevral gen tedavisi de denilebilir. Ge-
lişim aşamasında olmakla birlikte bu yöntemde ge-
nel yaklaşım; tedavi edici genin, aracı bir transfer 
kullanılarak kanser hücrelerinin içine sokulması ve 
tümördeki kontrolsüz hücre çoğalmasının durdurul-
masıdır. Ayrıca bazı hücre tipleri de genetik olarak 
manüple edilerek KT ve immünoterapinin etkisinin 
arttırılması sağlanır (29). E.Coli’nin sahip olduğu si-
tozin deaminaz/5-florositozin (CD/5-FC) sistemi bu 
amaçla kullanılmaktadır. Tümör hücresi içine yerleşen 
bu sistemde sitozin deaminaz enzimi antifungal bir 
ajan olan 5-florosiztozin’i 5-florourasile dönüştürerek 
kanser hücresini yok eder. Başka bir örnek de herpes 
simplex virüsün timidin kinaz genidir. Bu enzim, gan-
sikloviri gansiklovir monofosfata dönüştürerek, kan-
ser hücresi içinde gansiklovir monofosfatı trifosfata 
çevirip hücre ölümüne yol açar (30).

Sonuç olarak; ileri evre akciğer kanserinde ve diğer 
malignitelerde MPE yaygın bir bulgudur. Tedavisinde 
primer hastalığın değil, semptomların kontrol altı-
na alınarak hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
amaçlanır. Efüzyon miktarının azaltılması ve neden 
olduğu semptomların kontrol altına alınarak yaşam 
kalitesi ve sağkalımın arttırılması için efüzyonun eti-
yolojisinin ortaya konulması ve hasta tedavisinin 
özelleştirilmesi gerekir.

 (Yazı içindeki fotoğraflar Medeniyet Üniversitesi Göz-
tepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr Siyami Ersek 
GKDC Hastanesi arşivinden izin alınarak kullanılmış-
tır.)
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Malign Plevral Efüzyonlarda Primere Göre Yaklaşım
Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇOKPINAR

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD, Aydın

ÖZ
Plevral efüzyon yaklaşık 50 den farklı nedeni olduğunu düşünürsek tanı ve tedavisinin kolay olmadığı anlaşılacaktır. 
Malign plevral efüzyon da efüzyonların sadece bir grubunu içermekte olup tüm kanserli olgularda görülebilmektedir ve 
kötü prognostik faktördür. Malign hücreleri içeren eksudatif vasıfta sıvıdır. Metastatik hastalıkların sık görülen sonucu-
dur. Akciğer ve meme kanseri başta olmak üzere üzere ileri evre tüm kanserli olgularda görülebilir. Kötü yaşam kalitesi, 
morbidite ve mortalite ile ilişkili yaygın ancak ciddi bir durumdur. Son yıllarda moleküler çalışmaların ilerlemesiyle farklı 
tedavi seçenekleri gündeme gelmiştir. Ancak girişimsel ve minimal invaziv cerrahi girişimler ile olguların palyasyonu ve 
yaşam sürelerine katkı sağlamaktadır. Primer malignite tanısına göre yapılan işlemlerde çok farklılık olmasa da zaman 
zaman daha radikal girişimler yapılabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Malign plevral efüzyon, primer malignite, tedavi yaklaşımı, moleküler belirteçler

ABSTRACT
Considering that there are almost 50 different causes of pleural effusion, the diagnosis and treatment of pleural effusion 
is not easy. Malignant pleural effusion also contains only one group of effusions, and it can be seen in all cancer cases, 
including lung and breast cancer. It is a bad prognostic factor. It is exudative type of liquid that containing malignant 
cells. It is the common result of metastatic diseases. Poor quality of life is the common but serious situation associated 
with morbidity and mortality. In recent years, different treatment options have been brought with the improvements 
in molecular studies. The interventional and minimal invasive surgical interventions provide palliation and treatment of 
the cases and contributes to their lifespan. Although there is not much difference in the procedures performed accor-
ding to the diagnosis of primary malignancy, sometimes more radical interventions can be made.

Keywords: Malignant pleural effusion, primer malignancy, treatment approach, molecular makers

GİRİŞ
Malign plevral efüzyon (MPE) solid ya da hematolojik 
altta yatan bir malignitenin sonucu olarak plevral ara-
lıkta sıvı birikmesidir. MPE’ler hastalığın tanı anında 
ya da tedavi sırasında ortaya çıkmaktadır. Hangi aşa-
mada olursa olsun hastalığın progresif olduğunu gös-
terir. MPE’ler çoğunlukla; akciğer kanseri, kadınlarda 
meme kanseri, lenfomalar, olmak üzere diğer sistem 
tümörlerinde görülür Ama günlük pratiğimizde dış 
kulak yolu tümöründen, uterus karsinosarkomuna, 
parotis adenokarsinomuna kadar farklı tümörlerin 
efüzyona neden olduğu görülmektedir. Efüzyonların 
çok az kısmında primer tümör tanısı saptanamamak-
tadır. MPE’de klinik gözlemlerimiz sonucu ortalama 

yaşam süresi 6 aydır, ancak nadir olgularda 5 yıllık 
survey sağlanabilmektedir. Onkoloji kliniklerinin 
çok yoğun olduğu merkezlerde gerek klinikler arası 
konsültasyonların gerekse acil servis başvurularının 
en önemli nedenlerinden biridir. Dispne en önemli 
semptomdur ve büyük çoğunlukla hızlıca müdahale 
etmek gerekir. Ancak görüntüleme yöntemlerinin ne-
redeyse tümü ayırıcı tanı (atelektazi, kitle, diyafragma 
elevasyonu, ileri derecede kalınlaşmış plevra gibi) ve 
müdahale gerekliliğinde kullanılması gerekebilir. Aksi 
takdirde mevcut progresif hastalık yapılacak müdaha-
le için istenmeyen kompikasyonlarla sonuçlanabilir. 

MPE’ye en sık, malign hücrelerin visseral plevraya 
doğrudan veya hematojen olarak yayılması ve par-

Sorumlu Yazar: Dr. Öğr. Salih ÇOKPINAR, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD, Aydın
e-mail: salihcokpinar@hotmail.com
Tel: 5079874233
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yetal plevraya sekonder yayılmayla olur, ancak aynı 
zamanda doğrudan tümör invazyonundan veya 
paryetal plevraya hematojen yayılımdan da kaynak-
lanabilir. Malignite ayrıca doğrudan plevral tutulum 
olmadan plevral efüzyona neden olabilir. Paramalign 
efüzyon olarak bilinen bu durum, obstrüktif pnömo-
ni, pulmoner emboli, lenfatik mediastinal obstrüksi-
yon ve superior vena kava sendromu gibi çeşitli me-
kanizmalardan kaynaklanabilir (1). Light kriterlerine 
göre eksudatif karakterde sıvıdır. Bu nedenle ayrıcı 
tanıda eksuda yapan nedenlerden ayrımının dikkat-
lice yapılması gerekir. Efüzyonlar genellikle seröz va-
sıfta koyu sarı renklidir. Ancak bazı vakalarda hemora-
jik olduğu görülmektedir ve hemorajik sıvılar büyük 
oranda malignite göstergesidir. Genellikle vasküler 
yapıların doğrudan tümör invazyonu, obstrüksiyonu, 
tümöre bağlı anjiyogenez veya vazoaktif sitokinler ve 
kemokinlere bağlı artmış vasküler permeabiliteden 
sonra gelişir (2). Vasküler endotelyal büyüme faktö-
rü (VEGF) endotelyal hücreler için güçlü bir büyüme 
faktörüdür ve MPE oluşumunda anahtar bir aracı ol-
duğuna inanılmaktadır. Aslında, MPE’nin, inflamatu-
var efüzyonlardan önemli ölçüde daha yüksek VEGF 
seviyeleri içerdiği gösterilmiştir (3). Ayrıca, hemorajik 
efüzyonlar hemorajik olmayanlardan önemli ölçüde 
daha yüksek VEGF seviyeleri göstermiştir (3). Yakın 
zamanda yapılan prospektif bir çalışmada, MPE’deki 
eritrosit sayısı ile VEGF değerleri arasında anlamlı 
bir pozitif korelasyon bulunmuştur; buna ek olarak, 
plevral sıvıdaki yüksek VEGF seviyeleri, hastanın ha-
yatta kalmasının önemli bir negatif öngörüsüdür (4). 
Plevral adezyonların, enfeksiyon, malignite ve travma 
dahil olmak üzere çeşitli inflamatuvar uyaranlara ya-
nıt olarak plevral boşlukta geliştiği düşünülmektedir. 
Plevral inflamasyon, doku yeniden şekillenmesine ve 
plevral fibrozise yol açan bir dizi hücresel süreç başla-
tan sitokinler ve inflamatuvar hücreler çok sayıda kol-
lajen sentezine neden olur. TNFve TGF (transforming 
büyüme faktörü) plevral inflamasyon ve fibrozun 
patogenezinde kuvvetle yer alan sitokinlerin örnek-
leridir. Sitokin kaynaklı plevral hasar ve mikrovasküler 
geçirgenliğin artması sonucu, hem fibrinolitik siste-
min bileşenleri hem de fibrinolitik sistemin inhibi-
törleri bir pıhtılaşma kaskadı başlatılır. Plazminojen, 
plazminojen aktivatörleri ve plazminojen aktivatör 
inhibitörleri (PAI-1 ve PAI-2), inflamatuvar plevral sıvı-
larda kolayca saptanabilir (5). Altta yatan intraplevral 
inflamatuvar ve prokoagülasyon yanıtlarının derece-
sinin ölümcül tromboembolik hastalığa yol açıp aç-
mayacağı MPE’de kısa süreli olan sağkalımı daha da 
kötüleştirebileceği gösterilmiştir (6).

TANI
Semptomatik hastalar ya da kontrol başvurularında 
plevral efüzyonun tanısında öncelikle direk grafi çe-
kilir. Direkt grafide ‘Damoiseau’ hattı adı verilen açık-
lığı yukarı doğru bakan konkav hat vardır. Patogno-
monik bulgu olan bu bulgu olmadığı zaman toraks 
ultrasonografisi ya da bilgisayarlı toraks tomografi ile 
değerlendirilme yapılabilir. Malignite hastalarının ya-
pılan takiplerinde PET-CT (pozitron emisyon tomog-
rafi) kullanılmaktadır. PET-CT de plevral nodüler veya 
kitlelerin tutulumu ya da sıvının tutulumu görülebil-
mektedir. Mevcut bulgulara göre girişimsel işlemler 
tanı yada tadavi için hızlandırılabilir ve planlanabilir. 
Malign plevral efüzyon tanısı alan olgularda tanısal 
ve tedavi amaçlı torasentez ile başlayan girişimsel iş-
lemlerden torakotomiye kadar giden işlemler olabilir. 
İlk prosedür torasentezdir. Torasentez fizik muayene 
bulguları ve görüntüleme bulguları eşliğinde yapıla-
rak tanısı için sitolojiye gönderilir. MPE’nin görüldüğü 
onkolojik vakalarda ilk torasentezin tanısal duyarlılığı 
tümör tipine bağlıdır. Sarkom, baş ve boyun malig-
niteleri, renal kanser ve mezotelyoma hastalarında 
duyarlılık düşüktür; meme ve pankreas kanseri olan 
hastalarda duyarlılık yüksektir. Duyarlılığı düşük olan 
tümörlerde hastaları torakoskopi ya da görüntüleme 
yöntemleri eşliğinde biyopsiye yönlendirmek erken 
tanı için daha uygun olacaktır. Serbest DNA (cfDNA) 
gibi gelecekteki çalışmalar, bu klinik uygulama ala-
nındaki bilgimizi artırabilir ve MPE şüphesi olan has-
talarda tanının duyarlılığını artırabilir (7). Torasentez 
yapılan olgularda tümör tipi olarak adenokarsinom 
tanısı diğer tiplere göre daha sık tanı almaktadır (7). 
MPE hücresel tanıda sitoloji yeterli olmakla beraber 
hücre bloklarının kullanımı olabilir. Günlük pratiği-
mizde immünositokimya ve moleküler testler için 
kullanılabildiği için plevral sıvı sitolojisinin kapsamlı 
değerlendirilebilmektedir. 

Son yıllarda MPE tanısında biyobelirteçler kullanıl-
maktadır. Mezotelin, CEA, CA15-3, CA125, CYFRA 
21-1, immun hücrelerinin yüzeyindeki reseptörler 
(makrofajlarda CD163 +), hücre dışı matriks protein-
leri (OPN, fibulin-3), RNA/DNA seviyeleri ve sekansı 
gibi belirteçler kullanılmaktadır. Ancak kullanımı bu-
gün oldukça sınırlıdır ve daha çok çalışmaya ihtiyaç 
vardır (8).Torasentez ile sonuç alınamayan olgularda 
kapalı ya da USG veya BT eşliğinde transtorasik plev-
ra biyopsisi, medikal torakoskopi ve VATS ile tanısal 
girişimsel işlemler yapılabilir. Torakoskopi ile sonuca 
ulaşma olasılığı oldukça yüksektir. Torakoskopi sıra-
sında oldukça yüksek miktarda sıvı drenajı, plevrada-
ki anormal bulguların değerlendirilmesi sonucunda 
alınacak biyopsinin sonuca katkısı oldukça yüksektir. 
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Plevradaki anormal bulgular normal vasküler görü-
nümde kayıp, multipl sedefimsi beyaz renkli odaklar, 
renk solukluğu, plevral kitleler ya da nodüllerin görül-
mesidir. 

PROGNOZ
MPE kötü prognoz kriteridir. Prognoz belirlemede 
LENT ve PROMİSE olmak üzere iki skor kullanılmak-
tadır. LENT skorunda plevral sıvı laktat dehidrojenaz 
seviyeleri, performans durumu, serum nötrofil-len-
fosit oranı ve tümör tipi bakılmaktadır. Bir diğeri son 
zamanlarda geliştirilen ve onaylanan PROMISE pu-
anı risk sınıflandırmasıdır. Plevral sıvı biyobelirteçi 
(TIMP1:Tissue Metalloproteinaz 1 inhibitörü) ile klinik 
faktörler; yani kemoterapi öyküsü veya radyoterapi, 
serum hemoglobin, serum C-reaktif protein, serum 
lökosit sayısı, performans durumu ve tümör tipi ba-
kılarak değerlendirilir (9). Bielsa ve arkadaşlarının 
yaptığı çalışmada tümör tipinin ve plevral efüzyonun 
bazı biyokimyasal özelliklerinin (pH ve protein ve lak-
tat dehidrogenaz konsantrasyonları) MPE hastaların-
da sağkalımı etkilediğini göstermiş. Plevral sıvıdaki 
pH’nın (7.35’ten düşük) ve glikoz seviyelerinin (60.0 
mg / dL’den düşük), yaygın hastalık nedeniyle plevral 
kanserli hastalarda daha kötü sağkalım için risk fak-
törleri olduğu sonucuna varmışlardır.

MPE’DA PRİMER TÜMÖRLER

1-Akciğer kanseri

Akciğerin skuamöz hücreli karsinomu (SCC) erkekler-
de MPE’nin en yaygın nedenidir. Akciğer kanserli tüm 
hastaların %8-15’inde başlangıçta MPE, %40-50’sinde 
hastalık sırasında görülür. MPE olguların %90’ında 
ipsilateral, %10’unda bilateral veya kontralateral ola-
rak ortaya çıkar (10). SCC’de tümör hücreleri doğru-
dan plevraya girer (10). Bu MPE’li hastaların 5 yıllık 
ortalama yaşam süreleri oldukça azdır. Terapi seçimi 
epidermal büyüme faktörü (EGFR) durumuna da-
yanmaktadır (10). Mutasyon durumu primer tümör 
örneklerinden belirlenir, çünkü MPE dahil metastaz-
larda bulunan tümör hücrelerinin primer dokudan 
farklı moleküler özelliklere sahip olduğu kanıtlanmış-
tır (11). 

Akciğer kanserinde MPE varlığı TNM sınıflamasının 
8. versiyonuna göre M1a olarak belirtilmiştir. Bu ne-
denle hastalar evre 4 tür, inopearabldır. Genel yakla-
şım plevral efüzyon drenajı ve plöredezis sağlanarak 
onkolojik tedavi ile yaşam süresinin uzatılması ve 
palyasyonun sağlanmasıdır. Ancak son yıllarda yete-

rince çalışma olmamasına rağmen MPE olan N0 ve N1 
olgularda debulking cerrahisi ve intratorasik kemo-
terapi uygulanmaktadır. Debulking cerrahisi, wedge 
rezeksiyonundan pnömonektomi ve plörektomiye 
kadar yapılmaktadır. Sonuçlar bu operasyonları teşvik 
etmektedir. Ancak yeterince meta analiz bulunma-
maktadır (12).

Plevral drenajdan sonra akciğerleri yeniden genişle-
yen iyi performans durumuna sahip çoğu hasta için, 
MPE olmayan hastalarda olduğu gibi sistemik ke-
moterapi önerilir. Bevacizumab gibi bir anti-vasküler 
endotelyal büyüme faktörü (VEGF) antikoru içeren 
bazı kemoterapötik rejimler, umut verici bir etkinlik 
ve yüksek bir MPE kontrol oranı göstermiştir (13). Bu 
eğilim, sitotoksik ajanlardan daha yüksek etkinliğe 
sahip olan moleküler hedef ilaçlarda da gözlenmiştir. 
EGFR-tirosin kinaz inhibitörleri (TKI) uygulanan EGFR 
mutasyona uğramış küçük hücreli dışı akciğer karsi-
nomu (KHDAK) hastalarını inceleyen son çalışmalar, 
başlangıçta MPE varlığının daha kısa progresyonsuz 
sağkalım ve genel sağkalım ile ilişkili olduğunu gös-
termiştir (14). Bu bulgular MPE varlığının bazı ajanla-
rın etkinliğinin güçlü bir negatif prediktif değerinin 
olabileceğini düşündürmektedir. Birkaç çalışma PD / 
PD-L1 check point inhibitörlerinin etkinliğinin çeşitli 
hasta özellikleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. EGFR 
mutasyonu, hiç sigara içmeyen bir durum ve kötü bir 
performans durumu, EGFR wild tip, sigara içen duru-
mu ve iyi bir performans durumu ile karşılaştırıldığın-
da PD 1/PD -L1 check point inhibitörlerinin daha dü-
şük etkinliği kötü prognoz ile ilişkili bulunmuştur (15).

2-Meme kanseri

Meme kanseri en sık kemik, karaciğer, beyin ve akci-
ğerlere metastaz yapar. MPE, meme kanserli hasta-
ların %2-11’inde görülür, en yaygın olarak tek taraflı, 
ipsilateraldir ve kötü bir prognostik işarettir. İlk tanı-
dan yıllar sonra ortaya çıkabilir. 17. ve 21. yılında Kli-
niğimizde tanı koyduğumuz olgularımız bulunmakta-
dır. Lenfatik damarlar yoluyla plevral boşluğa yayılır. 
MPE en çok triple negatif meme kanserinde (TNMK) 
yaygındır. TNMK hızla ilerler, sıklıkla metastaz yapar 
ve tüm meme tümörlerinin alt tiplerinin en agresif 
olanıdır. Dahası, hormonal ve hedefe yönelik tedavi 
standart tedavi seçenekleri değildir. Metastazlar ilk 
tanıdan sonra ikinci ve üçüncü yıl arasında en sık gö-
rülür. Metastazlar sıklıkla mutasyonlara ve moleküler 
değişikliklere uğrar. Bu nedenle, en uygun tedavi için 
ek biomoleküler değerlendirme gereklidir (16). 
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3- Over kanseri

Malign epitelyal yumurtalık tümörleri, Uluslararası Ji-
nekoloji ve Obstetrik Federasyonu (FIGO) yönergeleri-
ne göre sınıflandırılır. Pozitif sitoloji ile plevral efüzyon 
evre FIGO IVA olarak kabul edilir. Lokalize hastalığı 
olan hastalar için 5 yıllık survey sistemi %92 iken, FIGO 
IV evre hastalığı olan hastaların surveyi %20’den az-
dır. Olguların %33-53’ünde peritoneal yayılım görülür 
(17). Over tümör hücreleri doğrudan diyafram, plöro-
peritoneal veya hematojen yoluyla plevral boşluğa sı-
zar (18). Over kanseri nedeniyle oluşan MPE hastaları, 
farklı kanser türünden olan hastalarla karşılaştırıldı-
ğında, ilk tanıdan 21 ay sonra en uzun sağkalım ora-
nına sahiptir (19). MPE olguların %77’sinde ipsilateral, 
%23’ünde bilateral olarak görülür. CA-125 ve CA-15-3 
belirteçlerinin daha yüksek olduğu görülür. Son otuz 
yılda, ileri epitelyal over karsinomu olan hastalarda en 
önemli prognostik faktörlerden birinin ilk ameliyatta 
optimal abdominal sitoredüksiyon yapılan hastalar 
olduğu tespit edilmiştir (20). Bu fayda aynı zamanda 
Evre IV epitelyal over karsinomu olan hastalarda da 
gösterilmiştir. Tanı sırasında malign plevral efüzyon 
olan ancak karın dışında bulky hastalık kanıtı bulun-

mayan hastalar genellikle optimum abdominopelvik 
debulking amacıyla ameliyat edilir (21).

4-Lenfoma

MPE, non-hodgkin lenfoma (NHL) hastalarının%16-
20’sinde görülür. Efüzyon sıklıkla sol tarafta oluşur. 
NHL’ya bağlı MPE’a en yaygın olarak yaygın dev hüc-
reli B lenfoma (%60) ve %20’sinde foliküler lenfoma 
neden olur. Patofizyolojik etki mekanizmaları plevral 
boşluğun doğrudan infiltrasyonu; pulmonal ve me-
diastinal lenf nodlarının infiltrasyonu ile lenfatik obs-
trüksiyon ve duktus torasikusun tıkanmasıdır (22).

Hodgkin lenfoma (HL), MPE ilk tanı anında %10-30 
HL hastalarında, hastalık progresyonu sırasında ge-
liştirdiği hastaların %60’ında görülür (22). Lenfomalar 
çocuklarda MPE oluşumunun en yaygın nedenidir ve 
plevranın primer lenfoma vakalarında da ortaya çı-
kabilir (23). Primer lenfoma tüm lenfomaların %7’sini 
oluşturur. Kötü bir prognostik işarettir ve genel sağ 
kalım 3-6 aydır. MPE ve lenfoma hastalarının 1/3’ünün 
kemoterapiye dirençli olduğu da gözlenmiştir (24).

Resim 1. Sağ memede dev tümörü olan 36 yaşında kadın hasta, MPE ve karaciğer metastazlı olguya 3 ay sonra sağ 
hemitoraksa kateter torakostomi ve plöredezis uygulandı. Antikanser tedavi ile 2. yılında minimal efüzyon izlendi 
(Yazarın kendi arşivinden alınmıştır).

Resim 2. 64 yaşında kadın olgu, sağ hemitoraksa yapılan torakoskopi sonrasında over karsinomu tanısı aldı. Sonraki 
süreçte sol hemitoraksa kateter torakostomi uygulandı. İkinci yılında antikanser tedavi ile akciğerler ekspanse olarak 
izlenmektedir (Yazarın kendi arşivinden alınmıştır).
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5-Plevranın Malign Mezotelyoması

Epiteloid alt tipi en yaygın olanıdır (%60-80) ve 13.1 
aylık bir işletim sistemi ile en iyi prognoza sahiptir. 
Sarkomatoid alt tipi ise 4-6 aylık bir genel sağkalım 
ile en kötü prognoza sahiptir (25). MPE tüm malign 
plevral mezotelyoma olgularının %54-90’ında görü-
lür ve erken evrede oluşur (26). Efüzyon biyolojik ola-
rak aktiftir, tümör hücrelerini kemoterapiden korur ve 
tümör büyümesini indükler. Kesin histolojik tanı ge-
rektiğinde torakoskopi veya BT eşliğinde ile biyopsiler 
konmaktadır (27).Mezotelyomada MPE varlığında uy-
gulanan yöntemler tüp torakostomi ve talk plörede-
zis, VATS ile talk pudraj, VATS ile sınırlı plörektomidir. 
Kronik drenaj kateterleri ile otoplöredezis sağlanmak-
tadır (28).

TEDAVİ
VATS (kimyasal ya da mekanik plöredezis, plörekto-
mi), torakotomi ile plörektomi ve plöredezis, küçük 
çaplı drenaj kateterleri, tüp torakostomi, kalıcı plevral 
kateterler, plöroperitoneal şant ve plöredezis (uygu-
lanan drenaj yöntemi ile) genel tedavi yaklaşımlarıdır 
(Tablo). Tedavi yaklaşımının şeklini belirleyen faktör-
ler hastaların performansı, yaşam beklentisi ve süresi, 
komplikasyon görülme olasılıklarıdır. Öngörülen sağ-
kalım süresi, MPE için en uygun intraplevral tedavinin 
belirlenmesine yardımcı olabilir (örn., kalıcı kateter-
lerle plörodezis ve kronik drenaj). MPE hastalarının 
tedavisi için bazı kemoteröpatik ilaçları (bleomisin vs) 
içeren çeşitli seçenekler vardır. Tüm prosedürlerin her 
biri dispneyi başarıyla hafifletebilir, ancak birçoğu-
nun komplikasyon olasılığı bulunmaktadır. Beklenen 
sağkalım kısa olduğunda, daha az invazif prosedürler 
düşünülmelidir (örn. semptomları hafifletmek için 
tekrarlayan torasentezler, küçük çaplı kateterler vs)

Plöredezis; plevral sıvının sürekli üretilip salgılandığı 
plevral boşluğun yok edilmesini ifade eder. Tipik ola-
rak bir sklerozan maddelerin intraplevral uygulama-
sıyla kimyasal olarak elde edilir. Uygulama, talk veya 
doksisiklin gibi maddelerin bir göğüs tüpü yoluyla 
veya insüflasyon/pudraj şeklinde tıbbi/cerrahi tora-
koskopi sırasında intraplevral aralığa verilmesidir. Her 
ne kadar kesin mekanizması bilinmiyor ise de kimya-
sal plörodezis paryetal ve visseral plevral tabakalar 
arasında fibrozise yol açan inflamatuvar bir reaksiyon 
oluşturmak içindir. Veriler ayrıca talkın anjiyogenezi 

inhibe edebildiğini ve normal plevral mezotelyal hüc-
releri korurken tümör hücrelerinin seçici apopitozunu 
indükleyebildiğini göstermektedir. Gelecekteki araş-
tırmalar artan plevral sıvı oluşumundan sorumlu me-
kanizmalar ve ayrıca üretimi azaltma ve/veya rezorp-
siyonu artırma mekanizmalarını moleküler düzeyde 
ortaya koyacaktır (29).

Kalıcı plevral kateter (KPK) yerleştirilmesi, hastaya 
tekrarlayan torasentez girişimlerini, buna bağlı olu-
şabilecek komplikasyonları ve hastaneye başvuruyu 
azaltmıştır. KPK yerleştirilen olguların yaklaşık yarı-
sında “otoplöredez” görülmüştür. Bu sayede plevral 
efüzyonun tekrar etmesi azalmış semptomları gerile-
yen hastalarda KPK sonlandırılmıştır. Yaşam kalitesin-
deki eşdeğer iyileşmeler nedeniyle tercih edilen bir 
yaklaşım haline gelmiştir. Kalıcı plevral kateterlerde 
en çok görülen komplikasyonlar, enfeksiyon (selülit 
ve ampiyem), kateter dislokasyonu, drenajın azalma-
sı (kateterin tıkanması veya sıvı lokülasyonu), ağrı ve 
pnömotorakstır (30).

Sonuç olarak, MPE yaklaşım algoritmaları son bulgu-
lar eşliğinde önemli ölçüde ilerlemiştir. Bununla bir-
likte, progresif malignite göstergesi olan hastalarda 
hala ciddi bir tıbbi durumdur. MPE’nin patofizyolojik 
mekanizmaları alanındaki son bulgular, hastalığın 
dinamikleri ve prognozunda moleküler faktörlerin 
ve mutasyonların rolü oldukça kötü olan patolojide 
önemli yol katedilmesine yol açmıştır. Ancak, bireysel 
bir hasta yaklaşımı hala gereklidir. Onkolojik hastalık-
larda MPE’nin patofizyolojik mekanizmalarının daha 
iyi anlaşılması ile hedefe yönelik tedavi ve immuno-
terapi uygulamaları sonucunda yakın gelecekte, MPE 
hastaları için daha iyi prognoz sağlanacaktır.

Eve Götürülecek Mesajlar:

• MPE multidispliner bir yaklaşım gerektirir. 
• Olgulara yapılacak olan girişimlerde minimal 

invaziv yöntemler tercih edilmelidir. 
• Primer hastalığa göre zaman zaman debulking 

tedaviler yapılabilmektedir 
• Hastanede yatış süresini kısaltan, hastaneye 

başvuruları azaltan ve olgulara tekrarlayan gi-
rişimleri azaltıcı yöntemler olguların klniğine 
göre uygulanmalıdır. 

• Moleküler patolojideki tanı ve buna bağlı teda-
vi yöntemleri gündemde tutulmalıdır.
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Malign Plevral Efüzyonlarda Plöredez ve Sonuçları
Doç. Dr. Ahmet Bülent KARGI

VM Pendik Medikalpark Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Pendik-İstanbul

ÖZET
Plörodezis, tekrarlayan plevral efüzyon veya pnömotoraksı önlemek için plevral boşluğun çeşitli yollarla obliteras-
yonudur. Başlıca endikasyonu malign plevral efüzyonlardır. Plörodezis için ön şart, efüzyonun tam boşaltılıp, plevral 
yaprakların temas etmesidir. Kimyasal plörodezis için tetrasiklin, otolog kan, povidon-iodin, bleomisin gibi birçok ajan 
denenmesine karşın en etkilisi talk ile yapılandır. Kimyasal plörodezis, benzer başarıda iki teknikle uygulanır: Direkt uy-
gulama; torakoskopi veya açık cerrahi esnasında pudralama şeklinde veya tüp içerisinden yatak başında talk bulamacı, 
povidon-iodin veya tetrasiklin gibi sıvı ajanların uygulanması. İki prosedür arasındaki seçim, hastanın kondüsyonuna 
ve klinisyenin tercihine göre değişir. Torakoskopi sırasında plevral malignite tespit edildiğinde, talk pudraj uygulanmalı; 
genel anestezi alamayacak, Karnofsky skoru düşük, tanı problemi olmayan hastalarda ise drenaj yapılıp tüp içerisinden 
bulamaç uygulama tercih edilmelidir. Glukokortikoid ve NSAID tedavisinin kimyasal plörodezisten önce azaltılması veya 
kesilmesi önerilir. Kimyasal plörodezisin en sık görülen yan etkileri ağrı, ateş ve gastrointestinal semptomlardır. Daha 
nadir olarak solunum yetmezliği, kardiyovasküler komplikasyonlar, sistemik inflamatuar reaksiyonlar ve ampiyem gö-
rülür. Yan etkileri azaltmak için, 5 gramdan fazla talk kullanılmaması, bilateral plörodez yapılmaması, geniş biyopsi veya 
abrazyondan sonra plörodezden kaçınılması önerilir. Bilhassa ekspansiyon kusuru olan hastalarda kalıcı plevral kateter 
uygulaması ile daha kısa yatış, daha az tekrarlama nedeniyle uygun olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Dispnesi 
olmayan hastalarda erken plörodez önerilmez.

Anahtar kelimeler: plörodezis, malign plevral efüzyon, talk, povidon-iodin, talk pudraj, talk bulamaç

ABSTRACT:
Pleurodesis is a procedure of obliterating of the pleural space in various ways to prevent recurrent pleural effusion or 
pneumothorax. Its main indication is palliation of malignant pleural effusions (MPE). For a successful pleurodesis, the 
effusion must be wholly drained and the pleural symphysis should be provided. Although many agents (tetracycline, au-
tologous blood, povidone-iodine, bleomycin etc.) have been tried for chemical pleurodesis, talc stands out as the most 
effective one. Chemical pleurodesis can be applied with two techniques with similar success rates: Direct application; 
talc insufflation (poudrage) during thoracoscopy or open surgery, Application through the chest tube: administration 
of liquid agents such as talc slurry, povidone iodine or tetracycline at the bedside. The choice of procedure depends on 
the patient’s condition and the clinician’s preference. When pleural malignancy is detected during thoracoscopy, talc 
poudrage should be applied. In patients who have risk for general anesthesia, have low Karnofsky score, and have no 
diagnostic problems, a tube drainage and then application of slurry through the chest tube should be preferred. It is 
recommended that glucocorticoid and NSAID therapy be reduced or discontinued prior to chemical pleurodesis. The 
most common side effects of chemical pleurodesis are pain, fever, and gastrointestinal symptoms. More rarely, respira-
tory failure, cardiovascular complications, systemic inflammatory reactions and empyema can also be seen. To reduce 
side effects, it is recommended not to use more than 5 grams of talc, avoid bilateral pleurodesis, and avoid pleurodesis 
after extensive biopsy or abrasion. It should be kept in mind that it may be appropriate, especially in patients with ex-
pansion failure, due to the shorter hospital stay and less recurrence rates with permanent pleural catheter application. 
Prophylactic pleurodesis is not recommended in patients without dyspnea.

Keywords: pleurodesis, malign pleural effusion, talc, povidon-iodin, talc poudrage, talc slurry
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GİRİŞ: 
Plörodezis tekrarlayan plevral efüzyon veya pnömo-
toraksı önlemek için plevral boşluğun çeşitli yollarla 
obliterasyonudur. İntraplevral sıvının veya havanın 
boşaltılmasından sonra ya kimyasal tahriş edici ajan 
uygulanması, ya plevral yüzeylerde mekanik aşınma 
(abrazyon) ya da (kısmi) plörektomi gerçekleştirerek 
enflamasyon oluşturulur ve fibrozis uyarılmış / başla-
tılmış olur. 

Sklerozan bir ajan verilmeden de plörodezisin indük-
lenebildiği bir seçenek olan kalıcı tünelli plevral ka-
teter yerleştirilmesi de mekanik bir işlem olarak de-
ğerlendirilebilir. Plörodez işlemi bir kimyasal irritan 
ajanla yapılırsa kimyasal plörodezis olarak isimlendi-
rilir (1, 2).

ENDİKASYONLAR: 
Kimyasal plörodezis;

• Tekrarlayan malign plevral efüzyonlar (MPE), 

• Refrakter malign olmayan plevral efüzyonlar 

• Tekrarlayan ve primer ve sekonder spontan pnö-
motoraks palyasyonunda endikedir.

MPE, kimyasal plörodezis için en yaygın kabul gören 
endikasyondur. MPE drenajına alternatif olarak onko-
lojik tedavilerin kullanımını destekleyen hiçbir kanıt 
yoktur (1).

MPE’li hastalara plörodezis uygulamadan önce kli-
nisyenler, herhangi bir dispne nedenini (pulmoner 
emboli, hava yolu tıkanıklığı, kalp yetmezliği, radyas-
yon pnömonitisi vb.) ekarte etmelidir. Ortalama sürvi 
meme kanseri ve hematolojik malignensilere sekon-
der olan MPE’lerde biraz daha fazla olmakla beraber 
tanı anından itibaren 4 aydır (1, 2). Benign efüzyon-
lar için birincil tedavi altta yatan nedenin tedavisidir. 
Refrakter veya tekrarlayan benign plevral efüzyonlar 
bazen kimyasal plörodez gerektirir; ancak son yıllar-
da uzun süreli tünelli plevral kateter ile tedavi alter-
natif bir yaklaşım haline gelmiştir (3). Konjestif kalp 
yetmezliği (KKY), kronik böbrek yetmezliği, kronik 
ambulatuvar periton diyalizi, sarı tırnak sendromu, 
şilotoraks, lupus plörezisi gibi non-malign plevral 
efüzyonu olan hastalarda da kimyasal plörodezis ile 
başarılı sonuçlar bildirilmiştir (4). 

Refrakter malign olmayan plevral efüzyonu olan has-
taların yönetimi ve pnömotoraksta kimyasal veya me-
kanik plörodezisin kullanımı bu kitabın konusunun 
dışındadır. 

PLEVRAL DRENAJ PROSEDÜRÜ:
Plörodezis için ön şart, plevral efüzyonun tam olarak 
boşaltılması, plevral yaprakların karşı karşıya temas 
etmesi yani akciğerin ekspanse olmasıdır. Plevra dre-
najı başlıca dört yolla yapılabilir:

1. İnce plevral kateterler: PleurocanTM, PleurocathTMvb. 
ile pigtail gibi küçük çaplı (8-14 Fr) kateterlerdir. Lo-
kal anestezi altında yatak başında dahi uygulamaya 
ve ambulatuvar takibe uygundurlar. 

2. Tüp torakostomi; 20-32 F toraks tüpleri ile standart 
boşaltma işlemidir. 

3. Kalıcı tünelli kateter; (RocketTM Indwelling Pleural 
Catheter-Kalıcı Kateter), 16 Fr çaplı ve ayları bulan 
uzun süreli drenaja uygun silikon kateterlerdir. Ül-
kemiz için görece yüksek maliyeti ve sosyal güven-
lik kurumunun geri ödeme kapsamında olmaması 
dezavantajlarıdır.

4. Açık cerrahi veya video yardımlı torakoskopik cer-
rahi (VATS): şüphesiz plörektomi ve dekortikasyon 
MPE kontrolünde oldukça etkilidir ancak malign 
mezotelyoma dışında tedavi amacıyla kullanılması 
önerilmez (1-6).

Küçük çaplı kataterlerin büyük çaplı (24 ila 32 Fr) göğüs 
tüplerine göre göreceli avantajları ve dezavantajları 
vardır. 12 F ile 24 F göğüs tüplerini karşılaştıran bir ça-
lışmada, daha ince çaplı tüp ile ağrıda düşük bir avan-
taja karşın plörodez başarısında anlamlı oranda azalma 
gösterilmiştir. Bu sebeple MPE durumunda plörodezis 
düşünülerek mümkün olabildiğince ince çaplı kateter-
lerle drenaj tercih edilmemelidir (7). 

KİMYASAL PLÖRODEZ İÇİN KULLANILAN 
BAŞLICA AJANLAR: 
Plörodezin tarihi 1901 yılına kadar uzanır. İsviçreli cer-
rah Lucius Spengler, viseral ve paryetal plevra arasını 
yapıştırma amacıyla hipertonik glikoz çözeltisi kulla-
narak ilk prosedürü gerçekleştirdi. 1906’da aynı yazar 
%0.5 gümüş nitrat çözeltisinin kullanılmasını önermiş-
tir. 1935 yılında Norman Bethune, bronşektazi hastala-
rında lobektomi öncesi plevral adezyonlar oluşturmak 
için intraplevral iyotlu talk önermiştir. MPE’nin palya-
tif tedavisi için talk kullanımı ilk olarak 1958’de John 
Chambers tarafından tanımlanmıştır (4-6). O tarihten 
beri plörodezis amacıyla çok sayıda kimyasal tahriş edi-
ci madde denenmiş, bir kısmı kullanıma girmiştir. Üze-
rinde çalışma yapılan başlıca ajanlar; talk, tetrasiklin 
ve deriveleri (oksi-tetrasiklin, minosiklin, doksisiklin), 
gümüş nitrat, povidon-iyodin, intravenöz metil pred-
nizolon asetatla beraber Corynebacterium parvum, % 
50 dekstroz, eritromisin, bleomisin, fluorourasil, inter-
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feron beta, otolog kan, sericin, mitomisin C, sisplatin, 
sitarabin, doksorubisin, etoposid, bevacizumab ve 
Streptococcuspyogenes A3 (OK-432) antijenidir (Tablo 
1) (1, 2, 5, 6, 8). 

Kimyasal plörodezis için ajanlar arasındaki seçim, kli-
nisyenin şahsi deneyimi, kolay ulaşılabilirlik, maliyet, 
muhtemel yan etkiler ve kimyasal plörodezis endi-
kasyonu olmak üzere çeşitli faktörler göz önünde 
bulundurularak belirlenir. Gösterilen yüksek etkinlik 
oranları nedeniyle talk birçok klinikte standart olarak 
uygulanmaktadır (1, 2, 4, 9). Bazı klinisyenler benign 
durumlarda talkın içerisinde asbest veya kurşun bu-
laşı ihtimali yönünden tetrasiklini tercih ettiklerini 
söyleseler de piyasada mevcut standart tıbbi talkın 
böyle bir yan etkisi gösterilmemiştir (2, 4, 8). Son yıl-
larda kolay ulaşılabilirliği ve sıfıra yakın maliyeti sebe-
biyle povidon-iyodin ilgi çekmeye başlamıştır. MPE 
palyasyonu amacıyla antineoplastikler kullanılarak 
aynı anda antitümöral etki yaratılması düşünülmüş ve 
bleomisin, cisplatin, fluorourasil, mitoxantrone gibi 
ajanlarla çalışmalar yapılmıştır. Ancak kemoterapötik-
lerin 5 mm’den derine etki etmemeleri, ön görülemez 
sistemik absorbsiyonları, muhtemel renal, hepatik ve 
pulmoner toksisiteleri sebebiyle artık tercih edilme-
mektedir (2, 5, 8, 9). Otolog kan, %50 dekstroz, OK-
432 gibi ajanlar, genellikle benign patolojilerde talka 
göre daha fazla tercih edilmişlerdir (4, 8, 9).

• Tetrasiklin ve türevleri (oksi-tetrasiklin, mino-
siklin, doksisiklin): Başarı oranları genel olarak 
talktan daha düşüktür ve nüks oranları %13-35’tir. 
Bununla birlikte, bazı klinisyenler pnömotoraks 
gibi benign hastalıklarda ve ince kateter ile dre-
najdan sonra tetrasiklin türevlerini tercih etmek-
tedir. Hâlihazırda ülkemizde beşeri preparatı artık 
üretilmemekle beraber, oksi-tetrasiklin steril api-
rojen veteriner formu piyasada mevcuttur. Pan-
TerramycinTM 100 ml’de 500 mg oksi-tetrasiklin 
içeren flakonlar eczaneden temin edilip, 20 mg/
kg dozunda serum fizyolojik ile sulandırılıp uygu-

lanabilir. Genellikle talktan daha az irritan ve daha 
az ağrılıdır. Lokal analjeziklere ek olarak, genellik-
le parasetamol gibi sistemik bir analjezik ajanın 
uygulaması önerilmektedir. Kimyasal plörodezis 
amacıyla torakoskopi sırasında veya yatak başında 
dren veya kateter içerisinden yapılabilir. Sıvı olma-
sı avantajı sebebiyle ince plevral kateterlerden tı-
kanma olmadan uygulanabilmektedir. Doksisiklin 
ve minosiklinin parenteral preparatları ülkemizde 
ve Avrupa’da artık bulunmamaktadır (1, 9, 10).

• Povidon-iyodin (=iyodopovidon): Maliyetinin 
sıfıra yakın olması, her an bulunabilmesi ve sıvı 
halde olması avantajlarıdır. Kırk bir hastalık MPE 
serisinde, küçük çaplı ve toraks tüplü hastalarda 
povidon-iyodin plörodezisi eşit derecede etkili 
bulunmuş; minör yan etkiler ve %88, 4 başarı ora-
nı gösterilmiş (11). Meme kanserli 42 hasta iki gru-
ba ayrılmış, birinci gruba (n=22) torakoskopik talk 
pudraj, ikinci gruba (n=20) yatak başında tüp tora-
kostomi içerisinden povidon-iyodin verilmiş. Her 
iki grup arasında nüks, sürvi ve yan etkiler açısın-
dan fark görülmemiş, povidon-iyodin grubunda 
daha az hastanede yatış sağlanmıştır (12). Başka 
bir randomize çalışmada meme kanserine bağlı 
MPE olan 60 hasta, iki farklı povidon-iyodin kon-
santrasyonu (%1’e karşı %2) kullanılarak sistemik 
yan etkileri tanımlamak amacıyla karşılaştırmıştır. 
İki hasta dışında hepsinde başarılı bir plörodezis 
sağlanmış; olguların yaklaşık yarısında saatler içe-
risinde azalan plöritik göğüs ağrısı meydana ge-
len en yaygın advers olay olarak gösterilmiş. Dört 
hastada geçici hipotansiyon atağı, beş hastada 
kendiliğinden düzelen subklinik hipotiroidizm 
gösterilmiş. Karaciğer enzimleri, elektrolitler ve 
C-reaktif protein testlerinde geçici hafif değişiklik-
ler klinik olarak önemli kabul edilmemiş (13).   
Uygulama için genellikle %10’luk povidon-iyodin-
den 20 cc alınarak 30 veya 80 cc serum fizyolojik 
ile karıştırılıp tüp içerisinden verilmesi önerilmek-
tedir. Premedikasyon için lidokain %2’lik 5 ml 

Tablo 1. Plörodezis için kullanılan başlıca sklerozan ajanlar

AJAN DOZU BAŞARI ORANI % REFERANSLAR

Talk 2-4 gr, 50 mL SF içinde 72-100 1, 2, 4, 5, 9, 20, 21

Tetrasiklin deriveleri 15-20 mg/kg 50-92 1, 2, 9, 20, 24

Povidon-iodin %10 20 mL+30 mL SF 86-96 2, 11, 12, 13, 19

%50 dekstroz 200 mL 84 14

Otolog kan 100 mL 85 15, 16

Gümüş Nitrat 20 mL 0.5% 96 17, 18

Bleomisin 60 Ü, 100 mL SF içinde 60-85 2, 9, 19
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ampulden 2 adet (200 mg), 50 cc serum fizyolojik 
içerisine konularak uygulamadan önce torasik ka-
viteye verilmesi tavsiye edilmiştir.

• %50 glukoz (=dekstroz): Pnömotoraks ve post-
operatif hava kaçağının palyasyonunda etkili bu-
lunmuştur. İlk kullanılmaya başlanılan ajanlardan 
birisidir. Japonya’da popülerdir. MPE endikasyo-
nunda kullanımı konusunda çalışmalar sınırlıdır. 
Sistemik emilimi vardır; kan şekerinde geçici yük-
selmeye neden olur (14).

• Otolog kan: Özellikle post-operatif parankim ka-
çakları ve pnömotoraksın persistan hava kaçakla-
rının önlenmesinde etkili, ucuz bir yöntemdir (15). 
MPE palyasyonunda tetrasikline benzer etkinlik 
göstermiştir (16). 100 ml venöz kan alınıp bekle-
tilmeden tüp içerisinden verilir, ardından 50 ml SF 
enjekte edilir. 

• Gümüş nitrat: İlk kullanılan ajanlardandır. Gümüş 
nitrat ile talkı karşılaştıran randomize bir çalışma-
da, MPE’li 60 hasta 5 g talk bulamacı veya yüzde 
0.5 gümüş nitrat çözeltisi karşılaştırılmış. Her iki 
grupta da erken ve geç dönemde benzer etkinliğe 
sahip bulunmuş ve hemen hemen hiçbir hastada 
nüks gözlenmemiş (17). Toraks tüpü içerisinden 
veya VATS ile gümüş nitrat uygulaması ile ilgili bir 
sistematik derlemede iyi bir yan etki profili ve talk 
ile benzer etkinlik gösterilmiş (18). Gümüş nitrat 
ile tedavi edilen hastalarda göğüs ağrısı ve ateş 
insidansı daha düşük gözlemlenmiş. Bununla bir-
likte, ülkemizde steril kullanıma uygun preparatı 
yoktur ve rutin kullanımı önerilmeden önce daha 
büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.

• Bleomisin: Sistemik geçiş, nefrotoksisite, pulmo-
ner toksisite ve yüksek maliyet nedeniyle artık kul-
lanılmamalıdır (9, 19).

• Steril talk: Günümüzde plörodezis için en etkili ve 
en yaygın kullanılan ajan olan talk, hidratlı mag-
nezyum silikat tuzudur (Mg3Si4O10 (OH)2) (1, 2, 
5, 8, 9). Birçok çalışma ve iki meta-analiz talkın 
MPE’de kimyasal plörodez için en etkili ajan oldu-
ğunu doğrulamıştır (20, 21). Kozmetikte kullanılan 
talk pudrasını çeşitli şekillerde steril edip kullan-
mak, içerebileceği asbest, boya ve parfüm gibi 
maddeler sebebiyle doğru bir yaklaşım değildir. 
Tıbbi talk asbest içermez (2, 4). Refrakter malign 
olmayan plevral efüzyonların tedavisinde talk plö-
rodezis kullanmanın tartışmalı bir yönü, benign 
hastalığı olanların talk plörodezis ile ilişkili nadir 
fakat potansiyel olarak ciddi yan etkilere maruz 
kalmasıyla ilgilidir (1, 2, 4). Çapı 5-10 mikron olan 
partiküllerin yüksek oranda olduğu talk prepa-
ratları, daha ciddi lokal ve sistemik inflamatuvar 

yanıtlarla ve daha fazla yan etkilerle ilişkilidir (22). 
Bununla birlikte, plörodezis için talk üretimi için 
resmi standartlar yoktur ve dünya çapında kul-
lanılan çeşitli talk preparatlarında kompozisyon 
ve partikül boyutunda geniş bir değişiklik vardır. 
ABD’de, FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından onay-
lanan talk plörodez iki şekilde sunulur: steril talk 
pudrası ve bir itici gaz (dikloflorometan) kullanılan 
ve 4 gram talk içeren aerosol şekli. Avrupa’da ise 
plörodezis için ticari talk NovatechTM tarafından 
üretilir ve piyasada dört formu vardır: 

• SteritalcTM F2 (cam flakonda 2 gram steril talk 
tozu), 

• SteritalcTM F4 (cam flakonda 4 gram steril talk 
tozu), 

• SteritalcTM Sprey (itici gazlı bir sprey kabında 3 
gram) ve 

• SteritalcTM PF4 spreyi (elle / havayla çalışan bir 
pompada 4 gram). 

Etki mekanizması: 

Talk; sitokinler, adezyon moleküllerinin ve interlö-
kin-8 (IL-8), vasküler endotelyal büyüme faktörü 
(VEGF) ve dönüştürücü büyüme faktörü-beta (TGF-
beta) gibi enflamasyon aracıları ile karakterize yoğun 
bir intraplevral inflamatuvar yanıta neden olur. Diğer 
etkilerin yanı sıra IL-8, akut enflamatuvar yanıtta yer 
alan nötrofil akışını indükler; VEGF, artmış kılcal da-
mar geçirgenliğine, anjiyo ve lenfogeneze; TGF-beta 
ise profibrotik ve immünomodülatör özellikleriyle 
fibrozise katkıda bulunur. Mezotelyal hücrelerin plö-
rodezisin ana yapısal ekseni olduğuna inanılmaktadır. 
Sklerozan ajanların uyarısı ile ortaya çıkan kemokin-
ler, aynı zamanda ateş ve ağrı gibi yan etkilerin de me-
kanizmasında rol alırlar (8).

PLÖRODEZ UYGULANMASI: 
Kimyasal plörodezis, başlıca iki türlü uygulanır: 

1. Direkt uygulama; VATS veya açık cerrahi esnasın-
da sıvı ajanlar için püskürtme, talk için ise bir pul-
varizatör veya kendi aplikatörü yardımı ile pudra-
lama şeklinde, 

2. Tüp içerisinden yatak başında uygulama; önce-
den yerleştirilmiş toraks tüpü, plevral kateter veya 
uzun süreli tünelli plevral kateter içerisinden (örn. 
talk bulamacı, povidon iodin veya tetrasiklin gibi).

Her iki yöntemin plörodez başarısı benzerdir. Genel-
likle iki prosedürün arasındaki seçim, etkinlikten çok 
plörodez endikasyonuna, tanı problemi olup olmadı-
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ğına ve hastanın kondüsyonuna bağlıdır. Hastanın ve 
klinisyen tercihleri   de insuflasyon ve bulamaç arasın-
da karar vermede rol oynar. Tanısal torakoskopi sıra-
sında plevral malignite tespit edildiğinde, prosedür 
sırasında talk insuflasyonuna devam etmek mantıklı-
dır. Genel anestezi alamayacak, Karnofsky skoru dü-
şük olan hastalarda daha az invaziv olduğu için, lokal 
anestezi ile toraks tüpü takılarak drenaj yapıldıktan 
sonra tüp içerisinden uygulama daha çok tercih edilir 
(1, 2, 4, 5, 6).

Direkt uygulama (İnsüflasyon, pudraj): VATS veya 
açık cerrahi ile önce plevral sıvı tam olarak boşaltılır, 
gerektiği kadar biyopsiler alınır, ancak bu sırada ge-
niş biyopsilerden ve yaygın mekanik abrazyondan 
kaçınılmalıdır. Daha sonra kimyasal ajan kaviteye uy-
gulanır. Genellikle malign patolojilerde uygulanması 
önerilen ajan talktır. Sıvı sklerozanlar uygun şekilde 
püskürtülür; talk uygulanacaksa 2-4 gram bir pulva-
rizatör yardımıyla veya yoksa enjektörün ucuna takı-
lan aspire sondası yardımıyla direkt olarak paryetal 
plevraya üflenir. Eğer mevcutsa, talk pudrasının bir 
cam veya plastik pulvarizatör yardımıyla (genellikle 
doğrudan görüş altında) üflenebilir. VATS için talkın 
sprey formu, aplikatörü vasıtasıyla trokardan plevral 
boşluğa uygulanabilir. Sklerozan ajanın tüm plevral 
yüzeylere eşit ve geniş bir şekilde dağılımı sağlanır. İş-
lem sonrası bir toraks tüpü yerleştirilir ve mümkünse 
-5 ila -20 cm H

2
O negatif emme uygulanır. Genel gö-

rüş günlük plevral sıvı drenajı 150 mL’den az olduğun-
da göğüs tüpünü çıkarılması şeklindedir. Drenaj hala 
fazla geliyorsa ikinci bir uygulama veya kalıcı kateter 
seçenekleri gözden geçirilmelidir (3, 23). 

Tüp içerisinden yatak başı uygulamada sıvı sklero-
zan ajanlar veya talk, bulamaç şeklinde kullanılabilir. 
Uygulama için öneriler aşağıdadır: 

• Akciğer radyografisi ile plevral yüzeylerin karşı 
karşıya geldiği ve boşluk kalmadığı görüntülen-
melidir.

• Hasta konforunu sağlamak ve ağrıyı önlemek için 
lokal-sistemik analjezik-anestezikler ve anksiyoli-
tikler kullanılmalıdır. Aşağıda bu konu daha geniş 
irdelenmiştir.

• Her sklerozan ajan, önerilen dozda ve usulüne uy-
gun olarak hazırlanıp toraks kateteri yoluyla uygu-
lanır.

• Talk bulamaç hazırlığı: 60 mL’lik bir LuerLock şırın-
ga ve 16-gauge (pembe uç, kan iğnesi) kullanıla-
rak 50 mL izotonik talk şişesine enjekte edilir. Şişe 
sürekli olarak döndürülerek süspansiyon enjektö-
re çekilir. Bulamaç hazırlandıktan sonraki 12 saat 
içinde uygulanmalıdır. 

• Talk suda erimediği için bulamaç içeren şırınga, 
sürekli olarak çalkalanmalıdır. Bulamaç (genellik-
le 4 gram), göğüs tüpüne 60’lık enjektörle direkt 
olarak yavaşça veya 100 mL bir serum içerisinde 
damla damla verilebilir ancak serum sürekli hare-
ket ettirilmelidir. 

• Toraks tüpü, sklerozan uygulanmasını takiben 1-4 
saat süreyle klemplenmelidir. Bu süre hakkında 
konsensüs yoktur, klinisyenin kendi alışkanlığına 
bağlıdır.

• Akciğeri ekspanse ama hava kaçağı devam eden 
hastalarda drenin borusu ters “U” şeklinde tuttu-
rularak sıvının çıkmayıp havanın çıkması sağlana-
bilir. 

• Talk bulamacı plevral yüzeylere oldukça kötü 
dağılır ve sinüslerde toplanma eğilimi gösterir. 
Birçok klinisyen sklerozan ajanın tüm plevral yü-
zeylere yayılmasını sağlamak için hastaya aralık-
larla pozisyon verdirir. Bununla birlikte, bulamacın 
daha eşit bir şekilde yayılması amacıyla hastaya 
pozisyon verilmesi ile plörodez başarısının arttığı 
gösterilmemiştir (9, 24). 

• Kateter tekrar açıldıktan sonra pasif drenaja bı-
rakılır. Bazı klinisyenler, akciğer ekspansiyonunu 
hızlandırmak ve plevral yüzeyleri yapışık tutmak 
için gomco emişini (-20 cm H

2
O) en az 24 saat bo-

yunca uygularlar.

• Geleneksel yaklaşım, göğüs tüpünü drenaj 24 sa-
atte yaklaşık 100-150 mL’den az olana kadar yerin-
de bırakmaktır; ancak bu yaklaşımı destekleyecek 
bilimsel veri yoktur. 41 hastalık bir seride, göğüs 

Resim 1. Hava kaçağı durumunda tüp yukarıdan tutula-
rak havanın çıkması ve sklerozan maddenin içerde kal-
ması sağlanır (15 numaralı referanstan alınmıştır).
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tüpünün talk plörodezden 24 veya 72 saat sonra 
çıkarılması arasında başarı oranında fark gösteril-
memiştir (25). Başka bir çalışmada ise MPE olan 27 
hasta standart (12 hasta) veya kısa süreli (15 hasta) 
gruba randomize edilmiş; standart protokolde ak-
ciğer ekspanse olup, günlük drenajı 150 mL’den az 
olduktan sonra tetrasiklin verilmiş. İkinci kolda ise 
drenaj sonrası 6 saatlik aralıklarla sık sık aspiras-
yonları takiben akciğer ekspansiyonu olur olmaz 
aynı doz tetrasiklin verilmiş, 6 saatlik aspirasyon-
lara devam edilmiş. Son üç aspirasyonda sıvı mik-
tarı 150 ml’den az olunca dren çıkarılmış. Her iki 
grupta aralarında anlamlı fark olmadan yüzde 80 
oranında plörodezis başarısı sağlanmış, ikinci kol-
da hastanede daha kısa süre yüksek kalışla maliyet 
etkinliği sağlanmış (26).

• Kimyasal plörodezis yapılmasına rağmen plevral 
sıvı drenajı devam ederse, yeniden plörodezis için 
uzun süreli tünelli plevral kateter veya torakosko-
pik plörodezis seçenekleri gözden geçirilmelidir 
(3, 23). 

PLÖRODEZİS UYGULAMASINDA 
ANESTEZİ, SEDASYON VE ANALJEZİ: 
Plörodezis, lokal irritasyon yaptığı için genellikle ağrılı 
bir işlemdir. Bazı durumlarda da anestezi uygulaması 
gerekli olabilir. Üç anestezi biçiminden biri tercih edi-
lebilir: 

• Lokal anestezi ile beraber hafif anksiyolitik/am-
nestik (diyazepam, midazolam, lorazepam vb.)

• Spontan solunum ile intravenöz sedasyon: mida-
zolam, ketamin vb.

• Genel anestezi ve mekanik ventilasyon (endotra-
keal tüp kullanılarak). VATS ve açık torakotomi du-
rumlarında (1, 2).

Analjezi: 

Kimyasal plörodezis özellikle spontan pnömotoraks 
gibi normal plevral yüzeyleri olan hastalarda, MPE 
gibi anormal plevral yüzeylere sahip olanlara göre 
nispeten daha ağrılıdır. Hastalar işlemden sonra ge-
nellikle parenteral dozlarda bir opiat (morfin) veya 
parasetamol ile tedaviye ihtiyaç duyarlar. intravenöz 
bir analjezik (örn. Morfin, pethidin) ve bir anksiyolitik 
/ amnestik (örn. Midazolam) uygulanabilir. Kılavuzlar-
da sklerozan uygulanmadan hemen önce 3 mg/kg, 
maksimum 250 mg lidokainin intraplevral instilas-
yonu önerilmiştir (1). Ülkemizde Lidokain %2’lik, her 
mL’de 20 mg olan 2 ve 5 mL formülasyonları mevcut-
tur. 2 adet 5 mL AritmalR veya 20 cc %2’lik prilocain 

(CitanestR= PrilocR vb) 50-100 mL izotonik içerisinde 
intraplevral olarak verilmesi önerilmektedir. Talk ad-
sorpsiyonunu önlemek için lidokain, talk ile birlikte 
verilmemelidir (1, 27). 

TEDAVİ BAŞARISI
Kimyasal plörodezisin başarısı büyük ölçüde plevral 
sıvının boşaltılması visseral ve paryetal plevral yüzey-
lerin karşı karşıya gelmesine bağlıdır. Akciğer tam ola-
rak ekspanse olamıyorsa (trapped lung=hapsolmuş 
akciğer, interstisyel pulmoner fibroz, endobronşiyal 
obstrüksiyon gibi) plörodez başarısız olur. Bu neden-
le, plevral drenaj sonrası akciğer tam olarak genişle-
mediğinde kimyasal plörodezis denenmemelidir. 

MPE durumunda plörodezis uygulaması için Ameri-
kan Toraks Derneği ve Avrupa Solunum Derneği kı-
lavuzu, plörodezin plevral sıvı pH değerleri 7.30’dan 
yüksek olan hastalarla sınırlandırılmasını önermek-
tedir (1, 27). Karnofsky performans durumu, kriterler 
arasında, plörodezis sonrası sağkalımı tahmin etmek 
için en yüksek değere sahiptir (28, 29).

MPE tanısı alan hastalarda sürviyi tahmin etmek için 
kullanılan LENT prognostik skoru skorlama sistemi-
nin (plevral sıvı laktat dehidrojenaz (LDH), ECOG per-
formans skoru, kan nötrofil-lenfosit oranı ve tümör 

Tablo 2. Plörodez başarısını etkileyen faktörler.

Parametre
Plörodeze 

etkisi Referanslar

Malign etiyoloji Negatif 28, 29

Sigara içimi Negatif 9

Karnofsky skoru <60 Negatif 28, 29

Plevral sıvı 
LDH>600mg/dL

Negatif 10

Plevral sıvı pH<7, 20 Negatif 1, 20, 21, 27

Steroid kullanımı Negatif 33

NSAİD kullanımı Negatif-
etkisiz

7, 33

Sistemik 
antikoagülasyon

Etkisiz 1, 21

Torasik ışınlama Negatif 9, 29

Göğüs tüpü süresi>10 
gün

Negatif 29

VKİ <25 Negatif 1, 28

Erkek cinsiyet Negatif 9

Plevral adezyon varlığı Negatif 31

LENT skoru Belirsiz 30

Plevral sıvı Glukoz <60 Negatif 28, 29
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tipi) kimyasal plörodezis için hasta seçiminde karar 
vermede yardımcı olup olamayacağı henüz belirlen-
memiştir (30). Plevral adezyonlar ve lokülasyonlar, 
hem drenajın tam olmasını engellediği hem de ilacın 
tüm plevraya dağılmasını zorlaştırdığı için plörodezis 
başarısını düşürür. Torakoskopi ile talk plörodezis uy-
gulanan MPE’li 55 hastada yapılan çalışmada plöro-
dezis öncesi yapılan ultrasonda adezyon bulguları ve 
akciğer genişlemesi potansiyeli için görüntülerin de-
ğerlendirilmesi başarısızlığı öngörmek için kullanıldı. 
Toraks ultrasonunun başarılı plörodezis öngörülme-
sinde %91 duyarlılığa ve %88 özgüllüğe sahip olduğu 
gösterilmiştir (31). 

Sistemik steroid tedavisinin, güçlü antiinflamatuvar 
etkileri nedeniyle plörodezis başarısını azaltması bir-
çok çalışmada gösterilmiştir (1, 28, 32). Bu nedenle, 
mümkün olduğunda, steroid tedavisi, plörodezisten 
birkaç gün önce uygun şekilde kesilmeli veya roma-
tizmal hastalık gibi uzun süreli kullanımı durumunda 
kısa süreli azaltılmaya gitmelidir. 

Non-steroid antiinflamatuvar ajanların plörodez sı-
rasında kullanımına ilişkin hayvan modellerinde dik-
lofenak ve ketoprofenin talk plörodezisin etkinliğini 
azalttığı gösterilmiştir (33). Ancak iyi dizayn edilmiş 
320 hastalık bir insan faz III çalışmasında analjezik 
olarak NSAİD’lerin kullanıldığı grubun opioidlerle 
karşılaştırılmasında 3 aylık başarıda farklılık gösteril-
memiştir (7).

Sınırlı sayıda ve türde çalışmaya rağmen, daha fazla 
klinik çalışma mevcut olana kadar, plörodez sonrası 
NSAİD’ler dikkatli kullanılmalı ve muhtemelen rutin 
olarak önerilmemelidir. 

Sistemik antikoagülasyon genellikle VATS veya göğüs 
tüpünün yerleştirilmesi için kanama riski sebebiyle 
önerilmez. Ancak göğüs tüpü yerinde olduğunda 
antikoagülasyonun yapılması talk uygulanması için 
engel değildir.

KONTRENDİKASYONLAR: 
Başarılı plörodezis, visseral ve paryetal plevra arasın-
da fiziksel temas gerektirir. Akciğerde ekspansiyon 
kusuru olan durumlarda (örn; trapped lung, adezyon-
lar, lokülasyonlar veya yetersiz drenaj gibi) kimyasal 
plörodezis başarısız olur. Trapped lung olup olma-
dığını basitçe şöyle tahmin edebiliriz: Plevra drenajı 
öncesi klinisyen, mediyastenin akciğer grafisindeki 
konumunu değerlendirir; normalde, mediyasten kar-
şı tarafa itilmiştir. Tersine mediyasten efüzyonlu tarafa 
çekilmişse o taraftaki plevral basıncın karşı taraftan 

daha negatif olduğu ve hapsolmuş akciğer olabilece-
ği öngörülebilmektedir (27, 28).

• Bilinen iyot alerjisinde povidon iodin ile plörode-
zis kontrendikedir. 

• Gebelik ve emzirmede sistemik dolaşıma geçme 
ihtimali yüzünden antineoplastiklerle ve potan-
siyel kurşun içeriği sebebiyle talk ile plörodezis 
kontrendikedir. 

• Tüm MPE yönelik kılavuzlarda, henüz dispne geliş-
memiş, asemptomatik hastalarda başarı oranlarını 
artırmak için erken plörodezis önerilmemektedir 
(1, 2, 27).

• Aynı anda iki taraflı uygulama, potansiyel yan etki-
ler yönünden tavsiye edilmez.

KOMPLİKASYON VE YAN ETKİLER: 
MPE prognozu zaten kötüdür. Plörodezis sürviyi uzat-
maz ancak yaşam kalitesini artırır (1, 2, 5, 21, 28, 29). 
Öte yandan talk plörodezisin bildirilen komplikasyon-
larının oranı %14’ü bulmaktadır (4, 22). Ağrı, kardiyo-
vasküler yan etkileri, sistemik inflamasyon, ampiyem 
gibi yan etkiler, sklerozan maddenin cinsine ve doza 
bağlı değişiklikler gösterir. Örnek olarak, talka karşı 
artan sistemik maruziyet (örn. 5 gramdan fazla kullan-
ma), komplikasyon riskini arttırır, ancak başarı oranını 
arttırmaz (4, 22).

• Kimyasal plörodezisin en yaygın yan etkileri; ateş, 
ağrı ve gastroentestinal semptomlarıdır. Ağrı, plö-
rodezisin başarı oranını azaltmayan parasetamol 
gibi bir analjezik veya opioidle tedavi edilebilir. 

• Daha nadir olarak, hastalarda solunum yetmezli-
ği, kardiyovasküler komplikasyonlar, sistemik bir 
inflamatuvar yanıt, ampiyem, akciğer hacminin 
azalması ve kimyasal ajanın sistemik yayılması bil-
dirilmiştir (21, 34).

• Kardiyovasküler komplikasyonlar: Plörodezis son-
rası aritmiler, ani kalp durması, göğüs ağrısı, miyo-
kard enfarktüsü ve hipotansiyon gibi kardiyovas-
küler komplikasyonlar bildirilmiştir. 

• Enflamasyon: Lokal inflamasyon istenilen bir du-
rumdur; ancak bazen hafif bir sistemik inflama-
tuvar reaksiyon da görülebilir. Örnek olarak, 35 
hastayı içeren retrospektif bir seride torakoskopi 
ile talk insuflasyonu yapılan hastalar, sadece tora-
koskopi yapılan hastalara göre daha yüksek ateş, 
lökosit ve C-reaktif protein seviyesine sahip oldu-
ğu gösterilmiş (34).

• Ampiyem: uygulama sırasında asepsi-antisep-
si şartlarına dikkat etmek gereklidir. Ancak buna 
rağmen talk bulamacı (yüzde 0 ila 11), talk insuf-
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lasyonu (yüzde 0 ila 3) veya nadiren tetrasiklin 
plörodez sonrası bakteriyel ampiyem bildirilmiştir 
(6, 10, 21).

Plörodezis uygulamasından bağımsız olarak talka 
bağlı spesifik yan etkiler de mevcuttur: 

• MPE olan hastalarda talk plörodezis, sadece göğüs 
tüpü drenajı veya diğer ajanlarla kimyasal plöro-
dezis ile karşılaştırıldığında mortaliteyi arttırmaz.

• Diğer ajanlardaki gibi talkta da plörodezis sonra-
sı en sık görülen yan etkiler ateş (%10-17), ağrı ve 
gastrointestinal semptomlardır. Daha az görülen 
yan etkiler arasında aritmi, dispne, solunum yet-
mezliği, sistemik inflamatuvar yanıtlar ve ampi-
yem bulunur.

• Solunum yetmezliği: plörodezisle ilişkili akut so-
lunum yetmezliği komplikasyonu nadirdir; ancak 
diğer sklerozan ajanlardan daha sık olarak görülür. 
Uygulama yöntemi (bulamaca karşı insüflasyon) 
solunum yetmezliğinin gelişiminde önemli bir rol 
oynamaz. Talkın dozu ve ortalama partikül büyük-
lüğünün solunum yetmezliği gelişiminde etkili ol-
duğu gösterilmiştir (22). Talk ile indüklenen akci-
ğer hasarı olasılığı, hastanın preoperatif solunum 
rezervinden ziyade talk büyüklüğü (veya derecesi) 
ve talk miktarı ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. 
Çalışmalara dayanarak talk tıbbi farmasötik yapı-
da olmalı ve plevral boşluğa 5 gramdan daha az 
insufle edilmelidir. 

• Sistemik inflamasyon: Talk partiküllerinin siste-
mik emilimiyle bağlantılı olduğu düşünülmüştür. 
Talk partikülleri 5 mikrondan küçük olduğunda, 
toplam talk dozu 5 mg’dan fazla kullanıldığında, 
plevra bütünlüğünü bozan geniş alanlarda plevral 
abrazyon yapıldığında veya çoklu paryetal plevra 
biyopsileri alındığında talkın sistemik absorpsiyo-
nu artar (22). 

• Ortalama tanecik boyutu 15 mikronun altında 
olan preparatlar, ortalama tanecik boyutu 25 mik-
ron olan talka göre daha güçlü sistemik ve pulmo-
ner inflamatuvar cevaba neden olur. Avrupa’da 
kullanılan Steritalc’ın 15 mikrondan küçük olan 
partiküllerinin hacimsel oranı %15’ in altında ola-
rak kalibre edildiği bildirilmiştir (22).

• Kanser: Talk üreten ve işleyen bireylerde kanser 
insidansında artma önceden beri bilinmekteydi 
ancak bu durumun daha sonra asbeste bağlı oldu-
ğu anlaşılmıştır. Tıbbi kullanım için üretilen talkta 
asbest bulunmamaktadır. 

• Talk plörodezisle ilişkili uzun süreli olumsuz etkiler 
minimal görünür. Özellikle, pnömotoraks için talk 
uygulanan hastalarda, akciğer fonksiyonunda, fib-

rozis gelişiminde veya kanser olasılığında bir artış 
bildirilmemiştir (4). 

• Genel kanının aksine, talk plörodezis bir sonra-
ki olası ipsilateral akciğer cerrahisini engellemez 
(21).

• Avrupa’da piyasada olan Steritalc’ta üreticinin eti-
ketine göre, 5 gramlık dozda 20 mcg’ye kadar kur-
şun bulunabilir. Ancak kısa ve uzun dönem kurşun 
toksisitesi vakası bildirilmemiştir. Gene de üretici, 
gebe kadınlarda ve çocuklarda talk kullanımına 
karşı uyarmaktadır (22). 

Eve götürülecek mesajlar:

• MPE kimyasal plörodezis için en yaygın ve yay-
gın kabul gören endikasyondur. Ek olarak, ba-
zen refrakter malign olmayan plevral efüzyon-
lar, tekrarlayan primer spontan pnömotoraks 
ve sekonder spontan pnömotoraks palyasyo-
nunda da kullanılır.

• Glukokortikoid ve NSAID tedavisinin kimyasal 
plörodezisten önce mümkün olduğunda azal-
tılması veya kesilmesi önerilir (Kanıt düzeyi 
2C).

• En sık kullanılan sklerozan ajanlar talk ve tet-
rasiklin deriveleridir. İyodopovidonun, etkili ve 
ucuz bir alternatif olarak popülerliği gün geç-
tikçe artmaktadır.

• Talk, kimyasal plörodez için etkili bir seçimdir. 
Göğüs tüpü ile uygulanan talk bulamacı, to-
rakoskopi sırasında insüflasyon yoluyla uygu-
lanan talk ile karşılaştırıldığında eşit derecede 
etkili görünmektedir. 

• Tanı amaçlı torakoskopi yapılan malign efüz-
yonlu hastalar için, işlem sırasında talk insuflas-
yonu önerilir (Kanıt düzeyi 2B). Karnofsky skoru 
düşük, genel anestezi alamayacak ve tanı prob-
lemi olmayan tekrarlayan MPE’lu hastalar için 
göğüs tüpü ile plevral drenaj ve ardından talk 
bulamacı makul bir alternatiftir. 

• Tüp içerisinden sklerozan ajan (örn. talk veya 
doksisiklin) uygulandıktan sonra toraks tüpü 
1-4 saat süreyle klempe edilir, daha sonra dre-
naj açılır. İlk 24 saat içinde tüpü çekmek yerine 
sıvı drenajı günde 150 mL’den az olana kadar 
yerinde bırakılması önerilir (Kanıt düzeyi 2B). 

• Kimyasal plörodezisin en sık görülen kısa sü-
reli yan etkileri ağrı, ateş ve gastrointestinal 
semptomlardır. Daha nadir görülen yan etkiler 
arasında solunum yetmezliği, kardiyovasküler 
komplikasyonlar, hafif sistemik inflamatuar re-
aksiyon ve ampiyem bulunur.
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• Uygun girişim yerinin belirlenmesi, plevral 
adezyonların varlığı, akciğerin ekspansiyon po-
tansiyelinin değerlendirilmesi ve tedavinin ba-
şarısını öngörmek için plevral drenaj esnasında 
ultrasonun kullanılması önerilmektedir. 

• Talk plörodez, tekrarlayan MPE, refrakter semp-
tomatik malign olmayan plevral efüzyon, tek-
rarlayan primer spontan pnömotoraks ve se-
konder spontan pnömotoraksın tedavisinde 
kullanılabilir. Ancak benign patolojilerde talkın 
potansiyel yan etkileri sebebiyle diğer ajanlar 
(povidon-iyodin, %50 dekstroz, otolog kan, tet-
rasiklin deriveleri vb.) tercih edilebilir.

• Plörodez için 5 gramdan fazla talk kullanılma-
ması, bilateral plörodez yapılmaması, geniş 
biyopsiler ve yaygın plevral abrazyondan son-
ra plörodez yapılmaması önerilir (Kanıt düzeyi 
1C). Mümkün olduğunca 5 ila 10 mikrondan 
küçük parçacık oranı yüzde 10’dan az olan bir 
talk formülasyonu tercih edilmelidir.

• Talk plörodez ile başarılı sonuçlar bildirilmesi-
ne rağmen, özellikle ekspansiyon kusuru olan 
MPE’li hastalarda kalıcı plevral kateter yerleşi-
minin (tercihen talk bulamacının eklenmesiyle) 
hastanede daha kısa kalış süresi, daha az baş-
vuru, daha az tekrarlama nedeniyle uygun ola-
bileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

• MPE’li olan hastaları yönetmeye yönelik tüm 
kılavuzlarda, dispnesi olmayan asemptomatik 
hastalarda başarı oranlarını artırmak için erken 
veya profilaktik plörodez önerilmemektedir.
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ÖZ
Malign plevral efüzyonlar (MPE), plevranın primer tümörlerine bağlı olabileceği gibi herhangi bir organın primer kan-
serinin plevraya metastaz yapması ile de ortaya çıkabilir ve kötü prognoza işaret eder. Malign plevral efüzyonda uygu-
lanacak tedaviye; hastanın semptom ve performans durumuna, primer tümöre ve tümörün sistemik tedaviye yanıtına, 
plevral sıvının drenajı sonrası akciğer reekspansiyonuna ve tahmin edilen sağkalıma göre karar verilir. Tedavi palyatiftir 
ve palyasyon semptomların giderilmesi demektir.

Anahtar Kelimeler: Malign plevral efüzyon, cerrahi endikasyonlar, cerrahi uygulamalar

ABSTRACT
Malignant pleural effusions (MPE) may be due to primary tumors of the pleura or may occur when primary cancer of any 
organ metastasizes to the pleura, and indicate poor prognosis. Treatment to be applied in malignant pleural effusion 
depends on; the patient’s symptom and performance status, primary tumor and the response of the tumor to systemic 
therapy, lung reexpansion after the drainage of the pleural fluid, and predicted survival. Treatment is palliative and pal-
liation means relieving symptoms.

Keywords:Malignant pleural effüsions, surgical indications, surgical procedures

GİRİŞ
Malign plevral efüzyonlar (MPE); plevranın primer tü-
mörlerine bağlı olabileceği gibi herhangi bir organın 
primer kanserinin plevraya metastaz yapması ile de or-
taya çıkabilir ve kötü prognoza işaret eder. Metastatik 
kanserli hastaların yaklaşık yarısında, hastalık süresi bo-
yunca malign plevral efüzyon gelişmektedir (1). Meme 
kanserli hastaların %50’sinde, akciğer kanserli hastala-
rın %25’inde ve mezotelyomalı hastaların %90’ından 
fazlasında hastalık süresi boyunca semptomatik malign 
plevral efüzyon geliştiği bilinmektedir (2, 3). Efüzyon 
gelişen hastalardaki ana problem dispne (sıvının mikta-
rına ile orantılı olarak akciğerde gelişen pasif atelektazi 
nedeniyle oluşur), göğüs ağrısı (primer olarak paryetal 
plevra ve göğüs duvarı tutulumuna bağlı) ve öksürük 
gibi semptomlara bağlı olarak gelişen hayat kalitesin-
deki düşüştür. MPE gelişimi tedavi edilmesi mümkün 
olmayan bir hastalık sürecinin mevcut olduğunu gös-
terir, yaşam beklentisi çok kısadır (4). Hastaların %54’ü 
ilk bir ay içinde, %84’ü ise altı ay içinde kaybedilir. MPE 
teşhisi sonrası ortalama sağkalım tümör tipine bağlı 
olmakla beraber 3-12 aydır (2). Hastanın bu kalan kısa 

süreyi konforlu bir şekilde geçirmesi hedeflenmelidir. 
Amaç; semptomların giderilmesi, yaşam kalitesinin 
korunması veya artırılması, hastaneye yatışların önlen-
mesi veya süresinin kısaltılması, planlanan girişimlerin 
hasta tarafından kolay tolere edilebilmesi ve invazif 
girişimlerden mümkün olduğunca kaçınılmasıdır (5). 
Hastaların prognozu oldukça değişkendir ve çeşitli 
faktörlere (primer kanser, evre, performans durumu ve 
plevral sıvı proteinleri) bağlıdır. Bu amaçla, LENT (ple-
ural fluid lactate dehydrogenase, Eastern Cooperative 
Oncology Group performance score, neutrophil-to-
lymphocyte ratio and tumour type) prognostik skoru 
yakın zamanda sağkalımın doğru tahmini için bir araç 
olarak önerilmiştir (6). LENT, MPE hastalarının değer-
lendirilmesine yardımcı olma potansiyeline sahip olsa 
da, prospektif validasyon gerektirir. Malign plevral 
efüzyonda uygulanacak tedaviye; hastanın semptom 
ve performans durumuna, primer tümöre ve tümörün 
sistemik tedaviye yanıtına, plevral sıvının drenajı son-
rası akciğer reekspansiyonuna ve tahmin edilen sağ-
kalıma göre karar verilir. Tedavi palyatiftir ve palyasyon 
semptomların giderilmesi demektir. Palyatif tedavinin 
amacı dispnenin kontrol altına alınması, plevral sıvının 
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komplet ve kalıcı şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Plev-
ral sıvı nedeniyle bası semptomları yaşayan hastalarda, 
efüzyon sınırlı tekrarladığı veya sıvının tam gerilemedi-
ği durumlar kısmi başarı olarak tanımlanır. Malign plev-
ral efüzyon tedavisi hastalığın lokal kontrolü olup, altta 
yatan sistemik hastalığa bir etkisinin olmadığı unutul-
mamalıdır (7).

Klinik pratikte MPE tedavisi ve yönetiminde klinisyen 
aşağıdaki sorulara cevap aramak sureti ile olguyu yön-
lendirmelidir (5):

• Beklenen sürvi nedir?

• Efüzyon tedavi edilmeli midir?

• Tedavi seçenekleri nelerdir?

• Hangi tedavi en iyi tedavi seçeneğidir?

Optimal tedavi yönetimi için tam bir konsensus bulun-
mamakla birlikte tedavi modaliteleri aşağıda ki şekilde 
başlıklara ayrılabilir;

1)  Terapötik torasentez

2)  Küçük çaplı drenaj kateteri

3)  Tüp torakostomi

4)  Kimyasal plörodezis

5)  Kalıcı plevral kateter

6)  Plevroperitoneal şant

7)  İleri cerrahi yöntemler - sitoredüktif cerrahi

8)  Kemoterapi ve radyoterapi

9)  Suicide gen terapisi 

MALİGN PLEVRAL EFÜZYONDA 
CERRAHİ TEDAVİ MODALİTELERİ (Resim 1)

1- TERAPÖTİK TORASENTEZ

Daha çok tanısal amaçla kullanılır. Torasentez genel 
durumun kötü ve sağ kalım süresinin kısa olduğu dü-

Resim 1: MPE’de cerrahi tedavi modaliteleri
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şünülen olgularda belirli aralıklarla efüzyonun boşal-
tılmasında tercih edilen bir yöntemdir. Bazı hastalarda 
ise semptomatik rahatlamayı sağlamak için tekrarla-
nan torasentezlerle sıvı boşaltılır. Her 1000 ml sıvının 
drene olması akciğerin total kapasitesinde ortalama 
400 ml’ lik artışa yol açar. Ancak bu uygulamanın bazı 
dezavantajları vardır. Öncelikle torasentezle sempto-
matik düzelme sağlansa dahi bir süre sonra olguların 
yaklaşık %98-100’ ünde efüzyon tekrarlar (1- 3 gün). 
Sık tekrarlanan torasentezler iyatrojenik pnömoto-
raksa, efüzyonun loküle olmasına, kontaminasyon ile 
ampiyem oluşumuna neden olabilir. 

Tekrarlayan torasentezler şu hastalarda tercih edilme-
lidir;

1.  Sıvı toplanmasının hızı oldukça yavaş ise, 

2.  Primer kanserin tedavisi ile sıvı geriliyor ise, yani 
sıvı toplanması tedaviye cevaplı ise, 

3.  Beklenen sürvi bir aydan kısa ise, 

4.  Hastanın plörodezis gibi girişimsel yöntemleri to-
lere etmesi mümkün değil ise (Karnofsky Perfor-
mans Skala skoru kötü ise; < 30 ) (2).

Ancak birçok hastada torasentez sonrası arter kan 
gazı düzelmez hatta daha da kötüleşebilir. Bunun ne-
deni ise sıvının drenajı sonrası tamamen düzelmeyen 
intrapulmoner şanttır. Ayrıca MPE’de nefes darlığı sa-
dece sıvıya bağlı olmayıp birçok etmene bağlı olduğu 
da bilinmelidir. Alternatif nedenler arasında; anemi, 
lenfanjitis karsinomatoza, pulmoner emboli, paranki-
mal hastalıkta artış unutulmamalıdır (5).

2- KÜÇÜK ÇAPLI DRENAJ KATETERİ 

MPE’ ların semptomlarının giderilmesinde küçük çap-
lı drenaj kateterleri (10F-14F) oldukça etkili olup tüp 
torakostomiye göre daha kolay takılır, konforludur ve 
başarı oranları birbirlerine benzemektedir (Resim 2).

3- TÜP TORAKOSTOMİ 

Toraks tüpünün çıkarılmasının ardından %80 olguda 
bir ay içinde plevral sıvı tekrarladığı için tüp torakos-
tomi işlemi 3 aydan daha fazla yaşam beklentisi olan 
hastalar için daha uygun bir tedavi seçeneğidir. İşlem 
sırasında 28F veya 32F gibi geniş çaplı göğüs tüple-
rinin kullanılması güvenilir drenaj olanağı sağlar. To-
raks tüpü, ampiyem gelişme riski nedeniyle olabildi-
ğince kısa sürede çekilmelidir. Hem torasentez hem 
de tüp torakostomide dikkat edilmesi gereken en 
önemli husus tek bir seferde drene edilen sıvı mikta-
rıdır. Masif plevral efüzyon, pulmoner reekspansiyon 
ödem riskini azaltmak için kontrollü bir şekilde drene 
edilmelidir. Tahliye edilen sıvı miktarı hastanın semp-
tomları (öksürük, göğüste rahatsızlık hissi) rehberli-
ğinde belirlenmeli veya bu semptomlar gelişmezse 
bir seferde en fazla 1, 5 litre ile sınırlandırılmalıdır (8-
10) (Resim 3).

 4- KİMYASAL PLÖREDEZİS 

Malign plevral efüzyon tedavisinin en önemli ayak-
larından biri sıvının tekrarlamasının engellenmesidir. 
Kimyasal plörodezis, plevral boşluğa sklerozan ajan 
verilerek, viseral ve paryetal plevra arasında inflama-
tuar reaksiyona bağlı fibrozis oluşturmayı hedefler. 
Başarılı plöredez için sıvı tamamen drene edilmeli, 
akciğerde ekspansiyon kusuru olmamalıdır. İşlemden 
sonraki 30 günde anlamlı sıvı birikiminin olmadığı du-
rumlar plörodezisin başarılı olduğunun göstergesidir. 
En önemli etken uygulama tekniğidir. Plevral efüzyon 
tamamen boşaltılarak verilen ajanın sulanması ön-
lenmeli ve ilk inflamatuar reaksiyon sırasında plevra 
yüzeyleri birbiri ile sıkı temas halinde olmalıdır. Lokal 
anesteziyi takiben interkostal aralığa 10-14F plevral 
kateter veya 24-32 F göğüs tüpü takılır. Eğer efüzyon Resim 2. Perkütan drenaj kateteri

Resim 3. Tüp Torakostomi (S.B.Ü. Süreyyapaşa Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahi Kiliğin-
den alınmıştır..)
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masif ise akciğer ödeminin önlenmesi için sıvı drenajı 
bir kerede en fazla 1500 mL olacak şekilde kontrollü 
olarak yavaş yapılmalıdır. Tüpün yeri radyolojik olarak 
kontrol edilmeli ve optimal drenaj için hastaya uygun 
pozisyon verilmelidir. Radyolojik olarak sıvı tamamen 
boşaldığında ve akciğer tam ekspanse olduğunda 
veya tüpten gelen sıvı miktarı 50 ml/gün altına düştü-
ğünde, hastaya premedikasyon ve intraplevral lokal 
anestezik uygulanarak tercih edilen sklerozan ajan 
plevral boşluğa verilir (Resim 4). Tüp, ilaç uygulama-
sından sonra 2 saat süre ile klemplenmelidir. Bu süre 
içinde ilacın tüm plevral yüzeylere eşit olarak dağılımı 
için hastaya supin, pron, sağ lateral, sol lateral, tren-
delenburg ve ters trandelenburg poziyonları verilerek 
hasta her pozisyonda 15 dakika süre ile tutulmalıdır. 
Pozisyonlar iki defa tekrarlanmalıdır. Torakostomi tü-
pünden drenaj miktarı < 100-150 ml/gün olduğunda 
tüp çıkarılır ki bu genellikle 24 ile 48 saat içinde ortaya 
çıkar (2, 10).Birçok çalışma sklerozan madde verilmesi 
sonrası başarısızlığı, tam olmayan akciğer ekspansi-
yonuna bağlamaktadır (5, 11). Tam olmayan akciğer 
re-ekspansiyonu (hapis akciğer); kalın visseral tabaka, 
plevral lokülasyonlar, proksimal hava yolu obstrüksi-
yonu veya uzamış hava kaçağı nedeniyle oluşabilir. 
Robinson ve arkadaşları (12) parsiyel ekspanse olan 
10 olguluk çalışmalarında sklerozan ajan olarak dok-
sisiklin kullandıklarını ve %90 oranında başarılı yanıt 
aldıklarını belirtmişlerdir. Ancak tam ekspansiyon ku-
suru olan hastalarda plörodezisin başarısız olacağı ka-
bul edilmektedir. Bazı çalışmalarda plöredez başarısı 
açısından plevral sıvının pH’ı değerlendirilmiştir. Plev-
ral sıvı pH’ı ne kadar düşükse plöredezin başarılı olma 
şansı o kadar azdır. pH 7.30’un üzerindeyse başarı ola-
sılığı %90’dan fazla iken pH 7.15’in altında olduğunda 
başarı olasılığı %50’nin altındadır. Malign plevral efüz-

yon heterojen bir gruptur ve optimal tedavi ile kanser 
tipleri arasında farklılık izlenebilir. 

Plöredezis ile ilgili henüz tam netlik kazanmayan de-
taylar arasında:

1. Plörodezisin zamanı (tanı anında mı yoksa rekür-
rens sonrasında mı ?)

2. Uygulama şekli (drenden mi torakoskopik mi ?)

3. Drenin çapı

4. Hangi ajanın tercih edilmesi gerektiği 

5. Plörodezis sonrası hastanın rotasyonu gibi sorular 
yanıt beklemektedir (13) .

Plörodezis ne zaman yapılmalı?

Plörodezis zamanlaması ile ilgili kriterler tartışmalıdır. 
Villanueva ve arkadaşları (14) tarafından yapılan 25 
hastalık randomize çalışmada akciğer re-ekspanse 
olduğu anda ve drenaj miktarı 150 mL/gün altına 
indikten sonra, tetrasiklin uygulanan iki farklı grup 
karşılaştırılmış ve her iki grupta başarı oranlarının 
yaklaşık %80 olduğu belirtilmiştir. Buna göre başa-
rılı bir plörodezis için sıvının tamamen drene olması 
ve de akciğerin re-ekspanse olduğunun radyolojik 
olarak gösterilmesinin, günlük drenaj miktarına göre 
daha anlamlı olduğu belirtilmiştir. Ancak halen birçok 
merkezde plöredez için hem radyolojik olarak tam 
re-ekspansiyon hem de günlük drenaj miktarının 150 
mL’nin altına düşmesi beklenmektedir.

Dren Çapı ne olmalıdır?

Dren çapı ile ilgili farklı görüşler vardır. Geleneksel 
olarak birçok cerrah geniş tüpler ile daha iyi drenaj 
ve daha başarılı plöredez olacağını, ince tüplerin ise 
pıhtı veya fibrin ile çok çabuk tıkanacağını düşün-
mektedir. Fakat geniş tüpler ciddi ağrı yaptığından 
10-14F’ lik ince tüplerin kullanımı daha fazla günde-
me gelmiştir. Ülkemizde yapılan bir anket çalışması-
na göre ankete katılanların 2/3’ü 28-32F göğüs tüpü 
tercih ettiğini belirtmiştir (13). Büyük çaplı kateterler 
ile karşılaştırıldığında küçük çaplı kateterlerin ben-
zer başarı oranlarına sahip oldukları gösterilmiştir. 
Kanada’da Parulekar ve arkadaşları (15) tarafından 
yapılmış bir çalışmada 12F tüpler ile geniş tüpler kar-
şılaştırılmış ve tetrasiklin, talk, bleomisin ve interferon 
ile yapılan plörodez sonrası, 6. hafta ve 4 ay sonraki 
rekürrens oranları değerlendirilmiştir. Bu oranlar kü-
çük çaplı tüplerde sırasıyla %45 ve %53, büyük çaplı 
tüplerde %45 ve %51 olarak bulunmuş arada anlamlı 
bir fark görülmemiştir. Bu yüzden dren çapının büyük 
olmasının plörodezis üzerine bir etkisinin olmadığı 

Resim 4. Kimyasal Plöredezis (S.B.Ü. Süreyyapaşa Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahi Kiliğin-
den alınmıştır..)
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düşünülmektedir. Farklı kalınlıktaki tüplerin karşılaş-
tırıldığı prospektif, randomize bir çalışmada 10F tüp 
uygulaması hastaların çoğu tarafından torasentezden 
daha rahatsız edici bulunmamış, kalın tüpün varlığı 
ise çoğu hasta tarafından rahatsız edici olarak tanım-
lanmıştır. Ülkemizde yapılan daha geniş serili bir pros-
pektif, randomize çalışmada ince ve kalın kateterlerin 
iyodopovidon ile yapılan plörodez başarısına etkisi 
karşılaştırılmış, başarı oranları benzer bulunmuştur 
(kalın ve ince tüpler için sırasıyla %90 ve %86.9). Ben-
zer şekilde komplikasyon görülme olasılıkları arasın-
da da anlamlı fark bulunmamıştır (16). 

Sıvının drenajı nasıl yapılmalıdır?

Tüp takılmasının ardından plevral sıvı, bir kerede en 
fazla 1500 mL olacak şekilde kontrollü olarak en az 2 
saat aralıklı olarak boşaltılmalı, hastada göğüs ağrısı 
veya persistan öksürük gibi semptomlar geliştiğin-
de drenaja ara verilmelidir. Akciğer reekspansiyonun 
tam olmadığı ve hava kaçağının devam ettiği bazı du-
rumlarda negatif basınçlı aspirasyon denenebilir. Bu 
durumda aspirasyon yüksek volümlü-düşük basınçlı 
olmalı ve basınç -20 mmHg’nin altına düşürülmeme-
lidir (2).

Premedikasyon nasıl uygulanır?

Plevral boşluğa yabancı madde enjeksiyonu ağrılı bir 
işlem olduğundan, işlem sırasında lokal anestezik kul-
lanımı önerilmektedir. En sık kullanılan ajan lidokain 
olup, işlemin hemen öncesinde 3 mg/kg (en fazla 250 
mg) uygulanması önerilir. Hastanın anksiyetesini azal-
tarak konforunu sağlamak amaçlı bilinçli sedasyon 
uygun olur (2).

Hangi plöredezis ajanı kullanılmalıdır?

Plörodezis sıklıkla kullanılan bir işlem olmakla bera-
ber en uygun ajanın ne olduğu konusunda bir kon-
sensus bulunmamaktadır (Tablo 1). 

İdeal bir sklerozan ajan; yüksek molekül ağırlıklı ve 
kimyasal polariteli, lokal klirensi yavaş, sistemik kli-
rensi hızlı, dik bir doz-yanıt eğrisine sahip, kolay tolere 
edilebilen, az yan etkiye sahip, etkin, güvenilir, kolay 
bulunabilir ve düşük maliyetli olmalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 100 bin hastaya 
plörodezis uygulandığı, ülkemizde de MPE ile ilgile-
nen bir hekimin yıllık ortalama plörodezis sayısının 30 
olduğu bildirilmiştir. Bu sayılarda işlem uygulanması-
na rağmen halen plörodezis için kullanılacak ajan ko-
nusunda bir standardizasyon oluşmamıştır. Sklerozan 
maddelerin karşılaştırmaları için randomize çalışma-
ların azlığı, çalışmalardaki farklı dahil edilme kriterleri-
nin varlığı ve tedaviye yanıtı ve sonucu ölçmede farklı 
kriterlerin uygulanması nedeniyle ideal ajan tam ola-
rak net değildir (2). Gümüş nitrat ilk kez 1942 yılında 
kullanılmış, günümüze kadar değişik konsantrasyon-
lar ile plörodezis denenmiştir (17). 1960’larda başta 
nitrojen mustard olmak üzere antineoplastik ajanlar 
kullanılmaya başlanmıştır. 1970’lerden beri kullanılan 
bleomisin en yaygın olarak uygulanan sklerozan anti-
neoplastiktir. Plörodezis oluşumu antineoplastik etki-
ye değil, maddenin fibrozan özelliğine bağlıdır. Bleo-
misinin sistemik emilimi %45 olmasına karşın, kemik 
iliğini baskılayıcı etkisi gösterilmemiştir. Önerilen doz 
60U veya 1U/kg’dır, yaşlılarda 40 U/kg’a kadar azaltılır. 
Günümüzde talk (püskürtme veya sıvıda çözünmüş 
haliyle), tetrasiklin türevleri (doksisiklin) ve bleomisin 
değişik başarı oranlarıyla kullanılmaktadır. Ancak bir-
çok çalışma steril talkı ilk tercih olarak önermektedir. 
Cochrane veri bankasındaki 36 randomize kontrollü 
çalışmaya göre plörodezis uygulanan 1499 hasta in-
celenmiş ve kullanılacak ajanın talk olması gerektiği 
belirtilmiştir. BTS (British Thoracic Society) rehberi de 
talkı önermekte, buna ek olarak orta düzeyde etkinlik 
oranıyla bleomisinin alternatif olabileceğini belirt-
mektedir.

Tablo 1. Kimyasal Plörödezde kullanılan ajanlar.

a.Talk a.Nitrogen mustard a.Mitoxantrone 

b.Tetrasiklin derivasyonları b.Kaolin b.Iodopovidone 

c.Corynebacterium parvum c.Radyoaktif kolloidal gold c.Transforming growth factor beta 2 

d. Bleomisin d.Kinakrin d.Gümüş nitrat 

e.% 50’lik glukoz solüsyonu e.Sodyum hidroksit

f. Otolog kan f.Tetrasiklinin oral formları

g.Diğerleri 
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Steril talk pudra 

Kolay elde edilebilir, yüksek derecede etkili, ucuz 
ve uygun dozda kullanıldığında minimal yan etkiye 
sahip, günümüzde tüm dünyada en sık kullanılan 
plöredezis ajanıdır. Üç tabakalı magnezyum silikat 
tabakası olan talk plöredez amaçlı ilk defa 1935 yı-
lında uygulanmıştır. Doğada magnezyum silikat ta-
bakaları halinde ve sıklıkla asbest ile birlikte bulunur. 
İntraplevral kullanım için olan formu asbest içermez 
ve sterildir. Günümüzde ”talk bulamaç” olarak toraks 
tüpünden veya ”talk pudralama-insufilasyon”” olarak 
torakoskopi ile iki şekilde uygulanabilir. Genellikle 
”talk bulamaç” 4-5 g talk 50 cc %0.9 sodyum klorür 
içinde sulandırılarak, lokal anestezik ile birlikte plevral 
boşluğa verilir. Videotorakoskopik cerrahi girişim, ge-
nel anestezi altında yapılır ve çift lümenli endotrakeal 
tüp kullanılarak tek akciğer ventilasyonunun sağlan-
ması tercih edilir. Ancak genel anestezi için yüksek 
risk taşıyan bazı hastalarda, sistemik analjezik, sedatif 
ilaçlar ve lokal anestezik ajanların kombinasyonuyla 
videotorakoskopik cerrahi girişim yapılabilir (11). Vi-
deotorakoskopik uygulama için, hasta lateral dekübit 
pozisyonda yatırılır. Uygun cilt temizliği ve hazırlığı 
yapıldıktan sonra genellikle orta aksiller hat hizasında 
6 veya 7. interkostal aralığa 2 cm’lik torakoskopi insiz-
yonundan toraksa girilir. Bu port dışında uygun inter-
kostal aralıklara tercihe göre bir veya iki port insizyo-
nu daha yapılabilir. Yapışıklıklar torakoskopik aletler 
yardımı ile açılır. Plevral sıvı boşaltıldıktan sonra tora-
koskop yerleştirilerek plevral biyopsiler alınır. Akciğer 
kollabe ise sınırlı dekortikasyon yapılarak akciğerin 
reekspansiyonu sağlanmaya çalışılır. Akciğerin göğüs 
kafesini doldurduğu görüldüğünde, 4-5 gr talk, insüf-
lasyon yöntemiyle ve tüm visseral plevrayı kaplayacak 
şekilde bir atomizer yardımıyla göğüs kafesi içine uy-
gulanır. Talk uygulaması sonrası bir adet göğüs tüpü 
yerleştirilir ve işleme son verilir. Respiratuvar komp-
likasyonlar torakoskopik plöredezis sonrası daha çok 
görülmektedir. Az görülen diğer komplikasyonlar iş-
lem sonrası ateş, uzamış hava kaçağı, kanama, subku-
tan amfizem, reekspansiyon akciğer ödemi, derin ven 
trombozu ve port yeri metastazlarıdır. Talk pudralama 
ve bulamaç yöntemlerinin karşılaştırıldığı en geniş 
randomize 482 hastalık kontrollü çalışmada Dressler 
ve arkadaşları 30 günlük rekürrenssiz sağkalım, mor-
bidite, mortalite ve yaşam kalitesini karşılaştırmışlar-
dır (9). Talk pudralama yapılan 242, bulamaç uygula-
nan 240 hasta değerlendirildiğinde 30 günlük başarı 
benzer bulunmuştur. Akciğer ve meme kanserli has-
taların alt grup analizi talk pudralama için daha iyi bir 
başarı oranı olduğunu göstermiştir. İki talk uygulama 
yönteminin karşılaştırıldığı bir başka randomize ça-

lışmada 28 hastaya pudralama, 29 hastaya bulamaç 
uygulanmış; her iki grupta drenaj süresi, hastanede 
yatış süresi, komplikasyonlar ve nüks oranları benzer 
bulunmuştur. Bu nedenle uygulaması daha az dona-
nım gerektirdiğinden ön planda bulamaç yönteminin 
tercih edilmesi gerektiği, tanının VATS (video asiste 
torakoskopik cerrahi) sırasında konulduğu durum-
larda ise talk uygulamasına torakoskopik yöntemle 
devam edilmesinin daha yerinde olduğu sonucuna 
varılmıştır. Son zamanlarda yapılan bir meta-analiz, 
talk pudralamanın talk bulamacından daha üstün ol-
duğunu göstermiştir. Talk pudralamanın pleurodezis 
başarı oranını talk bulamacı ile karşılaştırmak için ta-
sarlanmış uygun şekilde güçlendirilmiş çok merkez-
li, açık etiketli, randomize kontrollü bir çalışma olan 
TAPPS çalışmasının sonuçlarının en etkili plörodez 
yolu hakkında kanıt sağlayacağı düşünülmektedir 
(18). Bazı çalışmalarda talk için plöredezis başarı oran-
ları (tam ve parsiyel yanıt olarak) %81 ile %100 olarak 
verilmektedir. Bir meta-analizde 1499 hastanın so-
nuçlarından yola çıkılarak, eğer hastaların performans 
durumu iyi ise rekürrensi engellemek için intraplevral 
sklerozan ajan kullanılmasını, kullanılan ajanın talk 
olmasını ve uygulama tekniğinin torakoskopik talk 
pudralama olmasını desteklemektedir. Talk, çeşitli 
ajanlarla (mitozantron, tetrasiklin, bleomisin, tetrasik-
lin, mustin) karşılaştırıldığında talk plörodezis daha 
başarılı bulunmuştur (1). Randomize başka bir çalış-
mada talk bulamaç (5 gr) ile bleomisin (60.000 ünite 
) iki haftalık tam yanıt üzerinden karşılaştırılmış, talk 
grubunda başarı oranı %90 iken bleomisin grubunda 
%79 olduğu ancak aradaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı belirtilmiştir. Toplam 1168 hastanın 
değerlendirildiği bir meta-analizde başarı oranları 
talk için %93, minosiklin için %86, Corynebacterium 
parvum için %76, doksisiklin için %72, tetrasiklinler 
için %67 ve bleomisin için %54 bulunmuştur. Talkın 
en etkin ve en az maliyetli ajan olduğu sonucuna va-
rılmıştır (19). MPE tedavisinde talk plörodezis uygula-
ması, hayat boyu bir garanti değildir. Hastanın yaşam 
süresi uzadıkça sıvının tekrar etme olasılığı da artar. 
Hastaların yaklaşık yarısında tedaviden sonraki altıncı 
ayda sıvı kontrolünün optimal olduğu ve üçte birinde 
plörodezis sonrası tekrar sıvı oluşumu nedeni ile aspi-
rasyon gerektiği bildirilmektedir. İngiltere ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde partikül büyüklüğü 15 μm’den 
küçük talk kullanıldığında plöredeze bağlı akut respi-
ratuar distres sendromu (ARDS) olguları bildirilmiştir 
(20). Maskell ve ark.ları (21), partikül büyüklüğü 15 
µm’den küçük talk kullanılan hastalarda 48. saatte 
alveoler-arteriyel oksijen gradiyentinin, partikül bü-
yüklüğü 15 µm’den büyük olan talk kullanılan has-
talara göre daha yüksek olduğunu göstermişlerdir. 
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Çok merkezli 558hastanın değerlendirildiği başka bir 
çalışmada, partikül büyüklüğü 15 µm’den fazla olan 
talk kullanılan hastaların hiçbirinde ölüm, ARDS veya 
pnömoni görülmemiştir. Talk plörodezis konusunda 
önerilen doz 2-10 gram arasında değişmekle birlik-
te henüz farmakokinetik olarak veya doz ayarlaması 
bakımından bilinmeyenler vardır. Optimal doz henüz 
bilinmemektedir. Bu nedenle kullanılan doz hakkında 
standardizasyon oluşturulamamıştır.

Tetrasiklin ve doksisiklin

Parenteral tetrasiklin ve doksisisklin 1990 öncesi çok 
uzun süre birçok çalışmada plöredezis amacıyla kul-
lanılmıştır. Başarı oranı bu çalışmalarda %33 ile %84 
arasında verilmektedir. Fakat günümüzde parenteral 
formu ticari olarak kullanılmadığından bunun bir ana-
logu olan doksisiklin kullanılmaktadır. Her ikisi ile bil-
dirilen başarı oranları birbirine yakındır. Standart doz 
intraplevral olarak 1 gramdır. İnsanlarda parenteral 
formlar mevcut olmadığı zaman oral tetrasiklin/dok-
sisiklin formları kullanılabilir. 30 mL salin solüsyonu 
içine 500 miligram doksisiklin konularak hazırlanan 
çözeltinin MPE’ lu hastaların %83-88’ inde etkili oldu-
ğu belirtilse bile bu tecrübe geniş olgu sayılı çalışma-
larla desteklenmemiştir (22, 23).

Antineoplastik ajanlar 

Çeşitli antineoplastik ajanlar bu konuda denenmiştir. 
Sisplatin ve Cytarabine yaklaşık %27 oranında kısıtlı 
bir etkinlik göstermiştir. Doksorubicin, etoposide, 
5-fluorouracil ve mitomysin-C ile yapılan çalışmalar-
da ciddi yan etkiler ve zayıf etkinlik bildirilmiştir. Bu 
grupta önemli ajan bleomisindir ve alternatif olarak 
kullanılabilen ancak talk kadar etkili olmayan bir ajan-
dır. Bleomisinin plöredeziste %61 oranında başarı 
sağladığı gösterilmiş fakat ciddi yan etkilerinden ve 
sistemik toksisite riskinden dolayı günümüzde kul-
lanımı azalmaktadır. Nitrojen mustard alkilleyici aşı-
rı toksik ve ciddi yan etkileri olan bir antineoplastik 
ajandır. Etkinliği yaklaşık %60 civarındadır. Fakat ciddi 
yan etkileri nedeniyle kullanımından vazgeçilmiştir. 
Önerilen doz normal salinin içine 60 bin ünite karış-
tırılması şeklinde elde edilir. Bazı hekimler 1 ünite/kg 
şeklinde de kullanmaktadır. Toraks tüpünden uygula-
nışı ve klinik izleme şekli talk ile aynıdır. Bleomisin ile 
talkın karşılaştırıldığı yurtdışı çalışmalarda bleomisi-
nin çok daha pahalı olduğu belirtilmektedir (24). Fa-
kat ülkemizde 70 kg bir hastaya verilecek talk dozu ile 
bleomisin dozu arasında bir ücret farkı yoktur.

Diğer ajanlar

İodopovidon, gümüş nitrat gibi ajanlar daha nadir 
olarak kullanılmaktadır. İodopovidon ile talkı karşılaş-
tıran çok fazla sayıda randomize çalışma yapılmamış 
olmasına karşın, bu ajan yüksek başarı oranı, düşük 
yan etki profili ve düşük maliyeti nedeni ile son yıllar-
da kimyasal plörodezis için alternatif bir ajan olarak 
önerilmektedir (16).

Hastaya rotasyon yaptırılmalı mıdır?

Sklerozan ajanın plevral boşluğa verilmesinden son-
ra, ürünün difüz dağılımını sağlamak amaçlı hastanın 
rotasyonunun teşvik edilmesi sıkça uygulanan bir 
yöntem olmakla birlikte; talk, tetrasiklin, doksisiklin 
ve minosiklin ile yapılan çalışmalarda faydası gösteril-
memiştir. Tam tersine hastaya rahatsızlık verdiğinden 
dolayı önerilmemektedir. Radyolojik olarak işaretlen-
miş tetrasiklin partiküllerinin sintigrafik olarak görün-
tülendiği bir çalışmada sadece plevral lokülasyonları 
ve hapsolmuş akciğeri olan bir hastada rotasyonun 
sklerozan ajanın dağılımını arttırdığı gösterilmiş, do-
layısıyla bu durumlar dışında hastaya ek külfet dışın-
da yararı olmadığı sonucuna varılmıştır (2).

Tüp ne zaman çıkartılmalıdır?

Plörodez için sklerozan ajanının uygulanmasından 
sonraki 2 saat boyunca tüp klemplenmelidir ve akci-
ğer ekspanse olduğunda 24-72 saat içinde tüp çıkar-
tılmalıdır (2).

Bu işlem dökülme metastazına neden olur mu?

Mezotelyomada tüp torakostomi ve torakoskopi uy-
gulanan hastalarda insizyon yerinde tümör hücre-
lerinin dökülmesine bağlı metastaz olabilir. Onbeş 
gün içinde lokal radyoterapi uygulanmasının girişim 
yerinde metastaz oluşmasını önleyici etkisi gösteril-
miştir. Tek doz RT (radyoterapi) fayda sağlamadığın-
dan bölünmüş 3 dozda 21 Gy dozunda radyoterapi 
önerilmektedir (25).

Antiinflamatuar tedavi plöredez başarısını etki-
ler mi?

Plevral boşluğun obliterasyonu için gereken infla-
masyonu baskıladıklarından dolayı eş zamanlı glu-
kokortikoid kullanımı plörodez başarısını azaltabilir. 
Yapılan çalışmalar genellikle hayvanlar üzerinde ol-
duğundan yeterli kanıt olmamakla birlikte genellikle 
glikokortikoidlerin işlemden 48-72 saat önce kesilme-
leri önerilir (2).
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Fibrinolitik ne zaman uygulanmalıdır?

Loküle efüzyonlarda intraplevral fibrinolitik uygu-
lanmasının yararları konusunda yeterince geniş kap-
samlı çalışma bulunmamakla birlikte, az sayıda hasta 
içeren serilerde, streptokinaz ve ürokinaz uygulama-
sının drenaj miktarını arttırdığı gösterilmiştir. Sürey-
yapaşa Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
Kliniğin’de 47 malign plevral efüzyonlu olgunun ana-
liz edildiği bir çalışmada; üç günde 250.000ü intrap-
levral streptkinaz uygulanan 24 olguluk fibrinolitik 
grubu ve sadece plevral drenaj uygulanan 23 olguluk 
kontrol grubu olmak üzere rastgele 2 gruba oluştu-
rulmuş. Fibrinolitik uygulanan grupta, streptokinaz 
verilmesinden sonra drenajın önemli ölçüde arttığı, 
septasyonların açıldığı gözlenmiş ve MPE’u olan has-
talarda intraplevral streptokinaz uygulaması tavsiye 
edilmiştir (26).

Bu tedavilerin maliyet etkinliği nasıldır?

Maliyet etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada, 3 aylık 
sağkalım değerlendirildiğinde tekrarlayan torasen-
tezin maliyeti en düşük yöntem olduğu saptanmış, 
tünelli kateterin plörodezisten daha az maliyetli ve 
daha fazla etkili olduğu sonucuna varılmıştır; bir yıllık 
takipte ise yatakbaşı plörodez en az maliyetli yöntem 
olarak ortaya çıkmıştır.

Plörodeziste komplikasyonlar nelerdir?

Plörodezisin en sık görülen yan etkileri ateş, ağrı, 
öksürük ve gastrointestinal semptomlardır. Yan etki 
oranları konusunda geniş kapsamlı bir çalışma yok-
tur. Plevral hasar ne kadar fazla ise, inflamasyon, ağrı 
ve ateş o derece fazla olur görüşü birçok cerrahta 
hakimdir. Ağrı talk uygulanması sonrası %7 oranın-
da oluşur iken doksisiklin gibi diğer ajanların uygu-
lanması sonrası %60 oranında görülebildiği bildiril-
miştir. Bindokuzyüzseksenüç yılında yayınlanan bir 
bildiride 3 hastada talk plörodezis sonrası 72 saat 
içerisinde ateş, dispne ve solunum yetmezliği şek-
linde seyreden ARDS gelişimi izlenmiş, bu nedenle 
diğer ajanların tercih edilmesinin daha güvenilir ola-
cağı vurgulanmıştır. Yazarlar talk plörodez sonrası 72 
saat yakın klinik izlem önermişlerdir. Talk plörodezis 
sonrası serebral hava embolisi de bildirilmiştir. Ayrıca 
talk kullanımı sonrası akut respiratuar distres sendro-
mu (ARDS) veya akut solunum yetmezliğine yol açan 
akut pnömoni gibi mortalitesi yüksek komplikasyon-
lar oluşabilmektedir. Brant ve Eaton’ın (27) çalışmala-
rında ciddi komplikasyon oranı %25 olarak verilmiş ve 
bir hasta ARDS sonucu kaybedilmiştir. Bu komplikas-
yonların hem talk pudralama hem de talk bulamaç-

ta görülebildiği bildirilmiştir. Olası sebep kullanılan 
talkın partikül büyüklüğüdür. Partikül büyüklüğü 15 
µm’den küçük olan (non-graded) talk kullanıldığında 
talk uygulanmasına bağlı birçok pnömonitis vakası 
bildirilmiştir. Güvenli talk plörodezis için, partiküllerin 
boyutu uygun olmalı (%10’dan daha azı 5-10 micron), 
5 g’dan fazla talk kullanılmamalı, eşzamanlı bilateral 
uygulanmamalı ve geniş plevral abrazyon veya bi-
yopsiden sonra talk uygulanmamalıdır. Diğer plöro-
dezis ajanlarına bağlı ARDS bildirilmemiştir. Dressler 
ve arkadaşlarının (9) çalışmasında plöredezise bağlı 
en sık yan etki ateş olarak bildirilmiştir. Atelektazi, 
pnömoni, solunum yetmezliği gibi komplikasyonlar 
pudralama uygulanan hastalarda, diğer gruba göre 
daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla, %13, 5 ve %5, 6). 
Bu çalışmada, solunum yetmezliğine bağlı ölüm oranı 
%2, 9 olarak bildirilmiştir. Diğer ajanlardan bleomisi-
ne bağlı yan etkilerde talk ile benzerdir. Ayrıca Beo-
misinin intraplevral uygulanımı sonrasında %45’lik 
bir sistemik absorbsiyonu gösterilmiştir, ancak bunun 
hiç veya minimal miyelosupresyona sebep olduğu 
bildirilmiştir.

5- KALICI PLEVRAL KATETER 

Kimyasal plöredezisin başarısız olduğu semptomatik 
loküle efüzyonlarda, trapped lung (hapsolmuş ak-
ciğer) gelişmiş hastalarda, kısa hayat beklentisi olan 
ileri evre kanserlilerde veya hastanın tercihine bağlı 
olarak kalıcı intraplevral kateter kullanımı tercih edilir. 
Kalıcı intraplevral kateter ile sıvının drenajı, torakos-
kopik plöredeze alternatif bir yöntemdir. Bu işlem 
hastanın klinikte kalış süresini kısaltırken, dispnesini 
kontrol edilebilir ve katetere bağlı gelişen plevral inf-
lamasyon plörodezis oluşumuna yardımcı olur (Resim 
5). Semptomatik hastalarda tünel tekniğiyle yerleştiri-
len silastik kateter, plevral sıvının drenajını sağlayarak 
semptomatik düzelme sağlar. Hastanın kalıcı katete-
ri ile eve taburcu edilebilmesi yöntemin avantajıdır. 
Kateterin bakımı ve plevral sıvının 2-3 gün aralar ile 
boşaltılması, eve gelen hemşire yardımı ile ya da uy-
gun eğitim sonrası hasta-hasta yakınları tarafından 

Resim 5. Kalıcı tünelli kateter
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yapılabilir. Komplikasyonları; sellülit, ağrı ve kateter 
malfonksiyonudur. Tek merkezli 250 hastalık bir seri-
de, olguların %40’ında kalıcı kateter yerleştirildikten 
2-6 hafta sonra spontan plöredezis gelişmesi nede-
niyle kateterin çıkartıldığı bildirilmiştir. Kalıcı kateter 
yerleştirilmesine bağlı komplikasyonları kateter mal-
fonksiyonu (%9,1), tüp torakostomi gerektiren pnö-
motoraks (%5), ağrı ve kateter tıkanması (%3,7), am-
piyem (%2 8), sellülit (%3,4) ve kateter traktı boyunca 
tümör metastazıdır. Tüp torakostomi plöredezis ile 
kalıcı kateter tekniğinin maliyet karşılaştırmasının ya-
pıldığı bir çalışmada, hasta sağkalımının 6 haftadan 
uzun olduğu durumlarda tüp torakostomi yöntemi-
nin maliyetinin daha düşük olduğu gösterilmiştir. İleri 
evre kanser tedavisinde hedefe yönelik kemoterapi 
ajanlarının kullanılmaya başlanmasıyla daha uzun 
sağkalım hedeflendiğinden maliyet bu hastalarda 
önemli bir konu haline gelecektir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde kullanılan kalıcı plevral kateter PleurX 
(Denver Biyomedikal, Golden, CO) kateterdir. Bu kate-
ter 66 cm uzunluğunda, 15.5F fleksibl silikon bir kate-
terdir. Kateterin distal ucunda birden fazla fenestras-
yon mevcuttur. Kateterin proksimal ucunda ise sıvının 
istemsiz drenajını engelleyen tek yönlü bir valf vardır. 
Proksimal uçtan itibaren 14. cm’ deki polyester kaf 
kateterin cilt altına yapışmasını sağlamaktadır. Kate-
ter steril şartlarda sedasyon altında yerleştirilmelidir. 
Plevral sıvının yeri iğne ile bulunduktan sonra kateter 
Seldinger metodu ile yerleştirilir. Önce kılavuz tel iğne 
içinden geçirilerek göğüs kafesi içine ilerletilir ve bu 
bölgeye yaklaşık 1 cm’lik bir cilt kesisi yapılır. Bu kesi-
nin yaklaşık 5 cm uzağa kostal arkın medyaline ikinci 
bir kesi yapılarak cilt altı tünel hazırlanır. Kateter bu 
tünelden geçirilir ve kaf cilt altına yerleştirilir. Kılavuz 
tel üzerinden kılıflı dilatatör geçirilir, dilatatör ve kıla-
vuz tel çekilir. Kateter kılıf içinden toraksa yerleştirilir 
ve kılıf yırtılarak çıkarılır. Kateter cilde sabitlenir. Cilt 
kesileri kapatılır. Yerleştirme sonrasında efüzyonun 
tamamı boşaltılabilir. Hasta taburcu olduktan sonra, 
hasta veya kateter bakımını veren kişi kateteri tek kul-
lanımlık vakumlu bir hazneye bağlayarak plevral sıvıyı 
periyodik aralıklarla boşaltır (28, 29).

6- PLÖROPERİTONEAL ŞANT 

Başka girişimsel yöntemlerle efüzyonun kontrol al-
tına alınamadığı ya da hapsolmuş akciğer saptanan 
olgularda alternatif bir tedavi yöntemi olarak plöro-
peritoneal şant tercih edilebilir. Bu işlem, lokal veya 
genel anestezi altında uygulanabilir. Rektus kılıfına 
yapılan 3 cm’lik transvers bir insizyon sonrası perito-
neal kavite incelenir. Kateterin pompa haznesi kostal 
arkın üzerinde cilt altına yapılan bir cebe yerleştirilir. 

Göğüs kafesi ve abdomene doğru cilt altından tünel 
açılır. Plevral ve abdominal uçlar sırasıyla göğüs kafesi 
ve abdomene yerleştirilir ve işleme son verilir. Hasta 
veya hemşire gün boyunca belli aralıklarla cilt altında-
ki pompaya basarak toraks içi sıvıyı peritoneal kavite-
ye gönderir. Şant komplikasyonları, şantın tıkanması 
ve enfeksiyondur. Hastaların yaklaşık %10’unda şant 
tıkanmaktadır ve bu hastalarda şant değiştirilmelidir. 
Plöroperitoneal şant ile peritoneal tümör ekilmesi po-
tansiyel bir risktir (30). Pahalı olması ve hastanın şantı 
çalıştırmak için gün içinde defalarca pompalaması 
gerekliliği gibi dezavantajları dışında güvenilir ve et-
kin bir yöntemdir (Resim 6).

7-İLERİ CERRAHİ YÖNTEMLER-SİTOREDÜKTİF 
CERRAHİ 

Standart tedavilere rağmen sıvısı tekrarlayan hastalar 
için iki seçenek vardır; yukarıda belirtildiği gibi kalıcı 
kateter veya plöroperitoneal şant uygulaması veya 
hastanın genel durumu iyi ve yaşam beklentisi uzun 
ise plörektomi/ dekortikasyon cerrahisidir. Ancak tek-
rarlayan efüzyonlarda veya hapsolmuş akciğer duru-
munda plöredezis veya kalıcı plevral katetere alterna-
tif bir tedavi yöntemi olarak tavsiye etmek için yeterli 
kanıt yoktur. Cerrahi işlem ile visseral plevra soyularak 
hapsolmuş akciğerin serbestlenmesi ve tam ekspan-
siyon elde edilmesi, paryetal plevra çıkarılarak da me-
kanik plörodezis amaçlanmaktadır. Yayınlanan çalış-
malarda plörodezis sonrası tekrarlayan efüzyon olan 
olgulara paryetal plörektomi uygulanır iken akciğer 
tümörü ve/veya viseral plevra üzerindeki fibrin biri-
kimi nedeniyle ‘‘hapsolduğu’’ görüldüğünde dekor-
tikasyon yapılmıştır. Plörektomi veya dekortikasyon 
genel anestezi altında uygulanan ve önemli oranda 
morbiditelere sahip girişimlerdir. Bu cerrahi girişim-
ler ve sonrasındaki tedavilerle birlikte morbidite ve 
mortalite yüksek olduğu için hasta seçimi çok önem-
lidir. Çünkü tekrarlayan MPE hastalarının kötü akciğer 
fonksiyonu olması muhtemeldir, bu yüzden cerrahiye 
uygunlukları mümkün olmayabilir. Ameliyat sonrası 
ampiyem, cilt altı amfizemi, hemoraji, uzamış hava 
kaçağı ve kardiyopulmoner yetmezlik gelişebildiği 

Resim 6. Plöroperitoneal şant
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belirtilmekte ve operatif mortalite oranları %10-19 
arasında verilmektedir. Plörektomi günümüzde ge-
nelde video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile 
paryetal plevranın soyulduğu bu yöntem daha önce 
açık cerrahi (torakotomi) ile uygulanmaktaydı, yük-
sek morbidite ve mortalitesi nedeniyle önerilme-
mekteydi. Bugün için açık cerrahi girişim diffüz ma-
lign mezotelyomada multimodal tedavi kapsamında 
ekstraplevral pnömonektomi (EPP) veya plevral 
dekortikasyon için uygulanmaktadır. MPE için diğer 
yöntemlerin etkili palyasyon sağlaması ile birlikte plö-
rektomi / dekortikasyon çok nadir uygulanmaktadır. 
Bu yüzden cerrahi plörodezisin rolü çok fazla çalışma 
ile araştırılmamıştır. Fry ve Khandekar çalışmalarında 
MPE olgularına plörektomi uygulamışlar ve hastaların 
%87, 5’inde tam başarı elde ettiklerini belirtmişlerdir. 
Kalan olgular ise postoperatif komplikasyonlara bağlı 
olarak kaybedilmiştir. VATS ile dekortikasyon uygula-
nan bir başka çalışmada %30’a varan komplikasyon 
oranına rağmen tam başarı elde edilmiştir. MPE var-
lığında “küratif bir amaç” için uygulanacak ise cerra-
hi, multimodalite tedavisinin bir parçası olmalıdır. Bu 
tür cerrahi uygulamalar sitoredüktif cerrahi olarak 
tanımlanmaktadır. Bunun nedeni ekstraplevral pnö-
monektomi gibi majör agresif bir cerrahide bile plev-
ra rezeksiyonu ile “gerçek” negatif sınırlara ulaşmanın 
neredeyse imkansız olmasıdır. Bu tür girişimlerde 
makroskopik tümör kalmamış olsa bile, mikroskopik 
düzeyde mutlaka tümör kalmaktadır. MPE’da küratif 
rezeksiyon sonrası tamamlayıcı modaliteler uygulan-
madığında, yüksek oranda lokal nüks görülür. Cerra-
hi girişimi tamamlayıcı modaliteler ise, radyoterapi, 
hipertermik intraoperatif kemoterapi uygulaması ve 
fotodinamik tedavidir. Multimodal tedavilerde, mor-
bidite ve mortalite yüksek olduğu için hasta seçimi 
çok önemlidir (31).

SONUÇ
MPE’da nefes darlığı önemli bir semptomdur ve te-
davi için yapılan girişimler semptomlara yöneliktir. 
Efüzyonun tamamen drenajı, plörodezis için sklero-
zan madde verilmesi ve efüzyon tekrarının önlenmesi 
tedavide hedeflenmelidir. Plöredezis tam ideal teknik 
olmamakla birlikte semptom kontrolünde etkindir ve 
uygulama yöntemleri hastaya spesifik seçilmelidir. 
Semptomatik malign plevral efüzyonda en iyi yöne-
tim konusunda tam bir görüş birliği yoktur. Hangi 
tedavinin uygulanacağı hastanın yaşam beklentisine, 
hastanın performans durumuna, primer tümörün ti-
pine ve sistemik tedaviye yanıtına, semptomların var-
lığı ve plevral drenaj sonrası akciğerin reekspansiyon 

derecesi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır ve MPE tedavi-
sinde hala yeni gelişmelere ihtiyaç vardır. 
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Malign Perikardiyal Efüzyon
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ÖZ
Onkolojik hastalarda malign perikardiyal tutulum yüksek morbidite ve mortaliteye sahip ciddi bir klinik tablodur. Ma-
lign perikardiyal efüzyon (MPE) farklı etyolojik nedenlerle oluşur ve farklı klinik tablolarla seyreder. Günümüzde tedavi 
konusunda önemli bir ilerleme kaydedilememiş olsa da erken teşhis ve doğru yönetim hastanın yaşam süresini uzatma 
yönünden önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Perikard, malignite, efüzyon

ABSTRACT
Malignant pericardial involvement is a serious clinical picture with high morbidity and mortality in oncologic patients. 
Malignant pericardial effusion (MPE) occurs for different etiological reasons and progresses with different clinical pictu-
res. Although no significant progress has been made in treatment today, early diagnosis and correct management are 
important in extending the survival of the patient.

Keywords: pericard, malignant, effusion

GİRİŞ
Malign perikardiyal efüzyon (MPE) ileri malignite 
durumlarında görülen kardiyologlar, kardiyotorasik 
cerrahlar ve onkologları ilgilendiren ciddi bir klinik pa-
tolojidir. Günümüzde medikal alanda ilerlemelere rağ-
men MPE tedavisinde halen etkin bir yöntem yoktur. 
Bununla birlikte MPE’nin etyolojik nedeninin ortaya 
konulabilmesi ile birlikte mücadelenin erken başlatıl-
ması hastaların yaşam süresinin uzatılması ve yaşam 
kalitesini artırmak yönünden önemlidir.

EPİDEMİYOLOJİ VE ETYOLOJİ
Vücutta herhangi bir sistemi ilgilendiren malignite-
ler günümüzde bilinen en sık MPE nedenidir. Otopsi 
serilerinde onkolojik hastalarda perikardiyal tutulum 
%15-30 arasında değişkenlik göstermektedir. Perikar-
dın primer maligniteleri metastatik olanlara oranla çok 
daha azdır. Primer perikard maligniteleri arasında ma-
lign mezotelyoma, fibrosarkomlar, lenfanjiomlar, he-
manjiomlar, teratomlar, nörofibromlar bulunur, bunlar 

içerisinde malign mezotelyoma perikardın en sık görü-
len primer malign tümörüdür. Metastatik perikardiyal 
tutulum gösteren maligniteler arasında en sık akciğer, 
meme, özafagus malignitesi ve lenfomalar bulunur (1-
5). 

MPE oluşum patofizyolojisinde 3 mekanizma rol oy-
nar;

1. Malignitenin doğrudan perikarda invazyonu veya 
metastatik yayılımı; Malignitenin perikarda doğru 
genişlenmesi visseral tutulum olsun ya da olmasın 
MPE nedenidir. Malignite lenfatikler veya kan yoluy-
la metastaz sonucu ortaya çıkabildiği gibi genişlemiş 
mediastinal lenf nodlarına sekonder olarak oluşan len-
fatik drenaj tıkanması sonucunda da ortaya çıkabilir. 
Perikarda metastatik yayılım gösteren en sık maligni-
teler akciğer (%44), meme (%20), hematolojik (%10) ve 
gastrointestinal (%7) malignitelerdir. Akciğer kanserli 
hastaların ölüm sonrası yapılan otopsilerinde %30 ora-
nında perikard tutulumu gözlenmiştir (4). 

Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Koray DURAL, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale
e-mail: koraydural@yahoo.com
Tel: 505 4454548       
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2. Sistemik tümör tedavisi; Malignitenin tedavisinde 
uygulanan sistemik kemoterapi veya radyoterapi kom-
binasyonları sonucunda ortaya çıkan perikardiyal etki 
efüzyon nedeni olabilir. Kemoterapi uygulamaları sıra-
sında oluşan perikardiyal efüzyon uygulanan protokol-
ler ve doz ile yakından ilişkilidir. Özellikle mediastende 
yer alan lenfoma, meme maligniteleri, pulmoner ma-
ligniteler, özofagus maligniteleri, timoma gibi durum-
larda uygulanan radyasyonun perikarda ve kalbe zararı 
da kaçınılmazdır. Perikardiyal efüzyona neden olabilen 
ajanlar arasında siklofosfamid, sitarabin, doksorubasin 
ve gemsitabin sayılabilir.

3. Immunosupresyon tedavi sırasında gelişen fırsatçı 
enfeksiyon; İmmunsupresyon tedavi esnasında im-
mun sistemi baskılanmış hastalarda perikardiyal viral 
enfeksiyonlar (sitomegalovirüs) bakteriyel enfeksiyon-
lar ve fırsatçı mantar enfeksiyonları (aspergillus, candi-
da) görülebilir.

KLİNİK VE TANISAL DEĞERLENDİRME
Perikardiyal efüzyon, özellikle yavaş seyirli gelişenleri 
erken klinik belirti vermez. Normal perikardiyal sıvı 50-
100 ml arasında değişirken sıvının uzun süreli birikme-
sinde kalp fonksiyonlarını etkilemeden bu miktar 1000 
cc ye kadar ulaşabilir (4). Akut sıvı birikmelerinde ise 
çok daha az miktarlardaki sıvı kalp fonksiyonlarını etki-
leyerek klinik belirti verir. MPE bulunan hastalarda kli-
nik değişkendir bazı hastalar tamamen asemptomatik 
seyrederken diğer bir grup perikard ve kalple ilgili gö-
ğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, taşikardi, hipotansi-
yon ve kardiyojenik şok dahil olmak üzere çeşitli klinik 
bulgular gösterebilir (Tablo1). Perikardiyal efüzyonda 
teşhis zorluğu yaratan başka bir nedende bu hastala-
rın pek çoğunda benzer klinik tabloyu yaratan plevral 
efüzyonun varlığıdır (2-4).

Elektrokardiyografik bulgular; MPE hastalarda EKG bul-
guları sinüs taşikardisi, QRS genişlemesi ve atriyal fibri-
lasyondur. Kardiyak tamponad bulunması halinde P ve 
T dalgalarına ait farklı değişiklikler eklenebilir.

Görüntüleme; Toraks grafilerinde akut tamponadlar da 
belirgin bir görünüm olmamakla birlikte yavaş gelişen 
fazla miktarda perikardiyal sıvı için “su şişesi” görünü-
mü tipiktir .

Ekokardiyografi kolay uygulanabilirliği, ucuz maliyet, 
radyasyon içermemesi gibi avantajları nedeniyle peri-
kardiyal sıvı tanısında kullanılan primer görüntüleme 
yöntemidir. Onkolojik hastalarda tedavi uygulamaları 
sırasında ve sonrasında ekokardiyografik takip yapıl-
malıdır. Düzenli yapılan ekokardiyografi ile gelişebi-
lecek MPE nun erken teşhisi, oluşmasından sonraki 
zamanlarda efüzyonun miktarının takibi sağlanabilir 
(Resim 1).

Bilgisayarlı tomografi ve kardiyak manyetik rezonans 
perikardiyal kalınlaşmalar ve perikardiyal efüzyonlar 
hakkında değerli bilgiler verir. Efüzyonun malign-be-
ningn ayrımında kardiyak MR kullanılabilir. BT ve MR 
perikardiyal efüzyonun lokalizasyonunu saptamak ve 
perikardiyosentez yerinin belirlenmesi için yararlıdır (4, 
6) (Resim 2).

Tablo 1. MPE klinik ve tanı bulguları

Klinik semp-
tomlar Fizik Muayene EKG EKO

Akciğer 
grafisi CT-MRG

Sağ kalp kata-
terizasyonu

Labora-
tuvar

*Nefes darlığı

*Ortopne

*Göğüs sıkış-
ması

*Öksürük

*Halsizlik

*Yorgunluk

*Normal FM

*Pulsus para-
doxus

*Taşikardi

*Periferik ödem

*Hipotansiyon

*Kalp seslerinde 
zayıflama

*Normal 
*EKG

*Sinüs taşi-
kardi

*QRS geniş-
leme

*Atrial fibri-
lasyon

*Peri-
kardiyal 
efüzyon

*Kardiak 
silüette 
genişleme 

 (su şişesi 
görünü-
mü)

*Perikardiyal 
kalınlaşma, 

*Efüzyonun 
özellikleri, 
miktarı ve 
lokalizas-
yonu

*Kardiak tam-
ponadın belir-
lenmesi

*Sitoloji

*Tümör 
marker

Resim 1. MPE ekokardiografi görüntüsü (Kırıkkale Tıp 
Fak. Göğüs Cerrahisi arşivi)
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Kardiyak tamponad durumlarında sağ kalp kataterizas-
yonu altın standarttır, basınç farklılıklarının ölçümüyle 
kesin tanıya gidilebilir.

Laboratuvar; Onkolojik hastalarda ortaya çıkan perikar-
diyal efüzyonun beningn-malign ayırımında özellikle 
de diğer tanı yöntemleri başarısız kalmışsa perikardiyal 
sıvı tahlili ve perikardiyal biyopsi yapılmalıdır. Perikar-
diyal sıvının serolojik ve immunolojik analizleri etyo-
lojiyi ortaya çıkarma yönünden yardımcıdır bununla 
birlikte sıvı sitolojisinin özgüllüğü yüksek fakat duyarlı-
lığı düşüktür perikard biyopsisi daha etkin teşhis yararı 
sağlar (4).

MPE YÖNETİMİ
MPE varlığı kötü prognostik belirteçtir. MPE yönetimin-
de etkin bir tedavi şekli hakkında uzlaşı yoktur. Yönetim 
daha çok semptomatik, hasta yaşam süresini uzatmaya 
yöneliktir ve tedavi ilgili birimlerin ortak görüşü ve has-
tanın içinde bulunduğu koşullara göre belirlenmelidir. 
Hastanın beklenen yaşam süresi, içinde bulunduğu kli-
nik durumun derecesi de seçilecek yöntemin tercihin-
de önemli bir etkendir.

Perikardiyosentez; Özellikle perikardiyal tamponad 
gelişmesi durumunda perkütan yolla yapılan perikar-
diyosentez hastaya acil yardım sağlar. MPE’nin tekrar-
laması durumunda özellikle daha invaziv yöntemleri 
tolere edemeyecek hastalarda seçilebilecek yöntemdir, 
ancak tek başına uygulandığında yüksek nüks oranla-
rına (%60-100) sahiptir (4, 7) Bu nedenle uzun yaşam 
süresi beklenen hastalarda tek başına uygulanması 
yeterli değildir. Petrofsky (4) perikardiosentez uygula-
masında, optimal yaklaşımı belirlemek için ekokardi-
yografi ile yapılmasını tavsiye etmiş lokalizasyon olarak 
aşağıdaki yöntemleri belirlemiştir;

a) Subkostal (subksifoid) yaklaşım: ksifoidal açının 
substernal olarak alt kısmından sol omuza doğru.

b) Parasternal yaklaşım (en yaygın): sol sternal kenarına 
bitişik 5. veya 6. kaburganın üst kenarından.

c) Apikal yaklaşım: 5, 6. veya 7. interkostal boşluktan 
parasternal olarak girilip sağ omuza doğru.

Perikardiyal katater; Yaşam beklentisi kısa hasta-
larda tekrarlayan perikardiyosentezlerden kaçınmak 
için perikardiyal alana kalıcı bir kateter yerleştirerek, 
drenaj sağlanıp efüzyonun kontrolü yapılabilir. Başarı 
oranları %38-76 aralığında değişmektedir (3), perikar-
diyosentezi takiben kateter drenaj uygulandığında pe-
rikardiyal efüzyonun nüksü önemli ölçüde azalır. Tsang 
ve ark. sadece perikardiosentez yapılan ve perikardi-
yosentez+ katater uygulanan hastalarda 6 aylık nüks 
oranlarını % 27’e karşı %14 olarak bulmuşlardır (8). Ka-
tater, sıvı drenajı 20 ml/24 saat altına düşünceye kadar 
çıkarılmamalıdır (6) . 

Perkütan balon perikardiyotomi; İlk perikardiyosen-
tez sonrası erken devrede nüks gelişirse balon peri-
kardiyotomi kullanılabilecek bir yöntemdir, hasta ve 
uygulayan doktor açısından zorluklar yaratabilecek 
ve komplikasyon gelişebilecek bir yöntemdir. Jama ve 
ark.ı komplikasyonların hastaların % 32’sinde meydana 
geldiğini en sık görülen komplikasyon olarak plevral 
efüzyon veya pnömotoraks görüldüğünü bildirmişler-
dir (9) .

İntraperikardiyal skleroz; Perikardiyal boşlukta katater 
bulunduğu durumlarda tekrarlayan sklerozan ajanlarla 
perikardiyal boşluğunu ortadan kaldırılması hedefle-
nir. Sklerozan ajanlar arasında doksisiklin, tetrasiklin, 
talk, mitoksantron ve bleomisin bulunur. Komplikas-
yon fibrosiz oluşmasıyla konstriktif perikardit gelişme-
sidir. Perikardiyosenteze göre nüks oranlarını azaltsada 
ağrıya yol açması ve perikardiyal daralmaya yol açması 
dezavantajları vardır (4).

İntraperikardiyal kemoterapi; MPE etyolojisinde neop-
lastik bir olayın olduğu düşünülürse bleomisin, sispla-
tin, florourasil, mitomisin-C gibi ajanlarla intraperikar-
diyal kemoterapi uygulaması hastaya MPE kontrolü ve 
neoplazmla mücadele anlamında ikili fayda sağlayabi-
lir. Maisch ve ark.ı (10) intraperikardiyal sisplatin tedavi-

Resim 2. Mediastinal malignitenin metastatik tutulumuyla MPE (Kırıkkale Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi arşivi)
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siyle MPE kontrolünde %85 oranında başarı sağlamış-
lar ve 3 ay boyunca nüks görmemişlerdir.

Perikardiyotomi/perikardiyal pencere; Özellikle ya-
şam beklentisi olan hasta grubunda perikardiyal açıklık 
yaratarak sıvının plevra ya da peritona drenajını sağla-
mak hasta palyasyonuna yardımcıdır. Diğer yöntemle-
rin uygulanıp başarısız olduğu hastalarda bile uygula-
nabilir (7, 11, 12). Torakotomi, videotorakoskopi veya 
subksifoid yaklaşımlarla yapılabilir ancak torakotomi-
den morbitideyi artırdığı için kaçınılmalıdır (4). Subk-
sifoid yaklaşım cerrahi görüş açısından dezavantajlı 
olmasına rağmen lokal anesteziyle yapılabilmesi avan-
tajı mevcuttur. Perikardiyal pencere yaklaşımı nüksü 
önleyebilecek en etkin yöntem olarak gözükmektedir 
(Resim 3).

PROGNOZ
MPE varlığı malignitesi bulunan hastada sınırlı yaşam 
süresinin habercisidir. Sağ kalım altta yatan etyolojik 
faktöre ve bu faktörle mücadelenin başarısına bağlıdır. 
Semptomatik perikard hastalığı olanlarda ortalama ya-
şam süresi 2-4 ay arasıdır, akciğer ve meme maligniteli 
hastalarda prognoz daha kötüdür. Pek çok çalışmada 
MPE hastalarda prognozu belirleyen en önemli etke-
nin altta yatan malignitenin kontrolü olduğu belirtil-
miştir (1, 2, 4-6).

SONUÇ
Malignite bulunan hastalarda MPE varlığı ciddi bir 
sorundur. Klinik asemptomatik seyirden hayatı tehdit 
edici perikardiyal tampona da kadar değişiklik gös-

terebilir. MPE tanısı koymak kolay olmasa da erken 
tespiti ve doğru mücadele şeklinin seçilmesi hastanın 
semptomlarının hafifletilmesinde ve yaşam süresinin 
uzatılmasında önemlidir. Günümüzde halen etkin bir 
mücadele yöntemi bulunamamıştır, yöntem multi di-
sipliner olmalı ve hastaya özgü belirlenmelidir.

Eve götürülecek mesajlar

• MPE varlığı kötü prognostik belirti ve sınırlı ya-
şam süresi habercisidir.

• MPE ile mücadelede izlenebilecek alternatifler 
vardır, yöntem hastaya özgü ve multidisipliner 
olmalıdır.
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açılması (7). (Kırıkkale Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi arşivin-
den alınmıştır.
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Plevranın Nadir Görülen Benign Tümörleri
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ÖZ
Primer plevral tümörler oldukça nadirdir. Paryetal veya visseral plevradan kaynaklanan, benign veya malign lezyonlardır. 
Prognoz, tümörün tipi ve derecesi ile ilgilidir. Primer plevral tümörler arasında mezotelyomalar baskındır. Mezotelyoma 
dışındaki primer plevral tümörlerin en yaygın olanı ise; plevranın soliter fibröz tümörüdür (PSFT). Diğer tipler, ülkemizde 
ve dünyada her yıl teşhis edilen torasik malignitelerin son derece küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Sonuç olarak, 
bunları gözden geçiren literatür, olgu sunumları veya küçük vaka serilerinden oluşmaktadır. Bu bölümde, başta PSFT 
olmak üzere, plevranın benign tümörleri gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Neoplazmalar, plevral, plevranın soliter fibroz tümörü

ABSTRACT
Primary pleural tumors are extremely rare. These are benign or malignant lesions arising from the paryetal or visceral 
pleura. Their prognosis is associated with the type and grade of tumor. Mesotheliomas are predominant among primary 
pleural tumors. The most common primary pleural tumors other than mesothelioma are solitary fibrous tumors of the 
pleura (SFTP). The other types comprise an extremely small proportion of the thoracic malignancies diagnosed every 
year in our country and globally. As a result, the literature reviewing them consists of case reports or small case series. 
Benign tumors of the pleura, especially SFTPs, are reviewed in this section.

Keywords: Neoplasms, pleural, solitary fibrous tumor of the pleura

GİRİŞ
Plevranın primer tümörleri oldukça nadirdir. Plevral 
tümörlerin %75’ini, başta akciğer, meme ve lenfoma 
olmak üzere, diğer primer kanserlerin plevral me-
tastazları oluşturur (1). Nadir görülen benign plevra 
tümörlerinin en bilineni ise plevranın soliter fibröz 
tümördür (PSFT). PSFT, plevral tümörlerin %5’inden 
daha azını oluşturmasına rağmen, plevranın en sık 
görülen benign neoplazmıdır (2). Bununla birlikte 
nadiren malign formu da görülebilir. PSFT dışında, 
plevranın diğer nadir benign tümörleri ise şunlardır: 
Kalsifiye fibröz tümör, adenomatoid tümör, skleroze 
pnömositom (hemanjiom), plevral lipom ve plevral 
schwannom.

PLEVRANIN SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖRÜ

PSFT, submezotelyal bağ dokusundan kaynaklanır; 
bu nedenle kökeni mezenkimaldir. PSFT’ler en yay-

gın, mezotelyal olmayan, primer plevral neoplazm-
lardır. Bugüne kadar literatürde 2000’den az vaka 
bildirilmiştir (3). Genellikle asemptomatik olduğu 
için, başka nedenlerle çekilen göğüs röntgeninde, iyi 
sınırlı bir kitle olarak ortaya çıkar. Literatürdeki geniş 
olgu serilerinde, hastaların yaş aralığı 40-60’dır (4). 
Kadın-erkek oranı birbirine yakındır (5). En sık visseral 
plevradan köken alırlar ve benign bir seyir gösterirler. 
Vakaların sadece küçük bir yüzdesinde (%10-20) dav-
ranış maligndir (3, 6, 7). 

Tarihçe

Lieutaud, 1767’de plevral kökenli bir tümörü bildi-
ren ilk kişidir. PSFT olduğu düşünülen ilk vaka ise 
1870 yılındaki Wagner’in çalışmasına dayanmaktadır. 
Klemper ve Rabin tarafından 1931 yılında plevral bir 
neoplazm olarak sınıflandırılmıştır (8). Stout ve Mur-
ray 1942 yılında, tümörün tipik histolojik özellikleri-
ni tanımladılar ve başlangıçta düz kas perivasküler 
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hücreleri (perisitler) ile ilişkili vasküler bir neoplazm 
olduğunu düşünerek hemanjioperisitoma adını kul-
landılar (8). Patolojik özellikleri ilk olarak tanımlandığı 
için, adlandırma karışık hale geldi ve hastalığa lokali-
ze mezotelyoma, lokalize fibröz tümör, fibröz mezo-
telyoma, subserosal fibroma, submezotelyal fibroma 
veya plevral fibroma gibi isimler de verildi. Neoplaz-
mın klinikopatolojik özelliklerini tanımlayan ilk büyük 
seri 1981’de Briselli ve ark. (368 vaka) ve 1989’da Eng-
land ve ark. (223 vaka) tarafından rapor edildi (6, 7).

Elektron mikroskobu ve immünhistokimyadaki (İHK) 
gelişmeler, PSFT’nin mezotelyal tabakadan değil sub-
mezotelyal, indiferansiye mezenkimal tabakadan 
kaynaklandığı hipotezini açıklığa kavuşturmuştur. 
Plevra, periton ve meninksler de dahil olmak üzere 
vücut boşluğunın herhangi bir bölgesinden orijin ala-
bildiği kabul edilmektedir.

Son çalışmalarda PSFT dağılımı; %30 torasik boşlukta 
(plevra, akciğerler ve mediasten), %30 periton boşlu-
ğunda, %20 baş-boyun bölgesinde, kalan hastalıklar 
ise gövde ve ekstremitelerin yumuşak dokularında 
şeklindedir (8).

Yeni nesil sekanslama çalışmaları yakın zamanda, 
kromozom 12q13’te kromozomal bir inversiyondan 
türetilmiş, oldukça değişken sınır değerlerine sahip-
NAB2-STAT6füzyon genlerinin, tümörün genetik ayırt 
edici özelliği ve varsayılan sürücü onkojeni olduğunu 
tespit etmiştir (9).

Etiyoloji ve Klinik Özellikler

PSFT’nin asbest veya tütün maruziyeti ile ilişkili olma-
dığı ancak ara sıra ailesel agregasyonun rapor edildiği 
bildirilmiştir (3, 10). Dış çevresel faktörler, PSFT olu-
şumu ile ilişkili olmayabilir. Bu nedenle, PSFT’nin ne-
denini araştırmak için, genetik değişimlere dayanan, 
daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır (10).

PSFT’nin büyümesi, genellikle yavaştır ve hastalık 
genellikle asemptomatiktir. Semptomatik hastaların 
çoğunda ise, öksürük, göğüs ağrısı veya nefes darlı-
ğı görülür. Göğüs ağrısı, tümörü paryetal plevradan 
kaynaklanan hastada daha sık görülür. Büyük bir tü-
mörün akciğere basısına bağlı wheezing duyulabilir, 
perküsyonda matite alınabilir veya etkilenen hemito-
raksta solunum seslerinde azalma farkedilebilir. Daha 
nadiren, hemoptizi ve hava yolu tıkanıklığına bağlı 
obstrüktif pnömoni görülebilir. Malign varyantlarda 
ise daha yüksek semptom insidansı tanımlanmıştır. 
Bir dizi ilginç paraneoplastik sendrom PSFT ile ilişkili 
olabilir (3). Daha büyük tümörü olan hastalarda pa-
raneoplastik sendrom görülme olasılığı daha fazladır 

(6). Çomak parmak ve hipertrofik pulmoner osteoart-
ropati (HPO) oluşumu, PSFT’nin %10-20’sinde tanım-
lanmıştır (3). PSFT’ler ayrıca, bazı çalışmalarda %6’ya 
kadar bildirilen oranda, refrakter hipoglisemiye (Doe-
ge-Potter sendromu) neden olabilirler. Tümör, çok na-
dir olmakla beraber, bazı hastalarda jinekomasti veya 
galaktoreye de neden olabilmektedir (6, 11). 

Paraneoplastik sendromlar

Hipertrofik pulmoner osteoartropati veya Pierre 
Marie-Bamberger sendromu

HPO, kemiklerde ve eklemlerde romatoid benzeri bir 
hastalığı tanımlar. Semptomlar arasında parmak ve 
ayak parmaklarında çomaklaşma, eklemlerde sertlik, 
ayak bileklerinde ve bazen de ellerde ödem, artralji 
ve uzun kemiklerde, özellikle tibia boyunca, ağrı bulu-
nur. Çomaklaşma ve HPO, bir paraneoplastik sendrom 
olarak, ilk defa 1889 ve 1890’da, Pierre Marie ve von 
Bamberger tarafından tanımlandığı için, sendrom, 
Pierre Marie-Bamberger sendromu olarak da adlandı-
rılır (8). Özellikle 7 cm’den büyük tümörlerle ilişkili ola-
rak, %20’ye kadar sıklıkta görülebilmektedir (12). Bu 
semptom kompleksi, muhtemelen tümör tarafından 
aşırı hyaluronik asit salınımı nedeniyle oluşmaktadır. 
Bununla birlikte, çomak parmak oluşumuna, hepato-
sit büyüme faktörünün anormal üretiminin sebep ol-
duğunu söyleyen bir çalışma da mevcuttur (13). Bazı 
yazarlar (7, 8, 14), bu klinik bulguların, radikal cerrahi-
den 2-5 ay (veya bazen daha uzun) gibi bir süre sonra 
kaybolduğunu söylese de, genelde tümörün çıkarıl-
masından birkaç gün sonra, dramatik olarak düzelme 
sağlanmaktadır (6). Ancak, tümör rekürrensi duru-
munda, bulgular tekrar ortaya çıkmaktadır.

Hipoglisemi (Doege-Potter sendromu)

Hipoglisemi ve mezenkimal tümör arasındaki ilişki, ilk 
kez 1930’da, Doege ve Potter tarafından bildirilmiştir 
(8). PSFT’ler, refrakter hipoglisemiye neden olan, insü-
lin benzeri büyüme faktörü-2 (Insulin-like growth fac-
tor 2, IGF-2) salgılayabilir. Yüksek serum IGF-2 seviyesi, 
tipik olarak, tümörün rezeksiyonundan sonraki birkaç 
gün içinde normale dönen insülin seviyeleri ile iliş-
kilidir. Hipoglisemi hızla düzeltilmezse konvülsiyon, 
senkop, koma ve hatta ciddi hipoglisemiden kaynak-
lanan ölüm dahi söz konusu olabilir. Şiddetli semp-
tomatik hipoglisemi insidansı, genellikle %3-4’den 
düşüktür (6, 12). Nörofibroma, rabdomiyosarkom, le-
iomyosarkom, liposarkom gibi diğer çeşitli mezenki-
mal tümörler de nadiren semptomatik hipoglisemiye 
neden olabilir.
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Radyolojik özellikler

Akciğer grafisi

PSFT’ler genellikle başka nedenlerle çekilen akciğer 
grafilerinde saptanmaktadır. Toraksın periferinden 
veya akciğer fissüründen kaynaklanan keskin kenar-
lı, iyi sınırlı bir soliter lezyon olarak ortaya çıkarlar. 
Zaman zaman hemitoraksın tamamını kaplayarak, 
oldukça büyük boyutlara ulaşabilirler. Düz akciğer 
grafisi ile bu lezyonları akciğerdeki diğer kitlelerden 
ayırt etmek imkansız olmasa da çok zordur (Resim 1).

Bilgisayarlı tomografi

Bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları, tamamen tümö-
rün büyüklüğü ile ilişkilidir. PSFT’ler sıklıkla plevra ta-

banlı, göğüs duvarı invazyonu göstermeyen, oldukça 
büyük bir kitle şeklinde görünür (Resim 2). İyi sınırlı, 
tek bir yumuşak doku kitlesi şeklindedir ve nadiren 
dağınık kalsifikasyonlar içerebilir (15). İntralezyonal 
kalsifikasyonlar (punktat, lineer veya kaba) nekroz 
alanları ile ilişkilidir ve daha büyük lezyonlarda daha 
kolay görülür. Büyük kitlelerde, kontrast madde ve-
rildikten sonra, tipik olarak santral alanlarda atenü-
asyon ile birlikte yoğun ve heterojen bir tutulum söz 
konusudur. Bu tipteki intralezyonel coğrafi paternin, 
miksoid değişiklikler ve kanama, nekroz veya kistik 
dejenerasyon alanları ile ilişkili olduğu gösterilmiş-
tir (16). Küçük bir PSFT durumunda ise, BT daha sık 
olarak, plevral yüzeyle geniş bir açı gösteren, göğüs 
duvarına bitişik veya fissür içinde, homojen, iyi sınır-
lanmış, invaziv olmayan, lobüler bir yumuşak doku 
kitlesi şeklinde görünür. İnterlobar fissürde ortaya 
çıkan tümörleri, akciğer parankimiyle çevrili oldukları 
için, intraparankimal bir kitleden ayırt etmek daha zor 
olabilir. Pedinküle lezyonlarda patognomonik bulgu, 
hastanın pozisyonundaki değişikliklerle tümörün 
hareketliliğidir. Bununla birlikte, bu veriler tümörün 
boyutuna göre değişebilir. Tümör büyüdükçe, çevre 
dokularla daha fazla yapışıklık oluşturması nedeniy-
le daha az hareketli hale gelir. PSFT’nin iyi sınırlı gö-
rünümü, genellikle malign plevral mezotelyomayı 
dışlamamızı sağlar. Çünkü malign mezotelyoma, he-
men her zaman birden fazla, dağınık plevral kitleden 
oluşur. PSFT belirli bölgelerde geliştiğinde, ayırıcı tanı 
daha zor hale gelir. Böylece olası tanıların sayısı artar. 
Örneğin; paraspinal bölgede bulunduğunda, PSFT ile 
nörojenik tümörler ayırt edilemeyebilir. Bu durumda, 
kaburgaları değerlendirmek önemlidir. PSFT ile gö-
ğüs duvarı tutulumu nadirdir ve ayrım yapmak için, 
genellikle nörojenik kökenli tümörlerin daha tipik 
bir özelliği olan, kosta seviyesinde skleroz veya kor-

Resim 1. Sağ hemitoraksta yer alan büyük bir PSFT’nin 
akciğer röntgeni.  (Yazarın kendi kişisel arşivinden alın-
mıştır).

Resim 2. Sağ hemitoraksta büyük bir PSFT’nin ameliyat öncesi koronal ve aksiyel BT görüntüsü.  (Yazarın kendi kişisel 
arşivinden alınmıştır).
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tikal erozyon aranabilir. Bir başka örnek; mediastinal 
plevradan köken alan PSFT’lerdir. Bunlar medistinal 
bir neoplazmı taklit edebilir ve gerçek bir mediastinal 
tümörden ayırıcı tanı bazen imkansızdır. Ayrıca, bir 
timik veya bir germ hücre tümörünü taklit edebilen, 
mediastinal plevradan kaynaklanan PSFT’nin ayırıcı 
tanısında, multiplanar ve volümetrik olarak yeniden 
biçimlendirilmiş BT görüntüleri çok önemlidir. Bu gibi 
durumlarda, mediasten yapılarının analizi de esastır. 
Ayrıca, üç boyutlu BT anjiyografi, kan dolaşımının 
doğru değerlendirilmesinde ve PSFT’nin kökeninin 
saptanmasında yardımcı olabilir. PSFT için BT, özellik-
le tümör ile çevre dokular arasındaki ilişkiyi ve tümö-
rün cerrahi olarak çıkartılabilme durumunu değerlen-
dirmede çok önemlidir (17).

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik rezonans (MR) görüntüleme, plevral hastalı-
ğın değerlendirilmesinde sınırlı bir rol oynamaktadır. 
Ancak tümörün morfolojisinin araştırılmasında, ayrı-
ca mediasten, büyük damarlar ve diyafram ile ilişki-
sini incelemede, BT’den daha üstün olduğu kanıtlan-
mıştır. Tümörü diğer yapılardan ayırmada ve tümör 
diyaframa yaslandığında, intratorasik lokalizasyonun 
doğrulanmasında yardımcı olur. Ne yazık ki, MR pa-
ternleri, hem benign hem de malign PSFT’de oldukça 
değişkendir.

18F-Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomog-
rafi 

PSFT tanısında 18F-florodeoksiglukoz pozitron emis-
yon tomografisinin (18F-FDG PET) rolü sınırlıdır (18, 
19). Hem benign hem de malign formlarda, tümörün 
FDG “uptake”i düşüktür. Ancak malign form, biraz 
daha yüksek FDG “uptake”i göstermektedir. Yapılan 
bir çalışmada, benign PSFT’lerde kitlenin maximum 
standardize uptake değeri (SUVmax) 3.02±1.02 bu-
lunurken, malign PSFT’ler için bu değer 4.89±2.12 
bulunmuştur ve her iki tümörde de düşük uptake 
olmasına rağmen, aradaki fark istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmuştur (19). Ek olarak, malign tümörle-
rin ortalama Hounsfield ünitesi (HU) değeri, benign 
PSFT’den, anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Bu-
nunla birlikte, FDG tutulumu olmadığında, malignite 
için 18F-FDG PET’in negatif prediktif değeri %94’dür 
(18). 18F-FDG PET’in bir başka faydası ise, büyük ve 
benign bir PSFT’de, FDG uptake fokal artışının (SUV-
max ≥ 3.0), malign dönüşüm alanlarını tanımlamada 
anlamlı olmasıdır. Bu nedenle PET taraması, benign 
PSFT içindeki malign histoloji alanlarını tanımlamada 

ve PSFT’nin klinik olarak agresif bir davranış göstere-
ceğini tahmin etmede de yararlı olabilir (8). 

Ultrasonografi

PSFT tanısında ultrasonografinin (USG) rolü sınırlıdır. 
USG’de bu tümörler, göğüs duvarı boyunca solunum-
la hareket eden, homojen ve hipoekoik kitleler şeklin-
de görülürler. USG, diyaframa yakın olan tümörlerin, 
torasik ve abdominal orijinini tanımlamak için yararlı 
olabilir. Sonuç olarak, bazı radyolojik özellikler malig-
nite ile daha sık ilişkili olsa da (büyük boy, santral nek-
roz ve plevral efüzyon varlığı), benign ve malign PSFT 
arasında ayrım yapmanın zor olduğunu varsayabili-
riz. USG, visseral ve paryetal plevra arasındaki ayrımı 
sağlayan, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretebilir. 
PSFT tarafından bozulmuş visseral plevra tespit edi-
lebilir. Ayrıca, lezyonlar çoğunlukla göğüs duvarına 
geniş açıyla dayanır. Bu bulgular, ekstrapulmoner lez-
yonlar olduğunu düşündürür (20). USG’nin BT ve MR 
gibi diğer görüntüleme yöntemlerine göre avantajı 
sorgulanabilir. MR, T1 ağırlıklı, T2 ağırlıklı ve kontrastlı 
T1 ağırlıklı görüntülerde, sinyal yoğunlukları bazında, 
tümör karakterizasyonu için USG’den üstündür. Öte 
yandan USG, dinamik bir yöntem olma avantajına sa-
hiptir. CT ve MR taramalarına kıyasla, USG yapmak ve 
USG ile elde edilen dinamik görüntüleri değerlendir-
mek, çok daha kolaydır.

Patolojik karakteristikler

Makroskopik görünüm olarak; iyi sınırlı, lobule kon-
turlu, enkapsüle ve oldukça büyük boyutlu tümörler-
dir (Resim 3, 4). Morfolojik olarak ise, damardan zen-
gin, kollajenize stromada yeralan, iğsi hücrelerden 
oluşurlar. Bu tümörlerin klasik histolojik özelliği, “dü-

Resim 3. Sağ hemitoraksta yeralan, büyük bir PSFT’nin 
radikal eksizyonundan sonraki cerrahi piyes.  (Yazarın 
kendi kişisel arşivinden alınmıştır).
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zensiz düzen” görünümüdür. Tümörün bazı bölgeleri 
hücreden zengin iken, bazı bölgeler hücreden fakirdir 
(5). Patolojik olarak benign olanları malign formlar-
dan ayırt etme kriterleri England ve ark. (7) tarafından 
tanımlanmış ve günümüzde de geniş kabul görmek-
tedir. Buna göre malignite kriterleri; çekirdeklerin üst 
üste binmesi ile artmış selülarite, yüksek mitotik akti-
vite (her büyük büyütmede 4 mitozdan fazla), anlamlı 
hücresel pleomorfizm, nekroz, hemorajik alanların 
bulunması, stromal veya vasküler invazyonu içerir. 
Boyut 1-36 cm arasında, ortalama 6-8 cm arasında 
değişebilir ve 5, 2 kg ağırlığa kadar olabilir (6). Tümör 
boyutunun, tümörün benign, malign, rezektabl veya 
kürabl olup olmadığı ile hiçbir ilgisi yoktur. Malign tü-
mörlerde %2’den az oranda karaciğer metastazı, akci-
ğer ve göğüs duvarı invazyonu görülebilir. Uzun yıllar 
sonra bile lokal nüks yapabilirler.

Mediasteni tutan bütün yumuşak doku tümörleri 
ayırıcı tanıda akla getirilmelidir (5). PSFT, leiomyom, 
leiomyosarkom, rabdomyosarkom, malign fibröz his-
tiositom, sinovyal sarkom, sarkomatöz mezotelyo-
ma, sinir kılıfı tümörleri veya timoma tip A’dan ayırt 
edilmelidir. Doğru bir sınıflandırma için doğru İHK 
reaksiyonlar gereklidir (8). İHK, PSFT’yi mezotelyoma 
ve sarkomlardan ayırmada oldukça yararlı olabilir. 
Mezotelyomadan farklı olarak, PSFT genellikle vimen-
tin pozitif ve sitokeratin negatiftir. CD34 ve bcl-2 için 
güçlü bir pozitiflik de sıklıkla bildirilmektedir (3). Be-
nign ve malign PSFT’lerin her ikisinde de eşit oranda 
%100 vimentin vardır. Buna karşın mezotelyomaların 
%90’ı vimentin ve keratin pozitif, CD34 ise negatiftir.

Tanı

Genellikle asemptomatik olan bu tümörlerin kesin ta-
nısı, tümörün histolojik incelemesine dayanır. Genel-
likle ilk tanı adımı, farklı bir nedenle çekilen akciğer fil-
midir. Göğüs röntgeni bulgularını daha da araştırmak 
için, bir sonraki teşhis prosedürü, kontrastlı bir toraks 

BT taramasıdır ve bu da değerli bilgiler sağlayıp tanıyı 
PSFT’ye yönlendirir. Toraks BT’de düzgün sınırlı, çev-
reye invazyon göstermeyen lezyonlar şeklinde görü-
lür. MR taraması, morfolojiyi ve tümörün mediasten, 
büyük damarlar ve diyafram ile ilişkisini incelemede 
BT taramasından daha üstündür. MR ayrıca tümörü 
diğer yapılardan ayırt etmede, sınırlarını ve klivajını 
daha iyi anlamada yardımcı olur. Tanıda, transtorasik 
ince iğne aspirasyon biyopsisi (TTİİAB) yetersiz doku 
miktarı sağladığı için, çoğunlukla histolojik özellik-
lere dayanan kesin bir tanı sağlamada yetersiz kalır. 
Tru-cut biyopsi ise daha güvenilir olmakla beraber, 
hastalığın kesin tanı ve küratif tedavisi için, genellikle 
torakotomi veya video-yardımlı torakoskopik cerrahi 
(VATS) gerekmektedir.

Tedavi

Komplet cerrahi rezeksiyon, hem benign hem de ma-
lign PSFT’lerin tedavisinin temelini oluşturur ve neop-
lastik rezidü yokluğu (R0) ana prognostik faktördür. 
Tümörün yerleşimi nedeniyle, anatomik rezeksiyon 
(lobektomi, bilobektomi veya pnömonektomi) na-
diren gereklidir. Sağlıklı dokuda, en az 1-2 cm’lik bir 
marjın önerildiği wedge rezeksiyonlara göre, diğer 
anatomik rezeksiyonlar hiçbir avantaj sağlamaz. Ye-
terli bir sağlam cerrahi sınırı sağlamak için, frozen ke-
sit analizi bazen çok yararlıdır. PSFT’ler nadiren lezyon 
pedinküle değilse, tümörün tabanı geniş ve sapsızsa 
veya akciğer parankimi içerisine doğru tersine büyü-
yen bir tümör olması durumunda, lobektomi veya 
pnömonektomi gerektirebilir. Tümör paryetal plev-
radan köken aldığında ve göğüs duvarına ciddi yapı-
şıklık oluşturduğunda veya göğüs duvarına invazyon 
varsa, ekstraplevral diseksiyon veya göğüs duvarı 
rezeksiyonu gerekebilir. Standart bir açık torakotomi 
veya VATS yaklaşımı, PSFT’nin çıkarılması için yeter-
lidir. Standart açık yaklaşım (posterolateral / antero-
lateral torakotomi) büyük tümörler, multipl senkron 
lezyonlar veya malign tümörler için tercih edilirken, 
VATS ise küçük (5 cm’ye kadar) lezyonlarda kullanıla-
bilir. VATS yaklaşımının tercih edilmesi durumunda, 
numunenin çıkarılması sırasında bir endobag kulla-
nılarak tümör disseminasyonunun önlenmesi gerek-
lidir. Çünkü tümör ekstraksiyon yerinde, kontakt me-
tastazları rapor edilmiştir (8). Geç rekürrensi önlemek 
için, rezeksiyonun mikroskopik olarak komplet olması 
gereklidir. Benign bir PSFT relapsı, aslında daha agre-
sif veya malign bir tümörün gelişmesine neden ola-
bilir. PSFT’de adjuvan tedavinin rolü oldukça sınırlıdır 
ve tam olarak araştırılmamıştır. Histolojisi malign olan 
lokal invaziv tümörlerde, komplet rezeksiyondan son-
ra bile nüks yönünden yüksek risk vardır. Nüks oranı 

Resim 4. Çıkarılan ameliyat piyesinin makroskopik kesit 
görünümü.  (Yazarın kendi kişisel arşivinden alınmıştır).
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%2 olarak bildirilmesine rağmen, hem malign hem de 
benign tümörler uzun dönem takip edilmelidir.

Prognoz ve Sağkalım

Benign ve saplı PSFT’de, komplet cerrahi sonrası, has-
taların genel sağkalımı %100’e yakındır (21). Bu oran, 
benign sapsız tümörlerde yaklaşık %92 iken, malign 
saplı (%85) ve malign sapsız tümörlerde (%37) ise 
daha düşüktür (8). Komplet rezeksiyon sonrası rekür-
rens, oldukça nadirdir. En önemli prognostik faktör, 
sağlam cerrahi sınır (R0) gibi görünmektedir. Nüks 
durumunda primer girişim; hem benign hem de ma-
lign tümörler için, teknik ve onkolojik olarak uygunsa, 
cerrahi eksizyon olmalıdır. Nükslerin çoğu, ameliyat-
tan sonraki ilk 24 ay içinde meydana gelir ve plevral 
boşlukta lokalizedir. Uzak metastazlar ise oldukça geç 
dönemlerde sözkonusu olabilir. Bu nedenle, 15 yıldan 
daha fazla olan, uzun süreli takip önerilir (21). Sonuç 
olarak PSFT’ler, benign tümörler olarak kabul edilme-
sine rağmen, tümörün nüksetmesine neden olan, ag-
resif bir davranış da sergileyebilirler.

Klinik Tecrübemiz

Ortalama yaşı 49.5±15.3 olan 14 hastayı incelediğimiz 
klinik analizimizde, sekiz hastamız erkek, altı hastamız 
ise kadındı (4). Lezyonların sağ ve sol hemitoraksta 
yerleşimi eşitti. Ortalama tümör büyüklüğü 11.7±6.6 
cm (2.5-24 cm) iken, bunların altısı 15 cm.den büyük-
tü. Tüm hastalara torakotomi yapıldı. Komplet rezek-
siyon amaçlandı ve bu nedenle paryetal plevra ile 
ilişkili tümörler, etrafındaki paryetal plevra ile birlikte 
rezeke edildi. Visseral plevra ile ilişkili olanlar için ise 
(12 hasta), tümör içermeyen parankimal akciğer do-
kusuna wedge rezeksiyon dahil edilerek rezeksiyon 
yapıldı. Tümörler sekiz olguda visseral plevra, iki ol-
guda paryetal plevra ve dört olguda her iki plevradan 
köken alıyordu. 

Ortalama takip 50.3±30.6 aydı. Hastaların sadece 
ikisinde nüks saptandı. İlk hastada takibin 8. ayında, 
rekürren kitle nedeniyle tekrar operasyona ihtiyaç du-
yuldu. İlk operasyon numunesi histopatolojik incele-
menin ardından benign olarak rapor edilirken (Resim 
5), ikinci operasyon numunesi malign olarak bildirildi 

Resim 5. A, B. Kompresyon oluşturan dev tümöral kitlenin radyolojik görüntüleri. C. 2.5 kg ağırlığında ve 20x11x6 
cm büyüklüğünde, lobule solid tümör. D. Hücresel atipi, nekroz ve mitoz içermeyen, miksoid stroma formunda mo-
noton iğsi hücreler (HEx200) E. İmmünohistokimyasal vimentin pozitifliği. (SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve 
Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahisi ve Patoloji arşivinden alınmıştır).
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ve hasta takibin 9. ayında öldü. İkinci hasta ise, 3. yıl-
da nüks nedeniyle tekrar ameliyat edildi. Aynı hastada, 
takibinin 7. yılında nüks ve çevre dokuya invazyondan 
şüphelenildi. Ancak hasta herhangi bir tedaviyi red-
detti. Bu nüks, ilk operasyondan 101 ay sonra hastanın 
ölümüne katkıda bulundu. Her iki rekürrensli hastada 
da tümör 15 cm’den büyüktü. Diğer 12 hastanın taki-
binde bir rekürrens saptanmadı. 

Sonuç

PSFT’ler nadir patolojik antitelerdir ve çoğunlukla 
tesadüfen saptanırlar. Çoğunlukla benign özellikler 
taşırlar, yavaş büyür ve ağrısız bir davranış sergilerler. 
Bununla birlikte, bazıları malign ve agresif tümörlere 
dönüşebilir. Akciğer, mediasten ve büyük damarlara 
kompresyon yapan, hacimsel olarak büyük bir kitle ha-
line gelebilir ve temel tedavisi cerrahidir. Cerrahi, tam 
bir radyolojik değerlendirme ve preoperatif tanı girişi-
minden (tru-cut) sonra yapılmalıdır. Ancak kesin tanısı, 
cerrahi örnekler üzerinde yapılan histolojik inceleme 
ile elde edilir. Olası tümör nüksü nedeniyle uzun bir 
takip önerilir.

PLEVRANIN KALSİFİYE FİBRÖZ 
TÜMÖRÜ
Kalsifiye fibröz tümör, genellikle çocuklarda ve adole-
sanlarda görülen, benign, iyi sınırlı, mezenkimal orjinli, 
fibröz bir yumuşak doku lezyonu olarak tanımlanabi-
lir (22-24). Vücudun ciltaltı ve yumuşak dokularında, 
ekstremiteler ve boyun bölgesinde görülür. Bununla 
birlikte kalsifiye fibröz tümör, yumuşak dokuya ek ola-
rak, geniş bir yaş aralığında, plevra, perikard, periton, 
adrenal bezler, gastrointestinal sistem ile ilişkili solid 
organlar, akciğerler ve mediasten gibi seröz bölgelerde 
dahil olmak üzere, çeşitli bölgelerde görülebilir. Plevral 
tabanlı olan kalsifiye fibröz tümörler, tüm kalsifiye fib-
röz tümörlerin yaklaşık %10’unu oluşturur (25). Soliter 
veya multipl olabilirler. Lezyonlar, psammoma benzeri 
lenfoplazmositer infiltrasyon ve hiyalinize kollajenöz 
fibrotik stroma içinde, yaygın distrofik kalsifikasyonlar 
içeren dokulardan oluşmaktadır. İlk kez 1996 yılında, 
Pinkard ve ark. (26) plevrada yerleşmiş, iki kadın ve bir 
erkek olgudan oluşan, üç kalsifiye fibröz tümör olgu-
su yayınlamıştır. Bugüne kadar İngilizce literatürde, 13 
makalede, toplam 18 olgu bildirilmiştir ve hepsi olgu 
sunumudur. Tümör kadınlarda biraz daha fazla bildi-
rilmiştir ve erkek/kadın oranı 1/1.27’dir. Plevranın kal-
sifiye fibröz tümörü, genellikle asemptomatiktir veya 
bazen göğüs ağrısı ve non-prodüktif öksürük ile ortaya 
çıkabilir. Cerrahi eksizyon yeterlidir. Bununla birlikte 
inkomplet rezeksiyon nedeniyle lokal nüks meydana 

gelebilir. Plevranın kalsifiye fibröz tümörü, Dünya Sağ-
lık Örgütü sınıflandırmasında, plevranın mezenkimal 
tümörleri arasında tanımlanmıştır. Tümörle ilgili olarak, 
bugüne kadar herhangi bir genetik çalışma yapılma-
mıştır. Bu nedenle, neoplastik doğası tartışmalıdır ve 
bu tümörün teşhisi için henüz herhangi bir genomik 
belirteç tanımlanmamıştır (24). İHK boyama için, lezyo-
nun heterojen yapısına bağlı olarak, farklı çalışmalarda 
farklı bilgiler olmakla beraber, genellikle vimentin po-
zitif, sitokeratin, CD31 ve CD34 ise negatiftir. Ayırıcı ta-
nıda PSFT, kronik fibröz plörit, kalsifiye fibröz plak akıl-
da tutulması gereken lezyonlardır. PSFT’lerde CD34 ve 
bcl-2 pozitifliği ayırıcı tanıda yardımcıdır. Yavaş büyü-
yen ve benign bir lezyon olan plevranın kalsifiye fibröz 
tümörün tek tedavisi komplet eksizyondur. Nüks veya 
uzak metastaz şimdiye kadar bildirilmemiştir. Tümörün 
oldukça nadir olması sebebiyle, yeni olgular açıklan-
dıkça bu lezyonun prognozu hakkında daha fazla fikir 
sahibi olunacaktır.

PLEVRANIN ADENOMATOİD TÜMÖRÜ
Adenomatoid tümörler genellikle kadın veya erkek ge-
nitoüriner sisteminde bulunur. Ancak nadiren, primer 
plevral lezyonlar olarak da karşımıza çıkabilirler (27, 
28). İngilizce literatürde sunulan sadece üç olgu vardır. 
Bu tümörler, başka bir sebeple yapılan radyolojik gö-
rüntülemelerde veya başka nedenli akciğer ameliyatı 
sırasında saptanan, küçük, nodüler plevral lezyonlardır. 
Visseral plevrada ya da pulmoner ligamanda buluna-
bilirler. Bilinen herhangi bir maruziyetle ilişkilendiril-
memiştir ve bildirilen bir cinsiyet farkı yoktur. Cerrahi 
rezeksiyon küratif gibi görünmektedir ve nüks hakkın-
da bir bilgi yoktur. Bu iyi huylu tümörler, çapı 2 cm’ye 
kadar, ankapsüle nodüler lezyonlar oluşturur, iyi sınır-
lıdır ve histolojik olarak geniş vakuollere sahip tübül-
lerden ve dilate glandüler yapılardan oluşur. Bu nadir 
tümörler benigndir ve tek önemleri maligniteli hasta-
lardaki plevral metastazik hastalıklardan ayırt edilme-
leridir. Patolojik muayenede, malign tümörlerden ayırt 
edilmelerini kolaylaştıran bir sitolojiye sahiptirler. İHK 
boyanma, bu tümörlerin mezotelyal kökenini doğrular 
ve tipik olarak sitokeratin, vimentin, kalretinin ve trom-
bomodulin için pozitiftir. Ancak, karsinoembriyonik 
antijen (CEA), tiroid transkripsiyon faktörü-1 (TTF-1), 
epitel membran antijeni (EMA), desmin ve CD34 için 
negatiftir (28).

PLEVRANIN SKLEROZE PNÖMOSİTOMU 
(HEMANJİOM)
Lezyonun ilk olarak 1956’da tanımlanmasından bu 
yana literatürde 150’den fazla vaka bildirilmiştir (27). 
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İlk tanımlandığında, damarsal yapılar ön planda oldu-
ğu için vasküler kaynaklı olduğu düşünülerek sklero-
ze hemanjiom ismi verilmiştir (29). Ancak daha sonra, 
primitif solunum epitelinden köken aldığı görüşü ka-
bul edilmiştir ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015 sınıf-
landırmasında, tümörün isimlendirilişi güncellenerek, 
skleroze pnömositoma olarak adlandırılmıştır (30). 
Sklerozan hemanjiyomlar, çoğunlukla asemptomatik-
tir. Ancak, hemoptizi, kronik öksürük ve göğüs ağrısı 
da görülebilmektedir. Kadınlarda daha sık görülür ve 
kadın-erkek insidansı 5/1’dir (27). Sklerozan hemanji-
yomlar, hemen hemen her zaman rastlantısal olarak 
saptanırlar ve 3 cm.den küçük, soliter, kavitasyona 
neden olmayan, periferik kitleler olarak görülürler. Ek 
tedaviye gerek kalmadan, cerrahi eksizyonla tedavi 
edilen, iyi huylu tümörlerdir (31). Histolojik olarak, he-
moraji, inflamasyon, kistik boşluklar, kalsifikasyonlar, 
mast hücreleri, hemosiderin, histiyositler ve sürfaktan 
birikimi gibi çok heterojen bir yapıya sahiptirler. İHK 
analizi, undiferansiye solunum epiteli kökenini doğ-
rular ve tipik olarak, TTF-1, vimentin ve EMA pozitif, 
kromogranin A, S-100, desmin, aktin ve CD34 nega-
tiftir. Prognozda hastalığa bağlı ölüm bildirilmemiştir 
ve nüks görülmemiştir. Ancak, skleroze pnömositom 
olgularının, %1’inde lenf nodu tutulumu bildirildiği 
akılda tutulmalıdır. Metastaz şüphesi durumunda, 
lenf nodu diseksiyonu önerilir (32).

PLEVRAL LİPOM
Plevral lipomlar genellikle tesadüfen saptanan, be-
nign, yavaş büyüyen ve genellikle asemptomatik me-
zenkimal tümörlerdir. Paryetal plevranın submezotel-
yal tabakasından köken alırlar ve subplevral, plevral 
veya ekstraplevral aralığa uzanım gösterebilirler. Ço-
ğunlukla 40-60 yaş arasında saptanır ve cinsiyet farkı 
yoktur. Çoğu hasta asemptomatik kalır, ancak lipom 
büyük bir boyuta ulaşırsa, lipomun lokalizasyonuna 
ve boyutuna bağlı olarak, kompresyon semptomları 
oluşturabilir. Dispne ve disfaji gibi semptomlar, tra-
kea veya özofagus gibi komşu yapılarda lokal komp-
resyon nedeniyle ortaya çıkabilir. İntratorasik paryetal 
plevrada lipom, literatürde sporadik olgu sunumları 
şeklinde bildirilmiştir (33). Obezite ile ilişkili olduğunu 
savunan bildirilerin yanısıra, bunun çok geçerli olma-
dığını belirten yayınlar da mevcuttur (33-35). Plevral 
lipomun plevral lokalizasyonu ve yağ içeriği, göğüs 
radyografilerinde her zaman tanımlanamaz. BT ile 
lezyon, pulmoner parankime komşu, ekstrapulmoner 
yerleşimli ve yer değiştiren, plevra boyunca geniş ke-
nar boşlukları olan, iyi sınırlı, homojen, yağ dansite-
sinde (-50 ile -150 HU arası) bir kitle olarak tanımlanır. 
Yoğunluk tamamen aynı olmayabilir. Çünkü lipomlar 

sıklıkla fibröz stroma içerir. Lipomlar görünümüne 
göre ikiye ayrılabilir: (1) interkostal boşluktan veya 
torasik inletten geçen kum saati veya dambıl lipom-
lar, (2) tamamen toraks içi lipomlar. Plevral lipomlar 
MR’da, T1 ağırlıklı görüntülerde hiperintens ve T2 
ağırlıklı görüntülerde orta derecede yoğundurlar 
(36). Plevral lipom genellikle önemsizdir. Ancak, rad-
yografi ve bazen de BT’de, nodül veya kitlenin diğer 
nedenlerinden ayırt edilmesi gerektiği için, tanısal bir 
ikilem gösterebilir. Ayırıcı tanıda; metastaz, PSFT, len-
foma veya mezotelyoma ve ayrıca parankimal veya 
göğüs duvarı tümörleri gibi diğer plevral tümörler 
akla gelmelidir. Esasen BT, plevral bir lipomu diğer-
lerinden kolayca ayırt edebilir. Ancak nadiren plevral 
liposarkomun BT’de plevral lipomdan ayırt edilmesi 
güç olabilir. Lezyonda liposarkomu düşündüren bul-
gular; BT veya MR’da heterojen bir yağ dokusu veya 
solid dansite içermesidir. Plevral lipomlar için yöne-
tim stratejisi hala tartışmalıdır. Klinik ve radyolojik 
takip ile gözlem prensibi, yaşlı hastalar ve genel du-
rumu kötü hastalar için, özellikle küçük ve asempto-
matik lezyon varlığında uygun olabilir. Ancak çoğu 
yazar, mümkünse, teşhis ve terapötik hususlar için, 
cerrahi rezeksiyonun önerileceğini savunmuştur. Bü-
yük lipom vakalarında, komplikasyonların ortaya çı-
kabileceği aşamadan önce, teşhis ve tedavi için cerra-
hi kaçınılmazdır. Lipomların rezeksiyonunun sonucu 
genellikle iyidir. Cerrahi eksizyon sonrası nüks oran-
larının %5’in altında olduğu bildirilmiştir (35). Nüks 
vakalarının çoğu, muhtemelen lezyonun inkomplet 
rezeksiyonuna bağlıdır. Brakiyal pleksus gibi, komşu 
anatomik yapıların infiltrasyonuna bağlı bazı faktör-
ler, lipomun komplet rezeksiyonunu engelleyebilir ve 
nükse sebep olabilir. Ciddi bir fonksiyonel bozukluğa 
neden olabilecek komplet ekstirpasyon prosedür-
leri yerine, inkomplet cerrahi rezeksiyon yapılabilir. 
İnkomplet cerrahide dahi, tümörün çıkarılmasından 
sonra, tümörün büyümesinin durduğuna dair bazı ol-
gular bildirilmiştir (33).

Sonuç olarak, plevral lipom asla liposarkoma dönüş-
memesine rağmen, aşağıdaki nedenlerden dolayı 
cerrahi rezeksiyon hala gereklidir: Birincisi, preopera-
tif olarak lipomu iyi diferansiye liposarkomdan ayırt 
etmek zordur; ikincisi, kompresyon semptomları 
ölümcül olabilir; üçüncüsü, intratümöral hemorajiye 
bağlı ağrı ve ateş, interkostal aralığa uzanarak kotlar-
da erozyon, kortikal kalınlaşma veya hiperostoz gibi 
komplikasyonlar oluşturabilir. Ameliyat sırasında, tü-
mörü olabildiğince komplet bir şekilde çıkarmalı, aynı 
zamanda çevre dokuları da korumalıyız. Ameliyattan 
sonra, intratorasik plevral lipomun lokal nüksü nadir-
dir.
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PLEVRAL SCHWANNOM
Schwannom, solid, kapsüllü ve benign bir periferik 
sinir kılıfı tümörüdür. Yaygın yerleşim yerleri; ekstre-
mitelerin fleksör yüzleri, boyun, mediasten, retro-
periton, arka spinal kökler ve serebellopontin açıdır. 
Plevral schwannomlar nadirdir ve plevradaki otonom 
sinir lifi kılıflarından kaynaklanır. Genellikle iyi huylu, 
asemptomatik, yavaş büyüyen lezyonlardır. Yetişkin 
yaşta ve erkeklerde daha sık görülürler (37). Histopa-
tolojik ayırıcı tanı, nörofibrom ve leiomyom, leiom-
yosarkom ve diğer benign iğ hücreli tümörleri içerir. 
Plevral schwannomların çoğu iyi huyludur, ancak bazı 
vakalarda malignite bildirilmiştir. Plevral schwannom 
vakalarının çoğunda, mikroskopik olarak Antoni A ve 
Antoni B bölgeleri ortaya çıkar. İHK ile plevral schwan-
nomlar, tipik olarak S-100 proteini için yaygın ve güçlü 
bir şekilde boyanır. Plevral schwannomların tedavisi, 
teknik olarak mümkünse, öncelikle torakoskopik yolla 
olmak üzere, cerrahi olarak komplet rezeksiyondur.

Eve Götürülecek Mesajlar

•  Benign plevral tümörler oldukça nadirdir.
• Pedinküle PSFT lezyonlarında, patognomonik 

BT bulgusu; hastanın pozisyonundaki değişik-
liklerle tümörün hareketliliğidir.

• PSFT çoğunlukla benign, nadiren malign özel-
lik taşır. 

• PSFT nadiren, çomak parmak ve hipertrofik 
pulmoner osteoartropati, refrakter hipoglise-
mi (Doege-Potter sendromu), jinekomasti veya 
galaktore gibi paraneoplastik sendromlara yol 
açabilir. 

• PSFT boyutunun, tümörün benign, malign, re-
zektabl veya kürabl olup olmadığı ile hiçbir il-
gisi yoktur.

• Benign primer plevral tümörlere tedavi yakla-
şımı, komplet (R0) rezeksiyon ile küratif cerrahi 
eksizyondur.

• PSFT yerleşimi nedeniyle, anatomik akciğer re-
zeksiyonu nadiren gereklidir. Sağlıklı dokuda 
en az 1-2 cm’lik bir marjın önerildiği wedge re-
zeksiyonlara göre, diğer anatomik rezeksiyon-
lar bir avantaj sağlamaz.

• PSFT’lerin klasik histolojik özelliği, “düzensiz 
düzen” görünümüdür. Tümörün bazı bölgeleri 
hücreden zengin iken, bazı bölgeler hücreden 
fakirdir.

• Patolojik olarak, benign olanları malign form-
lardan ayırt etmede kullanılan malignite kri-
terleri; çekirdeklerin üst üste binmesi ile artmış 
selülarite, yüksek mitotik aktivite (her büyük 

büyütmede 4 mitozdan fazla), anlamlı hücre-
sel pleomorfizm, nekroz, hemorajik alanların 
bulunması, stromal veya vasküler invazyonu 
içerir.

• PSFT cerrahisi sonrası, olası bir tümör nüksü dü-
şünülerek, hastalar uzun süre (en az 15 yıl) takip 
edilmelidir. 
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ÖZ
Mezotelyoma dışındaki plevral malign tümörler çok nadirdir, bu nedenle tanı ve tedavi de zorluklar gösterirler. Tedavinin 
spesifik tümör tipine göre yapılması gerektiğinden mezotelyoma veya metastaz tedavisinden farklı yaklaşımlar gerekti-
rir. Bu tümörlerin tüm tanı ve tedavisine rağmen prognozu kötüdür. Kesin etiyolojisi bilinmemektedir; bununla birlikte 
genetik mutasyonlar, radyasyon, önceki plevral müdahaleler ve kronik enfeksiyon risk faktörleri olarak rapor edilmekte-
dir. Radyolojik özelliklere göre, diğer plevral tümörler ve metastatik lezyonlardan ayırt etmek kolay değildir. Bu nedenle, 
kesin tanı sadece cerrahi biyopsi veya eksizyon ile yapılabilir. Kesin tanı koymak için ayrıntılı immünohistokimyasal ve 
sitogenetik çalışmalar gereklidir. Ne yazık ki, bu çok nadir görülen tümörlerde spesifik bir tedavi yaklaşımı belirleneme-
miştir. Cerrahi eksizyonu takiben rezektabl tümörü olan hastalarda kemoterapi ve radyoterapi gibi kombine tedaviler 
önerilmektedir. Bu yazıda hem bu nadir plevral tümörler hakkında genel bir bilgi vermek hem de klinikte karşılaştığımız 
vaka örneklerimizi sunmak istiyoruz.

Anahtar kelimeler: Plevral tümörler, primer plevral tümörler, nadir plevral maligniteler

ABSTRACT
Pleural malignant tumors other than mesothelioma are very rare, so than they present difficulties in diagnosis and 
treatment. Since treatment should be perform according to specific tumor type, it requires different approaches than 
mesothelioma or metastasis treatment. Despite all the diagnosis and treatment of these tumors, their prognosis rema-
ins poor. Their exact etiology is unknown; however, genetic mutations, radiation, previous pleural interventions, and 
chronic infection are reported as risk factors. According to radiological features, it is not easy to distinguish it from other 
pleural tumors and metastatic lesions. Therefore, definitive diagnosis can only be made by surgical biopsy or excision. 
Detailed immunohistochemical and cytogenetic studies are required to make a definitive diagnosis. Unfortunately, a 
specific treatment approach could not be determined in these very rare tumors. Combined treatments, such as che-
motherapy and radiotherapy are recommended in patients with resectable tumor following surgical excision. In this 
article, we want to give both a general information about these rare pleural tumors and to present our case examples 
we encountered in the clinic.

Keywords: Pleural tumors, primary pleural tumors, rare pleural malignancies.

GİRİŞ
Plevra; mezotel hücreleri ve konnektif dokudan olu-
şan, akciğer, mediasten, diafragma ve göğüs duvarını 
sararak potansiyel boşluk oluşturan ince bir memb-
randır. Plevrayı etkileyen malign lezyonların çoğu; dif-
füz malign mezotelyomalardır. Biz burada sık görülen 
malign mezotelyomalardan değilde, plevranın diğer 
nadir görülen malign tümörlerinden bahsedeceğiz. 
Bu tümörler genelde literatürde olgu bildirimleri şek-

lindedir. Klasifikasyonunda ve adlandırılmasında kay-
naklar arasında farklılıklar vardır. Tablo 1’te bu tümör-
ler toplu olarak belirtilmiştir (1, 2, 3). 

SİNOVYAL SARKOM
Sinovyal sarkomlar yumuşak doku sarkomlarının bir 
alt tipidir tüm yetişkin malignitelerinin yaklaşık %1’ini 
oluşturur (4). Çok nadir görülen agresif seyirli tümör-
lerdir. En sık genç erişkinlerde ekstremitelerde görü-

Sorumlu Yazar: Doç. Dr. Özgür KATRANCIOĞLU, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Malatya
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Tel: 05322946518.
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lürler (5). Ayrıca baş ve boyun, akciğer, plevra, me-
diasten, mezenter ve karın ve pelvik de dahil olmak 
üzere vücudun diğer bölgelerinde de görülebilirler 
(Resim 1). Primer plevral sinovyal sarkom son derece 
nadirdir ve 1996 yılında Gaertner tarafından ilk kez 
belgelendiğinden beri literatürde bildirilen yakla-
şık 40 vaka vardır (6, 7). Sinovyal sarkom için 5 yıllık 
sağkalım oranı %0 ile %88 arasında değişmektedir. 
Histolojik alt tipi, hastanın yaşı, tümör boyutu, yer-
leşim yeri, vasküler invazyon ve patolojik rezeksiyon 
sınır pozitifliği önemli prognostik faktörlerdir. Düşük 
insidansı ve klinik çalışmaların eksikliği nedeniyle, şu 
anda plevral sinovyal sarkom için optimal tedavi ko-
nusunda bir fikir birliği yoktur. Ancak en çok uygula-

nan tedavi, uygun şekilde radyasyon ile birlikte geniş 
rezeksiyondur. Tam tümör rezeksiyonu sağkalımı ar-
tırır (8, 9). Ne yazık ki, çoğu hasta teşhis edildiğinde, 
hastalık çok ilerlemiş ve ameliyat fırsatı kaybedilmiş-
tir (7, 10). Ayrıca, lokalize plevral sinovyal sarkomlar 
yüksek nüks oranına sahiptir ve genellikle tedaviye 
refrakter hale gelir. Plevral sinovyal sarkom için cer-
rahi rezeksiyondan sonra hastalıksız dönem 2 ila 14 
aydır. Plevranın primer sinovyal sarkomu için adjuvan 
kemoterapinin faydaları belirsizdir, çünkü randomize 
kontrollü çalışma yoktur (7).

EPİTELOİD HEMANJİYO-ENDOTELİYOMA
Epiteloid hemanjiyo-endoteliyoma, ağırlıklı olarak 
karaciğer, akciğer, plevra, kemik ve yumuşak dokuda 
nadir görülen vasküler bir tümördür (11). Malign me-
zotelyomalara çok benzerdirler ve ayırt edilmesinde 
Von Willebrand’s faktör (Faktör VIII)’e karşı oluşan an-
tikorlar önemlidir Olgularda plevral kalınlaşmalar ve 
efüzyon görülebilir. Plevral yerleşim, diğer yerleşim 
yerlerine göre daha agresif seyreder. Hastaların klinik 
gidişatları kötüdür ve tedaviye çok az yanıt verirler (5). 

MALİGN FİBRÖZ HİSTİYOSİTOM
Plevranın malign fibröz histiositomu (MFH) son dere-
ce nadir olarak görülür (12, 13). İlk vaka 1982’de bildi-
rilmiştir. MFH, esas olarak yumuşak dokularda, özel-
likle ekstremitelerde ve gövdede görülen yumuşak 
doku sarkomudur. Agresif seyirli bir malignite olan 
MFH, lokal rekürrens ve uzak metastaz özelliği faz-
la olan bir sarkom türüdür. Tipik bir klinik semptom 
yoktur, ancak plevral MFH hastalarında genellikle gö-

Tablo 1: Plevranın Nadir Görülen Malign Tümörleri

Sinoviyal sarkom

Epiteloid hemanjio-endoteliyoma

Malign Fibröz Histiyositom

Anjiosarkom

Kondroblastik osteosarkomu

Primer düz kas tümörü 

Plevranın primer kondrosarkomu 

Primer plevral timoma 

Plevranın primer skuamoz hucreli karsinomu 

Plevranın adenoskuamoz karsinomu 

Plevranın primer melanomu 

Hemanjioperisitom 

Primer plevral liposarkom 

Malign periferik sinir kılıfı tümörü 

Plevranın mukoepidermoid tümörü

Resim 1. 59 yaşında primer plevral sinovial sarkom tanılı kadın hastanın; a) PA akciğer grafisinde sağ akciğer alt 
zonda kostadiyafragmatik sinüsü dolduran, sınırları diyafragma ile net ayırd edilemeyen kitle lezyonu görünümü. b) 
Kontrastsız Toraks BT’sinde sağ akciğer orta lob minör fissür komşuluğunda, göğüs duvarı ve diyafragmaya uzanan 
yumuşak doku dansitesinde kitle. c) Sağ orta lob da oblik fissüre yaslanan 79x67 mm çaplı hipermetabolik kitle (SUV 
max:9).Kostal, mediastinal, diafragmatik, plevral artmış tutulum, nodüler plevral kalınlaşma (SUV max: 6.5). (S.B.Ü. 
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahi Kiliğinden alınmıştır..)
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ğüs ağrısı, öksürük ve hemoptizi görülür. Göğüs rad-
yografileri ve toraks BT genellikle visseral ve paryetal 
plevranın yaygın kitleleri şeklinde görülür (Resim 2). 
Plevral MFH’nin kesin tanısı, histopatoloji ve immüno-
histokimya sonuçları ile diğer malignitelerin kesin ayı-
rıcı tanısına bağlıdır. Bu nedenle, plevral MFH tanısını 
doğrulamak ve yaygın olarak düşünülen ayırıcı tanıyı 
dışlamak için bir antikor panelinin kullanılması öneri-
lir. İmmünohistokimyasal olarak MFH, vimentin, CD68 
için neredeyse homojen pozitif ve kalretinin, sitoke-
ratin, TTF-1, CD56, LCA, CD34 ve S-100 proteini ise 
negatiftir. CD68 ve vimentin, mezenkimal farklılaşma 
markeri ve primer kitlede normal akciğer dokusunun 
bulunmaması, MFH’nin plevrada ortaya çıktığını dü-
şündürmektedir. Cerrahi, tüm yumuşak doku sarkom-
larının temel taşıdır. Lokal rekürrens ve metastazların 
varlığında bile cerrahi ilk tercih edilen tedavi şeklidir 
(13). 

ANJİYOSARKOM
Anjiyosarkom, tüm yumuşak doku sarkomlarının sa-
dece %1-2’sini oluşturan nadir bir malign tümördür. 
Küçük kan damarlarının endotel hücrelerinden kay-
naklanır ve en sık cilt, yumuşak doku, karaciğer, dalak, 
kalp ve memede ortaya çıkmasına rağmen herhangi 
bir organı etkileyebilir (14, 15, 16). Primer plevral an-
jiyosarkom ise çok nadir görülen bir tümördür. Lite-

ratürde olgu sunumları şeklinde bildirilmiştir (17). 
Malign mezotelyomalara çok benzerlik gösterirler. 
Işık mikroskobunda vasküler boşlukların olması, We-
ibel-Palade cisimciklerin varlığı, tümörün vimentin 
ve Faktör VIII antijenlerine pozitif reaksiyon vermesi, 
sitokeratin antijenlerine ise negatif reaksiyon vermesi 
tümörün vasküler kökenli olduğunu gösteren özel-
liklerdir (5). Klinik görünümü spesifik değildir, en sık 
plevral efüzyon ve tekrarlayan hemotoraks görülür. 
Plevral anjiyosarkom ile diğer primer veya metastatik 
plevral tümörler arasında radyolojik farklılık yoktur. 
PET-BT hastalığın yaygınlığını tespit etmede faydalı-
dır. Plevral anjiyosarkom için tedavi seçenekleri ara-
sında cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi bulunur. 
Lokalize lezyonları olan hastalar için cerrahi en iyi 
tedavidir. Vasküler embolizasyon tümörün boyutunu 
küçültebilir, plevral kanamayı kontrol edebilir ve bu 
nedenle olgularda ameliyattan önce yapılabilir. Ke-
moterapi ve radyoterapi etkileri sınırlı olmakla birlikte 
adjuvan tedavide kullanılabilir. Sonuç olarak, primer 
plevral anjiyosarkom oldukça malign bir neoplazmdır 
(14). Mevcut terapötik modalitelere rağmen, hasta-
ların prognozu genellikle çok kötüdür ve çoğu hasta 
aylar içinde hastalıktan ölürler (5, 17).

KONDROBLASTİK OSTEOSARKOM

Resim 2. Malign Fibröz Histiositom tanılı hastanın a) Pa AC grafisinde sağ üst lobda kitle görünümü b, c) Toraks 
BT’sindeki mediastinal ve parankim görüntüleri d) Kitlenin PET-BT görüntüsü. (S.B.Ü. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve 
Göğüs Cerrahisi EAH, Göğüs Cerrahi Kiliğinden alınmıştır..)
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İskelet dışında nadir görülen malign bir neoplazmdır. 
Plevralyerleşimise çok nadirdir.Osteoid üretimi ile ka-
rakterizedir (18, 19). Radyolojisinde nekroz, hemoraji 
ve ossifikasyon nedeniyle heterojen görüntü vardır. 
Hızlı progresyon gösterir ve nüks oranı yüksektir. 
Prognoz kötüdür (5).

PRİMER DÜZ KAS TÜMÖRLERİ
Düz kastan kaynaklanan tümörler genelde leiomyo-
sarkomdur (3). Leiomyosarkomlar, en sık uterus, gast-
rointestinal sistem veya yumuşak dokudan kaynakla-
nırlar. Primer plevral leiomyosarkom oldukça nadirdir 
ve şimdiye kadar sadece birkaç vaka tanımlanmıştır 
(20). Bu tümörlerde, özellikle sarkomatöz mezotelyo-
ma ile benzerliği (klinik ve histolojik) nedeniyle ayırıcı 
tanı genellikle zordur. Plevral leiomyosarkom için op-
timal tedavi tanımlanmamıştır. Lokal hastalıkta cerra-
hi rezeksiyon tedavinin temelini oluşturur. Adjuvan 
radyoterapi veya kemoterapi ihtiyacı, tümörün histo-
lojik derecesine ve tanı anındaki klinik aşamaya bağlı 
olarak her bir vaka için ayrı değerlendirilebilir. Litera-
türde en yaygın tedavi tek başına cerrahi rezeksiyon 
veya adjuvan radyoterapi ile yapılan cerrahidir (21). 

PRİMER PLEVRAL LİPOSARKOMA
Liposarkomlar yumuşak doku sarkomlarının içinde en 
sık görülen tipidir. Fakat plevranın primer liposarkom-
ları çok nadir görülürler. Genellikle yetişkin erkekler-
de bulunur, ancak kadınlarda ortaya çıkabilir ve geniş 
bir yaş aralığını etkileyebilir (22). Literatürde az sayıda 
vaka bildirilmiştir. Bu tümörler büyük boyutlara ula-
şırlarsa semptomatik olurlar ve en sık nefes darlığı 
yaparlar. Tedavide geniş rezeksiyon ve adjuvan rad-
yoterapi esastır ancak yine de sağkalım kötüdür (3, 5). 

PLEVRANIN PRİMER KONDROSARKOMU
Ekstraskeletal kondrosarkomlar nadir görülürler ve 
birçok bölgede bildirilmiştir (23). Genellikle ekstremi-
telerin, özellikle uyluk ve popliteal fossaların derin yu-
muşak dokusundan kaynaklanır. Bu tür neoplazmalar 
genellikle 35 yaşın üzerindeki yetişkinlerde görülür ve 
hafif bir erkek hakimiyetine sahiptir. Toraksın ekstras-
keletal kondrosarkomları ise çok nadirdir (24). Litera-
türde çok az vaka bildirilmiştir. İmmunokimyasal ola-
rak sadece vimentin eksprese ederler. Sarkomatoid 
mezoteliomadan kreatin ekspresyonunun olmaması 
ve ultrastrüktürel çalışmalarda mikrotubuler agregat-
lar ile pürüzlü endoplasmik retikulumun bulunması 
ile ayrılır (5). 

PRİMER PLEVRAL TİMOMALAR
Timomalar nadir görülen neoplazmlardır. Ön medi-
astenin en sık görülen primer neoplazmıdır. Ektopik 
timomalar boyun, orta-arka mediasten, akciğer ve 
plevrada tanımlanmıştır (25). Plevradan kaynaklanan 
timomalar oldukça nadirdir ve literatürde çok az vaka 
tanımlanmıştır (26). Bunun yerine mediasten kaynaklı 
ve plevra boyunca yayılan timomlar daha sık görülür 
(27). Primer plevral timoma diyebilmek için plevranın 
tutulup, timus bezinin tutulumuna dair kanıt olma-
malıdır. Tanıda önemli radyolojik tetkik Toraks BT’dir. 
Bazı olgularda mezotelyomayı taklit eden diffüz yada 
lokalize plevral kalınlaşma görülebilmektedir (3, 5). 
Timomalar kemoterapi ve radyoterapiye duyarlıdır, 
ancak teknik olarak uygulanabilir olduğunda tam cer-
rahi eksizyon tercih edilen tedavi şeklidir (25). 

PLEVRANIN PRİMER SKUAMÖZ HÜCRELİ 
KARSİNOMU
Plevranın primer squamöz hücreli karsinomu oldukça 
nadirdir. Başlangıçta olgular asemptomatiktir. Tümör 
ilerledikçe en sık görülen semptom göğüs ağrısıdır. 
Malign mezotelyomadan ayırt edilmelidir. Bu tümör-
de, P63 ve P40 için nükleer boyama ile pozitif iken, 
mezotelyomada pozitif değildir.Tedavisi veya prog-
nozu hakkında bilgimiz nadir olması nedeniyle sınır-
lıdır (28). Tedavisi mümkünse tam cerrahi rezeksiyon-
dur. Radyoterapinin rolü bilinmemektedir (5). 

PLEVRANIN PRİMER ADENOSKUAMÖZ 
HÜCRELİ KARSİNOMU
Genellikle erkeklerde ve çok nadir görülen tümörler-
dir. Malign mezotelyomadan bu tümörlerinde ayırt 
edilmeleri zordur. Musin boyası ayrımda kullanılabilir. 
Temel tedavi yaklaşımı kemoterapidir. Hastalar ya-
kalandıklarında genellikle ileri evrede olduklerı için 
standart tedavilere yanıt azdır. Malign mezotelyoma 
gibi prognoz kötüdür ve ortalama sağkalım 6-8 aydır 
(5).

PRİMER PLEVRAL MELANOM
Primer olarak çok nadirdir. Primer diyebilmek için kri-
terler; cilt lezyonu ve gözde tümör olmayacak, soliter 
plevral lezyon olması gereklidir (3, 5). 

PRİMER PLEVRAL LENFOMA
Malign lenfomalarda plevral tutulum ve plevral efüz-
yonun gelişmesi yaygın bir şekilde görülür (29). An-
cak primer plevral lenfoma son derece nadirdir ve 
tüm lenfomaların sadece %7’sini oluşturur (Resim 3) 
(30). Literatürde genellikle insan immün yetmezlik 
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virüsü (HIV) enfeksiyonu veya piyotoraks ile ilişkili 
olarak tanımlanmıştır. Kemoterapi en sık kullanılan 
tedavi yöntemidir ve yaklaşık %35’lik tam remisyon 
oranı ile hastaların hayatta kalma ve prognozunu iyi-
leştirebilir (31).

Bunların dışında; hemanjioperisitom, plevral liposar-
kom, malign periferik sinir kılıfı tümörü ve plevral mu-
koepidermoid tümör gibi çok nadir tümörlere litera-
türde olgu sunumları şeklinde rastlanmaktadır. 

Eve Götürülecek Mesajlar

• Nadir görülen primer plevral tümörlerin kesin 
tanısı ancak cerrahi olarak mümkündür.

• Spesifik bir tedavi yaklaşımları bulunmamakta-
dır. 

• Histolojik ayrım için mutlaka ileri immünohis-
tokimyasal ve sitogenetik çalışmalar gerekir.

• Tüm agresif tedavi yöntemlerine rağmen ge-
nellikle prognozları kötüdür. 
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