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TAKDİM
Dünyada en önemli hizmetin, insan sağlığı ile ilgili olması en tabii olandır. Yaşadığımız zamanın
gelişmeleri ve teknolojik ilerlemelerin bilime yeni katkılar yapması beklenen sonuçlardır. Bu gelişmeleri
takip etmek kurumumuzun temel anlayışı olmuştur.
Ülkemizin köklü üniversiteleri arasında yer alan kurumumuz, bölgesinin önemli bir merkezi olma
çabası içinde yeniden yapılanma ve kurumsallaşma faaliyetleri ile önemli adımlar atmaktadır. 1974 yılında
kurulan, 44 yıldır öğrencilerimize, halkımıza hizmet veren Üniversitemiz; yükseköğretimin gereklerine ve
planlı bir yönetim anlayışına uygun olarak amaç ve hedeﬂerini belirleyip bu doğrultuda faaliyetlerini
sürdürerek büyümektedir. Bu faaliyetlerden birisi de bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmaktır.
Bu amaçla Türk Göğüs Cerrahisi Derneği (TGCD) Plevra Çalışma Grubu ile Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı tarafından ortaklaşa “Plevral Hastalıklar Sempozyumu”
Eylül 2017'de Üniversitemiz bünyesinde yapılmıştır. Bu sempozyumun ardından bilimsel katkıların daha
kalıcı olması amacıyla, sempozyum içeriği genişletilerek bölüm ve yazar sayısı artırılarak, temel bilgilerden
en son yeniliklere kadar birçok konuyu kapsayan bir kitap ortaya çıkarılmasına karar verilmiştir.
Elinizdeki bu kitap, ülkemizdeki birçok göğüs cerrahisi merkezinin katkıları ile ortaya çıkmıştır. Son
derece kıymetli konular ihtiva eden bu eserin bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.
Bu vesile ile başta değerli Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı olmak üzere kitabın oluşmasında katkıda bulunan
tüm hocalarımıza şükranlarımı sunarım.

Prof. Dr. Alim YILDIZ
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Sivas 2018

SUNUŞ
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği (TGCD) Plevra Çalışma Grubu'nun, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Plevral Hastalıklar Sempozyumu”
Eylül 2017'de Sivas'ta yapıldı.
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünün büyük katkı sunduğu bu
sempozyumum ardından Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'ın öneri ve katkılarıyla sempozyumda
katılımcıların sundukları bilimsel veri, tecrübe ve deneyimlerinin bir araya getirilerek kaynak kitap haline
getirilmesine karar verildi. Bölüm ve yazar sayısı ar ırılarak, özellikle göğüs cerrahisi asistanlarının bu
konuda rahatlıkla başvurabileceği, en temel bilgilerden en son yeniliklere kadar birçok konuyu kapsayan
bu kitap ortaya çıktı.
Bu kitabın Göğüs Cerrahisi ailesine kazandırılmasında büyük emekleri olan tüm konu yazarı
meslektaşlarıma, Plevra Çalışma Grubu üyelerine, büyük bir titizlikle kitabın hatasız olması için gayret
sarfeden sevgili çalışma arkadaşlarım Doç. Dr. Şule Karadayı ve Yrd. Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu'na, Türk
Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, sempozyum ve kitabın basılması sırasında
hiçbir katkıyı esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a teşekkür eder; saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Ekber ŞAHİN
Editör

1. BÖLÜM

PLEVRANIN ANATOMİSİ
Prof. Dr. Muhittin Sönmez
Genel Bilgiler
Toraks boşluğu, içerisinde akciğerlerin bulunduğu iki yan oda ve ortada mediastinum adı verilen bölüm olmak üzere birbirinden tamamen bağımsız üç ayrı bölümden oluşmuştur. Yan odaların
içerisinde plevra adı verilen seröz bir zar bulunur. Plevra, parietal ve viseral plevra (pulmoner
plevra) adı verilen iki kısımdan oluşur. Parietal plevra, toraks boşluğunu çevreleyen duvar yapıların iç yüzüne yapışıktır; viseral plevra ise akciğerlerin dış yüzüne yapışık olan bölümdür. Parietal
ve viseral plevralar birbirlerinden ayrı zarlar olmayıp bu iki plevra bölümü birbirinin devamıdır.
Akciğerleri örten viseral plevra hilum pulmonis civarında radiks pulmonisi sarar, altta ligamentum
pulmonale’yi oluşturur ve mediastinal yapıları örten parietal plevraya geçer. Parietal ve viseral
plevralar arasında kapiller bir aralığa benzer kavitas plevralis (plevra boşluğu-kavitesi) bulunur.
Plevral kavite tamamen kapalı bir kese olup, içerisinde çok az miktarda seröz kaygan bir plevra
sıvısı bulunur. Akciğerler plevra içerisine invajine olmuş durumdadır. Anlaşılma kolaylığı açısından akciğer ve plevranın durumunu şöyle izah edebiliriz; bir balonun içerisine yumruğumuzu tamamen soktuğumuzu varsayarsak, balonun yumruğumuzu saran bölümü viseral plevraya, yumruğumuza temas etmeyen dıştaki bölümü ise parietal plevraya karşılık gelir. Yumruğumuzdan
gelip bileğimiz çevresini saran ve sonra parietal plevraya dönüşen bölüm de ligamentum pulmonalis ve radix pulmonis’in çevresini saran ara-geçiş plevrasına benzer. Balonun kapalı iç kısmındaki
boşluk plevral kaviteye denk gelir (Resim 1).

Resim 1. Akciğerlerin plevra içerisine invajinasyonu, plevra bölümleri ve kavitesi (Clinically Oriented Anatomy’den
değiştirilerek)
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Plevranın iç yüzü skuamöz endotel ile örtülüdür. Bu yüz düzgün, pürüzsüz, parlak ve cilalı gibi
bir görünüme sahiptir. Yüzeylerin bu düzgünlüğü ve plevra sıvısının oluşturduğu kayganlık sayesinde viseral plevra akciğerlerin hareketlerine uyumlu olarak parietal plevra üzerinde kolayca kayar,
sürtünme minimuma inmiş olur. Plörezi gibi patolojik durumlarda plevranın iç yüzeyi inflamatuvar
eksudasyondan dolayı kayganlığını kaybeder, kabalaşır ve pürüzlenir. Böyle hastalarda muayene
esnasında sürtünme sesi (frotman) duyulur.
Parietal Plevra
Toraks duvarının iç yüzünü döşeyen plevra bölümüdür. Toraks duvarının iç kısmında endotorasik fasia isminde bir zar tabaka bulunur. Bu zar karın boşluğunun iç kısmında bulunan ve peritonun
dış yüzeyinin yapıştığı fascia transversalise benzer. Parietal plevranın dış yüzeyi bu endotorasik fasiaya yapışıktır. Bu fasia, toraks duvarından kolayca ayrılabilen bir doğal klivaj düzlemidir. Bundan
dolayı torakal cerrahilerde plevra bütünlüğü bozulmadan, plevra yapıştığı kostal duvardan kolaylıkla
ayrılabilir. Parietal plevranın iç yüzünü döşediği yapılara göre kostal, diafragmatik ve mediastinal
plevra adlı üç alt bölümü vardır. Bu bölümler birbirinden bağımsız olmayıp, birbirlerinin devamı
şeklindedir ve aralarında kesinti yoktur.
Plevra kostalis: Parietal plevranın en kalın ve güçlü bölümüdür. Örttüğü yapılardan kolaylıkla ayrılabilir. Göğüs duvarının ön, yan ve arka kısımlarını döşer. Büyük kısmı kostaların ve interkostal
aralıktaki kasların iç yüzünü örter. Önde sternuma kadar ulaşır, arkada kostaların iç yüzünden korpus vertebralara geçer ve vertebralara yapışır (Resim 2).

Resim 2. Parietal plevra’nın kostal bölümü

Plevra diafragmatika: Diafragmanın üst yüzünü örter. Örttüğü kısım içte perikardiyumun tabanının diafragma üzerine oturduğu yere kadar uzanır. Toraks duvarı ile diafragma arasındaki dar aralığın tabanına kadar inmez. Bu nedenle diafragmanın kostalarla birleştiği dar bir şerit şeklindeki bölgesi, plevra ile örtülmemiştir. Diafragmatik plevranın dış yüzünde endotorasik fasiaya benzer frenikoplevral fasia denen bir zar bulunur.
Plevra mediastinalis: Mediastinumun dış duvarını örten plevra bölümüdür. Kostal plevranın
sternumun arkasını döşeyen bölümü, kolumna vertebralise kadar sagittal olarak uzanır. Arkada
kolumna vertebralisten kostalara atlayarak tekrar kostal plevra olarak devam eder. Mediastinal
plevra, altta kendi tarafındaki diafragmatik plevra ile yukarıda da servikal plevra ile devam eder.
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Mediastinal plevra önden arkaya sırasıyla perikardium, büyük damarlar, trakea ve özofagusun
dışına yapışır. İki taraf mediastinal plevra yaprakları arasında kalan bölmeye mediastinum adı verilir. Radiks pulmonis seviyesinin üst kısmında mediastinal plevra, sternum ile kolumna vertebralis
arasında kesintisiz olarak seyreder. Bu seviyede sol mediastinal plevra arkus aorta, n.phrenikus ve
n.vagus, sol v.brakiosefalika, sol v.interkostalis superior, a.karotis komminis sinistra, a.subklavia
sinistra, özofagus ve duktus thorasikusu örter. Sağ mediastinal plevra ise radiks pulmonisin üzerindeki seviyede v.kava superiorun üst kısmını, sağ v.brakiosefalika, v.azygos, n.vagus, n.frenikus
ve trakeanın sağ kenarını örter. Radiks pulmonisin olduğu seviyede ve altındaki bölümde mediastinal plevra perikardiyumun üzerini örter (plevra perikardiyalis). Buradaki plevra perikardiyuma
sıkıca yapışıktır. Yine bu seviyede n.frenikuslar perikardiyuma yaslanarak aşağı doğru seyrettikleri
için bu sinirler de plevra ile örtülmüştür. Perikardiyumun dış yüzünün üst kısmına gelen seviyede
mediastinal plevra laterale doğru uzanır. Bu uzantı radiks pulmonisi sarar ve hilum pulmonisin
çevresinden akciğerlere geçer ve viseral plevra olarak devam eder. Radiks pulmonisi örten plevranın iki yaprağı radiksin alt kısmında birbirlerine yapışır ve ligamentum pulmonale adı verilen belirgin bir pilika oluşturur. Bu plika perikardiyum ile akciğerlerin mediastinal yüzü arasında uzanır
ve plikanın alt kısmı serbest bir kenar halindedir.
Plevra servikalis (kupula plevra): Toraks boşluğunun üst kısmını saran parietal plevra 1.kostanın iç
yüzünü sardıktan sonra apertura torasika superiordan boyun kökünün tabanına kadar geçer. Kubbe
şeklindeki bu serbest üst bölüme kupula plevra adı verilir (Resim 3). Kupulanın en yüksek noktası
arkada 1.kostanın boynunun alt kenarı seviyesindedir. 1.kostanın öne seyri fazlaca oblik olduğu için
ön tarafta kupulanın en yüksek noktası, 1.kostanın ön ucunun 2-4 cm üzerindedir. Bu nokta klavikulaya göre söylenirse: klavikula ortasının yaklaşık 2-3 cm kadar üzerindedir. İnspirasyon esnasında
akciğerlerin apeksi kupulayı yukarı boyun köküne doğru şişirir ve yükseltir. Kubbe şeklindeki kupulanın tabanının ön-dış-arka kısmı 1.kostanın konkav iç kenarına yapışmıştır. M.skalenius anterior
ve m.skalenius medius kasları kupulayı dıştan desteklerler. Bu kaslardan gelen kas huzmeleri ve boyun derin fasiasından gelen uzantılar, kupulaya karışır ve desteklerler. Kupulanın ön üst kısmında
kavis şeklinde a.subklavia, ön-alt kısmından ise v.subklavia geçer. İlk kez İngiliz anatomist Francis
Sibson tarafından tariflenen ve Sibson fascia’sı (supraplevral membran) adı verilen aponeurotik bir
genişleme kupulayı destekler ve yerinde tutulmasını sağlar. Bu fasia 7.servikal vertebra ile 1.kostanın
iç kenarı arasında uzanır.

Resim 3. Kupula, kostal ve viseral plevra
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Viseral Plevra
Plevranın akciğerlerin dış yüzeyini saran bölümüdür. Akciğeri, fissürlerinin iç yüzünün tabanına
inecek kadar derinden sarar. Bu nedenle akciğer loblarını tamamen birbirinden ayırır. Akciğerlerin
yüzeyini düz ve kaygan hale getirerek solunum esnasında sürtünmeyi azaltır. Radiks pulmonis’teki
yapıların üzerini sararak ve ligamentum pulmonalis boyunca ilerleyerek mediastinal plevraya geçer
ve parietal plevra olarak devam eder. Viseral plevra, oldukça ince ve narin bir yapıya sahiptir ve akciğer dokusuna sıkı sıkıya yapışıktır. Öyle ki akciğer dokusuna hasar vermeden viseral plevrayı akciğerlerden ayırmak mümkün değildir.
Radiks Pulmonis
Hilum pulmonisten giriş-çıkış yapan yapıların oluşturduğu kök şeklindeki kısımdır. İçerisinde
bronkus prinsipalis, a.pulmonalis ve v.pulmonalisler, lenfatik damarlar ve sinirlerin oluşturduğu
pleksus pulmonalis ve A.V. bronkialisler bulunur. Radiksin etrafı parietal plevra ile viseral plevra
arasındaki geçiş yapan ara plevra ile sarılıdır.
Ligamentum pulmonalis
Akciğerlerin mediastinal yüzeyinin alt kısmı ile perikardiyum arasında uzanır. Gerçek bir ligament
değildir. Peritondaki mezenteriuma benzer. Akciğerlerin alt kısmının yerinde durmasını sağlar. İnferiorda serbest bir kenar halindedir. Plevral resessuslarda olduğu gibi pulmoner ligament de akciğerlerin
genişlemesi için potansiyel bir alan oluşturur. Bu genişleme potansiyeli özellikle inspirasyon esnasında
radiks pulmonisin genişlemesi ve v.pulmonalisin genişlemesi esnasında kendini gösterir. Nadiren pulmoner ligament içerisinde aortadan köken alan aberan bir pulmoner arter olabilir (Resim 4).

Resim 4. Parietal ve viseral plevraların değişik bölümleri
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Plevral Boşluk (Kavitas Plevralis)
Her iki tarafın plevrası birbirinden bağımsız tamamen kapalı birer kese şeklindedir. Bu keselerin
içindeki potansiyel boşluğa kavitas plevralis (plevra boşluğu) adı verilir. Boşluğun içerisi kapiller bir
aralık şeklindedir ve içerisinde plevra sıvısı denen az miktarda bir sıvı bulunur. Plevral keseler altta
diafragmanın üzerine oturmuştur. Sağ diafragmanın kubbesi sola nazaran daha yukarıda olduğu için
sağ plevral kesenin vertikal derinliği de sola göre daha azdır. Plevral keselerin ön kısmında sternum
ve kıkırdak kostalar, yanlarında kostaların gövdeleri ve interkostal aralıktaki kaslar, arkalarında yine
kostalar ve interkostal aralıkları dolduran membran ve kaslar bulunur. Keseler iç taraftan arkadan
öne doğru korpus vertebralar ve mediastinum içerisindeki yapılar tarafından sınırlandırılmıştır. Mediastinal bölme uniform yapıda değildir. Kalp sola doğru yönelmiştir ve aorta torasika sol tarafta
bulunmaktadır. Bundan dolayı sol plevral boşluğunun vertikal derinliği sağdan daha fazla olmasına
rağmen, genişliği sağdan daha azdır. Başka bir deyişle iki plevral boşluk simetrik yapıda değildir.
Plevral Refleksiyon Çizgileri
Parietal plevranın bir duvardan diğerine geçerken katlandığı yerin, kavite içerisinde oluşturduğu
çizgi şeklindeki kısımlardır. Bu refleksiyon çizgilerinin bilinmesi, gerek torasik cerrahide gerekse toraksa yakın alanlarda yapılan cerrahi müdahalelerde önem arz etmektedir. Torasik cerrahide akciğer
radyografilerinin değerlendirmesinde, torasentez, plevral drenajlar, perikardiyosentez ve diğer torasik cerrahilerde plevranın sınırlarını bilmek gerekmektedir. Toraks dışı operasyonlarda plevra hasarına sebep olunarak pnömotoraks oluşturulabilir. Boyun bölgesinde a.v.subklavia’ya veya boyundaki
başka yapılara uygulanan operasyonlarda kupula kesilebilir. Böbrek, böbrek üstü bezi operasyonlarında veya subfrenik abse drenajında da yine plevraya zarar verilebilir. Sternal, vertebral ve diafragmatik olmak üzere 3 adet refleksiyon çizgisi mevcuttur. Plevral kavite simetrik değildir. Sol kavite
sağa göre daha uzun ve daha dardır. Kavitelerin bu asimetrisi aynı zamanda plevral refleksiyon çizgilerinin de asimetrik olmasına neden olur. Vertebral refleksiyon çizgisi çok değişken olmayan sabit bir
çizgi şeklinde iken diğer iki refleksiyon çizgileri varyasyonel bir yapı gösterir.
Vertebral refleksiyon çizgisi: Kostal plevranın mediastinal plevraya geçerken, posteriorda kolumna
vertebralis hizasında oluşturduğu çizgidir. Bu refleksiyon çizgisi diğerlerine göre nispeten daha geniş ve
yuvarlaktır. Üst seviyelerde iki tarafın refleksiyon çizgileri hemen hemen median düzlemde denk görünümdedirler. Alt seviyede ise aorta torasikanın pozisyonundan dolayı iki çizginin de sola deviye olduğu
görülür. Burada sağdaki çizgi kolumna vertebralisin ön yüzünde, soldaki de sol yanında yerleşimlidir.
Sternal refleksiyon çizgisi: Kostal plevranın göğüs ön duvarından mediastinal plevraya geçerken
oluşturduğu keskin çizgisel hattır. İki tarafın çizgisi asimetriktir ve her ikisi de sola deviasyon eğilimindedir. Manubrium’un üzerinde çizgiler birbirinden ayrıktır ve yaklaşık sternoklavikular eklemlere denk gelirler. Çizgiler aşağı doğru takip edilirse birbirine yaklaştığı ve manubriumun altında iki
çizginin birbirine temas ettiği görülür. Çakışma yerinin altında sağda refleksiyon çizgisi prosessus
ksifoideusa kadar düz bir şekilde aşağı iner. Burada sağ diafragmatik refleksiyon çizgisine geçer. Solda ise refleksiyon çizgisi laterale deviye olur. Bu nedenle perikardiyumun önde küçük bir üçgen alanı
plevra ile örtülmez ve burası göğüs duvarına direkt temas eder. Bu çizgi de en altta sol diafragmatik
refleksiyon çizgisine katılır.
Diafragmatik refleksiyon çizgisi: Plevranın toraks duvarından ayrılıp diafragmaya geçtiği yerde boylu
boyunca oluşan kavisli bir hattır. Bu refleksiyon çizgisi de sağ ve solda simetrik değildir. Sol tarafta 6.
kıkırdak kostanın inen kısmı boyunca aşağı iner, 8.kostal arkı çaprazlar, aşağı doğru ilerler ve lateralde
9. ve 10. kostaların kemik kısımlarının uçlarını çaprazlar. Midaksiller hatta 10. kostayı çaprazladığı yer
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refleksiyon çizgisinin en alt noktasıdır. Buradan sonra dorsale doğru giden çizgi yukarı doğru hafifçe
yükselir, 11.kostayı keser ve 12.kostaya ulaşır. Sağ tarafta ise refleksiyon çizgisi özellikle ön bölümde
soldan farklıdır. Arka kısımda soldaki gibi bir seyir gösterir. Genel olarak sol plevral kesenin sağa göre
daha aşağı seviyeye indiği söylenebilir. Bazı kişilerde plevral keseler normalde bulunması gereken en alt
seviyelerine ulaşamazlar. Genelde plevraların ulaştıkları en alt nokta midaksiller hatta diafragmatik
refleksiyon çizgisinin 10. veya 11. kostayı kestiği yerdir. Bu nokta yüzeyde kolaylıkla tespit edilebilir.
Bunun için 1.lumbal vertebranın prosessus spinosus’unun en alt noktasından geçen bir horizontal çizgi
vücudu yuvarlakça çizerek tamamlanır. Bu çizginin midaksiller hattı kestiği nokta plevral kavitenin en
alt noktasıdır. 12. torasik vertebranın prosessus spinosusundan çizilen benzer bir çizginin mamillar hattı
kestiği yer de önde diafragmatik refleksiyon hattını verir (Resim 5).

Resim 5. Plevral refleksiyon çizgileri (Clinically Oriented Anatomy’den değiştirilerek)

Plevral Resessuslar
Plevral kavitenin özellikle alt kısmında akciğerler kavitenin tümünün içerisini doldurmazlar. Buralarda iki parietal plevra yaprağı birbirine temas halindedir. Plevral resessuslar adı verilen bu çıkmazlar ancak derin inspirasyonda şişen akciğerler tarafından doldurulurlar. Ekspirasyonda akciğerler
küçülüp geriye çekildiğinden dolayı plevra yaprakları tekrar birbirine temas ederler. Klinik olarak
resessuslar önemli yerlerdir. Çeşitli hastalıklar sonucu plevra kavitesi içerisinde sıvı birikmesi durumunda sıvı bu çıkmazlar içerisinde toplanır. Yine bu sıvıyı drene etmek için uygulanan klinik müdahaleler bu ressesuslara yapılır.
Resessus kostodiafragmatikus: Resessus kostofrenikus veya frenikokostal sinüs olarak da adlandırılır. Kostal plevra ile diafragmatik plevra arasında oluşan çıkmazdır. Bu çıkmaza akciğerlerin alt kenarları oturur. Vertikal uzunluğu yaklaşık 5 cm kadardır. Midaksiller çizgi hizasında 8.kostadan 10.
kostaya kadar uzanır ve en derin yeri burasıdır. Bu nedenle akciğerler en çok yanlara doğru genişlerler. Derin inspirasyonda bile akciğerlerin alt kenarları bu çıkmazın içerisini tamamen dolduramaz.
Klinik olarak diğer resessuslardan daha önemlidir. Ayakta dik duran bir kişide torasik kavitede oluşan plevral effüzyonlar burada birikir. Yine burası çoğunlukla torasentez yapılan yerdir. Torasentez
esnasında güçlü ekspirasyon yapılması çıkmazı daha da derinleştirir ve iğnenin akciğeri delmesi ön-
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lenir. Diafragma ile kostalar arasında oluşan açıya kostodiafragmatik açı denir. Bu açı yaklaşık 30 derece
civarında bir dar açıdır ve X-ray filmlerinde görülür. Plevral effüzyon durumunda daifragmanın ve
akciğerlerin itilmesinden dolayı bu açı filmlerde daha büyük olarak izlenir (Resim 6).

Resim 6. Resessus kostodiafragmatikus (Sobotta, Atlas of Human Anatomy’den)

Resessus kostomediastinalisler: Mediastinal plevra ile kostal plevra arasında önde sternumun arkasında ve arkada kolumna vertebralis hizasında oluşan iki çıkmazdır. Bu çıkmazlara akciğerlerin ön ve
arka kenarları girmiştir. Sol öndeki çıkmaz kalbin çevresini saran bölümde daha belirgin ve derin
olarak görülür.
Resessus frenikomediastinalis: Mediastinal plevranın diafragmatik plevraya geçtiği yerdeki önemsiz çıkmazdır.
PLEVRANIN DAMARLARI
Parietal plevranın damarları
Parietal plevra, zengin bir arteriyel beslenme ağına sahiptir. Embriyolojik olarak parietal plevra
mezodermin somatoplevral bölümünden geliştiği için parietal plevra bölümleri toraks duvarını, diafragmayı ve mediastinumu besleyen somatik damarlar tarafından beslenir. Plevraya komşu sistemik
damarlardan bol miktarda besleyici arter dalları gelir. Kostal plevra a.interkostalis posteriorlar ve
a.torasika interna’nın dalları tarafından beslenir. Mediastinal plevra a.bronkialisler, a.frenika superior,
a.torasika interna ve mediastinal arterlerin dalları tarafından beslenir. Diafragmatik plevra a.torasika
internanın dalı olan a.frenika superior, aorta abdominalisin dalı olan a.frenika inferior, aorta torasikadan gelen posterior mediastinal arterler tarafından beslenir. Kupula plevra ise a.subklavia ve kollateral dalları tarafından beslenir. Parietal plevranın venöz damarları arterleri takip ederler. Venlerin
büyük kısmı azigos venöz sistemine dökülür ve onun yoluyla da v.kava superiora drene olur. Diafragmanın altında v.frenika inferiora, v.kava inferiora, üzerinde v.frenika superiora v.torasika interna’ya v.brakiosefalika’ya ve v.kava superiora drene olur.
Viseral plevranın damarları
Viseral plevra, mezodermin splankinoplevral bölümünden gelişir. Viseral plevranın arteriyel
beslenmesi hakkında farklı iki görüş mevcuttur. Otörlerin büyük kısmı viseral plevra damarlarının
bronşiyal arterlerden geldiğini savunurlar. Yine bir kısım yazar da viseral plevranın pulmoner arter-
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lerden gelen dallarla beslendiği görüşünü savunurlar. Viseral plevranın venöz dönüşünün büyük
kısmı pulmoner venlere olmaktadır. Hilum civarındaki küçük bir alandaki venler bronşiyal venlere
drene olur.
Plevranın Sinir İnnervasyonu
Parietal plevranın duyusu somatik sinirler tarafından alınır. Sinirler ağrı, dokunma ve ısı duyularını alır. Plevra kostalis ile plevra diafragmatika’nın periferik kısımı interkostal sinirlerden, plevra diafragmatika’nın merkezi kısmı ile plevra mediastinalis n.frenikus’tan innerve olurlar. İnterkostal sinirlerle
taşınan ağrı duyusu, ilgili segmentlerin göğüs veya karın derisinde, n.frenikus ile taşınan ağrı duyusu
ise aynı tarafın omuz ve boyun kökünde hissedilir (yansıyan ağrı).Viseral plevranın innervasyonu, plevraya gelen arterlerin çevresinden gelen otonom sinirler tarafından yapılmaktadır. Sinirler dokunma, ısı
ve ağrı duyusuna karşı hassas olmayıp sadece gerilme duyusuna karşı hassastırlar.
Mediastinum
İki plevral kese arasında bulunan ortadaki boşluk bölümdür. Sınırlarını yukarıda apertura torasika superior, aşağıda diafragma, önde sternum, arkada kolumna vertebralis’in torakal bölümü ve içte
plevra mediastinalisler oluşturur. Mediastinum iki bölümde incelenir. Kalbin üstünde bulunan bölümüne mediastinum superius, içerisinde kalbin de olduğu alt bölümüne ise mediastinum inferius adı
verilir. Üst ve alt mediastinumlar arasındaki sınır önde manibrosternal eklem ile arkada 4. torakal
vertebra arasındaki horizontal düzlemdir (Resim 7).

Resim 7. Mediastinum bölümleri (Sobotta, Atlas of Human Anatomy’den)

Mediastinum superius: Manubrium sterni ile ilk 4. torakal vertebra arasındaki bölümdür. Üstte
apertura torasika superior, yanlarda da plevra mediastinalisler bulunur.
Mediastinum inferius: Kendi içerisinde ön, orta ve arka mediastinumlar olarak üç bölüme ayrılır.
Mediastinum anterius: Korpus sterni ile perikardium arasında kalan dar alandır.
Mediastinum posterius: Önde bifurkasyo trakea, perikardium, a.v.pulmonalisler; arkada 5-12. torakal vertebralar ve yanlarda parietal plevranın mediastinal parçaları ile sınırlanmıştır.
Mediastinum medium: Ön ile arka mediastinum arasında bulunur ve mediastinumun en geniş bölümüdür. Fibröz perikardium ile mediastinum anteriusdan, fibröz perikardium ve arkasındaki yapılar olan bifurkasyo trakea ve pulmoner damarlar ile mediastinum posterius’dan ayrılır.
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Resim 8. Mediastinal yapılar sağdan bakış (Sobotta, Atlas of Human Anatomy’den)

Resim 9. Mediastinal yapılar soldan bakış (Sobotta, Atlas of Human Anatomy’den)
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Akciğerler ve plevra dışındaki tüm göğüs boşluğu yapıları mediastinumun içerisinde yer alırlar.
Mediastinal yapılar birbirlerine sadece gevşek bağ dokusu ile tutunmuşlardır. Birbirlerinin hareketini
engellemezler. Solunum sırasında diafragmanın, göğüs duvarının ve trakeobronşial hava yollarının
hareket etmesi, kalbin kontraksiyonları, büyük damarların pulsasyonu ve yutma sırasında özofagusun peristaltik hareketleri sebebiyle mediastinal bölge oldukça hareketli bir bölgedir. Mediastinum
içerisindeki yapılar Tablo I’de verilmiştir.
Tablo I
Retrosternal Yapılar

MEDİASTİNUM SUPERİUS
İntermediate Yapılar

M.sternotiroideus’un alt bölümü
M.sternohioideus’un alt bölümü
A.V.thorasika interna

Arkus aorta ve dalları (trunkus
brakiosephalikus, a.karotis kommunis sinistra, a.subklavia sinistra)

Sağ ve sol v.brakiosefalikalar

Sağ ve sol n.vaguslar

V.kava superior’un üst yarısı

Sağ ve sol n.frenikuslar

Timus artıkları

Kardiak sinirler

Prevertebral Yapılar
Özofagus
Trakea
Duktus torasikus
Sol n.laringeus rekurrens

Lenf nodları
Mediastinum Anterius

MEDİASTİNUM İNFERİUS
Mediastinum Medium

Mediastinum Posterius

Timus

Kalp

Özofagus

A.torasika interna’nın dalları

Perikardium

Aorta torasika

Lenf nodları

Aorta asendens

Duktus torasikus

Sternoperikardiyak ligamentler

V.kava superior’un alt yarısı

V.azigos

V.azigosun terminal parçası

V.hemiazigos

Trunkus pulmonalis, sağ ve sol
a.pulmonalisler

Sağ ve sol n.vaguslar

Bifurkasyo trakea, sağ ve sol bronkus prinsipalisler

Splanknik sinirler (n.splanknikus
major, minor ve imus)

Pleksus kardiyakus

A.V. interkostalis posteriorlar

Sağ ve sol n.frenikuslar

N.interkostalisler

Trunkus sempatikus
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PLEVRA EMBRİYOLOJİSİ ve HİSTOLOJİSİ
Prof. Dr. Celal Kaloğlu
GİRİŞ
Plevra veya plevral membranlar, mezotel ile çevrili bir çift seröz (sıvı salgılayan) zardır. İki
membran arasında plevral kavite (boşluk) bulunur. Paryetal (dış) plevra olarak isimlendirilen dış
membran toraks boşluğunun iç yüzünü döşerken, iç membran olan visseral(iç) plevra ise akciğerlerin yüzeyine yapışmıştır. Plevral kavite az miktarda, özel kompozisyona sahip plevral sıvı taşır, bu
nedenle akciğerlerin soluma hareketleri esnasında genişlemesine izin verirken, sürtünmeyi azaltarak önemli bir koruma da sağlar. İç ve dış plevral membranlar, akciğerlerin hilus bölgesinde pulmoner ligament ile birbiriyle bağlantıdadır.
Plevra, temel olarak primitif mezodermden köken almasına rağmen türler arasında önemli
varyasyonlar gösteren bir dokudur ve fonksiyonu tüm detaylarıyla anlaşılamamıştır. İnsanda plevral kavite mediastinum tarafından bölünmüşken, fare gibi birçok türde komple bir mediastinal
ayırma olmadığından, sağ ve sol plevral kavite arsında plevral sıvının serbest bir sirkülasyonu vardır. Buna karşın, bizonlarda (Amerikan buffalosu) tek plevral kavite bulunurken, erişkin fillerde,
fetal dönemde bulunan kavite, gebeliğin geç dönemlerinde paryetal plevranın sıkı bağ dokusuna,
plevral kavitenin ise yerini akciğer hareketine izin verebilen gevşek bağ dokusuna bırakmasıyla
tamamen ortadan kalkar. Hem türler arasındaki varyasyonlar, hem de plevranın kendine özgü
fizyopatolojisi, plevranın gelişimi ve histolojisinin iyi anlaşılmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle
bu bölümde, plevral membranların gelişimi ve insandaki hücresel farklılaşmaları ile plevranın histolojisi detaylı olarak tanımlanması amaçlanmıştır.
PLEVRAL EMBRİYOLOJİ
Plevral Kavite ve Membranlarının Oluşumu
İlkel vücut boşluklarının oluşumu 3. haftanın sonu ile (gebeliğin 19.günü) ile 4. haftanın sonuna kadar şekillenir. Bu dönemde embriyonun, baş-kuyruk ve lateral kıvrılması gerçekleşirken, amniyotik kavite de trilaminar embriyonik diskini ve vitellüs kesesini çevirmeye başlar, ventral ve
lateral vücut duvarının kapanmasıyla şekillenen ilkel intraembriyonik sölom ilerleyen gebelik dönemlerinde bölümlenerek, periton, perikard ve plevral kaviteleri oluşturacaktır.
Başlangıçta intraembriyonik mezodermin (paraksiyal, ara ve lateral) distal bölümü olan lateral
mezoderm içinde küçük boşluklar oluşarak birleşirler ve lateral mezoderm somatik (somatopleura,
paryetal) ve splanknik (splanknopleura, visseral) mezoderme ayrılır (Şekil 1 A, B). Bu primitif intraembriyonik sölom (vücut boşluğu), başlangıçta ektraembriyonik sölom ile bağlantılıdır, kraniokaudal ve lateral yöndeki embriyonik kıvrılmanın tamamlanması ve vitellüs kesesinin (endoderm)
bir bölümünün ilkel barsak olarak embriyo içine alınmasıyla birlikte, intra-ekstraembriyonik sölom
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bağlantısı kesilir, toraksdan pelvik bölgeye kadar uzanan tek büyük bir boşluk oluşturur. Süreç
tamamlanırken, yüzey ektodermi ve ilkel barsak endodermi seröz membranlar tarafından çevrelenir (Şekil 1 B, C). Somatik mezoderm kaynaklı hücreler farklılaşarak mezotel hücrelerine dönüşür,
intaembriyonik sölomun bölümlenmesiyle oluşan plevral, perikardial ve peritoneal kavite seröz
zarlarının paryetal yaprağını oluştururken, splanknik mezodermin hücreleri, akciğer, kalp ve abdominal organları çeviren visseral tabakayı oluşturur (Şekil 1 C, D, E). Her iki yaprak, ilkel barsak
tüpünü dorsal vücut duvarına asan, dorsal mezenter noktasında birbiriyle devam eder. Ventral
mezenter ise, ön barsak kaudalinden duodenumun üst parçasına kadar bulunur (1-5).

Şekil 1. Gelişimin 3. hafta sonundan itibaren lateralmezodermin ayrılması ve embryonun kıvrılarak intraembriyonik söloomun oluşumu. Bu dönemde, lateral mezoderm arasında oluşan ilkel boşluk intraembriyonik sölom adını alırken, lateral mezoderm somatik ve splanknik mezoderme dönüşür. (Kumar, R., 2008.
Textbook of Human Embryology’den modifiye)
İntraembriyonik sölomun bölümlenmesi; plevral, perikardial ve peritoneal kavitelerin oluşumu
İntraembriyonik sölom başlangıçta at nalı şeklinde tek bir boşluktur. Bu boşluk iki temel yapı;
pleuroperikardial membranlar ve diyafragma tarafından gebeliğin 5-7. haftaları arasında gelecekteki plevral, perikardial ve peritoneal (abdominal) kaviteleri oluşturmak üzere bölünür.
Diyafragmın şekillenmesinde ve torakal ile periton boşluklarını ayrılmasında yer alan en
önemli yapı septum transversumdur. Gelişen karaciğer ile ilkel kalp tüpü arasında uzanan kalın
mezoderm kitlesidir, erişkinde diyafragmanın sentral tendonunu oluşturan septum transversum
torasik kaviteyi peritoneal kaviteden tam olarak ayırmaz, ilkel barsağın her iki tarafında perikardioperitoneal kanalları bırakır (Şekil 2 ve 3). Diyafragm yapısına katılan diğer oluşumlardan biri de
sağ ve sol pleuroperitoneal membranlardır.

Şekil 2. İlkel perikardial boşluğun bölümlenmesi. Beşinci haftada, pleuroperikardial katlantıların lateral vücut
duvarından orta hatta doğru büyüyerek birleşmesi (A). Eş zamanlı olarak, özefagus mezenteri ve frenik sinirle
ilişkisi (B). Fibröz perikardın oluşumu (C) (Textbook of Clinical Embryology’den modifiye)(4).
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Bunlar, vücudun dorsal ve dorsolateral duvarındaki somatik mezoderm kılıflarıdır, periton ve
plevral kavite arasındaki plevroperitoneal kanalların kapanmasını sağlar. Bu membranlar, venteromedial olarak septum transversuma doğru ve ön barsak dorsalinde büyüyerek 7. Haftada birbirleriyle, septum transversum ve özofagusun dorsal mezenteriyle birleşirler (3-5). Diyafragmanın
yapısı son olarak, diyafragmanın periferal kaslarını oluşturan vücut duvarı kas kompanentleri ve
diyafragmanın kururasını oluşturan özofagusun dorsal mezenterinin (C3-C5 seviyesi miyoblast
göçü ile) katılımıyla şekillenir, böylece perikardioperitoneal kanallar aracılığı ile periton boşluğuyla
ilişkili olan plevral boşluk tamamen ayrılır (Şekil 2A, B ve C) (6). Çift haldeki (sağ ve sol) pleuroperikardial membranlar ise, perikardial kaviteyi plevral kaviteden ayıran somatik mezodermin pleuroperikardial katlantı septalarıdır. Bu katlantılar, yapısında ortak kardinal ven (gelecekteki inferior
vena kava) ve frenik sinir barındırır. Pleuroperitoneal membranlar, ventral olarak septum transversum ve ön barsak arasında orta hatta doğru büyürler, 7. haftada birbirleriyle ve özofagusun ventral
mezenteriyle birleşerek plevral ve perikardial boşlukları ayırırlar. Sağ pleuroperikadial açıklık, sola
göre daha önce kapanır, çünkü sağ büyüktür ve daha büyük membran oluşumuna neden olur.
Erişkinde kalbi çevreleyen fibröz perikarda dönüşürler (Şekil 3 A, B) (7).

Şekil 3. Diyafragmanın gelişimi ve toraks boşluğu ile abdomen boşluğunun ayrılması. A. Pleuroperitoneal membranların diyafragma ile birleşmesi. B. Diyafragma oluşumuna lateral ve dorsal vücut duvarı
mezodermin katılımı. (Textbook of Human Embryology’den modifiye) (7).
Plevral Kavitenin Şekillenmesi
Dördüncü haftanın sonunda, ilkel farinksin tabanında farklılaşan endodermal laringotrakeal
divertikülün ventral uzantıları, 5 haftada iki belirgin akciğer tomurcuğu şeklinde plevral kanallar
(önceleri pleuroperikardial kanallar) içine kaudolateral olarak büyümeye başlar. Bu yapı bir elin
parmaklarının şişirilmiş bir balon içine girmesi gibidir, tomurcukların endodermal hücreleriyle
çevre mezenşim (splanknik mezoderm kökenli olduğu hatırlanmalı) ile direk teması akciğer gelişimi için gereklidir (8). Akciğerin endodermal kökenli tomurcuk dallanmaları, bu çevre mezenşim
dallanması ve erişkin yapı kazanması (psödoglandular:5-7.hafta, kanaliküler;17-26. hafta ve 24.
hafta-doğuma kadar alveolar) 6 ay sonunda toplam 17 jenerasyonla gerçekleşir (5, 9). Akciğer tomurcuklarının dikotomik dallanmaları devam ederken, paryetal ve visseral plevra arasındaki plevral kavite daralarak zamanla erişkin halini kazanır. Daha önceki bir çalışmamız sırasında kullandığımız preparatlardan elde ettiğimiz görüntüler, sıçanlarda embriyonik 15-17. günler (E15-17) arasında plevral kanallar içinde gelişen akciğerlerin kanaliküler evrede olduğu (Şekil 4), bu dönemin
ilk günlerinde geniş olan plevral aralığın (Şekil 4 A, B) ilerleyen günlerde gittikçe daraldığı ayrıca,
diyafragmanın tamamen geliştiği ve pleuroperikardial alanların tamamen ayrıldığı izlendi (Şekil 4
C, D) (10).
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Plevral Membranların Morfogenezi
Plevral membranların morfolojik farklılaşmaları ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır, insanda
sadece plevral zarları konu alan çalışmalar ise yok denecek kadar azdır, mevcut çalışmalarda mezoteldeki ilk değişiklikleri konu almıştır. Bilgilerimize göre insanda ilk detaylı ultrastruktürel çalışma
Michailov tarafından yapılmıştır (11). Bu çalışmada plevra gelişimini erken (gebeliğin 17. Haftasına
kadar) ve geç (17gebelik haftası-doğum sonrasına kadar) dönem olarak ayıran Michailov, mezotel
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hücrelerinin ultrstruktürel morfogenezini detaylıca açıklarken, plevranın diğer tabakalarının farklılaşmasını ve plevral kanlanmayı da incelemiştir. Buna göre, plevranın temel komponentleri olan
mezotel, bazal lamina ve submezotelyal bağ dokusu tabakası fetal periyotta şekillenirken, erişkin
haline kavuşması postnatal dönemi kapsar. Gebeliğin 9.-10. haftalarında mezotel hücreleri altında
ince bir bazal lamina ve submezotelyal mezenşimal tabaka bulunurken, gebeliğin 11.-13. haftasında
visseral mezotel yassı ve kübik hücrelerle döşelidir. Bu dönemde ayrıca submezotelyal tabaka,
uzamış submezotel hücreleri birkaç kan damarı ile birlikte kalın bir tabaka oluşturur. Gebeliğin 14.20. haftalarında mezotel hücrelerinin yüzeyindeki mikrovilluslar artış gösterirken, bazal lamina
kalınlaşması ve gebeliğin 17. haftasından sonra ise tabakalanma gösteren, iyi gelişmiş, zengin kan
damarlı submezotelyal bir tabaka gözlenir. Gelişimin bundan sonraki bölümlerinde, mezotel hücrelerinde mikroveziküller ve hücre apikalinde mikrovillus artarken, hücre bağlantı kompleksleri de
belirginleşir. Gebeliğin sonuna doğru ise özellikle visseral plevrada yüksek boylu hücreler daha
fazlalaşır, bu hücrelerde salgılamaya yönelik hücre organelleri (Golgi, GER) artarken, bazal lamina
altında elastik lifler de artar. Böylece, başlangıçta tek sıralı epitelin yanında yer yer çok sıralı epitel
içeren mezotel tabakası, gebeliğin sonuna doğru tek sıralı ancak yüksek boylu (kübik)hücrelerin
arttığı bir popülasyona ulaşır. Diğer bazı türlerde, elastik lif ve elastik membran yapısının submezotelyal alanda farklılaşması doğum sonrası gerçekleşse de insanda, elastik fibril ve elastik membran gelişimi fetal periyotta başlar, ancak akciğer gelişiminin hangi döneminde olduğuyla ilgili çelişkili sonuçlar mevcuttur(12, 13). Bazıları erken glandular veya kanaliküler evreyi işaret ederken,
bazıları sakküler evrede olduğunu belirtmiştir (14-16). Elastik lif yoğunluğu insanda 25.haftadan
itibaren hızla artar ve plevranın da esnekliği giderek artar. Plevranın kanlanması da akciğerde vasküler yapının gelişimi ile paralellik sergiler. İnsanda submezotelyal tabakaya damar geçişi 24. haftada lenfatiklerden önce gerçekleşir (17).
PLEVRA HİSTOLOJİSİ
Gelişiminden de anlaşılacağı üzere, somatik ve splanknik mezoderm kökenli plevra iki yaprağa sahiptir; parietal plevra, mediastinum ve diyafragma da dahil tüm toraks boşluğunun iç yüzünü
döşer ve anatomik yerleşimine göre isimlendirilir (kostal, mediastinal, diyafragmatik ve servikal).
Visseral plevraya göre daha kalın bir tabakadır. Visseral plevra ise akciğerlere sıkıca yapışarak onları izole ederken, bağ dokusu da akciğerin interlobar ve interlobüler bağ dokusu septalarıyla devam eder. İki tabaka arasında yaklaşık 20µm’lik potansiyel bir plevral aralık bulunur. Plevral aralık, erişkin sağlıklı bir bireyde yaklaşık 10mL (0.1mL/kg)’lik plevral sıvı taşır. Plevral sıvı, kayganlaştırıcı bir yüzey oluşturarak, solunum hareketleri esnasında her iki yaprağın birbiri üzerinde düzgün hareketine ve sürtünmenin önlenmesine olanak sağlarken, diğer taraftan alveolar ödem ve
pnömotoraks gelişiminde önleyici bir mekanizma oluşturur (18). İnsanda paryetal ve visseral plevra morfolojik olarak benzer olup yaklaşık 40µm kalınlığa sahiptir ve aşağıdaki tabakalardan oluşur
(Şekil 5 A, B) (19).
1.Tek katlı mezotelyal hücre tabakası
2.Bazal lamina ve ince bağ dokusu tabakası
3.İnce süperfisial elastik tabaka
4.Sinirleri, kan damarı ve lenfatikleri içeren gevşek bağ dokusu tabakası
5. Genellikle alttaki doku ile karışan derin fibroelastik tabaka
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Şekil 5. Çizimle paryetal ve visseral plevral zarların yerleşimi (A) ve visseral plevranın morfolojik tabakaları izlenmektedir. (Çizim: Kaloğlu, C).

Şekil 6. Visseral (A) ve paryetal (B) plevranın histolojik görünümü. Visseral plevrada elastik lif dağılımı
dikkati çekerken, paryetal plevranın daha kalın olduğu ve belirgin lenfatikleri içerdiği izlenmektedir.
Her bir tabakanın kalınlığı türler arasında farklılık gösterirken, hem insan hem de hayvanlarda
aynı zamanda plevral bölgeye göre varyasyonlar sergiler.İkinci tabakanın ince bağ dokusu ile süperfisial elastik tabaka arasında sınırlar belirgin olmayıp, genelde birbiriyle devam ederler. Gevşek
bağ dokusu tabakası, yağ dokusu, fibroblast, mast hücreleriyle diğer bağ doku hücrelerini ve kandan gelen mononükleer hücreleri bulundurur. Bu tabaka ayrıca, sinirleri, kan damarlarını, lenfatikleri taşırken, plörotomi esnasında plevral ayrılma hattı oluşturur. Derin fibroelastik tabaka ise alttaki dokuya (paryetal; mediastinum, kaburga, diyafgrama veya interkostal kaslar, visseral; akciğer
stroması) ya sıkıca yapışır ya da tamamen birleşir. Bu fibroelastik ağ, plevral bölgelere göre ciddi
farklılık gösterir ve solunum esnasındaki plevral harekete bağlı olarak, kalınlaşması, miktarı ve
oranı değişkenlik gösterir (20, 21).
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Plevral Mezotelyal Hücreler
Plevral mezotel hücreleri, anatomik yerleşimlerine göre bazı morfolojik farklılıklar gösterse de,
diğer seröz zarların (perikard, periton) bulunduğu bölgelerdekiyle belirgin bir fark tanımlanmamıştır. Paryetal ve visseral plevrada bir bazal lamina üzerine oturmuş, genel olarak tek katlı yassı veya
küboidal (kübik, yüksek), insanda yaklaşık 16.4µm çapında ve 1-4 µm kalınlığında, ovoid bir çekirdek ve belirgin çekirdekçik içeren hücrelerdir. Hücrelerin şekli ve hacmi genellikle plevranın alt
bölgeleriyle veya hücrenin aktivitesiyle ilişkili olarak değişir (19).
Mezotelyal hücreler, iyi gelişmiş bir apikal, lateral ve bazal yüz özelleşmelerine sahiptir. İnsanda ve diğer memeli türlerinde, hücrelerin apikal yüzünde sürekli plevral sıvı ile temasta olan
mikrovillusların varlığı yaygın olarak tanımlanmıştır. Mikrovillus yoğunluğu, soluma esnasında
akciğer hareketinin en yüksek olduğu alt toraks ve diyafragmaya doğru gittikçe artarken, herhangi
bir bölge için değerlendirildiğinde ise visseral plevrada, paryetal plevraya göre daha yüksek orandadır (11). Mikrovilluslar gligokaliks ve pinositotik veziküllerle ilişkili olarak, plevral sıvı ile olan
hücre temas yüzeyini arttırarak sıvı absorbsiyonunu kolaylaştırırlar, kaygan bir yüzey sağlayarak
harekete karşı oluşan mekanik direnci azaltırlar ve özellikle plevral sıvının azaldığı alanda fosfolipidlerle ilişkili olarak kaygan bir yüzey sağlarlar (22, 23). Hücrelerin lateral yüzlerinde, zonula occludens, zonula adherens, desmozom gap tipi bağlantılar mevcuttur (24, 25). İnsanda sıkı bağlantı
proteinlerinden occludin ve claudin 1, 3, 5 hem visseral hem de paryetal plevrada bulunurken, claudin 7 ise yalnızca visseral plevrada bulunur. Özellikle inflamasyon durumunda bu proteinlerde
bariyer fonksiyonunu değiştiren değişiklikler meydana gelir (26). Hücrenin bazal bölgesinde daha
gevşek bir bağlanma vardır, burada hücreler birbirleri üzerine katlanır ve bazal plazmalemma kıvrılma sergilerken, soluma esnasında bu kıvrılmalar kaybolur. Yapılan çalışmalar, visseral mezotelyal hücrelerin paryetal plevradakilere göre daha fazla kıvrılma sergilediği ve soluma esnasında
kıvrılmaların kaybolarak mezotel hücrelerinin esneyebildiğini göstermiştir (27). Yukarıda belirtilen
özelliklere ilave olarak mezotelyal hücrelerin sitokeratin (sitokeratin 6, 8, 18 ve 19) içermeleri ve
bazal lamina proteinlerini salgılamaları gibi epitel karakteristiklerine sahipken aynı zamanda, vimentin, desmin ve α-düz kas aktine içermeleriyle de mezenşimal hücre özelliklerini taşırlar.
Mezotelyal hücreler, genellikle tek tabakalı yassı hücreler olarak kabul görmesine rağmen,
mediastinal plevra katlantılarında ve lenfatik drenaj bölgelerinde (milky spot) olduğu gibi küboidal
(yüksek) morfolojiye de sahiptir. Yaralanma bölgelerinde de artış gösteren bu hücreler, ince yapı
olarak yassı hücrelerle karşılaştırıldığında daha iyi gelişmiş bir GER ve Golgi kompleksi, bol miktarda mitokondri, mikrotübül ve mikrofilamentlere sahiptir. Bu haliyle küboidal hücreler, daha
aktif mezotelyal hücre olarak görülebilir (28). Mezotelyal hücre sitoplazması bol miktarda plazmalemmal mikroveziküller taşır, bunlar gelişmiş bir hücre içi trafiğin ve güçlü pinositoz varlığının
göstergesidir.
Mezotelyal Hücre Fonksiyonları
Hem epitelyal hem de köken açısından mezenşimal karakterleri nedeniyle mezotelyal hücreler
organlar için kritik öneme sahip fonksiyonlar üstlenirler. Temel rolü serozal bütünlüğü korumak
olan mezotelyal hücreler, bir taraftan aşınma ve işgalci patojenlere karşı koruyucu bir bariyer oluştururken, diğer taraftan da glikozaminoglikan, proteoglikan ve sürfaktan salgılayarak kaygan bir
non-adeziv apikal yüzey oluştururlar. Serozal kavite boyunca sıvı ve hücre geçişini kolaylaştırırken, aynı zamanda antijen sunan (T hücrelerine) mezotelyal hücreler, sitokinin, büyüme faktörleri,
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ekstrasellüler matriks proteinleri, proteazlar ve diğer inflamatuar aracıları salgılayarak, inflamasyon ve doku yenilenme süreçlerinde aktif rol alırlar (Tablo 1) (28-30). Diğer taraftan, özellikle kültür çalışmalarında mezotelyal hücrelerin bazı mineral partiküllerini fagosite ettikleri gösterilmiştir
(19, 31).
TEMEL FONKSİYON

MORFOLOJİK YAPI/ ARACILAR

Koruyucu Bariyer ve non Sıkı bağlantı kompleksleri
adheziv yüzey
GAG (hyaluronan),

Fosfatidilkolin (lameller cisim ve
sürfaktan içeriği)

HEDEF/SONUÇ
Bariyer
Hücreyi yıkımdan ve enfenksiyondan
koruma, hücre farklılaşması, tümör oluşumu ve adezyonunu önleme
Serozal yüzler arasında sürtünmeyi azaltan kayganlaştırıcı özellik

Antijen Sunma
(İnterferon-ƴ (IFN-ƴ)
stimulasyonu ile)

İntersellüler adezyon molekül-1
(ICAM-1)
IL-15(IL-2 ile birlikte)

CD4+ T yardımcı hücre proliferasyonu
Hücre aracılıklı immünite

Tümör hücre adezyonu
ve büyüme (Belirgin
değil)

Hyaluronan değişimi

Travmaya uğramış mezotelyal yüzey

Hücre ve sıvıların taşınımı

Pinositotik vezikül, stomata ve
hücrelerarası bağlantı

Sıvının ve hücrelerin serozal kaviteden
taşınımı

İnflamasyonun başlaması, çözülmesi ve doku
yenilenmesi

Sitokinin ve kemokinin
büyüme faktörleri, prostaglandin
ve prostasiklin,
antioksidan enzimler,
ekstrasellüler matriks proteinleri

Lenfositlerin kan damarından serozal
alana göçü
Yaralanmaya karşı, hücre çoğalması, göçü
ve ekstrasellüler matriks sentezi
Doku yenilenmesi, ekstrasellüler matriks
düzenlenimi

Koagulasyon ve fibrinolizis

Doku faktörü
Plazminojen aktivatör inhibitörleri
Doku plazminojen aktivatörler ve
ürokinaz plazminojen aktivatör

Prokoagulan
Fibrin depozisyonu
Fibrinolitik aktivite

Tablo 1. Mezotelyal hücrelerin genel fonksiyonları.
Plevral Membran ve Mezotelde Yenilenme
Normal koşullarda, yavaş bir yenilenme kapasitesine sahip olan mezotelyal hücrelerin, yaralanma sonrası 24 saat içinde çok önemli bir miktarı hızlı bölünme safhasına girer. Yara yüzeyinde
özellikle nötrofil ve makrofajların görülmesiyle birlikte, bu bölgelere yakın mitoz geçiren mezotelyal hücreler, geçici olarak iğ şekilli fibroblast hücrelerine farklılaşırlar (30). İnflamatuar hücrelerin
yara bölgesinde toplanmaları muhtemelen mezotelyal hücrelerin proliferasyonunu ve farklılaşmasını indükler. Hepatosit büyüme faktörü (HGF) gibi proliferatif faktörler ve kemotaktik faktörler,
plevral membranların yenilenme sürecini uyarmada önemli gözükmektedirler (32). Buna rağmen,
yenilenme sürecinde rol alan hücreler ve fonksiyon gören diğer yönlendiriciler tam olarak aydınla-
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tılamamıştır. Serozal membranı yenilenmesinde, serozal tabakada bulunan serozal projenitör hücrelerin rol alması da olasıdır. Yaralanmayı takiben, bu hücrelerin subserozal alana geçerek miyofibroblast, endotel hücreleri, düz kas hücreleri ve hatta plevral sıvıda ‘’serbest yüzen-öncü hücrelere’’
farklılaşmaları mümkün olabilir (33).Yaralanma alanına, travma tipi ve türler arası farka bakılmaksızın, serozal yenilenme 7-10 gün içinde tamamlanır.
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PLEVRA FİZYOLOJİSİ
Doç. Dr. Ercan Özdemir
Plevra, solunum hareketleri ile birbiri üzerinde kayan, akciğerlerin hareketini sağlayan visseral
ve pariyetal olmak üzere iki adet seröz zardan meydana gelir. Visseral plevra, akciğerlerin tüm dış
yüzünü ve interlober fissürleri sarar. Pariyetal plevra ise mediasten, diyafragma ve göğüs kafesinin
iç yüzünü örter (1, 2). Plevral boşluk mezotelyal hücrelerle kaplı olan pariyetal ve visseral plevra
yaprakları arasında kalan alandır ve yaklaşık 10-24 µm kadar mesafeye sahiptir. Plevra kalınlığı
türler arasında farklılıklar gösterir. Kedi, köpek ve tavşanlarda plevra incedir (20 µm) ve parietal
plevra ile visseral plevra arasında kalınlık bakımından bir fark bulunmaz. Ancak insanlarda ve bazı
hayvanlarda (koyunlar, atlar..) plevra daha kalındır ve visseral plevra parietal plevraya göre 5 kat
daha kalındır ve kalınlığı 100 µm’ye kadar çıkabilir. Plevranın esas olarak görevi plevral boşluktaki
hareket dinamiğini sağlamak, akciğerlere şekil vermek ve akciğerlerin harcadığı enerji kaybını
azaltmaktır (2, 3).
Hem parietal hem de visseral plevra yüzeyi tek tabakalı yassı mezotel hücreleri ile kaplıdır. Bu
hücreler 6-12 µm çapındadırlar. Bu hücrelerde bol miktarda mikrovillüsler de görülür. 100 µm2
hücre yüzeyi alanında 600 adet mikrovillüs bulunur. Genel olarak visseral plevra üzerindeki yoğunlukları parietal plevradan daha fazladır. Her bir hücre yaklaşık 300 mikrovillüs içerir. Mikrovillüsler parietal plevranın inferior kısmında daha boldurlar, boyları 0.5-3 µm çapları 0.1 µm civarındadır. Mikrovillüslerin fizyolojik fonksiyonları tam olarak bilinmemekle birlikte, plevra sıvısını
emerek visseral plevranın kapasitesini arttırmak veya özellikle toraks alt alanlarında sürtünmeyi
azaltmak için göğüs duvarı ve akciğer arasında hyalurinik asitten zengin glikoprotein ağı örmektir.
Mezotel hücreleri aktif hücrelerdir ve makrofaj ile miyofibroblast hücrelerine dönüşme kapasiteleri
vardır. Çok sayıda farklı uyarılara yanıt oluşturabilirler (4). Ayrıca tip I, tip II ve tip IV kollajen,
elastin, fibronektin ve laminin ürettikleri gösterilmiştir. Mezotel hücreleri hyaluronik asit ve sürfaktan sentez edebilirler. Sitoplazmalarında çok sayıda pinositik vezikül (80-100 nm çapında) bulundururlar. Buna ilave olarak hem fibroblast, hem de epitelial hücrelerin ara filamentlerini tipik olarak eksprese ederler. Mezotel hücreleri, hücre yüzeyinde faktör VII bağlayan bir doku faktöründen
dolayı prokoagülan aktiviteyi de eksprese ederler. Bununla birlikte nitrik oksit (NO) ve transforme
edici büyüme faktörü beta -1 (TGF ß-1) üretirler (2, 3).
İki plevra tabakası arasında bulunan ve 70 kg ağırlığında sağlıklı erişkinde yaklaşık 15 ml’den
fazla olan plevra sıvısı, ince bir film tabakası oluşturarak kayganlık sağlar ve plevral yaprakların
birbiriyle sürtünmesini önler. Ayrıca bu sıvı sürekli olarak sekrete edilerek yenilenir. Plevral sıvı
hacmi vücut ağırlığına ve yüzey alanına göre farklılık gösterir. Yapılan çalışmalarda insanda toplam plevra sıvı hacminin yaklaşık olarak 0.26 ml/kg olduğu tespit edilmiştir. Plevral boşluğun negatif basıncı akciğerin elastik geri çekim gücüne karşı koyarak alveollerin sürekli açık kalmasını sağlar
ve solunum işinin devamlılığını sağlar. İnsanda plevra fizyolojisi ile ilgili bilgiler daha çok hayvan
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deneylerine dayanmaktadır. Tavşan ve koyunlarda insandakine benzer şekilde kalın visseral plevra
varlığı ve kanlanmanın bronşiyal arterden sağlanıyor olmasından dolayı, insanda plevra fizyolojisine ait verilerin çoğu bu hayvanlarda yapılan araştırma sonuçlarına dayanır (3).
Çeşitli araştırmalar plevral sıvı oluşumunda, sıvının geçtiği membran yüzeyine uygulanan
hidrostatik ve onkotik basınçlar, membranın kalınlığı ve sıvı kaynağını oluşturan vasküler sistemin
plevral membrana olan uzaklığının rol oynadığını göstermiştir (5). Plevral sıvının birçok muhtemel
kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklar, parietal ve visseral plevra kapiller yatağı, akciğer interstisyumu ve diafragmatik açıklıklar olarak sıralanır. Normal koşullarda plevral sistemik damarlardan
plevra boşluğuna ortalama 0.6 mL/saat hızla filtre edilen düşük protein içerikli plevral sıvı, aynı
hızla plevra lenfatiklerinden absorbe edilmektedir. Devamlı olarak sıvı yapımına rağmen plevral
mesafede sıvı birikimi olmaz. Oluşan sıvı, proteinler, hücreler ve diğer partiküller özellikle parietal
plevradaki lenfatikler aracılığı ile uzaklaştırılır. Stomalar parietal plevrada kaudal bölgede lokalize
olan 2-10 µm çaplarında plevral kavite ile subplevral lenfatik ağ arasındaki bağlantıyı sağlayan
yuvarlak veya oval açıklıklardır. Çoğunlukla gruplaşmalar oluştururlar ve makromoleküllerin,
partiküllerin ve hücrelerin geçişine izin verirler. Plevral kavitedeki materyallerin, lenfatik ağa geçişine olanak verirler. Bu yapılar visseral plevrada gösterilememiştir. Kampmeier odakları ise ilk kez
Wang tarafından tanımlanmış makrofaj, plazma hücreleri, lenfoid hücreler ve pluripotent hücrelerin kümelendiği süt gibi benekli alanlardır (4, 5).
Hücre ve partiküllerin uzaklaştırılmasında parietal plevradaki stoma ve Kampmeier odaklarının önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Sağlıklı bir bireyde plevral sıvının oluşumu ya da emilimi sırasında gelişecek bozukluklar, plevral alanda aşırı sıvı birikimine neden olmaktadır. Normal
bir insanda plevral sıvı oluşum hızı 0,01 ml/kg/saat ve geri emilebilme kapasitesi 0,28 ml/kg/saat
yani 28 kat fazladır. Bundan dolayı normal şartlarda plevral boşlukta aşırı sıvı birikmesi oldukça
zordur. Plevral sıvı içinde ortalama 1700/mm3 beyaz küre bulunup, bunun %30-75’ini monositler,
%2-30’unu lenfositler oluştururken sıvıdaki protein içeriğinin plazma protein düzeyine oranı %15
dolayındadır (2). Plevra sıvısının Na+ iyon konsantrasyonu, venöz kandaki düzeyden daha az olarak bulunur. Benzer şekilde Cl- iyonları da venöz kandan daha fazla değildir. Plevra sıvısındaki
glukoz konsantrasyonu normalde plazma kan düzeyine yakındır. Ancak anestezi uygulanması
durumunda kan glukoz üretimi ve plevral sıvıda glukoz düzeyi artar (Tablo 1).
Tablo 1. Normal plevra sıvısının özellikleri
0,1- 0,2 ml/kg

Hacim
Hücre sayısı

-

Monosit
Lenfosit
Granülosit
Mezotelyal hücreler

Protein

- Albümin
Glukoz
LDH
pH

1000-5000/mm3
%30-75
%2-30
%0-2
%3-70
1-2 gr/dl
% 50-70
Plazma düzeyine yakın
Plazma düzeyinin %50’sinden az
> Plazma değeri
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PLEVRAL BASINÇ
Akciğerler göğüs boşluğundan dışarı çıkarılacak olursa göğüs duvarı ve plevral basınç ortadan
kalkacağından elastik geri çekim etkisi ile akciğerler söner ve hacmi azalarak rezidüel volüm değerinin de altına düşer. İstirahat durumunda göğüs boşluğu kapalı olduğu anda, yani fonksiyonel
rezidüel kapasite (FRK) düzeyinde plevral boşluğun basıncı negatif olarak ölçülür. Akciğerin tümünü kaplayan bu negatif plevral basınç, toraks duvarının dışarı doğru, akciğerlerin ise içe doğru
olan çekim güçleri arasındaki fark sonucu oluşmaktadır. Plevral basıncın alveol içi basıncına göre
daha negatif olması halinde akciğerlerin genişlemesine neden olan transpulmoner basınç her zaman pozitif değerde olur (5). Akciğerlerde transpulmoner basınç, alveol içi basınç ile plevral basınç
arasındaki farkı ifade eder (Ptranspulmoner: Palveol – Pplevra). Transpulmoner basınç ne kadar artarsa, akciğerlerin hacmi de o oranda artış gösterir. Kişi ayakta iken ağırlığın etkisi ile akciğerlerin bazal kısımlarındaki basınç değeri (-2 mmHg) apeksten (-10 mmHg) daha fazla (daha az negatif) olacaktır.
Ekspiryumun sonunda solunum kasları gevşeyerek alveol içi basınç, atmosferik basınç değerine eşit duruma gelmektedir (0 mmHg). Plevra içi basınç değeri ise bu noktada iken subatmosferik
düzeydedir (-4 mmHg) ve göğüs duvarı basıncı ile aynı değerdedir. Aynı zamanda 4 mmHg’lık
transpulmoner basınç ile alveollerin açık kalması sağlanmakta ve kapanması engellenmektedir.
İnspirasyonun sonlarında toraks boşluğu genişleyerek plevra içi basınç daha negatif değer olan -7
mmHg basınç değerine ulaşmaktadır. 7 mmHg’lık transpulmoner basınç ile akciğerler dışarı doğru
itilerek alveollerin maksimum genişlemesi gerçekleşebilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. İntraalveolar, intraplevral ve transpulmoner basınçlar
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PLEVRAL SIVI OLUŞUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Plevral zarın özellikleri
Pariyetal plevra kalınlığı insanda (30-40 µm) visseral plevraya oranla daha ince olduğundan
(40-80 µm), büyük moleküllü partiküllerin geçişi pariyetal plevrada, visseral plevraya göre daha
fazla ve hızlı olarak meydana gelir (6). Plevral yüzeyde uzunluğu 1-6 µm olan bol miktarda mikrovillüs bulunur. Bu mikrovillüslerin fizyolojik önemi plevral sıvı filtrasyonu, ve plevral kayganlığın
sağlanmasıdır. Mikrovillüsler akciğerin kaudal bölgesinde kranial bölgeden daha fazla oranda bulunur. Plevral membrandan sıvı ve partikül geçişi, basınç farkı ve biyolojik membran geçirgenliği
prensiplerine dayanarak gerçekleştiğinden dolayı, plevral boşluktaki sıvı içinde zamanla protein
içeriğinin giderek artması beklenir. Normal koşullarda plevral boşluktaki sıvı incelendiğinde ise
protein ve sıvı oranında sabit bir denge olduğu tespit edilir. Normal bir bireyde, plevral sıvı yaklaşık 0.3 mL/kg kadar sıvı ve 1 g/dL protein içermektedir. Bu sıvı/protein oranın korunabilmesi ise
plevral membrana uygulanan basınçlar, plevral membranın kalınlığı ve filtrasyon özellikleri ile
sağlanmaktadır. Plevranın ağrı hassasiyeti değerlendirilecek olursa, parietal plevra ağrı oluşturan
uyarılara karşı oldukça duyarlı iken, visseral plevranın ise duyarlı olmadığı tespit edilir (7).
Plevral zara uygulanan basınçlar
19. yüzyılın sonlarında, Starling damar içinde bulunan sıvı ve proteinin, seröz boşluklara geçişinde membrana uygulanan hidrostatik ve kolloid osmotik basınçlar arasındaki dengenin etkin
olduğunu göstermiştir. Bu görüş bugün de kısmen geçerliliğini sürdürmektedir. Daha sonraki çalışmalar sıvı ve büyük moleküllerin (protein) akışında basınç farklarının yanında, geçtikleri biyolojik membrana ait filtrasyon katsayısı gibi geçirgenlik özelliklerinin de etkili olduğunu ortaya koymuştur (3). Revize edilmiş Starling yasasına göre;
Qf= Lp A [(Pcap – Ppl) - σd (πcap – πpl)]
Qf: Sıvı hareketi
Lp: Plevra zarı filtrasyon katsayısı
A: Plevra zarının alanı
Pcap: Kapiller hidrostatik basınç
Ppl: Plevra hidrostatik basıncı
σd: Membran çözünen madde yansıma katsayısı (membrane solute reflection coefficient)
πcap: Kapiller onkotik basınç
πpl: Plevra onkotik basınç
σd değeri 0–1 arasında değerler alır. σ = 1 olduğunda membrandan geçen partikül büyüklüğü
(plazma proteini) membran porlarından geniştir ve protein geçişi gerçekleşemez. σ=0 değerinde ise
protein partiküllerin zardaki porlarından kolayca geçebilecek oranda küçük olduğunu gösterir.
Plevral sıvı oluşumunu temel olarak hidrostatik ve onkotik basınçlar (kapiller-plevra) arasındaki fark belirler. İnterkostal arterler aracılığı ile sistemik arteryel dolaşımdan kanlanan pariyetal
plevra hidrostatik basıncı 30 cmH2O, plevra içi basınç ise -5 cmH2O’dur. Bu nedenle net hidrostatik
basınç 30 – (-5) = 35 cmH2O’dur (6). Bu net basınç plevral sıvının pariyetal plevradan plevra boşluğuna geçmesinde başlıca rolü oynar. Plazma onkotik basıncı 34 cmH2O iken plevral boşlukta onkotik basınç 5 cmH2O olup, net onkotik basınç 34–5 = 29 cmH2O’dur. Bu basınç değerlerine göre plev-
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ral sıvının net olarak 6 cmH2O’luk basınç ile (35-29 = 6 cmH2O) pariyetal plevradan plevral boşluğa
geçmesi sağlanır (Şekil 2).

Şekil 2. Plevral zara uygulanan basınçlar.
Visseral plevra ise bronşiyal arterler aracılığı ile pulmoner dolaşımdan kanlanır ve kapilleri net
hidrostatik basıncı pariyetal plevradan yaklaşık olarak 6 cmH2O daha düşüktür. Visseral plevranın
onkotik basıncı ile pariyetal plevra basıncı ise aynı basınç değerine sahiptirler. Visseral plevranın
sıvı hidrostatik basıncı 24– (-5) = 29 cmH2O iken onkotik basıncı 34 – 5 = 29 cmH2O’dur. Bundan
dolayı visseral plevradaki net basınç farkı (hidrostatik-onkotik) sıfırdır ve bu basınçta gelişecek
değişiklikler plevral sıvı oluşumunu etkilemektedir (8). Azalmış plazma protein konsantrasyonu
(hipoproteinemi) artmış sistemik kapiller basınç (sistemik hipertansiyon) ve azalmış plevral basınç
(atelektazi) koşullarında plevral sıvı oluşumu artarken, visseral plevrada sıvı akışı meydana gelmez. Pulmoner vasküler basıncın arttığı durumlarda ise visseral plevra kaynaklı sıvı yapımında
önemli artışlar olur. Plevral zarların sistemik arteryel ya da pulmoner venöz sistemce kanlanmaları
hidrostatik basınç farkının temelini oluşturur.
Plevral interstisyel aralık
Plevral sıvı plevral aralığa geçmeden önce sistemik kapillerler, plevral interstisyum ve plevra
membranını geçmesi gerekir. Budan dolayı sıvının interstisyel aralıkta geçmesi gereken yolun
uzunluğu da önem kazanır. Pariyetal plevranın kanlanmasını sağlayan interkostal arterler ile plevral membran arasındaki uzaklık (10-12 µm), visseral plevranın damarlanmasını sağlayan bronşiyal
arterlere uzaklığından (20-50 µm) daha azdır. Başka bir ifadeyle, pariyetal plevra damarları plevral
aralığa visseral plevra damarlarına göre daha yakın seyreder. Bu da kandan filtre edilen sıvının
pariyetal plevra aracılığı ile plevral aralığa daha kolay bir şekilde geçmesini sağlar. İnsanlarda sağ
ve sol plevral boşluklar arasında anatomik olarak bir bağlantı yoktur. Bu yüzden herhangi bir akciğer lobunda pnomotoraks gelişecek olursa diğer plevral boşluk fizyolojik fonksiyonlarını sürdürebilir (3).

40

• Ercan Özdemir

Plevranın dolaşım sistemi
Plevral membranların sistemik kan dolaşımı, plevral sıvı oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Pulmoner damarların ise sıvı oluşumunda fazla önemi bulunmadığı tespit edilmiştir. Visseral
plevra, bronşiyal ve pulmoner arter olmak üzere iki kaynaktan kan alır. Visseral plevranın dolaşımını sağlayan bronşiyal arterler, pulmoner venlere drene olurlar. Bu nedenle visseral plevranın
kapiller sisteminde kan akımı ve plevral sıvı filtrasyon basıncı, pariyetal plevraya göre düşük olur
(2, 6). Plevral sıvı protein seviyesinin (1 g/dL) plazma proteinine (plazmanın %15’i) oranla daha
düşük oluşu yüksek basınçlı sistemik damarlardan oluşan filtrasyonun miktarını belirler. Kan yarı
geçirgen olan plevradan yüksek basınç ve hızlı akımla geçerken büyük partiküller zarda takılır ve
filtre edilen sıvı proteinden fakirleşmiş bir hale gelir. Diğer taraftan sıvı ve protein, düşük basınç ve
akım ile filtre edilirse daha fazla protein geçişi meydana gelir. Örnek verilecek olursa akciğer lenfatiklerinden filtrasyon gerçekleşmesi halinde lenfatik sistemde basınç ve akım daha düşüktür. Ayrıca plevral sıvı protein içeriği (4.5 g/dL) ve plazma proteinine oranının (%70) daha yüksek olduğu
tespit edilecektir. Normal bir bireyde ölçülen plevral sıvı oluşum hızı saatte 0.01 mL/kg’dır. 70 kg
vücut ağırlığına sahip yetişkinde ise toplam 0.6 mL/saat hızla plevral sıvı oluşur (1). Bu değer yüksek basınç ve akım altında olması beklenen sıvı oluşum hızından da düşüktür. Bunun sebebi filtratın bir kısmının postkapiller venüller ve lokal lenfatikler tarafından geri emilime uğramasıdır.
Kısaca ifade edecek olursak, mikrodamarların plevral boşluğa yakınlığı, pariyetal sistemik interkostal arterlerin filtrasyon basıncının yüksekliği ve pariyetal plevranın daha ince olmasından
dolayı, pariyetal plevra, plevral sıvı oluşumundan esas olarak sorumludur.
PLEVRAL SIVI EMİLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Plevral boşlukta normalde 15-50 ml kadar oldukça az miktarda sıvı bulunur. Ancak sıvının
sekresyon ve emilim hızı günde 1-2 L olacak kadar oldukça yüksektir. Plevra sıvısı parietal plevradan süzüldükten sonra plevra boşluğuna geçer. Parietal plevra ve visseral plevradaki stomalardan
geri emilime uğrar. Normal şartlarda sıvı oluşumu ve geri emilimi eşit miktarda olduğundan dolayı, plevrada aşırı sıvı birikimi beklenmez. Plevral sıvı miktarı arttığında ise emilim hızı yirmi katına
kadar çıkarak fazla sıvı birikmesi engellenir. Sağlıklı bireyde plevral sıvı 0.01-0.02 mL/kg/saat hızla
emilirken, patolojik durumlarda bu hız saatte 0.22-0.28 mL/kg’a çıkabilmektedir (6).
Daha önceki yıllarda plevral sıvının visseral plevra mezotel hücrelerince emildiği ya da düşük
basınç nedeniyle akciğer interstisyumuna geçtiği iddia edilmiştir. Ancak günümüzde plevral sıvı
emiliminde Starling denklemi dışında faktörlerin de rol aldığı bilinmektedir. Şöyleki sadece basınç
farkı ile hareket prensibine göre sıvı emilime uğrayacak olsa, intraplevral basıncın sürekli negatif
olmasından dolayı sıvının daima plevral aralıkta kalması gerekirdi. Bununla birlikte plevral zarın
kaygan oluşundan dolayı sıvı ve protein hareketine çok az direnç geliştiği gösterildiğinden plevral
sıvı absorbsiyonunu tek başına difüzyon mekanizması ile açıklamak olası görünmemektedir.
Yapılan hayvan çalışmalarında visseral plevranın kalın olmasından dolayı sıvı ve protein geçişinin sınırlandığı ve plevral sıvının %75’ten fazlasının pariyetal plevra lenfatiklerinden gerçekleştiği
ortaya konmuştur. Lenfatik sistem emilimini pariyetal plevra yüzeyinde bulunan 2-10 µm çapındaki lenfatik stomalar aracılığı ile yapar. Stomalardan emilen sıvı lakunalarda toplandıktan sonra
toplayıcı lenfatiklere ve interkostal lenfatiklere akarlar daha sonra parasternal ve buradan da periaortik lenf nodlarına geçerler (6). Lenfatik stomalarda sıvı ve protein birlikte drene olduklarından
plevral boşluktaki sıvıda protein ve sıvı içeriği fazla değişime uğramaz. Sadece difüzyon söz konu-
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su olmuş olsaydı yarı geçirgen özelliğe sahip olan visseral plevradan proteinler daha yavaş difüze
olacağından dolayı plevral boşlukta hızlı bir şekilde protein konsantrasyonun artmış olması beklenirdi (9). Plevral lenfatikler takriben -10 mm Hg kadar subatmosferik bir basınç oluşturma kapasitesine sahiptirler. Ayrıca artan plevral sıvıya yanıt olarak sıvının akış hızını yaklaşık 20 kat artırabilirler. Lenfatik akış normalde lenfatik damar duvarında bulunan düz kasların ritmik kasılmasından
(intrinsik aktivite) ve kısmen de solunum hareketleri nedeniyle oluşan doku basınç değişikliklerinden (ekstrinsik mekanizma) dolayı pulsatil karakter gösterir. Bu iki mekanizma fizyolojik koşullarda iki farklı plevral lenfatik sıvı akım hızını (sırasıyla %40 ve %60) açıklar.
Anatomik olarak tavşanın plevral yapısı insanınkine çok benzediğinden dolayı tavşan plevrası
için kurulan hipotezlerin insanlara da uyarlanabileceğini göstermiştir. Plevral sıvının pariyetal
plevrada bulunan lenfatik stomalardan plevra lenfatiklerine –10 cmH2O subatmosferik basınçla
emilebileceği ve gerek olduğunda subatmosferik basınç düzeyini artırarak lenfatik akımı yirmi kat
daha artırabileceği ortaya koymuştur. Bu ve buna benzer özellikler lenfatiklere sıvının drene olacağı bölümde basıncı ayarlama yeteneğini kazandırmaktadır (interstisyel hidrostatik basınç).
Lenfatik sıvı akımı lenf damarlarının intrensek kasılmasından ve solunum hareketlerinden etkilenir. Sitokinlere, hormonal ve adrenerjik uyarılara göre intrensek kasılma değişkenlik gösterir.
Solunum hareketleri ise subplevral lenfatiklerde değişik basınçlar uygulayarak ya da direkt stomaları gevşetip açarak lenfatik akımı sağlamaktadır. Bunun yanında plevral boşluktaki sıvı solunum
hareketleri ile akışkanlığını koruyarak sıvının stomalara iletimine katkı sağlamaktadır (9, 10).
Plevral sıvının yapım/emilim oranının kontrolü ve plevranın hemodinamiği ile ilgili çalışmalar
plevra sıvı hacim ve içeriğinin büyük oranda sabit kaldığını göstermiştir. Bununla birlikte sıvı ve
protein dengesinde meydana gelebilecek ciddi bozukluklar ile birlikte plevral efüzyonun gelişmesinin mümkün olabileceğini göstermektedir. Plevral sıvının yapımında artış olduğunda lenfatik
drenaj artırılarak olay dengelenmeye çalışılır. Pulmoner sıvı yapımı normalin 10 katına çıktığında,
lenfatik drenaj normalin 20 katına erişebileceğinden dolayı plevral sıvı sadece %15-20 oranında
artış gösterir. Visseral plevranın su ve proteinlere karşı geçirgenliği pariyetal plevraya göre belirgin
olarak düşük olduğu görülür. Bununla ilgili en önemli gösterge pulmoner ödem gelişmesindan üç
saat sonra plevral efüzyonun birikmeye başlamasıdır (11).
PLEVRAL SIVI BİRİKİMİNE NEDEN OLAN DURUMLAR
Hidrostatik basınç artışı: Sistemik venöz basıncındaki önemli değişimler damar içi hidrostatik
basınçta anlamlı düzeyde farklılıklar oluşturur. Sistemik arteriyel sistemin basınç artışları ise yüksek prekapiller direnç ve arterioler tonusun otoregülasyon mekanizması nedeniyle, kapiller hidrostatik basıncı fazla etkilemez. Sistemik venöz (pariyetal plevra kapiller sistemini etkiler) ve pulmoner venöz basınçlardaki (visseral plevra kapiller sistemi etkiler) artış, plevral sıvı yapımındaki artış
ile sonuçlanır. Vasküler geçirgenliğin değişmediği durumlarda, venöz basınç artışları protein oranı
düşük (plevral protein/serum protein <0.15) plevral sıvı birikimine neden olur. Bununla birlikte,
normal koşullarda artmış mikrovasküler basınç sonucunda gelişen plevral efüzyonlarda, plevra
proteinin serum proteinine oranı 0.4-0.5 düzeyindedir (11). Bu da plevral membranlardaki sistemik
dolaşımdaki hidrostatik basınç artışı dışında başka bir kaynağın daha transüdatif plevral efüzyon
gelişiminde etkin olduğunu gösterir. Plevral boşluk komşuluğundaki pulmoner interstisyel sıvı
hidrostatik basıncı da, plevral efüzyon oluşumunda etkin rol oynar. Normal şartlarda akciğer interstisyel sıvısı düşük basınçlı pulmoner dolaşım ile filtre edilir ve akciğer protein/plazma protein
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oranı 0.7 düzeyindedir. Buna karşın pulmoner kapiller dolaşımda basınç ve akım artışı olduğu zaman bu oran 0.4-0.5’e kadar düşüş gösterir. Akciğer interstisyumu içindeki sıvı akciğer lenfatiklerince emilir. Lenfatik drenaj yapılamadığı durumlarda ise sıvı peribronkovasküler aralıkta birikir.
Akciğerde biriken sıvı genellikle düşük basınçlı bölgeye doğru kayma eğiliminde olduğundan,
peribronkovasküler alandaki sıvı sırasıyla interlobüler septum, peribronşiyal dallanma bölgeleri ve
plevral boşluk veya mediastinum içinde toplanmaya neden olur. Plevraya geçen sıvı, plevral sıvı
içindeki protein düzeyini artırır (plevral protein/serum protein: 0.4-0.5).
Plevral basınç azalması: Plevrada basınç azalması özellikle ciddi atelektazilerde ortaya çıkar.
Atelektazi gelişmiş alan ve çevresinde kapiller basınçların azalması ile plevral boşluğa proteinin az
olduğu sıvı geçişi olur (plevra protein/serum protein <0.15).
Plevra onkotik basınç azalması:Hipoproteinemi geliştiğinde plazma onkotik basıncında ciddi
azalmalar olur ve düşük protein içerikli plevral efüzyonlar meydana gelir (12). AIDS’li vakalarda
yapılan bir çalışmada plevral efüzyonlu olguların %19’unda hipoproteinemi tespit edilmiştir (13).
Bir başka klinik çalışmada ise efüzyonlu hastaların tümünde plazma albümin düzeyinin efüzyonsuz olgulara oranla önemli derecede düşük olduğu bulunmuştur (efüzyonlu/efüzyonsuz 2.5/3.4
gr/dL).
Geçirgenlik artışı: Kapiller damar duvarı geçirgenliğini artıran herhangi bir durum meydana
geldiğinde damar dışına sıvı ve protein geçirgenliğinde önemli artışlar olur. Plevral dokuda gelişen
inflamasyon ve infeksiyon gibi patolojiler, plevral kapiller sistemi de etkileyerek permeabilitede
artışa neden olur (14).
SIVI EMİLİMİNİ AZALTAN MEKANİZMALAR
Plevral sıvının emilim süresinde uzama, lenfatik drenaj sisteminde fonksiyon bozukluğunun
önemli bir göstergesini oluşturur. Lenfatik damarlar, damar boyunca uzanan ve tek yönlü olarak
açılabilen kapaklar içerirler (14). Lenfatik damarda sıvı akımı, damarların ritmik kasılması ve göğüs
duvarı solunumsal hareketlerinin de yardımı ile gerçekleşir. Plevral sıvı miktarı, lenfatik sistemin
bütünlüğü, plevral sıvı oluşum ve absorbsiyonunda etkili olan basınç değişiklikleri plevral sıvı
emilimini etkileyen faktörlerdir.
HASTALIK DURUMUNDA PLEVRAL EFÜZYON OLUŞUM MEKANİZMALARI
Birçok hastalıkta efüzyon oluşumunda birden fazla mekanizmanın rol oynadığı tespit edilmiştir. Bugün plevral efüzyonlu hastalarda plevral sıvı giriş ve çıkış hızları ile ilgili veriler, sadece birkaç çalışma ile sınırlı kalmıştır. Plevral sıvı yapımının en fazla tüberküloz hastalığında arttığı, ancak
diğer bazı hastalıklarda da buna yakın artışlar gözlenebildiği bildirilmektedir. Sıvı emilim hızının
ise malignite ve tüberküloz efüzyonlarında, kalp yetersizliği ve pulmoner emboliye ikincil gelişen
efüzyonlara göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
Plevra membranları, plevral kapiller sistem, akciğerler, mediastinum ve diyafragmadaki patolojiler sonucu sıvı yapımı artırılarak ya da lenfatik drenaj engellenerek, sıvı birikimi gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle plevral efüzyon gelişim mekanizmalarının etkilenen anatomik bölge bazında
bazı örneklerle incelenmesi, konuyu daha anlaşılır kılacaktır.
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Plevral membran patolojileri: Çeşitli kronik hastalıklarda plevral zarların direkt olarak tutulumunun, plevral sıvı yapımında artışa ve pariyetal plevral lenfatik drenajda bozulmalara neden
olabileceği bildirilmiştir.
Malign efüzyonlarda sıvı yapımı artarken, sıvı emiliminde önemli bozulmalar olmaktadır.
Özellikle plevral kapillerin tümöral invazyonu sonucu filtrasyon artmakta ve hızla sıvı birikmektedir. Azalan plazma onkotik basıncı ya da azalan plevra basıncı da sıvı girişine katkıda bulunabilmektedir. Öte yandan plevra dışı maligniteler lenf nodu drenaj sistemini infiltre ederek sıvı emilim
hızını azaltmakta ve hatta engelleyebilmektedir (13). Transüdatif özellikte sıvı birikimi ile karakterli
bu duruma malign plevral efüzyonlarda %10 sıklıkta rastlanmaktadır. Etkilenen lenf nodlarının
radyoterapi sonrası küçülmesi sonucunda çoğunlukla sıvı emilimi normale dönebilmektedir.
Tüberkülozda oluşan efüzyon, membranlarda gelişen granülomatöz reaksiyon sonucu sıvı girişini artrrarak ya da sıvı çıkışını azaltarak meydana gelmektedir. Sıvıda protein konsantrasyonunun yüksek olması öncelikle kapiller bölgenin yoğun inflamasyonu sonucunda gelişmektedir. Sıvı
emilim hızının düşük bulunması, pariyetal plevrada lenfatik fonksiyonu etkileyecek şekilde tüberkülozun yaygınlaştığını göstermektedir (15).
Plevral kapiller sistemde hidrostatik basınç değişiklikleri:
Plevral mikrovasküler sistemde gelişecek hidrostatik basınç değişiklikleri plevral boşluğa sıvı
filtrasyonunu farklı şekillerde artırabilmektedir. Sistemik venöz basınç artışı plevral boşluğa sıvı
filtrasyonunu artırarak ve venöz sisteme lenfatik akımı azaltarak efüzyon gelişimine neden olmaktadır. Pulmoner venöz basınç artışında ise visseral plevradan plevral boşluğa sıvı geçişi artmaktadır.
Pulmoner tromboembolide pulmoner ve komşu plevral sistemik dolaşımda gelişen hasar sonucu, pulmoner ven ve/veya sistemik venlerde hidrostatik basınç artışı ile plevral sıvı birikimi gelişmektedir. Emboli gelişen bölgede sıkça gelişen atelektaziler plevra içi basıncı düşürerek plevral
boşluğa sıvı geçişini artırmaktadır. Emboli sonucu artmış olan plevral sistemik venöz basınç, lenfatikler çevresinde bası ile drenajı bozarak sıvı emilimini engellemektedir (16). Emboli sonrası görülen sıvıların büyük çoğunluğunun eksüda niteliğinde olması vasküler hasarın önemli boyutta olduğunu, hidrostatik değişikliklerin de transüdatif efüzyondan sorumlu olabileceğini göstermektedir.
Vena Cava Superior Sendromu plevral aralığa hızla sıvı girişine neden olur. Günde 500 mL
hızla transüdatif sıvı birikimi ile seyreden bu sendromda, venöz sistemdeki basınç aşırı yüksek,
plazma onkotik basınç ise düşük düzeydedir (17). Akut basınç yüksekliğinde belirgin olan plevral
sıvı birikimi, kronik basınç yüksekliklerinde normal düzeylerde kalabilir. Kronik dönemde görülen
bu kompanzasyon, uzun dönemde lenfatik dolaşımın duruma uyum sağlaması ile açıklanmaktadır.
Akciğere ait patolojiler
Akut akciğer hasarı: Hasar akciğerle sınırlı iken interstisyum ve alveolde biriken sıvı plevral aralığa geçer. Hayvanlarda kimyasal yolla indüklenmiş akciğer hasarında, artmış permeabilite sonucu
gelişen akciğer ödeminden 2 saat kadar sonra yüksek protein içerikli plevral efüzyon geliştiği gözlenmiştir (14). İnsanda da akut akciğer hasarında transüdatif plevral efüzyon gelişimi %36 sıklıkla
bildirilmektedir.
Hidrostatik pulmoner ödem, konjestif kalp yetmezliğinde akciğerle sınırlı olmayan patoloji varlığı
nedeniyle plevral sıvı kaynağını tanımlamak güçleşmektedir. Pulmoner venöz ve sistemik venöz
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basınçlardaki artşlar her iki plevral yapraktan sıvı filtrasyonunu artırmakta, lenfatik emilimi ise
azaltmakta ve sonuçta ödemli akciğerden plevraya sıvı geçişi artmaktadır (18). Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda yapılan klinik bir çalışmada plevral efüzyonun yüksek pulmoner venöz
basınçla korelasyon gösterdiği, sistemik venöz basınç yüksekliğinde plevral efüzyonun gelişmeyebileceği bildirilmiştir. Pulmoner hipertansiyonlu olgularda yapılan başka bir çalışmada da sistemik
venöz basınç artışlarının özellikle kronik dönemde ödem ve plevral efüzyona neden olmadığı gösterilmiştir (9). Bunun başka bir kanıtı da plevral sıvı protein içeriği ile gösterilmektedir. Sistemik
dolaşımdan filtre olan sıvıdaki protein içeriğinin plazma protein düzeyine oranı 0.15’tir. Transüdatif efüzyonlarda ise bu oran ortalama 0.45–0.50’dir. Uzun süre diüretik tedavisi alan bu olgularda
efüzyonun zamanla eksudatif özellik kazandığı gösterilmiştir. Diüretik tedavisi ile ekstrasellüler
bölgelerde gelişen su ve tuz kaybı, bu sıvılarda protein konsantrasyonunda artışa neden olur. Ancak bu artış oransal olarak aynı kalır. İleri dönemde gelişebilen bu değişiklikten tanı aşamasında
uygulanan torasentez sorumlu tutulmaktadır.
Akciğer ya da plevra dışı nedenler
Organizmada herhangi bir dokuda artmış olan sıvı miktarı, basınç farkları prensibi ile plevral
boşluğa geçiş yolu bulabilir.
Mediasten: Özofagus varis skleroterapisi ve özofagus perforasyonu sonucu gelişen mediastinal
inflamasyon sonrası plevral efüzyon görülebilmektedir. Duktus torasikus’a bası ya da zedelenmesi
durumlarında mediastende şilöz nitelikte sıvı birikmekte ve şilotoraks oluşturmaktadır. Pankreatik
psödokistler ise mediastinuma bası ile sıvı birikimine neden olurlar. Burada biriken sıvı da plevral
boşluğa geçer (15, 19).
Diyafragma altında oluşan sıvı, çeşitli yollarla plevral boşluğa geçebilir. Pankreatitli olgularda
yüksek amilaz içerikli sıvı diyafragmada nekroz geliştirerek peritondan plevraya geçebilmektedir.
Aynı zamanda pankreas komşuluğunda plevral inflamasyon gelişmesi ile plevral kapiller geçiş
artmakta ve plevral sıvı oluşmaktadır. Günümüzde diyafragma ile plevrayı birbirine bağlayan direkt lenfatik drenaj varlığı gösterilememiştir (20). Periton boşluğuna radyokontrast boyalar verildiğinde bunların hızla mediastene ulaşan lenfatiklere drene olduğu, plevral boşluğa direkt geçişin
olmadığı gösterilmiştir. Diyafragmatik sıvının hızla plevral boşluğa geçmesi durumunda diyafragma yüzeyinde gelişmiş defekt sonucu geçiş söz konusudur. Bu defektler en sık kas tabakasının zayıf olduğu büyük damar ve özofagus hiatusları çevresinde gelişmektedir (21). Hepatik hidrotoraks,
Meigs sendromu ve peritoneal diyalizde peritonda yüksek hidrostatik basınç nedeniyle sıvı diyafragmatik deliklerden plevral boşluğa geçebilmektedir.
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PLEVRAL LENFATİK DRENAJ
Dr. Mustafa Bülent Yenigün
Visseral Plevradaki Lenfatik Dolaşım
Akciğerdeki lenfatik sistem ikiye ayrılmıştır. Visseral plevra ve bronkovasküler dallanmaların
subplevral bağ dokusu tabakasında lokalize olan yüzeysel pleksus ve peribronşial pulmoner vasküler ve interlobuler septum bağlantılı dokular içeren derin plexsus. İki katman arasındaki bağlantıyı sadece plevral katlar arasındaki ve interlobuler septum birleşiminde bulunan bağlantı yolları
sağlar (Resim 1) (1). Visseral plevradaki yüzeyel lenfatik pleksus, lenfatik kılcal damarlardan ve
drenajı sağlayan lenf damarlarından oluşan bir ağ gibidir. Daha büyük drenaj lenfatik damarları,
çoğunlukla respiratuar bronşlar ile plevral kenarlar boyunca düzenlenmiştir ve çok yüzlü ve genişçe örgülü bir ağ oluşturmaktadır. Daha küçük, kör uçlu yan dallar ve bu örgülü ağdan düzensiz
dağılmış kılcal damarlar da bu ağın kompnentlerindendir. Yüksek intravasküler basınçlarla ilişkili
olarak, akciğerin bazı bölümlerinde artmış sayıda lenfatik damar vardır (2-4).

Resim 1. Hallifax RJ, Rahman MN. Pleural Embryology and gross structure, circulation, lymphatic
and nerves. Textbook of Pleural Diseases, Third Edition. Ed.Light RW, LeeYCG.2016;13-24
Lenfatik akım, basınç gradyanı tarafından gerçekleşen herhangi bir yönde oluşabilir. Bununla
birlikte, daha büyük viseral lenfatik damarlar, lenfatik akışı akciğer hiler bölgesine doğru yönlendiren tek yönlü valfler içerirler. Visseral plevradan drene olan tüm lenfler, ya lober akciğer septalarının lenfatik damarları vasıtasıyla akciğer köküne ulaşmakta ve hepsi visseral plevral yüzey boyunca akciğer hilusuna doğru direne olmaktadır. Visseral plevra içindeki büyük ve küçük lenfatik damarların çoğu plevral boşluk tarafındaki periferik alveollere daha yakın bulunur ve bu nedenle
lenflerin çoğu lobüler septumdaki vasküler yapılara direne olurlar (2-4).
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Parietal Plevranın Lenfatik Drenajı
Parietal plevranın lenfatik sistemi, arteriyel ve venöz alışverişi yansıtan, visseral lenfatik sisteme kıyasla daha geniş, daha karmaşık ve akış yönünde ve geçişinde kısıtlılığı daha az olan yapılardır. Parietal lenfatiklerin bu nedenle plevral sıvının oluşumunda ve boşaltılmasında önemli bir rol
oynadığı düşünülmektedir. Hücresel atıkların uzaklaştırılması, plevral lenfatik sistemin formasyonuna bağlıdır (3-5).
Plevra-Lenfatik İletişim
Yaklaşık 150 yıl önce, Von Recklinghausen ve Dybkowsky, seröz boşluklar ve lenfatik kanallar
arasındaki bağlantıların var olduğu sonucuna vardılar. Plevral alandaki kırmızı kan hücrelerinin
(çap olarak 8 mikrometre) emiliminin gösterilmesi, maymunlarda yapılan ultrastrüktif çalışmalarla
morfolojik tanımlamadan yıllar önce anatomik kanalların varlığını savundu. Plevra-lenfatik kanal
aşağıda tarif edilen bileşenlerden oluşur (3-5).
Stomata
Tavşanlarda, farelerde ve koyunlarda anterior alt göğüs duvarının, mediastinum ve diyaframın parietal plevra yüzeyi üzerinde, 2-6 mikrometre veya daha büyük çaplı yuvarlak açıklıklar
(stomata olarak da bilinir) gösterilmiştir. Bir çok çalışmada insanlar ve hayvanların her ikisinde de,
stomalar; parietal ve diyafragmatik plevra yüzeyleri ile diyafragmatik periton yüzeyinde bol miktarda bulunur ve endotelyal ile mezotelyal hücreler arası tek parça halinde geçişi sağlayan yapılardır (3-5).

Resim 2.Stomata Elektron mikroskopik görünümü. Hallifax RJ, Rahman MN. Pleural Embryology and
gross structure, circulation, lymphatic and nerves. Textbook of Pleural Diseases, Third Edition.
Ed.Light RW, LeeYCG.2016;13-24
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Stomalar tek ve izole edilmiş olabilir, ancak genellikle 10-20 arası gruplar halinde bulunur.
Shinohara, golden hamsterin tek bir göğüs boşluğunda, ventro-kranyal bölgede, dorsakordal bölgedeki paravertebral öncesi ve yağ dokusunda yaklaşık 85 grupta 1000 lenfatik stoma göstermiştir
(6). Diğer çalışmalar parietal ve diyafragma plevrasında da stoma veya stomalar, hem insanlarda
hem de hayvanlarda diyafragma peritonunda bolca görülüyor. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalarda viseral plevrada stoma gösterilmemiştir. Plevral stomaların oluşma süreci henüz bilinmemektedir. Sıçanlar üzerindeki çalışmalar parietal stomanın doğumdan sonraki ilk birkaç günde
ortaya çıkmasını göstermiştir. Sıçanlardaki diyafragmatik peritoneal stomalar, hem endotel hem de
mezotel hücre tabakalarında, hücre-içi kavşaklardaki bozulmalar sonucunda oluşur ve muhtemelen
parietal plevradaki görevleri ile benzer olduğu düşünülmektedir (3-5).
Membrana Kribriformis
Membrana kribriformis, stoma açıklıklarının altında, parietal plevra alt yapısında, iç içe geçmiş
gevşek örülmüş bağ dokusu demetlerinden oluşur. Membrana kribriformis, dilate lenfatik alan
lakunanın çatısını oluşturur. Bu bağ dokusu demeti ağının plevral yüzeyi, stoma altında bir tabaka
ile örtülmüş olan bir mezotel hücre tabakasıyla kaplanır ve membran kribriformis, lenfatik bir kanalın terminal dilatasyonu olan lakunaya aittir. Her lakuna, bir ucunda plevral boşluğa az sayıda
stoma ile bağlanır ve diğer ucunda check-valfleri olan bir lenfatik kanal vasıtasıyla drene edilir.
Aralıklar veya Pencereler
Yaşlanmış farelerin mediastinal plevralarında, stomalardan çok daha büyük açılan, yaklaşık
10-50 mikrometre çaplarında aralıklar vardır. Benzer yapılar tavşanlarda gözlemlenmiştir. Oluşumlarının kesin mekanizması belirsiz olmakla birlikte aralıklar sadece normalde stomaların bulunduğu alanlarda bulunduğu için, muhtemelen plöritte sindirim enzimi salınmasına bağlı olarak kollajen demet ağının parçalanması ve bunun sonucunda da bitişik stomaların kaynaşmasının bir ürünü
olabileceği düşünülür. Bu mekanizma, sindirim enzimi aracılı elastik liflerin parçalanması ile
Khon'un interalveoler gözeneklerinin kaynaşmasına neden olan pulmoner amfizem gelişimine benzemektedir (Resim 3) (7).

Resim 3: Parietal plevra. Aralık ve pencereler.
X3105 elektron mikroskopik görünüm. Hallifax
RJ, Rahman MN. Pleural Embryology and gross
structure, circulation, lymphatic and nerves.
Textbook of Pleural Diseases, Third Edition.
Ed.Light RW, LeeYCG.2016;13-24
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Diyafragmatik plevra ve diyafragma peritonunun lenfatik pleksusları birbirinden ayrı olup,
ikisi arasındaki ilişki seyrektir. Böylece inflamatuvar veya enfekte sıvıların plevral bölgeye girmesini ve solunumu bozması önlenmiş olur.
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PLEVRAL HASTALIKLARDA PATOLOJİ
Prof. Dr. Şahende Elagöz

PLEVRANIN İNFLAMASYON VE FİBROZİSİ
Plevral boşlukların inflamasyonu komşu torasik veya subdiyafragmatik yapılardan birinin inflamasyonuna sekonder olarak ortaya çıkabilir. Sistemik lupus eritomatozis veya diğer bağ dokusu
hastalıkları yanı sıra asbestoz ve bazı ilaçlar plevrada inflamasyon ve fibrozise neden olabilir. Plevral lenfatikler boyunca silikotik nodüller gelişebilir. Plevranın akut inflamasyonu hiperemi ile başlar, bunu sıvı ve lökositlerin eksüdasyonu takip eder. Başlangıçta eksudadan önce plörezi kuru
formdadır (fibrinöz plörezi). Bu solunum sırasında ağrı ve oskültasyonda sürtünme sesi ile birliktedir. Eksudanın gelişimi ile VP (viseral plevra) ve PP (parietal plevra) ayrılır ve ağrı azalır. Etken
bakteriyal ise serofibrinöz eksuda süpürasyonla yer değiştirir, kavite püy ile dolar, pyotoraks veya
ampiyem olarak isimlendirilir. Serofibrinöz plörezili hastaların çoğunda inflamasyon zamanla veya
tedavi ile geriler, eksuda absorbe olur, mezotelde aşırı harabiyet olmadığı müddetçe tamamen düzelir, aşırı harabiyet durumunda ise yapışıklıklara bağlı olarak iç yüzü düzgün kese oluşabilir. Mezotelin kaybolduğu yerlerde yapışıklıklar akciğer parankimi ile göğüs duvarı arasındadır, adhezyonlar yapışıklıklar tamamen fibröz bir hal aldıklarında kavite tamamen veya kısmen oblitere olur
ki bu göğüs duvarının haraketlerini bozar. Bu durumda bilateral diffüz plevral fibrozis önemli bir
klinik tablodur. Yüzeyde ki fibrinin organizasyonu sonucu sarkomatöz mezotelyomaya benzer
morfolojik özellikler ortaya çıkar. İğsi hücrelerde keratin/kalretinin ekspresyonu fibroblasttan çok
mezotelyal hücrelerin göstergesi olmakla birlikte mezotelyoma tanısı için yetersizdir; çünkü reaktif
submezotelyal iğsi hücrelerde de keratin ile pozitif boyanma olabilir (1). Ancak, proçesin daha derinlerinde irregüler hücrelerde ki yoğun keratin pozitifliği malignitenin bulgusu olabilir.
BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI ve PATOLOJİLERİ
Romatoid hastalıklarda ve SLE da plevral tutulum sıktır. Nadiren polimiyozit, dermatomiyozit
ve sklerodermada da tutulum olabilir.
Romatoid Hastalıklar: Plörezi ve plevral effüzyon romatoid hastalıklar ve SLE da sıktır. Plevral
effüzyon nonspesifik olabileceği gibi klasik romatoid nodülle de gelebilir. Bazen mikroskobik olarak plevranın yüzeyine doğru subplevral romatoid nodüller görülür. Effüzyon, tek taraflı veya
bilateral olabilir. Eksuda immünglobülinler ve diğer proteinlerden zengin, bazen yüksek kolesterol
içeriğinden dolayı bulanık görünümlü olabilir. Bozuk glukoz transportundan dolayı glukoz seviyesi düşüktür. Sıvıda lenfositler baskındır. Bazen uzamış dev hücreler, kolesterol kristalleri, eozinofilik granüler materyal görülür ve mezotel hücreleri çok az sayıdadır. Uzamış hücreler granülomun
palizadik yapısından sorumlu olup bazen bizar şekilleri nedeni ile maligniteler ile karışabilir. Ro-
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matoid plevral efüzyonlar infekte olabilir ve bazen ampiyemle sonuçlanabilirler. İntrapulmoner
romatoid nodül kavitesi zamanla bronkoplevral fistül ve pyopnömotoraksla sonlanabilir.
Sistemik Lupus Eritomatozi: SLE un klinik olarak en sık ortaya çıkma şekli effüzyonlu/ effüzyonsuz
plörezidir. Plevral effüzyonlr bilateraldir ve sıvı proteinden zengin eksuda vasfındadır. Glukoz konsantrasyonu normaldir. Hücreler belirsizdir fakat nadiren lupus hücreleri görülebilir. Bu hücrler;
büyük hematoksifilik inklüzyonu çevreleryen sıkışmış, uzamış nükleuslara sahip fagositlerdir.
Nodüler Histiyositik/Mezotelyal Hiperplazi: Serozal yüzeylerde nadiren mezotel hücreleri ile iç içe
geçmiş histiyosit topluluklarının oluşturduğu küçük, göze çarpan nodüleritelerdir. Bu durum perikardiumda daha sık olmakla birlikte plevrada da görülebilir ve nonspesifik plevral irritasyonun
sonucu olarak ortaya çıkar (2). Patolog bunları karsinom veya mezotelyoma zannetmedikçe klinik
hiçbir önemleri yoktur ve semptom oluşturmazlar.
Seröz membranların yüzeyini örten mezotelde reaktif hiperplazilerde görülen histolojik değişiklikler, özellikle düşük dereceli iyi diferansiye mezotelyomalarda görülen değişiklikler ile örtüşür ve
bu da ayırıcı tanıda zorluklara neden olur. Hiperplazi, mezotel tabakasının kalınlığında ki artış şeklinde ortaya çıkar, nadiren solid hücre proliferasyonunun alttaki subserozal dokuya invajinasyonu
veya küçük papiller yapılar şeklinde görülebilir. Nadiren psammom cisimcikleri olabilir. Nukleer ve
nükleoler büyüme, hafif-orta derecede kromatin anormallikleri yanı sıra atipik olmayan belirgin mitotik aktivite olabilir. Reaktif olaylarda stromanın nodüler ekspansiyonu, tümör nekrozu, sarkomatöz
fokuslar ve en önemlisi stromaya invazyon yoktur. Reaktif/neoplastik ayrımı immünhistokimyasal
belirleyiciler ile yapılamaz, mezotelyoma tanısı için en güvenilir özellik invazyonun varlığıdır. Bu iki
antitenin özellikle sitoloji materyalleri ve küçük biyopsilerde ayırt edilmesi için pek çok immünhistokimyasal panel önerilmiş olmasına rağmen bunların sensitivisitesi ve spesitifitesi düşüktür.
MALİGN OLMAYAN ASBEST ETKİLİ PLEVRAL LEZYONLAR
Asbestozisten başka, akciğer karsinomu, plevral mezotelyoma, effüzyon ve fibrozisle birlikte
olan plörezi asbestin inhalasyonla alınması sonucu ortaya çıkan durumlardır. Plevral fibrozisler
plak şeklinde olabileceği gibi fokal veya diffüz plevral fibrozis şeklinde de olabilir. Klinik bulgu
yapmayabilir.
Benign asbestoz plörezisi ve plevral effüzyon: Asbest endüstrisinde çalışan bireylerde asbest ile ilk
temastan sonra ki 10 yıl içerisinde ortaya çıkar. Effüzyon asemptomatik olabileceği gibi plevral ağrı,
ateş, lökositoz ve sedimantasyon yüksekliği ile karakterli olabilir. Effüzyon genellikle az miktarda
ve kanlı olup malignite şüphesi uyandırır (3). Spontan olarak düzelebilir, diffüz plevral fibrozise
ilerlerdiğinde dekortikasyona ihtiyaç duyulur. Asbest etkili plöreziler mezotelyoma gelişiminde
etkili değillerdir.
Asbest etkili plevral fibrozis: Kostofrenik açının bilateral kapalı olması sağlıklı asbest işçilerinin
sık görülen radyolojik bulgusudur ve bu durum daha önceki asemptomatik plevral effüzyonların
organizasyonunun sonucudur. Bu işçilerde VP nın diffüz fibröz kalınlaşmasının sonucu ortaya
çıkan nonspesifik plevral fibroziste sık bir bulgudur. Akciğer parankiminde asbestin varlığından
başka birkaç özelliğin buna eşlik etmesi idiopatik pulmoner fibrozisten asbestozisi ayırt ettirir. VP
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nın ince fibröz kalınlaşmasının klinik önemi yok iken nadiren asbeste maruz kalan bireylerde, kalın
plevral fibrozis ortaya çıkabilir ve bu göğüsün ekspansiyonunu basıya uğratabilir (4). Sonuçta akciğerlerin restriktif defekti yetersiz nefes almaya neden olur ve plevral fibrozisin bu formu endüstriyel hastalıklardan birisi olarak değerlendirilir. Medikolegal tanımlamalar zamanla ve ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir. ABD de son tanımlama, kostofrenik açının bilateral kapalı oluşuna eşlik
eden bilateral veya tek taraflı diffüz plevral kalınlaşma bu hastalığı tanımlar. Bu hastalarda mezotelyoma gelişebilir fakat tümörün bağımsız olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Fibrozis genellikle plevraya sınırlı olmakla birlikte nadiren göğüs duvarı ve mediastene de ulaşabilir. Kalınlaşmış
plevranın altında ki akciğer parankiminde diffüz fibrozis görülebilir ancak asbest maruziyetinin
bulguları olmadıkça asbestozis olarak tanımlanmamalıdır. Asbest etkili oluşan plevral fibrozis,
plevral plaktan ve kriptojenik bilateral fibröz plöritten ( ki bu tanı için asbestoz, sistemik bağ dokusu hastalıkları, tüberküloz ve plevral fibrozisin diğer tanımlanmış nedenlerinin ekarte edildiği durumlarda tanı alabilir) ayırt edilmelidir (5).
Blesocsky’s hastalığı (Round atelektazi): Plevral fibrozisin lokalize yama tarzında dağılımı klinik
olarak önemli olabilir ancak fonksiyonel bir etkisi yoktur, ancak radyolojik incelemelerde periferal
akciğer tümörüne benzer. Plevral skarın komşu akciğer parankimine doğru kontraksiyonu lokalize
kollabs alanlarına neden olur. Bunlar özellikle akciğer tabanlarında ortaya çıkar ve kollabe akciğer
radyolojik olarak oposite şeklinde görülür ki bu “kuyruklu yıldız” ın kuyruğuna benzetilir. Olguların %25 i bilateraldir, sıklıkla öyküde asbest maruziyeti vardır, fakat asbest etkili fibrozisin diğer
formlarına benzemez, çünkü bu hastalığın mezotelyoma patogenezi ile ilişkisi yoktur (6).
Plevral Plak: Asbest etkili fibrozisin daha ileri bir formudur, özel patolojik görünümü nedeniyle
farklı tanımlanmıştır. Asbest maruziyeti olmayan bireylerde nadiren görülmesine rağmen, epidemiyolojik çalışmalar ve alttaki akciğer parankiminde asbest bulgularının varlığı birarada değerlendirildiğinde asbest ile birlikteliği fazladır (7). Asbestin bütün tipleri ile oluşabilmesine rağmen özellikle antofil türü etkilidir. Plaklar sıklıkla asbest minerallerinin toprakla kontamine olduğu bölgelerde daha sıktır ve ilk maruziyetten itibaren 15-30 yıl içerisinde oluşurlar. Uzun süreli ve yüksek
doz maruziyet daha şiddetli plak oluşumuna neden olur. Sert yapıda olup mezotelyoma veya akciğer karsinomu ile ilişkili değildir (8). Genellikle multifokal ve bilateraldir. Genellikle PP yı etkiler,
özellikle diyafragmanın santral tendonu ve kostalarla ilişkilidir. İrregüler sınırlı, gri-parlak yüzeyli
ve çıplak gözle dikkat çekmeyebileceği gibi yüzeyden 5 mm kabarıklık şeklinde de görülebilirler.
Mikroskopik olarak ise plaklar avaskülerize, asellüler, hyalinize doku şeklindedirler (Resim 1).
Küçük biyopsilerde hyalen lezyon içerisinde ki az sayıda ki iğsi hücreler “hücreden fakir hyalen
mezotelyoma” şüphesi uyandırır. Hyalen kollajen liflerin basket filesi şeklinde ki dizilimi karakteristiktir. Kalsifikasyon sık olmasına rağmen lezyonun periferi hariç inflamsyon pek görülmez. Asbest ve plak birlikteliği tanımlanmış olmasına rağmen patogenez net olarak açıklanamamıştır. Plaklar intakt mezotel ile örtülüdür ve adezyonlar ile birlikte değildir. PP nın, VP boyunca çıkıntı oluşturan asbest lifleri tarafından aşındırıldığı için daha çok etkilendiği iddia edilmektedir. Kısa asbest
lifleri VP da gösterilmiştir ki bunların bir kısmı plevral boşluğa ulaşır ve buradan gözenekler veya
lenfatik drenaj ile uzaklaştırılır. Bütün lifler kostalar veya gözenekler tarafından tutulur ve bu alanlarda submezotelyal fibrozisle sonuçlanır (9). Plaklarda ferrijinöz cisimcikler görülmez (10,11).

54

• Şahende Elagöz

Resim 1: Basket filesi tarzında dağılım gösteren kollajenden zengin hyalen plak (HE;X20)
PLEVRAL TÜMÖRLER (DSÖ; 2015)
Mezotelyal Tümörler
Diffüz Malign mezotelyoma
Epiteloid mezotelyoma
Sarkomatoid mezotelyoma
Dezmoplastik mezotelyoma
Bifazik mezotelyoma
Lokalize malign mezotelyoma
Epiteloid mezotelyoma
Sarkomatoid mezotelyoma
Bifazik mezotelyoma
İyi diferansiye papiller mezotelyoma
Adenomatoid tümör
Lenfoproliferatif hastalıklar
Primer effüzyon lenfoması
Kronik inflamasyonun eşlik ettiği Diffüz büyük B hücreli lenfoma
Mezenkimal tümörler
Epiteloid hemanjioendotelyoma
Anjiosarkom
Sinovyal sarkom
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Soliter fibröz tümör
Malign soliter fibröz tümör
Dezmoid tip fibromatozis
Kalsifiye fibröz tümör
Dezmoplastik yuvarlak hücreli tümör
DİFFÜZ MALİGN MEZOTELYOMA
ETİPELOİD MEZOTELYOMA
Plevral yüzey üzerinde diffüz gelişimle karakterli, epiteloid morfoloji gösteren ve mezotelyal
hücrelerden köken alan plevranın malign tümörüdür. Farklı klinik davranışları olduğu için lokalize
malign mezotelyomadan ayırt edilmesi gerekir.
Patolojik özellikler: Erken mezotelyoma, PP da ve daha nadir olarak ta VP da küçük nodülariteler şeklinde ortaya çıkar ve progrese oldukça nodüller birleşir ve akciğeri zırh gibi saran diffüz
kalınlaşmaya dönüşür. Tipik olarak interlober fissürlerde büyürler ve zamanla plevra birkaç cm
kalınlığa ulaşabilir. Tümör gri-beyaz renkli ve yumuşak kıvamlıdır. Bazen mukoid materyal içeren
kistik boşluklar içerebilir. Gelişmiş ülkelerde malign effüzyonların %1 ni MM oluşturur. Effüzyona
düşen malign mezotelyal hücreler sıklıkla epiteloid morfolojide olup bu hücreler kümeler, örtüler,
hücre topları veya papillalar şeklinde düşebilir ve psammom cisimcikleri içerebilir (Resim 2). MM
da hücreler sitolojik düzeyde çok sakin görünümden ileri derecede pleomorfik özelliklere kadar
değişen geniş bir spekturum göstermelerine rağmen karsinom metastazlarının atipisi kadar belirgin
sitolojik atipi göstermezler (Resim 3). Bunlara zıt olarak benign mezotel hücre hiperplazilerinde,
artmış hücresellik, nükleer pleomorfizm ve mitotik aktivite gibi maligniteyi düşündüren özelliklere
rastalanabileceğinden benign mezotelyal reaksiyonlardan MM nın ayırt edilmesi özellikle sitolojik
materyallerde bazen imkansız olabilir. Doku tanısı ile karşılaştırıldığında MM nın sitolojik materyal
ile tanısı düşüktür. Epiteloid MM da çok farklı histolojik paternleri aynı tümörde görmek mümkündür, ancak dominant olan bir patern vardır. Hücreler genel olarak sakin görünümlü olmakla
birlikte daha kötü diferansiye formlarında ise, belirgin nükleol içeren kaba kromatin ağına sahip
atipik nükleus ve sık mitotik figürler dikkat çeker ve bu formların karsinomlardan ayırt edilmesi
güçtür. En sık karşılaşılan histolojik paternler, solid, tübülopapiller ve trabekülerdir. Daha nadir
paternler ise, mikropapiller, adenomatoid (mikrokistik), berrak hücreli, transizyonel, desuduoid ve
küçük hücrelidir (Resim 4). Tübülleri ve papilları döşeyen hücreler alçak küboidal, kısmen sakin
görünümlüden daha atipik ve daha büyük çaplı hücrelere kadar değişkenlik gösterir. Psammom
cisimcikleri görülebilir. Mikropapiller patern ise fibrovasküler kor içermeyen papiller yapılardan
oluşur. Adenomatoid formda, sekresyon içeren mikrokistik yapılar veya taşlı yüzük hücresi görünümü olabilir. Bazen tümöral hücreler, lenfoma veya büyük hücreli karsinoma benzer solid, monoton ve koheziv olmayan örtüler şeklinde görülebilir. Anaplastik veya belirgin dev hücreli tümörler
pleomorfik tip olarak tanımlanır (12). Malign lenfoma veya lenfoepitelyoma benzeri karsinomu
düşündüren MM lar lenfohistiyositoid mezotelyoma olarak tanımlanırlar. Belirgin berrak sitoplazmalı hücrelerden oluşmuş MM ların başta renal hücreli karsinom metastazı olmak üzere metastatik
diğer berrak hücreli neoplazmlardan ayırt edilmesi gerekir. Küçük hücreli karsinoma benzer küçük
hücrelerden oluşan MM nadirdir ve bunlarda akciğerin küçük hücreli karsinomunda görülen karyoreksis ve damarlar çevresinde ki hemotoksifilik boyanma görülmez. Epiteloid MM nın fibröz
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stroması çok az miktarda olabileceği gibi hyalinize asellüler formdan ileri derecede sellüler forma
kadar değişkenlik gösterebilen değişen derecede sellülerite olabilir ve özellikle sellüler stroma varlığında srkomatöz MM dan ayırt edilmesi güçtür ve bu tümörler yanlışlıkla bifazik mezotelyoma
tanısı alabilirler. MM ların %5-10 da belirgin mikzoid değişiklik görülebilir ve sakin epiteloid morfolojide ki tümöral hücreler matriks içerisinde yüzer görünümlü olabilir. Bu tümörlerde matriks
hyalürinidaza duyarlı olarak Alcien Blue boyası ile boyanır. MM genel olarak nötral müsin için
kullanılan D-PAS ve Müsikarmen boyaları ile negatiftir, ancak bu boyaların tanısal değeri kısıtlıdır.

Resim 2: Effüzyon sıvısında hücre topu şeklinde düşmüş malign mezotel hücreleri (MGG;X20)

Resim 3: A) Malign mezotelyomada sakin görünümlü mezotel ile döşeli tübül yapıları (HE;X10) ve B)
Adenokarsinom metastazında şiddetli atipi (HE;X20)
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Resim 4: Malign mezotelyomada farklı histolojik paternler A, B, C, D (HE;X20)
İmmünhistokimya: Eipeteloid MM yı plevrayı tutan diğer tümörlerden özellikle akciğer adenokarsinomundan ayırt etmekte immünhistokimya önemlidir. Bu ayrım en az iki adet mezotelyal ve
iki adet adenokarsinom belirleyicisinden oluşan panel kullanmak ile mümkün olabilir. Bu belirleyicilerin spesifitesi ve sensitivitesi esas alındığında, kalretinin, CK5/6, WT1 ve D2-40 MM yı destekleyen en güvenilir belirleyiciler iken BerEP4 veya MOC31, B72.3, CEA ve BG8 karsinom tanısı için
kullanılan en sık belirleyicilerdir (13,14). Pansitokeratin kullanışlı bir belirleyicidir, negatifliği diğer
tümörlerin olma ihtimalini destekler. MM ve metastatik karsinom ayırıcı tanısında kullanılan diğer
belirleyiciler primer tümörün orjinini belirlemeye yöneliktir. Örneğin akciğer adenokarsinomu için
TTF-1 ve Napsin A, meme karsinomu için ER, PR, GCDFP-15 ve mammoglobülin, papiller seröz
karsinom için PAX8, PAX2 ve ER, gastrointestinal adenokarsinom için CDX2, prostat için PSA kullanılabilir. GATA3 epiteloid ve sarkomatöz MM ların yarısından fazlasında pozitif boyaanır. Ayrıca
p40 ve p63 boyaları pseudoskuamöz morfolojili MM dan skuamöz hücreli karsinomu ayırt etmekte
yardımcı olabilir ancak CK5/6 her iki tümörde de pozitif boyandığı için ayırıcı tanıda yardımcı
olamaz. Epiteloid MM ya benzeyebilen epiteloid hemanjioendotelyoma, anjiosarkom, melanom ve
büyük hücreli lenfoma gibi bazı epitelyal olmayan tümörler genellikle keratin ile boyanmaz. Bu gibi
tümörlerde endotelyal belirleyiciler (CD31, CD34, ERG ve FLI1), melanom belirleyicileri (HMB45,
MelanA ve SOX10) ve hemopoetik belirleyiciler (CD20, CD45) ile ayırıcı tanıya gidilebilir. MM da
bu belirleyicilerin tümü negatiftir. Bununla birlikte keratin epiteloid morfolojili vasküler tümörlerde fokal olarak pozitif olabilir. MM yı RMH den ayırt etmek için çok geniş paneller kullanılmış
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fakat tartışmalı sonuçlar elde edilmiştir. Bu ayrım için rutin işleyişte kullanılabilecek bir panel veya
immün belirleyici önerilememektedir.
Ayırıcı tanı: Ayırıcı tanıda en büyük problem epiteloid MM ve metastatik adenokarsinom arasındadır. İntrapulmoner kitle varlığı akciğer karsinomu lehine iken, MM nın plevraya sınırlı yayılımı tipiktir. Diffüz plevral yayılım gösteren pseudomezotelyomatöz adenokarsinom, klinik, makroskopik ve mikroskobik olarak epiteloid MM ya benzeyebilir ancak immünhistokimya ile ayırıcı
tanı mümkündür. Pseudomezotelyomatöz morfolojili diğer epiteloid tümörler ise epiteloid hemanjioendotelyoma, anjiosarkom, intraplevral timoma, melanom, lenfoma, sinovyal sarkomdur. Proksimal varyant epiteloid sarkom, epiteloid MM ya benzer şekilde plevra ve göğüs duvarı tutulumu
ile ortaya çıkabilir ancak keratin ile yama tarzında boyanma ve diğer mezotel belirleyicileri ile negatiflik epiteloid sarkom lehine değerlendirilebilir. Ayrıca faskin ve vimentin ile kuvvetli boyanma,
FISH yöntemi ile tespit edilebilen SMARCB1 homozigos delesyon epiteloid sarkom lehine bulgular
olarak değerlendirilir.
RMH nin şiddetli formu MM ya benzeyebilir. Mezotelyal hücrelerinin derin dokuya invazyonu MM için tanısaldır. Plevral effüzyonlu olgularda, MM tanısı için FISH yöntemi p16 homozigos
delesyon varlığı ümit verici olmakla birlikte validasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır (15).
Yüzeyel mezotelyal proliferasyon ile karakterli olgularda, in-sutu mezotelyoma tanımlamasından
kaçınılmalıdır. Bu gibi olgularda klinik ve radyolojik olarak MM destekleyen bulgular yanı sıra p16
delesyonu da tespit edilmiş ve komşuluğunda MM tanısını destekler bulgular var ise bu tanımlama
kullanılabilir (16). MM yı destekleyen bulguları olmayan, tekrarlayan plöritis olan olgularda lenf
nodlarında aşırı mezotel hücre proliferasyonları bildirilmiştir. Bu olgularda lenf nodunun yapısı
bozulmaksızın subkapsüler sinüsler içerisinde mezotel hücre proliferasyonu vardır.
Genetik özellikler ve Prognoz: Sitogenetik ve genomik moleküler çalışmalar göstermiştir ki, pekçok MM da çok sayıda kromozomal bozukluklar vardır ve bunlar daha çok kromozom kollarında
kayıp şeklindedir. MM da NF2, CDKN2A(P16INK4a),CDKN2B (P15INK4b) ve BAP1 gibi tümör supresör genlerde bozukluklar sıktır. MM lı olguların %20 sinde mutasyonları bulunan NF2 geni
22q12.1 lokasyonda olup MM da inaktivitesi tanımlanan ilk tümör supresör gendir. Nörofibramin 2
proteini (merlin), membrane cytoskeleton-associated protein downstream of integrin-like kinase ailesinin bir
üyesidir. Bu Hippo ve mTOR yolağınını da içeren birkaç ileti yolağını regüle ederken, invazyon,
hücre büyümesi ve MM da ki hücrelerin sağkalımını da regüle eder. MM lı olguların %67-83 ünde
tespit edilen P16/CDKN2A nın kaybı, delesyon, promotor hipermetilasyon veya nokta mutasyonu
sonucu ortaya çıkar. P16/CDKN2A delesyonu en sık sarkomatöz mezotelyomalarda görülür. MM
ların %42-60 ında BAP1 in bazı formlarında kayıp vardır ve bu kayıp epiteloid MM larda daha sıktır. LATS1 ve LATS2 gibi diğer tümör supresör genler de ki inaktivasyonlar daha nadirdir. Aktif
mutasyonların yokluğunda dahi reseptör tirozin kinaz sinyal yolağının (EGFR, MET, VEGFR,
PDGF ve insüline like growth factor ) önemi pek çok çalışma ile gösterilmiştir. VEGF/VEGFR nin
aşırı ekspresyonu, hepatocyte growth factor/MET ve insüline-like growth factor receptor ve ligandları, MM da hücre büyümesini regüle eden farklı otokrin döngüler olma ihtimalini düşündürmektedir. MM da ayrıca P13K/Akt kinaz ve p38 MAPK aktivasyonları tanımlanmıştır. Hasta prognozu ve
tedaviye cevap spesifik gen ekspresyon profili ile korelasyon göstermiştir (17-19). MM lı hastaların
uzun süre sağkalım oranları oldukça düşüktür. Genç hasta, epiteloid tip ve erken TNM evresi uzun
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ortalama sağ kalım ve tedaviye yanıtta önemlidir. Verilerin az olmasına rağmen, erken evre ve performansı iyi olan hastalarda multimodalite tedavi protokolleri önerilir. İlave olarak histolojik subtip
önemlidir. MM için önerilen bir histolojik grade sistemi olmamasına rağmen, nükleer grade ve mitoz sayısının bağımsız kötü prognostik faktör olabileceğini bildiren çalışmalar vardır (20).
SARKOMATOİD, DEZMOPLASTİK VE BİFAZİK MEZOTELYOMA
Diffüz sarkomatoid malign mezoteluoma, mezankimal veya iğsi hücre morfolojisinde, plevral
yüzeyde diffüz gelişim gösteren ve mezotelyal hücrelerden gelişen malign tümördür. Tümörün en
az %50 sini oluşturmak şartıyla, yoğun kollajenize doku içerisinde stariform patern veya paternsiz
patern özelliğinde dağılım gösteren malign mezotel hücrelerinden oluşur.
Diffüz bifazik MM, tümörün en az %10 nunda sarkomatöz veya epiteloid patern gösteren mezotelyomadır. Farklı klinik özellikleri nedeni ile diffüz MM lar lokalize MM dan ayırt edilmelidir.
MM lar arasında bu tipler nadir olup sarkomatoid tip %10 dana azını, bifazik %10-15 ni, dezmoplastik tip ise tüm MM ların %2 den azını oluşturur. Bu tümörlerin etyolojisi, klinik özellikleri ve
lokalizasyonları epiteloid MM ya benzer. Dezmoplastik MM epiteloid MM ya göre daha hızlı progrese olur, daha yaşlı hastalarda görülür, klinik bulguları daha şiddetlidir. Sarkomatoid MM uzak
metastazla birliktedir ve genellikle effüzyon yapmaz. Dezmoplastik MM kemiğe metastaz yapabilir. Sarkomatöz MM makroskopik olarak diffüz plevral kalınlaşma veya plevra tabanlı kitle oluşturur.
Patolojik özellikler: Effüzyon sitolojisinde hücreler plevral boşluğa dökülmediği için tanı alamazlar. İnce iğne aspirasyon sitoloji yaymalarında ise diğer yumuşak doku sarkomlarına veya sarkomatoid karsinomlara benzer şekilde değişen derecede nükleer atipi gösteren iğsi şekilli hücreler
görülür. Sarkomatoid mezotelyoma; komşu akciğer parankimi veya paryetal plevranın adipöz dokusuna ilerlemiş, fasiküller tarzında veya gelişigüzel paternli iğsi hücrelerin proliferasyonu ile karakterli malign tümördür. Morfolojik olarak geniş bir spekturum gösterirler. Dar sitoplazmalı iğsi
hücrelerden şişkin hücrelere kadar morfolojik çeşitllik gösterebilirler. Nükleer atipi ve mitotoik
aktivite, minimal, orta veya şiddetli olabilir. Nekrozun varlığı, atipinin şiddeti ve mitoz tümörün
agresif davranışı ile pareleldir. MM da rhabdomiyosarkomatöz, osteosarkomatöz veya kondrosarkomatöz komponentlerin varlığında “heterolog komponentli MM” terimi kullanılır (21). Bazı sarkomatoid mezotelyomalar büyük multilobüle bizar hiperkromatik nükleuslu, yüksek mitotik aktiviteli ve atipik dev hücreler ile karakterli olabilir. Bunlar morfolojik olarak andiferansiye yüksek gradeli pleomorfik sarkom ile karışır.
Dezmoplastik MM
Tümörün en az %50 sinde yoğun hyalinize stroma içerisinde, paternsiz patern olarak tanımlanan şekilde dağılım gösteren atipik iğsi şekilli hücrelerden oluşur. Dezmoplastik mezoteleyomayı
organize plöritten ayırt etmekte en önemli kriter adipöz doku invazyonu olmakla birlikte, geniş
nekroz alanlarının ve sellüler stromal nodüllerin yanı sıra diğer alanlarda berrak hücreli epiteloid
MM ve sarkomatöz mezotelyomanın varlığı malignite lehinedir (18).
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Bifazik MM
Tümörün en az %10 nunda sarkomatoid/dezmoplastik mezotelyomaya veya epiteloid MM ya
ait özelliklerin bulunması ile karakterlidir. Hastanın prognozunda ve tedaviye yaklaşımda etkili
olduğu bilindiğinden raporda sarkomatoid komponentin oranının belirtilmesi tavsiye edilmektedir.
İmmünhistokimya: Sarkomatoid mezotelyoma esas olarak CK8 ile pozitif boyansa da geniş spekturumlu keratin kokteyl antikorları ve pan CK ile fokal boyanma gösterir. Diğer keratinler ile negatif olan tümör alanlarında CK18 ile boyanma tespit edilebilir. Sarkomatoid mezotelyomaların %5
inde heterolog komponentli mezotelyomaların %10 nunda keratin negatifliği olabilir. Bu tümörlerin
%30 u kalretinin eksprese eder iken D2-40 ile pozitiflik daha sıktır. CK5/6 ve WT1 gibi diğer mezotelyal belirleyicilerin sensitivitesi kısmen düşüktür. Sarkomatoid mezotelyoma sıklıkla vimentin ile
pozitif iken nadiren aktin, desmin ve S100 pozitifliği de gösterebilir. Sarkomatoid karsinomdan
ayırıcı tanısının yapılabilmesi için immünhistokimya uygulanmalıdır. TTF1, Napsin A ve P63/p40
pozitifliği sarkomatoid karsinom lehinedir. Dezmoplastik mezotelyomada keratin pozitifliği tümör
hücrelerini görünür kıldığı için ve invazyonun tespitinde çok değerlidir.
Ayırıcı Tanı: Sarkomatöz mezotelyomanın ayırıcı tanısında esas olan, plevranın primer yumuşak doku sarkomları ve plevraya uzanım gösteren göğüs duvarının yumuşak doku sarkomlarıdır.
Sarkomatoid mezotelyomaya benzemez şekilde sarkomların çoğu keratin negatiftir. Ancak plevranın primer anjiosarkomu ve sinovyal sarkomu gibi keratin pozitif olabilen sarkomların ayırıcı tanısı
güçtür. İnfalamatuvar miyofibroblastik tümörler plevrayı tutabilir, fakat diffüz plevral kalınlaşma
bu tümörler için çok oloğan dışıdır. İnflamatuvar miyofibroblastik tümörlerde iğsi hücreler ALK
ekspresyonu ve ALK rearrangmentı gösterebilir. Geçmişte malign fibröz histiyositom olarak isimlendirilmiş, günümüzde andiferansiye pleomorfik sarkom olarak tanımlanan lezyonlarda ayırıcı
tanıda düşünülmelidir.
Dezmoplastik mezotelyomaların organize plöritlerden ayırıcı tanısında, organize plöritlerde tipik zonasyonun varlığı( effüzyonun hemen altında daha sellüler göğüs duvarına yaklaştıkça sellüleritenin azalarak fibrozisin belirginleşmesi), kapiller damarların yüzeye dik dizilimi, buna karşın dezmoplastik mezotelyomada zonasyonun ve kapiller damarların olmaması tanıda yardımcıdır (Resim
5). Dezmoplastik mezotelyomada sellüler stromal nodül formu olabilir ki bunlar organize plöritte
görülmez. Ayrıca dezmoplastik mezotelyomada keratin boyası ile daha kolay tespit edilebilen, göğüs
duvarının yağ dokusunu invaze etmiş mezotel hücreleri organize plöritte bulunmaz iken organize
plöritin plevrada belirgin kalınlaşma ile giden ve fibrotik plevra traksiyon artefaktı olarak karşılaşılan
yalancı yağ dokusunun invazyon yönünde değerlendirilmemesi gerektiği akılda tutulmalıdır. Gerçek
yağ dokusu invazyonunda iğsi hücreler plevral yüzeyden aşağı doğru açılanma ile dik giderken, yalancı yağ dokusunda plevral yüzeye paralel uzanım gösterirler. Organize plörit yağ dokusu içerisine
ilerleyebilir ancak burada ki hücreler keratin pozitifliği göstermez. Bifazik mezotelyomanın pleomorfik karsinom ve sinovyal sarkom ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Pleomorfik karsinomlar genellikle lokalize periferal akciğer kitlesi ile gelir ve göğüs duvarını invaze ederler ve sıklıkla adenokarsinom veya
skuamöz hücreli karsinom odakları içerirler. Tipik olarak MOC31/BerEP4 veya monoklonal CEA gibi
geniş bir karsinom paneli ile pozitif boyanabilirler, ancak bu belirleyiciler bazı tümörlerde negatif
olabileceğinden sadece morfolojik özellikler ile pleomorfik karsinomları sarkomatöz mezotelyomadan
ayırt etmek imkansız olabilir. Plevrada lokalize sinovyal sarkomların çoğu monofazik özellikli olup
karakteristik olarak t(X;18) translokasyonu gösterirler.
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Resim 5: Organize plöritte yüzeyde eksuda-fibrin karışımı, bunun altında granülasyon dokusu ve bu
dokuda yüzeye dik damarlar, daha derinde fibrozis ve yağ dokusu ile karakterli “zonasyon” fenomeni ve
C de vimentin immünohistokimya boyasında yüzeye dik damarlar ve pozitif boyanan fibroblastlar
(HE;X4 ve X20) (İHK;X10)
Genetik Profil ve Prognoz: Sarkomatoid mezotelyomanın karyotipik ve genomik özellikleri epiteloid mezotelyoma ile benzerdir ancak somatik değişikliklerin sıklığında bazı farklılıklar vardır.
Örneğin 9p21(p16) lokasyonunda homozigos delesyon sarkomatoid mezotelyomaların yaklaşık
%100 ünde saptanır (22). Sarkomatoid ve dezmoblastik mezotelyomaların prognozu epiteloid mezotelyomadan daha kötüdür. Bifazik tümörler intermediate gruptur. Dezmoplastik mezotelyomalı
hastaların çoğu tanıdan sonraki 6 ay içerisinde kaybedilmektedir.
LOKALİZE MALİGN MEZOTELYOMA
Nadir tümörler olup makroskopik olarak lokalize nodüler lezyonlardır. Diffüz MM nın ultrastrüktürel, immünhistokimyasal ve mikroskobik özelliklerini göstermesine rağmen, diffüz plevral
yayılımın ne mikroskobik ne de makroskopik özelliklerini gösterir. Literatürde 50 den az olgu bildirilmiştir ve oldukça nadirdir. Ortalam yaş 60-65 olup erkeklerde biraz daha sıktır. Etyojisinde asbest maruziyetinin rolü net değildir. Klinik olarak göğüs ağrısı, dispne, ateş, gece terlemesi ve kilo
kaybı ile gelebileceği gibi tesadüfen de tanı alabilirler. Genellikle göğüs duvarı veya komşu akciğer
parankimi içine büyürler. Plevral effüzyon nadirdir, ince iğne aspirasyonunda tanımlanan sitolojik
özellikleri MM ya benzer. Tümörler saplı veya sapsız kitleler şeklinde olabilir.
Patolojik özellikler: Lokalize MM lar ultrastrüktürel, immünhistokimyasal ve mikroskobik özellikleri ile diffüz malign mezotelyomadan ayırt edilemezler. Bu tümörler epiteloid, sarkomatöz veya
bifazik morfolojide olabilirler.
Ayırıcı tanı: Soliter fibröz tümör, sarkom ve karsinomlar düşünülmelidir.
Prognoz: Diffüz MM dan daha iyi olup, cerrahi rezeksiyon ile kür sağlanabilir.
İYİ DİFERANSİYE PAPİLLER MEZOTELYOMA
İnvazyon yapmaksızın yüzeyel yayılmaya eğilimli, mezotel kökenli, sakin sitolojik özelliklere
sahip hücrelerin oluşturduğu papiller yapılar ile karakterli nadir görülen tümörlerdir. Bunlar klinik,
morfolojik ve prognostik olarak papiller özellikli diffüz epiteloid MM dan farklı bir antitedir. Bu tümörler peritona nazaran plevrada daha nadir görülürler. Plevrada 50 den az olgu bildirilmiştir, yaş
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aralığı geniş olup her iki cinstte de eşit görülür. Histogenezi iyi anlaşılamamıştır. Plevrada tanımlandıklarında asbest maruziyeti ile bağlantı kurulmuş olan olgular bildirilmiş olmakla birlikte bu konuda
epidemiyolojik veriler yoktur. Klinik olarak göğüs ağrısı olmaksızın dispne ve plevral effüzyon ile
gelirler. Radyolojik olarak ise plevral nodülarite olmaksızın tek taraflı plevral effüzyon vardır.
Patolojik özellikler: Lokalize veya multifokal olabilirler. Makroskopik olarak PP veya VP yüzeyinde milimetrik çapta çok sayıda nodülarite şeklinde görülebilir. Sitolojik olarak, tek sıralı yassılaşmış veya küboidal mezotel hücreler ile örtülü kalın papiller yapılar ile karakterli olup hücrelerde
atipi, mitoz ve nükleol belirginliği görülmez. Önemli nükleer atipi ve kompleks yapısal özellikler
veya solid yapılanmaların varlığı papiller özellikli epiteloid MM lehine bulgulardır. Sitolojik materyallerde invazyon değerlendirilemeyeceğinden iyi diferansiye papiller mezotelyoma tanısının
verilmesi önerilmez. Sakin sitolojik özelliklere sahip, tek sıralı yassılaşmış veya küboidal mezotel
hücreleri ile örtülü, az veya çok mikzoid kora sahip papiller yapılar ile karakterli ve plevranın mezotelyal yüzeyinden köken alan proliferasyonlardır. Papiller korlarda makrofajlar görülebilir. Nükleus, küçük yuvarlak şekilli olup nükleol ve mitoz içermez. İnvazyon genellikle görülmez. Nadiren
yüzeyel invazyonlar tespit edildiğinde “invazyon odağı içeren iyi diferansiye papiller mezotelyoma” tanımlaması kullanılır (23). İmmünhistokimyasal özellikleri diffüz MM ile benzerdir.
Ayırıcı tanı: En önemlisi papiller özellikli diffüz epiteloid mezotelyomadır. Küçük biyopsilerde
bu ayrım oldukça zordur. Solid tümör alanlarının varlığı MM lehinedir. Radyolojik ve cerrahi bulgular tanıda yardımcıdır. Bu tümörler küçük, translüsen nodüller şeklinde görülür iken diffüz MM
da tipik olarak diffüz karsinomatozis veya bant tarzında akciğeri kuşatması tipik özelliktir.
Genetik özellikler ve Prognoz: Moleküler patogenezi ile ilşkili yeterli veri yoktur. Bir olguda
germline BAP1 mutasyonu tanımlanmıştır. Özellikle plevral lokalizasyonlu olanlarda prognoz değişkendir. Çoğu olgu komplet olarak rezeke edilebilir ve çok uzun süre sağ kalım gösterir. Bu tümörlerden MM gelişip gelişmediği net değildir. Fokal invazyon gösteren olgularda nüks ihtimali
göz önünde tutulmalıdır.
ADENOMATOİD TÜMÖR
Diğer lokalizasyonlu olanlar ile benzer özellikleri gösterirler. VP ve PP da lokalize olabilerler
ve plevrada çok nadir görülürler. Genellikle tesadüfen bulunurlar. Makroskopik olarak, soliter,
beyaz renkli, sert kıvamlı, 0.5-2.5 cm çaplarında kitlelerdir. Mikroskobik olarak, tek sıralı yassılaşmış veya alçak kübik epitel ile döşeli, irregüler şekilli gland benzeri yapılar ve fibröz stromadan
oluşurlar. Tümör hücreleri sitolojik olarak sakin görünümlü ve dar eozinofilik sitoplazmalı olup
bazen intrasitoplazmik vakuoller içerir. Boşlukların lümeninde bazofilik materyal görülebilir. İmmünhistokimyasal olarak tümöral hücreler epiteloid MM ile benzer boyanmaları gösterir. Adenomatoid görünümlü alanlar içerebilen epiteloid MM ile ayırıcı tanısı önemlidir. Epitelyal MM hemen
her zaman plevra boyunca diffüz yayılım gösterir ve alttaki dokuya invazyon gösterirken, adenomatoid tümörler soliter lokalize lezyonlardır ve genitoüriner sistem adenomatoid tümörlerine benzer şekilde tümöre komşu dokulara lokal invazyon gösterebilirler. Prognozları iyidir, komplet rezeksiyon ile kür sağlanır (18,19).
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LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR
PRİMER EFFÜZYON LENFOMASI (PEL)
Kaposi sarcoma associated herpes virüs (KSHV) olarakta isimlendirilen human herpesvirus8
(HHV8) için pozitif olan, büyük, atipik B hücrelerinden oluşan nadir tümörlerdir. Hastalık seröz
kavitelerde effüzyon olarak ortaya çıkar. Tanı sırasında solid kitle genellikle olmaz iken hastalığın
seyri sırasında ortaya çıkabilir. Klinik olarak effüzyon olmaksızın kitle ile tanı aldğında “ekstrakaviter primer effüzyon lenfoması” olarak isimlendirilir. Çoğu immünsupresedir ve HIV-pozitif, 40-60
yaşlarında erkek hastalardır. PEL sı HIV-pozitif lenfomaların %3-4 nü oluşturur (24).
Etyoloji: Olguların tamamı HHV8 pozitiftir. HIV pozitifliği ile birlikte olan PEL ın %80 inde eş
zamanlı olarak EBV ile koenfeksiyon vardır. Gen ekspresyon profil çalışmaları göstermiştir ki EBVpozitif ve EBV-negatif PEL lı hastalar arasında önemli farklılıklar yoktur (25,26). EBV ve HHV8,
enfeksiyonda ve B hücrelerinin başlangıç transformasyonunda birlikte olabilir. Klinik olarak effüzyona ait semptom ve bulgular vardır. Kaposi sarkomu veya HHV8 associated multisentrik Castleman hastalığı ile birlikte ortaya çıkabilirler. PEL sı en sık plevra, bunu takiben periton ve perikard
da ortaya çıkabileceği gibi eş zamanlı olarak birden fazla seröz kaviteyi tutabilir. Başlangıçta solid
kitle yoktur, zamanla distal lenf nodu tutulumu veya ekstra nodal solid organ tutulumu olguların
%30-40 ında görülebilir.
Patolojik özellikler: Sitolojik olarak neoplastik hücreler büyük ve pleomorfik görünümlü olup,
bir veya birden fazla eozinofilik nükleol içeren büyük nükleuslu, bazen vakuolize geniş amfofilik
sitoplazmalıdır.. İmmünoblast-benzeri formonda yuvarlak nükleus varken, anaplastik formunda
nükleus çok daha büyük ve lobüle görünümlüdür. Plazmoblastik morfolojili hücreler, bazofilik
sitoplazmaya ve ekzantrik lokalizasyonlu nükleusa ve belirgin Golgi zonuna sahiptir. ReedSternberg benzeri hücreler görülebilir, mitoz sık olabilir. Mikroskopik kesitlerde, solid dokuda PEL
hücreleri immünoblastik görünüme sahiptir. Hemen her zaman CD45 eksprese ederler fakat CD19,
CD20, CD79a ve PAX5 gibi pan-B hücre antijenleri negatiftir. IRF4/MUM1 ve PRDM1/BLIMP1 ekprese ederler ve plazma hücresi benzeri fenotiple uyumlu olarak CD138 genellikle pozitiftir. Olguların çoğunda CD30, CD38 ve EMA pozitif, Bcl-6 negatifitir. Olguların çok azında, immünfenotipik
veya moleküler olarak B-hücre özelliklerinin eşlik ettiği veya etmediği pan T-hücre antijen ekspresyonu görülebilir. Bu özellik nedeni ile sorumlu hücre çeşidini belirlemek güç olmasına rağmen
LANA nın nükleer ekspresyonu tanıyı koydurur (18,27)
Ayırıcı tanı: PEL sı HHV8 pozitifliği ile diğer lenfoid neoplazmlardan ayırt edilir. Özellikle
HHV8-negatif effüzyon bazlı diffüz büyük B hücreli lenfomalardan(DLBCL) ayırt edilmesi gerekir
ki bunlar morfolojik olarak PEL sına benzemelerine rağmen pan B-hücre antijenlerini eksprese
ederler, çoğunlukla HIV-negatif yaşlı kişilerde görülürler ve aşırı sıvı birikimi ile birlikte giderler ve
yanlış olarak “primer effüzyon lenfoma- benzeri” veya “HHV8-negatif primer effüzyon lenfoması”
olarak isimlendirilmektedirler. PEL sı effüzyon-bazlı Bukitt lenfomadan, solid lenfoma (prototipik
formu pyothorax associated lymphoma olan, özellikle kronik inflamasyonla birlikte olan diffüz
büyük B-hücreli lenfomadan) veya plazma hücreli neoplazmlara sekonder tutulum gösteren malign
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effüzyonlardan ayırt edilmelidir. Pyothorax associated lymphoma genellikle effüzyonun eşlik etmediği plevral veya periferal akciğer kitlesi olarak gelir. Tipik olarak EBV-pozitif fakat HHV8negatiftir (17,18).
Genetik özellikler ve Prognoz: EBV durumu ve immünglobülin mutasyonuna bakılmaksızın, gen
ekspresyon profili plazmoblastik/inkomplet plazma hücre differansiasyonunu destekler. Nadiren
T-hücre immünprofilli ve yalnızca T-hücre reseptör gen rearrangmentı içeren HHV8-pozitif olgular
olabilir. MYC, BCL2 ve BCL6 rearrangmentı gösterilememiştir, TP53 mutasyonu veya delesyonu
çok nadir olgularda rapor edilmiştir (28). PEL sı tipk olarak klonal sitogenetik heterojenitenin delili
olarak kompleks karyotiplidir. Kromozom 7,8,12 nin trizomisini içeren rekürren anormallikler gösterebilir. Sıklıkla antrasiklin içeren kemotöropatikler ile tedavi edilir, HIV-pozitif olgular ise yüksek
aktif antiretroviral tedavi (HAART) alır. Prognozları genel olarak kötüdür. Ortalama sağ kalım 6 ay
olup, komplet cevap %25-50 dir. Olguların %20-40 da bir-iki yıl sağ kalımlar bildirilmiştir. Kötü
performans varlığı, HIV-pozitif hastalarda PEL tanısından önce HAART ın yokluğu ve birden fazla
kavitenin tutulmuş olması kötü prognoz göstergesidir (18,27).
KRONİK İNFLAMSYONLA BİRLİKTE OLAN DİFFÜZ BÜYÜK B-HÜCRELİ LENFOMA
Kronik inflamasyonla birlikte olan Diffüz Büyük B-hücreli lenfoma(DLBCL-CI), EBVassociated B-hücreli lenfomadır ve genellikle seröz boşluklarda veya kısıtlı vaskülarizasyon alanlarına yakın diğer anatomik alanlarda uzun süreli kronik inflamasyon ile birliktedir. En sık plevral
kavitede görülür. DLBCL-CI, uzun süreli piyotoraks veya diğer kronik inflamatuvar bozukluğu
olan hastalarda sıktır. İlk inflamasyon ile lenfomanın çıkması arasında ki süre 10 yıldan fazladır.
Erkeklerde daha sıktır (10:1), ortalama yaş 65 dir.
Etyoloji: DLBCL-CI klasik olarak EBV ile birliktedir. Kronik inflamatuvar reaksiyon sırasında
salgılanan IL6 ve IL10 gibi sitokinleri B-hücre proliferasyonunu başlatır ve immünsupresif etkiyi
güçlendirirler. Olgular çoğunlukla tüberküloz veya kronik piyotoraks zemininde gelirler, daha
nadiren ise kronik osteomiyelit, uzun süreli metal implantlar, uzun süreli hidrosel ve kronik deri
ülserleri ile birlikte olabilir.
Klinik: Plevral turtulumlu hastalar, tümör kitlesi ile ilişkili semptomlar ile gelir ve bunlar göğüs
ağrısı, öksürük, ateş ve diğer semptomlar olabilir. Diğer alanlarda semptomlar, lokal kitle ilişkili
şişlik ve eritem gibi inflamasyon bulgularıdır. Plevral effüzyon yaymaları genellikle tümör hücresi
içermez. Radyolojik olarak; özellikle piyotoraks ile birlikte olan olgularda kitle bulguları vardır.
Olguların %10 da akciğer parankimine infiltrasyon vardır. Kemik tutulumu genellikle litik lezyon
şeklindedir.
Tümörün sistemik yayılımı, DLBCL nın diğer formlarına göre daha nadirdir. Lokal yayılım ve
invazyon daha sık olmasına karşın uzak metastaz ve lenf nodu tutulumu nadirdir. Neredeyse olguların tamamı ekstranodal geliştiği için tümörler en az evre IE dir. Uzak metastazlar semptomlu
veya semptomsuz evreIV olarak kabul edilirler. En sık lokalizasyon plevral boşluktur, diğer ekstranodal lokalizasyonlar daha nadirdir.
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Patolojik özellikler: Makroskopik olarak; sert kıvamlı ve ten renginde olup, sıklıkla nekroz içerir
ve beyaz renkli peynirimsi gri görünüm alır. Tümör pseudokapsül ile çevrili gibi görünür ve çevre
dokudan ayrılır. Sitolojik yaymalarda zeminde nekroz ve apopitozise eşlik eden büyük blastik hücreler görülür. Mikroskopik olarak; DLBCL nin diğer formlarına benzer şekilde sentroblast ve immünoblast benzeri hücreler, geniş nekroz alanları ve apopitozis görülür. Süreç belirgin inflamasyon
içeriğinden gelişmesine rağmen, tümör içerisinde inflamatuvar reaksiyon görülmez. Özellikle tümör kitlesi periferinde daha belirgin olmak üzere belirgin fibrozis görülebilir. Hücreler matür B
hücre fenotipinde olup CD20, CD19 ve CD79a eksprese ederler.. Neredeyse bütün olgularda
IRF+/MUM1 pozitiftir. CD30 sıklıkla ekpresedir fakat CD15 negatiftir. Belirgin plazmasitik diferansiasyonlu olgularda CD138 eksprese olabilir
Ayırıcı tanı: En önemlisi PELdır ki bu HHV8 ve EBV ile birliktedir. PEL da tümör kitlesi bulunmaz ve effüzyon sıvısında tümöral hücreler bulunur. Ayrıca PEL da neoplastik hücrlerde B hücre antijeni yoktur ve hücreler CD20 ve CD79a için negatiftir. Ayırıcı tanıda ikinci önemli lezyon
DLBCL dır ve morfolojik görünümleri benzeyebilir. Pulmoner tutulumu olan olguların ayırıcı tanısında lenfomatoid granülomatozis ve DLBCL düşünülmelidir ki bunlar genellikle akciğer parankimini tutar.
Genetik özellikler ve Prognoz: İmmünglobülin genlerinde klonal yeniden düzenleme vardır. EBV
sekansı PCR ile tespit edilebilir. Tümör hücreleri kompleks karyotip göstermelerine rağmen spesifik
genetik değişiklikler ve translokasyonlar bildirilmemiştir (29). DLBCL-CI agresif lenfomadır ve 5
yıllık sağ kalım %20-30 dur. Kemoterapi ve/veya radyoterapi ile komplet remisyona ulaşan hastalar
için ise 5 yıllık sağ kalım %50 dir. Kötü performans durumu, serum LDH yüksekliği ve ileri klinik
evre kötü prognoz göstergesidir. Hastaların çoğunun ileri yaşta olması kötü prognoza katkı sağlar.
MEZANKİMAL TÜMÖRLER
EPİTELOİD HEMANJİOENDOTELYOMA
Epiteloid endotelyal hücrelerin kordonlar oluşturması ve olguların çoğunda WWTR1-CAMTA1
gen füzyonun görüldüğü malign endotelyal neoplazmdır ve sıklıkla anjiosentriktir. Nadir tümörlerdir, esas olarak adültleri etkiler. Diğer lokalizasyonların aksine plevral epiteloid hemanjioendotelyomalar erkeklerde sıktır.
Klinik: Olgular plevral kalınlaşma, effüzyon ve/veya plöritik ağrı ile gelebilirler. Eş zamanlı
olarak akciğer tutulumu olabilir. Radyolojik olarak diffüz veya nodüler plevral kalınlaşma olabilir.
Progressif lokal plevral yayılım yanısıra akciğere, karaciğere ve bölgesel lenf nodlarına yayılım
sıktır.
Patolojik özellikler: Makroskopik olarak MM a benzer şekilde diffüz plevral kalınlaşma görülür.
Mikroskobik olarak; mikso-hyalen stroma içerisinde kordonlar, küçük solid adacıklar oluşturan,
parlak eozinofilik sitoplazmalı kısmen uniform ovoid şekilli veziküle nükleuslara sahip, sitoplazmik vakuol (lümen) içeren endotelyal hücrelerden oluşur. Lezyon tipik olarak infiltratif patern gös-
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terir. Nükleer büyüme ve hiperkromazi gibi atipi bulguları ve daha geniş örtüler şeklinde dağılım
paterni görülen olgular malign epiteloid hemanjioendotelyoma olarak sınıflandırılabilir ve bunlar
daha agresif klinik gidişli olabilir. Epiteloid hemanjioendotelyoma olgularının 1/3i CD31, ERG ve
CD34 gibi endotelyal belirleyiciler ile pozitiftir.
Ayırıcı tanı: Epiteloid anjiosarkomda hücreler daha atipik ve gelişme paterne olarak daha geniş
örtüler şeklindedir. Metastatik karsinomlar ve melanom ile ayırıcı tanısında endotelyal belirleyiciler
ile bu tümörlerin negatif olması yardımcıdır.
Genetik özellikler ve Prognoz: Olgularının çoğunda spesifik olarak WWTR1-CAMTA1 gen füzyonu ile sonuçlanan t: (1;3)(p36;q2325) translokasyonu vardır. Agresif gidişlidir, olguların çoğu lokal
invazyonlar veya uzak metastazlar nedeniyle tanıdan sonra bir yıl içerisinde kaybedilirler.
ANJİOSARKOM
Endotelyol orjinli ve vasküler paternle karakterli malign tümördür. Primer plevral anjiosarkomlar çok nadirdir ve sıklıkla yetişkin erkeklerde görülür. Etyolojisinde asbest maruziyeti ve piyotoraksın eşlik ettiği nadir olgular bildirilmiştir (30). Olgular dispne, plevral effüzyon, plevral kalınlaşma veya hemotoraks ile gelebilir. Aşırı ve hızlı plevral yayılım tipik özellikleridir.
Patolojik özellikler: Makroskopik olarak kanamanın eşlik ettiği plevral kalınlaşma tipik bulgudur. Mikroskopik olarak; primer plevral anjiosarkomlarının çoğu epiteloid morfolojidedir ve belirgin nükleol içeren, iri veziküler nükleuslu, parlak eozinofilik sitoplazmalı büyük hücrelerin oluşturduğu geniş örtülerden meydana gelir, intrasitoplazmik vakuoller daha nadir bulgulardır. Bu
hücreler CD31, ERG,ve CD34 gibi endotelyal belirleyiciler ile pozitif olup fokal olarak keratin pozitifliği de gösterirler. Olguların tamamı tanıdan sonra günler haftalar içerisinde kaybedilir.
Ayırıcı tanı: Morfolojik olarak metastatik karsinomlar ve MM dan ayırt etmek güçtür. Keratin
bu ayrımda yardımcı olamaz ve endotelyal belirleyiciler anahtar rol oynar.
SİNOVYAL SARKOM
Değişen oranda epitelyal ve mezankimal komponent içeren, spesifik olarak t(X;18)(p11.2;q11.2)
translokasyonu gösteren yumuşak doku sarkomudur. Plevral sinovyal sarkomlar nadirdir ve sıklıkla akciğer tutulumu da gösterirler. Her iki cinste de görülürler ve ortalama yaş 40 dır. Olgular sıklıkla göğüs ağrısı, dispne, plevral effüzyon veya hemotoraks bulguları ile gelirler. Genellikle lokalize solid tümörler şeklinde görülmelerine rağmen diffüz plevral kalınlaşma da yapabilirler.
Patolojik özellikler: Makroskopik olarak, 13 cm çapa ulaşabilen, büyük, pseudokapsül içerebilen,
pediküllü kitleler şeklinde olabilirler. Kesit yüzeyleri gri-ten renginde olup nekroz ve kistik boşluklar içerebilir. Sitolojik olarak; yaymalar hücreden zengin olup sitoplazmaları belirsiz, çıplak nükleuslardan oluşmuş koheziv kümeler şeklinde dağılım gösterirler. Mikroskobik olarak, plevral sinovyal sarkomların çoğu monofaziktir, epitelyal belirleyicilerden (EMA, keratin) en az biri ile pozitiftir-
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ler ve sıklıkla vimentin, CD99 ve Bcl-2 ile koekspresyon gösterirler. TLE1 daha spesifik boyadır.
Düz kas aktini, desmin ve CD34 negatifitir.
Ayırıcı tanı: En önemlisi MM olup sarkomatoid karsinomlar, soliter fibröz tümör ve metastatik
sinovyal sarkomda düşünülmelidir. Klinik, histolojik, immünhistokimyasal ve sitogenetik bulgular
birlikte değerlendirilerek bu antitelerden ayırıcı tanısı yapılabilir.
Genetik özellikleri ve Prognoz: t(X;18)(p11.2;q11.2) translokasyonu ile karakterizedir. SS18-SSX1
füzyonlu hastalar daha çok glandüler (bifazik) morfolojide olabilir. SS18-SSX4 veya SS18L1-SSX1
füzyonlu olgular plevrada henüz tanımlanmamıştır. Agresif gidişlidir ve ortalama sağ kalım yaklaşık iki yıldır.
SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR
Primer plevral tümörlerin %5inden azını oluşturan, plevranın soliter fibröz tümörleri, farklı
biyolojik davranışa sahip, belirgin vasküler dallanmalar ile karakterli nadir fibroblastik tümörlerdir.
Morfolojik olarak akciğer ve diğer lokalizasyonlarda görülenler ile benzer özellikler içerirler. Her
yaşta görülebilmelerine rağmen 6 ve 7. dekadlarda ortaya çıkarlar ve her iki cinste de eşit sıklıkta
görülürler. Herhangi bir etyolojik ajan tanımlanmamış olup asbest maruziyeti ile ilşkisi de gösterilememiştir.
Klinik özellikler: Olguların %10 u malign özellikler taşımasına rağmen, genel olarak yavaş büyüyen benign özellikte tümörlerdir. Pek çoğu asemptomatik olmasına rağmen bir kısmı öksürük,
dispne, göğüs ağrısı, parmaklarda çomaklaşma ve hipoglisemi ile gelebilir. Radyolojik olarak plevra tabanlı, iyi sınırlı plevral kitlelerdir. Lokalizasyon olarak VP dan köken alır ancak plevral kavite
boyunca yayılım gösterebilirler.
Patolojik özellikler: Makroskopik olarak; soliter veya multipl, iyi sınırlı solid gri-beyaz renkli, kesid yüzeyi girdapsı yapılar içeren, sıklıkla pedinküllü ve genellikle 10 cm çapı geçen kitlelerdir.
Kist, hemoraji, kalsifikasyon ve nekroz içerebilirler. Sitolojik olarak; ince iğne aspirasyonu sırasında
elde edilen hücre bloklarına immünhistokimyasal boya uygulanması ile tanısı mümkündür fakat
son zamanlarda kor biyopsi tercih edilmektedir. Mikroskobik olarak: tipik olarak değişik sellülerite
gösteren, fibroblast benzeri iğsi hücrlerden oluşmuş, “paternsiz” patern, değişen oranda stromal
hyalinozis ve farklı çap ve miktarlarda hemanjioperisotom- benzeri dallanma gösteren damarlar ile
karakterlidir. Sık olarak perivasküler hyalinizasyon gösterir. Hücreler belirsiz sınırlı dar sitoplazmaya sahip, iğsi nükleusludur. Sınırlı alanlarda stariform ve fasiküler yapılanma oluşturabilirler.
Nadiren stromada belirgin mikzoid değişiklikler görülebilir. Mitoz <3/ 2mm². Malign formları daha
sellülerdir ve >4/ 2 mm²mitoz vardır. Sitolojik atipi belirsizdir ve nekroz nadirdir. Malign soliter
fibröz tümörün nadir örneklerinde dedifferansiasyon görülebilir. Olguların çoğunda tümöral hücreler CD34, Bcl2 ve CD99 pozitifliği göstermesine rağmen bu nonspesifik bir bulgu olup tanıda
yardımcı değildir. Olguların %95 de STAT6 pozitifliği vardır ve bu çok daha spesifik bir bulgudur
(31).
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Ayırıcı tanı: Soliter fibröz tümörler sinovyal sarkom, sarkomatoid mezotelyoma, sinir kılıfı tümörü, tip A timoma ile karışabilir ve bunlar ile ayırıcı tanısında immünhistokimya yardımcıdır.
Genetik özellikleri ve Prognoz: Soliter fibröz tümör karakteristik olarak NAB2-STAT6 gen füzyonu içerir ve konvansiyonel karyotipleme ile tespit edilemez. STAT6 nın immünhistokimyasal overekspresyonu tanısaldır. Olguların %10 da lokal nüks, %5-10 da metastaz görülür. Mitozun her 2
mm².de 4 ten fazla olması agresif davranışın göstergesidir. Tümör çapı, sitolojik atipi ve nekrozun
prediktif değeri daha azdır. Benign görünümlü izole tümör hücrelerinin varlığı metastaza sebep
olabilir (32).
DEZMOİD TİP FİBROMATOZİS
Lokal agresif, fakat metastaz yapmayan miyofibroblastik tümördür. Tipik olarak derin yumuşak
dokudan köken alır ve CTNNB1 gen mutasyonu gösterir. Primer olarak plevradan gelişen dezmoidtip fibromatozis nadirdir, sıklıkla yetişkinlerde ve her iki cinste eşit sıklıkta görülür. Diğer lokalizasyonlarında olduğu gibi bazı olgular daha önce geçirilmiş travmalar ile ilişkili olabilir. Bu tümörlerin
Familayal adenomatöz polipozis (Gardner Sendromu) ile birlikteliği tanımlanmış, fakat plevral lokalizasyonlu olanlarda yeterli dökümente edilmemiştir. Spesifik radyolojik bulguları yoktur.
Patolojik özellikler: Makroskopik olarak derinde lokalize, sıklıkla göğüs duvarının yumuşak dokusuna uzanan, büyük çaplı kitle lezyonlardır. Bazıları polipoid olup kesit yüzeyi, beyaz renkli
trabeküler görünümlü ve sert kıvamlıdır. Nekroz bulunmaz. Mikroskobik olarak, kollajenöz/hyalinize stromada dağılım gösteren sitolojik olarak uniform çap ve şekilde ki fibroblastik/miyofibroblastik hücrelerin oluşturduğu fasiküllerilerden meydana gelir. Mitotik oran değişkendir. Olguların çoğunda fokal düz kas aktini veya kas-spesifik aktin pozitif olup, CD34 ve desmin genellikle negatiftir. Olguların %70-75 inde β-katenin ile nükleer pozitiflik vardır (33). Düzenli
fasiküler yapısal özelliğin varlığı ve STAT6 için negatiflik soliter fibröz tümörden ayırıcı tanısında
önemlidir.
Genetik özellik ve Prognoz: Olguların %85 inde CTNNB1 mutasyonu vardır ve bu mutasyonun
prognostik önemi belirsizdir. Familayal adenomatoz polipozis ile birlikte olan olgularda APC geninin inaktive mutasyonları görülür.
Olguların %20-25 i lokal nüks gösterir fakat nüksü öngören herhangi bir histolojik özellik tanımlanmamıştır.
KALSİFİYE FİBRÖZ TÜMÖR
VP dan gelişen, hücreden fakir kollojenize fibröz doku, kronik inflamasyon, psammomatöz veya
distrofik kalsifikasyonlar ile karakterli benign tümördür. Plevra lokalizasyonlu olanlar özellikle 25-55
yaş arası kadınlarda sıktır. Toraks dışında lokalize olanlarda ailesel yatkınlık tanımlanmıştır.
Klinik: Nonspesifiktir. Radyolojik olarak tek veya multipl plevra tabanlı kalsifikasyon içermeyen, iyi sınırlı plevraya sınırlı nodüler kitleler. Nadiren yaygın ve bilateral olabilir.
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Patolojik özellikler: Makroskopik olarak; iyi sınırlı, kapsülsüz, solid, sert kıvamlı ve ortalama 5
cm dir. Mikroskobik olarak; komşu yapıları içerisinde hapsedebilen, iyi sınırlı ancak kapsülsüz
tümörlerdir. Seyrek lenfoplazmositer infiltrasyon içeren, belirgin kollajenize stroma içerisinde dağılmış fibroblast benzeri hücrelerden ve kalsifikasyon alanlarından oluşur. İmmünhistokimyasal
olarak hücreler CD34 ile pozitif boyanabilmelerine karşın β-katenin ve ALK1 ile negatiftir. Ayırıcı
tanıda yer alan inflamatuvar miyofibroblastik tümör ve soliter fibröz tümör, daha sellüler olup
inflamatuvar miyofibroblastik tümörde fasiküler patern var iken soliter fibröz tümörün “paternsiz”
paterni ve dallanmalar göstren vasküler yapısı tanıda yardımcıdır.
Genetik özellikler ve Prognoz: Nadiren ailesel yatkınlık tanımlanmasına rağmen bunlar ile ilgili
moleküler genetik veriler yoktur. Olguların %10-15 i lokal nüks gösterebilir ancak metastaz yapmazlar.
DEZMOPLASTİK YUVARLAK HÜCRELİ TÜMÖR
EWSR1-WT1 gen füzyonu ve polifenotipik diferansiasyon gösteren, yuvarlak hücre morfolojisinde hücrelerden oluşmuş malign mezankimal tümörlerdir. Plevral lokalizasyonlu olanlar çok
nadir olup genellikle ilk dekatta ve genç adültlerde ve özellikle erkeklerde sık görülür. Klinik olarak göğüs ağrısı ve effüzyon ile gelebilir.
Patolojik özellikler: Makroskopik olarak kesit yüzeyi, nekroz ve hemoraji alanları içeren gribeyaz renkli, sert kıvamlı, genellikle plevra tabanlı, multipl nodüller şeklinde olup alttaki akciğer
parankimini hapseder ve mediastene yayılabilir. Bilateral plevral tutulum ve akciğer parankimine
metastaz sıktır. Sitolojik olarak; kötü diferansiye, küçük, yuvarlakmmalign hücrelerden oluşmuş
kümeler ve buna eşlik eden dezmoplastik stromal hücreler görülür. Mikroskobik olarak, tümör
damardan zengin, dezmoplastik stroma içerisinde, küçük, yuvarlak uniform çap ve şekildeki tümöral hücrelerden oluşmuş değişen çap ve şekilde, keskin sınırlı, adacıklar ile karakterlidir. Tümör
hücreleri hiperkromatik nükleuslu, dar sitoplazmalı ve belirsiz sitoplazmik sınırlıdır. Tümöral hücrelerde intrasitoplazmik eozinofilik rabdoid inklüzyonlar olabilir. Mitoz ve tek hücre nekrozu sıktır.
Tipik immünfenotip olarak, keratin, EMA, desmin (perinükleer dot şeklinde), WT 1, NSE pozitifliği
gösterir. Myogenin ve MyoD1 negatiftir.
Ayırıcı tanı: Radyolojik ve makroskopik özellikleri gözönünde tutulduğunda en önemli ayırıcı
tanısı MM dır. Mikroskopik olarak ise ayırıcı tanıda lenfoma, nöroblastom, rhabdomyosarkom,
Ewing sarkomu/ primitif nöroektodermal tümör düşünülmelidir.
Genetik özellikler ve Prognoz: Bütün olgularda EWSR1-WT1 gen füzyonu tanısal özelliktir. Abdominal lokalizasyonlu olanlara benzer şekilde, başlangıçta kemosensitif olmasına rağmen çoğu
olgu iki yıl içerisinde kaybedilir.
SEKONDER PLEVRAL TÜMÖRLER
Malign tümörü olan hstalarda plevraya metastaz sıktır. Plevraya metastaz yapan en sık tümörler, meme, akciğer, over, mide ve alt gastrointestinal sistem adenokarsinomları, böbrek karsinomları, lenfoma, çeşitli sarkomlar ve melanomdur. Olguların büyük çoğunluğunda primer odak tespit
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edilemeyebilir. Meme karsinomları genellikle etkilenen memenin altında ki PP yı tutar iken, akciğer
adenokarsinomları direk yayılım veya lenfatik permeasyon ile VP yı tutar. Kaynak hangisi olursa
olsun kan yoluyla olan metastazlar genellikle multifokaldir ve sıklıkla toraksın alt yarısındadır.
Akciğerin bazı adenokarsinomları ve nadirende skuamöz hücreli karsinomları plevral yüzey üzerinde mezotelyomaya benzer yayılım gösterebilirler ve onların akciğerden köken aldıklarını tespit
etmek güç olabilir. Plevranın metastatik adenokarsinomları ile epiteloid MMlarını ayırt etmekte,
müsin boyaları, immünhistokimya ve elektronmikroskopik inceleme önemlidir. Timomaların plevraya yayılımı tanı güçlüğü oluşturmaz. Bunların lobulasyon özellikleri, selllüleriteleri ve epitel
komponentinin keratin ile pozitifliği plevral lenfomalardan ayırt edilmelerinde yardımcıdır. Bazı
tümörlerin ayırıcı tanısında ise spesifik belirleyiciler kullanılabilir. Örneğin meme için ER, GCDFP
15, mammoglobülin, akciğer için TTF1 ve Napsin A, melanom için melan A ve HMB45 gibi
(17,18,27).
PLEVRAL SPLENOZİS
Bu organın travmatik rüptüründen sonra splenik doku fragmanlarının plevraya implantasyonu sonucu oluşur. Bu implantasyonlar genellikle periton yüzeyinde olmakla birlikte diyafragmada
yırtık var ise torasik splenozis ortaya çıkabilir. Bu sıklıkla sol plevral kavite veya perikardiumu
etkileyebilir. Splenozis akciğer veya göğüs boşluğunun sağ yarısında tanımlanmamıştır. Bu durum
ilk kez 1937 de otopside tesadüfen tanımlanmış ve 1994 yılına kadar 22 olgu bildirilmiştir. Travma
ve torasik splenozis arasında ki interval ortalama 20 yıldır. Olgular genellikle asemptomatiktir.
İmplantlar büyük kitleler oluşturabilir ve radyolojik incelemelerde insidental olarak bulunabilir.
Tanısı ancak kitlenin eksizyonundana sonraki mikroskobik inceleme ile mümkündür. Normal dalak dokusunun komponentlerini içerir (17).
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II. BÖLÜM
PLEVRAL HASTALIKLAR

PLEVRA HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK
GÖRÜNTÜLEMENİN ESASLARI
Dr. Halil Çaylak, Prof. Dr. Cesur Gümüş
Plevra ve göğüs duvarının değerlendirilmesinde göğüs radyografisi ilk başvurulan görüntüleme yöntemidir. Ucuz ve hızlı olması, hasta başında uygulanabilir olması öne çıkan avantajlarıdır.
Ancak görüntülemenin uygun teknikte ve hastaya doğru pozisyon verilerek yapılması gerekmektedir. Diğer kullanılan yöntemler Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrasonografi (US) ve Manyetik
Rezonans görüntülemedir (MRG).
Akciğer parankimini, hava yollarını, ana damarları, plevra ve göğüs duvarının anatomik yapılarını mükemmel çözünürlükte göstermesi, çekimlerin çok kısa sürmesi, karmaşık planlama veya postprosesleme gerektirmemesi nedeniyle BT, akciğer parankimi ve plevra görüntülemesinde altın standart olan bir yöntemdir. Plevra hastalıklarının tanısında 5 mm kalınlığında BT kesitleri genellikle
yeterlidir. Ancak asbestoz ile ilişkili plevral plakların değerlendirilmesinde ince kesitler daha avantajlıdır. BT ile lezyonun dansitesine bakılarak sıvı ya da yağ içeren lezyonlarda ayırıcı tanıya katkıda
bulunabilir. İntravenöz kontrast madde kullanımı plevral-parankimal hastalığın değerlendirilmesinde
faydalıdır. Plevra lezyonu lokal olsa bile BT incelemesi sadece lezyona yönelik olmamalı, eşlik edebilecek anormalliklerin saptanabilmesi açısından toraks tümüyle görüntülenmelidir (1).
US’nin temel avantajları; kolay ulaşılması ve ucuz bir tetkik olması, X ışını kullanılmaması,
hasta başında görüntülemeye izin vermesi, invaziv işlemlere rehberlik yapabilmesi, elastografi
özelliği ve gelişen teknoloji ile yüksek çözünürlükte gri skala görüntü elde edilebilmesidir. US kullanıcı bağımlı olması bir dezavantaj olarak kabul edilir, çünkü kullanan kişinin tecrübesi tetkikin
duyarlılık ve özgüllüğünü etkilemektedir. Plevranın ultrasonografik muayenesinde 3,5-13.5 MHz’
lik konveks ya da lineer problar kullanılmalıdır. Kostalar arasından yapılan düşük frekanslı incelemede plevra ile akciğer parankimi kolaylıkla ayırt edilebilir. Mediastinal plevranın değerlendirilmesi teknik nedenlerden dolayı zordur (2).
MRG; plevral hastalıkların benign-malign ayırımında diğerler modalitelerden üstündür. Yumuşak doku çözünürlüğü yüksektir ve dokulardaki suyun hareketinden difüzyon bilgisi sağlamaktadır. Ayrıca radyasyon içermez. Primer veya sekonder plevral malignitelerde özellikle de mezotelyomada, tümörün rezektabilitesinin tespit edilmesinde etkili biçimde kullanılabilir. Tümörün göğüs
duvarına, diyafragmaya, kalp ve ana damarlara, hava yollarına ve diğer kritik organlara invazyonunun tespitinde diğer modalitelerden üstündür. Bu özellikleri ile lezyonlara yapılacak cerrahi
müdahalenin planlanmasında ve tedavi sonrası kontrollerde etkin şekilde kullanılabilir. Her ne
kadar BT plevral hastalıklarda altın standart olsa da MRG yardımcı ve tamamlayıcı rolü ile hastalıkların tanısında kullanılır (3).
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PLEVRAL KALINLAŞMA
Enfektif veya enfektif olmayan enflamasyonlarda, hemotoraksta, torakotomi, plörodezis ve radyoterapi sonrası, asbestoz ve ilaç ile ilişkili durumlarda lokal veya diffüz plevral kalınlaşma izlenebilir. Tek taraflı yoğun kalsifikasyonun eşlik ettiği plevral kalınlaşmaya eğer daha önceden parankimal
bir hastalık öyküsü varsa ayırıcı tanıda tüberküloz veya ampiyem düşünülmelidir (Resim 1-A ve B).
Herhangi bir neden gösterilemeyen plevral kalınlaşmalara kriptojenik fibröz plevrit denir.

Resim 1: A) Radyografide tüberküloz geçirmiş bir hastanın sağ akciğer apeksinde kavitesi ve çevresinde
düzensiz plevral kalınlaşma izlenmekte B) Aynı hastaya ait BT kesitinde düzensiz plevral kalınlaşma ve
kalsifikasyon izlenmekte
Plevra kalınlaşmaları sıklıkla diffüz olup kostal yüzeyde görülür. Diffüz plevra kalınlaşmaları
için fibrotoraks tanımı kullanılır. Mediastinal plevra tutulumu diffüz plevral fibroz durumlarında
bile ender görülür. Bu özellik benign ve malign plevra kalınlaşmalarının ayırıcı tanısında anlamlıdır. Tek başına mediastinal plevra kalınlaşma genellikle malignitelerde görülür (1). Mesleki veya
çevresel akciğer hastalıklarında parankimal tutulum her zaman olur. Bunların içinden sadece asbest
tozu plevral tutulum yaparak benign ve malign plevral hastalıklara neden olmaktadır. Asbest maruziyeti plevral plak, viseral plevrada diffüz kalınlaşma, plevral efüzyon ve malign mezotelyomaya
neden olabilir. Asbest ile ilişkili plevral kalınlaşmalar genellikle bilateraldir.
Plevral Plak
Parietal plevrada, genelde bilateral, kostal yüz ve diyafragma kubbesinde yerleşmiş, makroskopik olarak fildişi renginde olan fokal kalınlaşmalardır. Asbest kullanılan sektördeki işçilerde
görülme sıklığı %20’lere kadar çıkmaktadır. Asbest maruziyeti başlangıcından itibaren ortalama 20
yılda ortaya çıkar. Plevral plaklar genellikle asemptomatiktir (4).
Radyografi bulguları: Posteroanterior akciğer radyogramında, göğüs duvarı lateralinde 6 ve 9. kotlar arasında veya diyafragma kubbesinde yerleşmiş fokal plevral kalınlaşma şeklinde görülür. Göğüs
duvarı anteriorundaki plevral plaklar ise geniş bulanık dansiteler şeklinde izlenir (Resim 2-A) (4).
BT Bulguları: Plevral plakların tespitinde radyogramlara gore daha duyarlıdır. Plevrada solid doku atenüasyonunda fokal kalınlaşmalar olarak izlenir. Kalsifikasyon içerebilir (Resim 2-A ve B). Plevranın paraspinal bölgesindeki plaklar BT ile kolayca tespit edilebilir. Ancak bazen interkostal damar-
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lar ile karışabilir. Düzenli aralıklarla görülmesi, plevra ile damarlar arasında ekstraplevral yağ planının izlenmesi intercostal ven lehine iken kalsifikasyon görülmesi plak lehine değerlendirilir (4).

Resim 2: A) Aynı hastaya ait PA akciğer grafisinde yaygın plevral kalsifikasyonlar B ve C) Asbest maruziyeti öyküsü olan bir hastada farklı seviyelerden BT görüntülerinde kalsifiye-non kalsifiye plevral
plaklar
Diffüz plevral kalınlaşma
Viseral plevrada spesifik olmayan fibröz kalınlaşmaya denir. Patolojik olarak inflamatuar hücreler içeren kollajen ağlardan meydana gelirler. Genellikle benign plevral efüzyonla beraber görülür. Asbest maruziyeti başlangıcından itibaren ortalama 10 yılda ortaya çıkar (4).
Radyografi Bulguları: Alt kostaların iç yüzeyinde, göğüs duvarının en az ¼’ünde görülen, düzgün kesintisiz plevral kalınlaşma şeklinde izlenir.
BT Bulguları: BT incelemede diffüz plevra kalınlaşma, göğüs duvarı ile akciğer yüzeyinde yumuşak doku tabakası şeklinde izlenir (1). Plevral plaktan farklı olarak kalınlaşan viseral plevraya
komşu akciğer parankiminde genellikle parankimal bant ve round atelektazi alanları vardır. Parankimal bantlar genellikle 2-5 cm uzunlukta olurlar ve plevral kalınlaşmadan başlayarak akciğer parankimine uzanırlar. Round atelektaziler plevral kalınlaşmaya hemen her zaman eşlik ederler ve
genellikle lingula orta lob ve alt loblarda izlenirler (4). Normalde görülemeyen ekstraplevral yağlı
doku kronik plevra hastalıklarında, ampiyemde kalınlaşır (1) (Resim 3).

Resim 3: Asbest maruziyeti olan
kadın hastada bilateral plevral kalınlaşma ve efüzyon (kıvrık beyaz oklar),
plevradan akciğer parankimine uzanan parankimal bantlar ve round
atelektaziler (beyaz düz oklar), sağ
ekstraplevral yağ planında kalınlaşma
(kıvrık siyah oklar) izlenmekte.
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Ultrasonografi bulguları: Plevral plaklar ultrasonda 2 mm’den daha kalın hipoekoik ellipsoid
lezyonlar şeklinde izlenir. Renkli Doppler modunda hipovasküler görünümdedirler. Tüberküloz
veya ampiyeme sekonder gelişen plevral kalınlaşmalarda kalsifikasyon gelişebilir. Bu durum ultrasonda posterior akustik gölgelenmeye neden olan hiperekojeniteler şeklinde izlenir. Plevral kalınlaşmanın bir başka nedeni de plevrittir. Plevra yapraklarının düzensiz kalınlaşması, plevrada yer
yer devamsızlıklar, plevraya komşu parankimde konsolidasyon (2 cm’den az) ve parietal veya bazal plevral efüzyon, plevritin ultrason bulguları arasındadır (2).
MRG Bulguları: Asbestoziste görülen bilateral plevral kalınlaşma, T1A ve T2A sekanslarda düşük sinyalli izlenir. İntravenöz Gadolinyum sonrası kontrastlanma ya çok az izlenir veya hiç izlenmez. Ekstraplevral yağ hipertrofisi, az miktardaki plevral efüzyon ve diffüz plevral kalınlaşma MR
Görüntüleme ile kolayca ayırt edilebilir. Difüzyon ağırlıklı Görüntüleme (DAG) ve Kontrastlı MR
Görüntüleme birlikte kullanılarak benign plevral kalınlaşmayı, malign dejenerasyondan ayırmak
mümkündür (3).
Göğüs duvarıyla ilişkili bazı görünümler ve normal anatomik yapılar fokal veya diffüz plevral
kalınlaşma ile karışabilir;
a. Apikal Plevral Kep
Göğüs radyografilerinde, akciğer apekslerinde tek ya da iki taraflı, birinci ve ikinci kosta konkaviteleri üzerinde izlenen, genellikle homojen, düzensiz konturlu opasiteler sıklıkla görülür.
‚Apikal kep‛ olarak tanımlanan bu bulgu akciğer apeksinde nonspesifik fibroza bağlı gelişir ve
kalınlığı genellikle 5 mm’ yi geçmez (Resim 4). Apekslerde tanımlanan ve yaş ilerledikçe belirginleşen bu subplevral skar dokusunun ayırıcı tanısında granülamatoz (tüberküloz, mantar) ve nongranülomatoz enfeksiyonlar, radyoterapi sonrası gelişen plörit, ekstraplevral hematoma, mediastinal lipomatosis, plevral ve ekstraplevral tümörler , pankoast tümörü yer alır (Resim 5 A-B) (1).

Resim 4: Yaşlı bir hastaya ait radyografide her iki apekste düzensiz plevral kalınlaşma (plevral kep)
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Resim 5: A) Radyografide sağ akciğer apeksinde tek taraflı apikal kep benzeri kalınlaşma izlenmekte
B) Aynı hastanın BT görüntüsünde bu lezyonun apikal kep değil ekstraplevral bir tumor olduğu anlaşıldı.
b. Normal ekstraplevral yağ planı
Normal ekstraplevral yağ planı dört ile sekizinci kostalar arasında, posterolateralde en belirgin
hale gelir ve birkaç milimetre kalınlığa ulaşır. Tipik olarak simetrik, düzgün yüzeyli, düşük atenüasyonlu kalınlaşmaya kostofrenik açıda herhangi bir kapanma eşlik etmez. Bu özellikleri ile plevral
efüzyondan ve plevral kalınlaşmadan ayrılır (5).
c. Subkostal ve Transversus Torasis Kasları
Direkt grafide görülmeyen bu kaslar BT de 1-2 mm kalınlığında izlenebilirler. Subkostalis kası
göğüs duvarı posteriorunda kalp seviyesinde bir veya iki kosta iç yüzeyinde izlenebilir. Transversus torasis kası ise göğüs duvarı anteriorunda kalp hizasında kostaların iç yüzeylerinden sternum
veya ksifoid prosese uzanırlar (Resim 6-A). Bilateral, düzgün yüzeyli ve hep aynı kalınlıkta olmaları ile plevral kalınlaşmalardan ayırt edilebilir (5).
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d. Paravertebral İnterkostal Venler
Direkt grafide görülmezler. BT’de bazı normal insanlarda paravertebral plevral kalınlaşmayı
taklit edebilirler. Kontrastlı incelemede bu yapıların azigos ve hemiazigos venler ile devamlılığı,
ayrım yapmak için yeterlidir (Resim 6-B) (5).
PLEVRAL EFÜZYON
Plevral sıvının üretimi ile emilimi bir denge içerisindedir. 0.01 mL/kg/s plevral sıvı üretilirken
aynı oranda da emilim gerçekleşir. Plevral sıvının üretimi ve emiliminde parietal plevranın rolü
viseral plevraya göre daha belirgindir. Bunda parietal plevradaki damarların plevral boşluğa daha
yakın olması, lenfatik sistemin viseral plevraya gore daha gelişmiş olması gösterilmektedir (6). Üretimde artış veya emilimde azalma plevral boşlukta sıvı birikmesine yol açar. Plevral patoloji ve
beraberinde kapiller geçirgenlikte artış eksüdatif karektede efüzyona neden olur. Eksüdatif efüzyonun protein içeriği fazladır. Transuda karekterinde efüzyon, plevral sıvının üretimi ile emilimi arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşur. Transüda da akciğer ve plevrada patolojik değişiklik
yoktur. Transüda ve eksüdanın birbirinden ayırt edilmesi ayırıcı tanının yapılabilmesi ve hasta
tedavisinin planlanması için önemlidir. BT’de eksüda (7-17 HU) transüdaya (10-12.5) gore daha
yüksek dansiteye sahip görülse de 10-20 HU aralığında hem transuda ve hem eksüda karekterinde
efüzyon izlenebilir. Plevral kontrastlanmanın izlenmesi efüzyonun eksüda karekterinde olduğunu
gösterir. Ancak nadiren bazı transüdalarda da plevral kontrastlanma izlenebilir.
Radyografi Bulguları: Plevra sıvılarının radyolojik görünümü tetkik esnasında hastanın pozisyonuna, sıvının serbest ya da loküle olmasına ve miktarına göre değişir. Ayakta çekilen akciğer
radyografisinde plevral sıvı plevral boşluğun en alt kısmı olan kostofrenik sinus ve subpulmonik
bölgede toplanır (5). Lateral dekubitus radyografileri, plevral sıvının saptanmasında posteroanterior (PA) ve lateral göğüs radyografilerinden daha duyarlıdır. PA grafilerde lateral kostofrenik sinüste küntleşmenin görülebilmesi için en az 175 mL sıvının birikmesi gereklidir (1). Ancak 500
ml’ye kadar plevral efüzyonların hiç küntleşme yapmayabileceği de gösterilmiştir (5). Lateral radyografide kostofrenik açının künteşmesi için en az 75 ml sıvı gereklidir. Lateral dekubitis radyografisinde ise 10 mL kadar az bir sıvı birikimi dahi tespit edilebilir. Sıvı miktarı arttıkça lateralde akciğer parankimi ile göğüs duvarı birbirinden ayrılır. Medialde bu ayrılma daha az belirgindir. Çünkü
akciğer hilusu ve inferior pulmoner ligaman akciğerleri sabitler ve medialde daha az sıvı birikir.
Sıvı miktarı daha da artarsa sıvının olduğu seviyede tipik ‚meniskus işareti‛ oluşur (Resim 7-A).
Sıvı major fissüre uzandığında PA radyografide akciğerin medialinde keskin konturlu, düzgün,
konkav bir çizgi izlenir. Plevral sıvı komşu akciğer parankiminde kompresyon atelektazilerine yol
açabilir. Plevra sıvısı masif olduğunda ise aynı taraf akciğerde kollaps gelişir (1). Plevra sıvısı bazen
plevral boşlukta yaygın olmayıp çok miktarda olsa bile akciğerin inferior yüzeyi ile diyafram arasında birikir. Subpulmoner sıvının varlığı radyografide bazı ipuçları ile tespit edilebilir. Aynı taraf
diafragma yükselmiş gibi görülür (psödodiafragmatik kontur). Ayrıca diafragmanın en yüksek
noktası orta hatta olması gerekirken daha lateralde izlenir. Kostofrenik sinüsler genelikle küntleşmiştir. Sol taraftaki subpulmoner sıvılarda, diafragma ile midenin hava cebi arasındaki mesafe 2
cm’ den fazladır. Pulmoner vasküler yapılar, normalde diafragma konturunun arkasında izlenebilirler. Subpulmoner sıvının oluşturduğu ‚psödodiafragmatik kontur‛un arkasında vasküler yapılar
seçilemez. Subpulmoner sıvı tanısını desteklemek için lateral dekübitus grafileri alınır. Sıvının po-
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zisyon ile yer değiştirdiği gösterilebilir. Supin pozisyonda çekilen radyografide plevral efüzyonu
göstermek daha zordur. Bir hemitoraksta simetriğine gore yoğunluk artışı, lateral kostofrenik açının küntleşmesi, hemidiyafragmanın zor seçilmesi, paravertebral çizginin kalınlaşması ve aşırı sıvı
olduğu zaman apikal kepin görülmesi supin pozisyonda hemitoraksta plevral efüzyon tanısında
kullanılabilecek işaretlerdir. Lateral dekübit radyografilerde akciğerin göğüs duvarından daha kolay ayırt edilebilmesi plevral efüzyon varlığını saptamada kullanılır.

Resim 7: A) Akciğer radyografisinde solda menisküs işaretinin izlendiği belirgin plevral efüzyon
B) Aynı hastanın BT görüntüsünde solda akciğerin alt lobunda atelektaziye neden olan transüda karakterde efüzyon izlenmekte
BT bulguları: Kontrastsız BT’de plevral efüzyon, sıvı dansitesinde düşük atenüasyonlu koleksiyon şeklinde izlenir (Resim 7-B). Kontrastlı BT az miktardaki plevral efüzyonu plevral kalınlaşmadan ayırmak için kullanılabilir. Efüzyon miktarı arttıkça akciğer hacim olarak küçülür ancak şeklini
korur. Bu yüzden efüzyonlar kresenterik şekilli olurlar.
Ultrasonografi bulguları: Radyografide tespit edilemeyen çok az miktardaki plevral efüzyon dahi ultrasonografik olarak tespit edilebilir. Ultrasonda, plevral efüzyon ekojenite ve yapısal özellik
olarak dört gruba ayrılır. Anekoik, septasız kompleks, septalı kompleks ve homojen hiperekoik.
Transüda karekterinde efüzyon ultrasonda anekoik, septasyon içermeyen serbest sıvı görünümündedir. Ancak ultrasonda anekoik görünümlü eksüdalar da olabilir. Eksudatif efüzyon; protein, fibrin, enflamatuar ve kan hücreleri içerir ve ultrasonda septasız kompleks, ekojenik, septalı kompleks
özellikle izlenebilir. Ampiyem, şilotoraks ve hemotoraks ultrasonda ekojen sıvı görünümündedir
(2). Eksudaya eşlik eden plevral kalınlaşma ve plevral nodüller izlenebilir.
MR Görüntüleme Bulguları: Plevral efüzyon, T1A sekansında hipointens, T2A sekansında hiperintens izlenir. Konvansiyonel sekanslarda eksüda-transüda ayırımı yapılamaz. IV Gadolinyum
enjeksiyonu sonrası T1A MR Görüntülerde plevral kontrastlanma, eksüdayı transüdadan ayırmada
kullanılabilir. Ayrıca Görünür Difüzyon Katsayısı (ADC)’ nın transüda ve eksüda ayırımında kullanılabileceği gösterilmiştir (3). Ancak bu iki yöntemin de tanı değeri kısıtlıdır. Şilotoraksta, embolizasyon öncesi torasik kanalın tespiti MR görüntüleri ile rahatlıkla yapılabilir. Hemotoraksın görüntülenmesi, akut ve kronik faz ayırımı da yine bu teknikle mümkündür (3).
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Plevral efüzyon ve Asit Ayırımı
Kostofrenik ve subpulmonik efüzyon bazen perihepatik ve perisplenik asit ile karıştırılabilir.
Ayrım yapmak için birkaç ipucu vardır (Resim 8 A-B) (Tablo 1).
Tablo 1: Plevral efüzyon-asit ayrımında kullanılabilecek ipuçları.
Diyafragmanın açık bir şekilde görülebildiği durumlarda sıvının lokalizasyonu ayırıcı tanıyı
sağlar; periferdeki plevral sıvı, santraldeki peritoneal sıvıdır. (Resim 8-A)
Diyafragma kruslarının öne itilmesi sıvının plevral boşlukta olduğunu gösterir.
Sıvı ile karaciğer konturu arasındaki sınır keskin değil bulanık ise sıvı plevral boşluktadır.
(Resim 8-B)
Sıvının karaciğerin çıplak alanı (‚bare area‛) sınırında durması peritoneal olduğunu gösterir.
Çıplak alan, karaciğerin peritonla kaplı olmayan doğrudan diyafragma ile temas eden yüzeyine verilen isimdir.

Resim 8: A) Hem plevral efüzyonu hem de asiti olan hastanın BT görüntüsünde karaciğer sağında sıvıyı iki kompartmana ayıran diyafragma izlenmekte. Periferdeki sıvı plevral efüzyonu işaret eder B) Plevral efüzyonu ve asiti olan bir başka hastada farklı seviyelerden BT kesitleri. Soldaki görüntüde sıvı ile karaciğer arasında keskin bir sınırın olmaması plevral efüzyon lehinedir. Sağdaki görüntüde ise sıvı ile karaciğer net bir şekilde ayırt edilebilmekte olup asit lehine düşündürür.
Loküle sıvı koleksiyonları
Genellikle, proteinden zengin eksüdatif karekterde sıvının plevral zarlardaki yapışıklıklar ile
sınırlanmış loküle efüzyonlardır.
Radyografik bulgular: Loküle plevral efüzyonun görüntüsü lokalizasyonuna ve radyografik projeksiyonuna gore farklılık gösterir. Örneğin lateral plevrada bulunan bir loküle efüzyon, frontal
radyografide keskin sınırlı izlenirken, lateral grafide sınırları net seçilemez. Sıvı fissür içinde loküle
ise PA radyografilerde yuvarlak veya oval şekilli, düzgün konturlu ve homojen bir kitle görünümündedir. Kalp yetersizliğine bağlı ankiste plevral sıvılar gelişebilir. Yapılan tedavi ile bu kitle
görünümü kısa sürede kaybolduğundan bu görünüm ‚fantom tümörü‛ olarak isimlendirilmiştir
(Resim 9-A) Lateral radyografiler ile fissür içinde loküle sıvı tanısını koymak daha kolaydır (7).
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BT bulguları: Loküle sıvı koleksiyonu BT’de sıvı dansitesinde eliptik veya lentiküler şekil ve
dependan olamayan yerleşim (anteriorda veya lateralde yerleşmesi) gösterir. Major veya minor
fissürde yerleşen loküle sıvıların tanımlanması da BT ile kolayca yapılabilir (Resim 9-B).

Resim 9: A) Akciğer radyografisinde sağ akciğer orta zonda düzgün sınırlı ve homujen büyük boyutlu
bir radyoopasite izliniyor. B) Aynı hastanın BT görüntüsünde sağ major fissürde yerleşmiş sıvı dansitesinde koleksiyon (fantom tumörü) izlenmekte
Şilotoraks
Şilöz efüzyon veya şilotoraks, yağ asiti ve proteinden zengin kolesterol açısından fakir intestinal lenf sıvısından oluşur. Şilotoraks oluşturan nedenler arasında en sık iki neden torasik lenf kanalının tümöral obstrüksiyonu (%50) ve torasik kanalın tahrip olmasıdır (%20). Her gün yaklaşık 2L
lenf sıvısı intestinal yapılardan torasik kanal üzerinden dolaşıma katılır. Şilöz efüzyon az veya aşırı
miktarda olabilir. Tek taraflı veya bilateral olabilir. Şilotoraksın içeriğinde yağ asitleri kadar protein
de bulunduğundan BT’de suya yakın bir atenüasyon gösterir. Nadiren 0 HU’nun altına düşer (Resim 10). Psödoşilotoraks, şiloz efüzyon yerine kolesterol içerir. Kronik inflamatuar hastalıklarda
(tüberküloz veya romatoid artitit) görülür ve kronik bir süreçtir.

Resim 10: Künt batın travması sonrası
gelişen sol şilotoraks (HU -30)

Hemotoraks
Plevral efüzyon, kan hemotokrit değerinin %50’sinden daha fazla hemotokrit içerirse hemotoraks diye adlandırılır (5). BT’de yüksek atenüasyonlu (genellikle 50 HU üzeri) sıvı sıvı seviyelenme-
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si, yoğun heterojen pıhtılar içeren koleksiyon olarak görülür (Resim 11). Genellikle travma sonucu
oluşur. Hemotoraks iyileşirken plevral fibrozis ve kalsifikasyona neden olur.

Resim 11: Travma sonrası sağ hemitoraksta
yumuşak doku (kan) dansitesinde hemotoraks
Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyem
Pnömonisi olan hastaların yaklaşı %40’ında plevral sıvı birikimi olur. Parapnömonik efüzyonlar üç aşamadan oluşur. Eksüdatif evre, fibropürülan evre (ampiyem) ve organizasyon evresi. Bir
sonraki evrenin oluşması için bir öncekinin gelişmesi zorunlu değildir. Eksüdatif evrede toplanan
sıvı hacmi azdır, aşağı kısımlara yönelir, lokülasyon oluşturmaz, transüdada olduğu gibi menisküs
işareti gösterir, BT’de hilal şeklinde görülür. Basit parapnömonik efüzyonların %50’sinde BT’de
plevral kalınlaşma izlenir. Uygun antibiyotik tedavisi sonrası tamamen kaybolur.
Plevral efüzyon enfekte olduğunda ampiyem tanımı kullanılır. Başka bir değişle ampiyem
plevrada püy bulunmasıdır. Pnömonisi olan hastada lokalize veya loküle sıvı birikimi görülüyorsa
büyük ihtimalle ampiyem gelişmiştir. Radyografide lentiküler şekilli, bir planda (mesela posteroanterior radyografi) diğerlerine (mesela lateral radyografi) göre daha büyük ve keskin sınırlı görülür.
Bazen hava içerebilir. Ampiyenin BT ‘de klasik görüntüsü; eliptik veya lentiküler şekil, yerçekimi
ile uyumsuz yerleşim, komşu akciğerden keskin sınır ile ayrılma, ‚ayrışmış-plevra işareti (kontrast
tutan parietal ve viseral plevrayı birbirinden ayıran plevral sıvı)‛, eşit kalınlaşmış plevra, komşu
akciğer parankimine bası olarak özetlenebilir (Resim 12). Ancak her zaman bu özellikleri göstermeyen ampiyemler de olabilir. Ampiyem ile akciğer apsesi, tedavilerinin farklı olması nedeni ile birbirinden ayırt edilmelidir. Parankimde gelişen bir apsenin BT özellikleri ampiyemden farklıdır (yuvarlak şekil, belirsiz sınırlar, dalgalı ve farklı kalınlıkta duvarlar, parankim yıkımı). Ampiyemde
veya parapnömonik efüzyonda, BT’de plevra kalınlaşmasına genellikle ekstraplevral yağ tabakasının kalınlaşması eşlik eder. Organizasyon evresinde, kronik ampiyem gelişen hastalarda fibroblastların birikmesi ve organizasyon sonucunda sert elastik olmayan plevral fibrozis gelişir ve buna
fibrotoraks denir. Akciğeri bir zırh gibi saran kalın fibröz duvar sonuç olarak akciğer volümünü
azaltır. Kalsifikasyon gelişebilir. Genellikle tüberkülozda görülür (Resim 3-A ve B). Enfeksiyon
gelişmeyen kronik plevral efüzyonlarda da fibrotoraks izlenir (kollajen-vasküler hastalıklar, asbestoz, üremi, hemotoraks).
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Resim 12: Sol hemitoraksta hava içeren ampiyem. Plevra yaprakları kalınlaşmış ve kontrast tutmakta
PNÖMOTORAKS
Plevra yapraklarının arasında pozitif basınçlı havanın toplanmasıdır. Hava plevral boşluğa
göğüs duvarı, mediasten ve diyafragma yoluyla veya visseral plevranın yırtılması sonucunda girebilir (8). Spontan ve travmatik pnömotoraks olarak sınıflandırılabilir.
Spontan pnömotoraks:
Primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılır:
Primer spontan pnömotoraks (PSP) daha çok genç (20-40 yaş) ve diğer tüm yönlerden sağlıklı
kişilerde izlenir. Hastaların çoğunluğunu sigara içen zayıf ve uzun erkekler oluşturur. Bu tip pnömotoraksın en yaygın nedeni subplevral bleb veya bülün plevral boşluğa rüptüre olmasıdır (Resim
13) (8).

Resim 13: Akciğer radyografisinde,
spontan pnömotoraks ve viseral plevra çizgisi (beyaz ok)
Sekonder spontan pnömotoraks ise en sık KOAH’a bağlı gelişir. Diğer hastalıklar içerisinde
histiyositoz, lenfanjiyomyomatöz, Ehlers-Danlos Sendromu, Marfan Sendromu ve Akkiz İmmün
Yetmezlik Sendromu (AIDS) gibi sebepler bulunur.
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Katemenial pnömotoraks, kadınlarda menstrüel siklus sırasında vajina, uterus ve fallop tüpleri
yoluyla havanın diyafragmadaki bir defektten plevral boşluğa geçmesiyle veya plevradaki endometrial implantın menstürasyon sırasında viseral plevraya hasar vermesi ile oluşmaktadır. Genellikle sağ hemitoraksta görülür. Ayrıca pelvik endometriozis tanılı olgularda da aynı bulgular görülmektedir (5).
Travmatik Pnömotoraks
Göğüs travması [penetran (Resim 14-A) veya penetran olmayan, kaza veya iatrojenik (Resim
14-B)] veya mekanik ventilasyon sonucu oluşan pnömotorakstır.

Pnömotoraksın Radyografik bulguları:
Ayakta Çekilen Radyografide: Ayakta hastada hava ilk olarak apekste toplanır. Pnömotoraks ekspirasyonda çekilen radyografide daha iyi izlenir. Ayakta bir hastada ‚viseral plevra çizgisi‛nin
gösterilmesi pnömotoraksın radyografideki ön önemli bulgusudur (Resim 12).
Deri katlantıları pnömotoraks ile karıştırılabilir. Ancak plevra çizgisinin görülmemesi ve deri
katlantısının periferinde akciğer parankimine ait bulguların görülmesi ile ayırt edilebilir. Büyük
büllerle pnömotoraks karıştırılabilir. Büller yuvarlak iken pnömotoraks daha çok kresenterik şekillidir ancak ayırım her zaman yapılamayabilir.
Supin pozisyonundaki Radyografide: Sırtüstü yatan bir hastada hava anteriyor plevral boşlukta
toplanır. Medialde veya subpulmoner alanda ‚viseral plevra çizgisi‛ görülebilir. Diğer bulgular
arasında: ‚derin sulkus işareti‛ (kostofrenik açının derinleşmesi ve daha lusen izlenmesi), göğsün
ve üst abdomenin daha lusen görülmesi, ‚çift diyafram işareti‛ (anterior kostofrenik açıdaki havanın diyaframaya parallel bir çizgi oluşturması), kalp ve mediasten sınırlarında keskinleşme, minor
fissürde hava görülmesi, pnömotorksa sekonder epikardiyal yağ planının şeklinin değişmesi ve
kalp apeksinin toparlak görünüm alması.
BT bulguları: Pnömotoraksın BT görüntüsünde plevral boşlukta hava görülür (Resim 14-A).
Pnömotoraksı saptamada ayakta çekilen ekspirasyon radyografisi ile BT aynı duyarlılığa sahiptir.
Anterior plevral boşluktaki çok az miktardaki hava bile BT ile tespit edilebilir.
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Tansiyon pnömotoraks: Tansiyon pnömotoraks, respiratuar siklus boyunca plevra içi basıncın
pozitif olması ve plevral boşluktaki basıncın artmasına bağlı gelişir. Akciğer parankimi ve mediyasten karşı tarafa itilir. Aynı taraf diafragma düzleşir ve kaudale doğru itilir (1). Hemen müdahele
edilmezse hayatı tehdit edebilir. Gerçek tansiyon pnömotoraks nadir görülür. Genellikle mekanik
ventilasyona veya travmaya sekonder gelişir. Göğüs radyografisinde tansiyon pnömotoraks tanısı
zordur. Mediastenin pnömotoraksa zıt yönde çekilmesi tanı için yeteli değildir çünkü ileri pnömotorasklarda da bu bulgu olabilir. Ancak hasta nefes alıp-verdikçe daha da güç solumaya başlamışsa
tansiyon pnömotoraks akla gelmelidir. Aynı hemitoraksta diyafragmanın düzleşmesi veya ters
dönmesi de tansiyon pnömotoraksı işaret eder. Tansiyon pnömotoraksta etkilenen akciğer tamamen söner. Ancak altta yatan hastalığa bağlı olarak (örneğin KOAH) veya pozitif basınçlı ventilasyon alan hastada akciğer tamamen küçülmeyebilir.
Pnömotoraks derecesinin hesaplanması:
Pnömotoraksın yaklaşık boyutu, ortalama interplevral mesafe hesaplanarak bulunabilir (Tablo
2). Plevra yüzeyinin göğüs duvarından ayrıldığı üç ayrı yerden ölçüm yapılarak ortalaması alınır
(a+b+c/3) (Şekil 1). 30% ve üzeri pnömotoraksta tedavi gerektiği söylenir ancak önemli olan hastanın kliniğidir (9).
Tablo 2: Pnömotoraks boyutu
Pnömotoraks yüzdesi
Ortalama interplevral mesafe (mm)

Ayakta (%)

Yatarak (%)

10

14

19

20

23

29

30

32

39

40

40

49

50

49

59

Şekil 1: Pnömotoraks derecesi hesaplanırken
ölçümlerin alınması gereken seviyeler
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HİDRO-PNÖMOTORAKS
Sıvı ve havanın plevra boşluğunda beraber bulunmasıdır ve ayakta çekilen göğüs radyogramda hava sıvı seviyelenmesi izlenir (Resim 15-A ve B).

Resim 15: A) Ayakta çekilen radyografide sağ hemitoraksta hava sıvı seviyelenmesi şeklinde izlenen hidopnömotoraks, sağda akciğer parankimin tama yakın kollabe görünümde B) Aynı hastaya göğüs tüpü
takıldıktan sonra çekilen PA akciğer radyogramında sağ akciğerin tekrar havalandığı hidropnömotoraksın gerilediği görülüyor.
PLEVRAL NEOPLAZİLER
Benign plevral neoplaziler tüm plevral neoplazilerin %5’ini oluşturmaktadır (10). En sık pirimer plevral malignite mezotelyoma (tüm plevral malignitelerin %10’u), en sık sekonder plevral
malignite akciğer adenokarsinomunun plevral yayılımıdır. Bunun dışında meme kanseri, lenfoma,
timoma, gastrointestinal sistem malignitelerinde gelişebilen plevra metastazları diğer sekonder
malign kitleleridir (7) (Tablo 3).
Tablo 3: Bir hastada malign plevral hastalıkları düşündüren BT bulguları şunlardır (Aşağıdakilerden
bir veya daha fazlasının bulunması durumunda tanı 75% doğrudur).
1.

Nodüler plevra kalınlaşma

2.

Akciğeri çepeçevre saran plevral kalınlaşma

3.

1 cm’den daha kalın parietal plevral kalınlaşma

4.

Mediastinal plevral kalınlaşma

Toraks periferinde yerleşen lezyonlar, yerleşim yerine göre ekstraplevral, plevral ve parankimal olarak sınıflandırılır. Bu lezyonlar radyografide plevra ile yaptıkları açıya (dar veya geniş) göre
karekterize edilebilir. Ekstraplevral kitleler parietal ve viseral plevrayı mediyale iterler ve göğüs
duvarı ile geniş açı oluştururlar (Resim 3-A). Kostada harabiyet ve yumuşak doku kitlesi de lezyonun ekstraplevral olduğu gösteren ip uçlarıdır. Ayrıca ekstraplevral lezyonlar parankimal damar
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yapılarını iterler. Plevral kitleler göğüs duvarı ile geniş açı yaparlar. Komşu parankimal damarları
iterler ve keskin sınırlıdırlar. Parankimal yerleşimli kitleler plevra ile dar açı yaparlar. Eğer kitle
plevrayı invaze ederse geniş açı görülebilir. İç sınırları belirsiz olur ve damarları itmek yerine onları
invaze ederek görünmez kılarlar. Plevral neoplazilere (ister primer ister metastatik olsun) plevral
efüzyon genellikle eşlik eder. Efüzyon eksüda karakterindedir.
Plevral Metastazlar
Plevranın en sık görülen maligniteleridir. Plevral metastazlar genellikle plevra efüzyona neden
olurlar. BT’de plevral kalınlaşma olmadan plevral efüzyon görülebilir. Ayrıca, düzgün plevral kalınlaşma, lokalize plevral kitle, gros nodüler plevral kalınlaşma da izlenebilir (Resim 16).

Resim 16: BT görüntüsünde meme
kanserinin plevral metastazları ve
plevral efüzyon izlenmekte

Ultrasonda çoğunluğu küçük çaplı farklı boyutlarda çok sayıda nodul izlenir. Plevral efüzyon
genellikle eşlik eder. Hipoekoik, homojen, ovoid veya şekilsiz toraks duvarı ile geniş açı oluşturan
nodüller tipik ultrason görüntüleme özellikleridir. Lezyonun göğüs duvar yapılarına veya kostaya
uzanımının gösterilmesi, parietal plavral invazyonun kesin kanıtıdır (2, 11).
MR görüntülemede, orjinal tumor ile plevral metastazların görünür difüzyon katsayıları arasında yakın bir korelasyon vardır. Ayrıca metastazların plevral yayılımları STIR sekansı ile belirlenebilir ve rezeksiyon sınırları tespit edilebilir. Timik epitelyal neoplaziler plevraya doğrudan invazyonla veya drop metastazla yayılabilir.
Mezotelyoma
Mezotelyoma (malignant veya diffüz mezotelyoma), son derece kötü prognozlu primer plevral
malign neoplazidir. Hastaların tamamına yakınında asbest maruziyeti gösterilmiştir. Mezotelyoma
genellikle parietal plevradan gelişir. Patolojik olarak epitelyal (%50), sarkomatöz (%25), mikst tip
(%25) olmak üzere üç gruba ayrılır. Epitelyal tip nispeten daha iyi prognozlu olmakla beraber daha
sıklıkla plevral efüzyon bu tiple ilişkilidir. Hemorajik plevral efüzyon izlenebilir. Genellikle lokal
infiltrasyonla yayılır. Cerrahi tedaviden fayda görecek hastaların seçilebilmesi için tümörün evrelemesi gerekmektedir. BT, MRG ve PET-BT bu amaçla kullanılan görüntüleme yöntemleri olup tanı,
tedavi ve izlemde kullanılmaktadır. Bunların içerisinde BT ana rol üstlenirken MRG ve PET-BT
problem çözücü ve yardımcı görüntüleme olarak kullanılır (12). Malign mezotelyomanın en sık
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görülen radyolojik bulguları unilateral plevral efüzyon, nodüler plevral kalınlaşma, interlober fissürde kalınlaşma, mediastinal plevral kalınlaşma, küçülmüş akciğer, kontrakte hemitoraks ve plevral kitledir (13).
Radyografik bulgular: Başlangıçta sadece plevral efüzyon veya konsentrik ve lobule plevral kalınlaşma izlenebilir. Plevral kalınlaşma ve mediastinal tutulum nedeni ile aşırı plevral efüzyon olsa
bile mediastinal şift görülmez (‚donmuş mediastinum işareti‛) (Resim 17-A). Asbest-ilişkili plevral
kalınlaşma ve plaklar görülebilir.

Resim 17: A) Asbest maruziyeti bulunan bir hastada gelişmiş mezotelyoma, sol akciğeri çepeçevre saran
düznesiz plevral klaınlaşmanın radyografide görünümü (donmuş mediastinum) Hastanın patolojik tanısı epitelyal tip mezotelyoma B) Aynı hastaya ait BT görüntüsünde plevral kalsifikasyon ve kontrastlanma gösteren düzensiz plevral kalınlaşma izlenmekte
BT Bulguları: Plevral efüzyon %75’inde izlenirken, plevral kalınlaşma %90’ında görülmektedir
(Resim 17-B ve 18-A). Nadiren plevral kalınlaşma olmadan da plevral efüzyon izlenebilir. Nodüler
konsentrik plevral kalınlaşma mezotelyoma tanısı için en kuvvetli bulgulardandır (Resim17-B).
Ancak ince plevral kalınlaşma veya düzensizlik de izlenebilir. Lokalize plevral kitle genellikle izlenmez. Başlangıçta plevral kalınlaşmalar birbirinden bağımsızken, hastalık ilerledikçe bu lezyonlar
kalınlaşır ve birbirleri ile birleşirler. Zamanla plevra yapraklarında füzyon oluşur ve efüzyon geriler. Tumor nodüllerinin düşük atenüasyonlu olanları ile plevral efüzyonu BT görüntülerde ayırt
edilmesi zordur. Prone ve dekübit pozisyonlarda alınan görüntülerle ve kontrast madde kullanımı
ile bu ayrım daha rahat yapılabilir. Kalsifikasyonlar asbest maruziyetini gösterse de tumor içerisinde de kalsifikasyon gelişebilir.
Ultrasonografi Bulguları: Fokal (nadir) veya diffüz plevral kalınlaşma şeklinde izlenir. Plevral
kalınlaşma genellikle 10 mm’nin üzerindedir. Plevral efüzyon izlenir. Ultrasonda toraks duvarına,
akciğere, kolleteral plevraya, perikardiyuma veya diyafragmaya invazyon gösterilebilir. Vakaların
%20’sinde kalsifikasyonu göstereren hiperekojen odaklar gösterilmiştir (2).
MR Görüntüleme Bulguları: MR Görüntüleme, malign mezotelyomanın değerlendirilmesinde ve
tedavinin planlanmasında çok önemli bir role sahiptir. Yüksek yumuşak doku çözünürlüğü saye-
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sinde anatomik detaylara hakim olunması ve tümörün histopatolojisi ile korelasyonu MR’ın avantajlarıdır. Tümörün rezektabilitesinin belirlenmesinde BT’den üstündür. Malign mezotelyoma,
T1A’da izointens-hafif hiperintens, T2A’da orta seviyede hiperintens sinyal özelliği gösterir (çevre
kas dokusuna ve göğüs duvarına kıyasla) (Resim 18-B). IVKM sonrasında orta yoğunlukta kontrastlanma izlenir (Resim 18-C). Erken dönem göğüs duvarı invazyonu, diyafragma tutulumu ve damar
invazyonunu göstermede BT’den daha duyarlıdır. Yağ baskılama ve substraksiyon gibi ek teknikler
göğüs duvarı invazyonunu ve fissürlerin tutulumunu göstermede yardımcı olabilirler (3). DAG’de
difüzyon kısıtlaması malignite lehine değerlendirilebilir (Resim 18- D, E). DAG ile birlikte Kontrastlı MR Görüntüleme malign mezotelyomanın hücresel alt tiplerinin karekterizasyonunda yardımcı
olabilir. Mezotelyomanın epitelyal subtipi, sarkomatoid subtipine göre daha yüksek Görünür Difüzyon Katsayısına (ADC) sahip olduğu gösterilmiştir (eşik değer: 1.31 x103 mm2/s) (14, 15). Kontrastlı MR görüntüleme ile tümörün perfüzyonu ve vaskülaritesi hakkında detaylı bilgi edinilebilir.
Multiparametrik haritalar ile tümörün kemoterapiye nekadar yanıt verebileceği tahmin edilebilir ve
kemoterapiye yanıt değerlendirilebilir (3).

Lokalize Fibröz Tumor (LFT)
Benign mezotelyoma olarak bilinir ancak esasında mezotelyal orijinli olmamakla beraber her
zaman benign karakter göstermez. LFT’nin %70’ viseral plevra kaynaklıdır. 30%’u malign özellikte
olup prognozu iyidir. LFT’ler asbest ile ilişkili değildir (5). Göğüs radyografisinde rastlantısal olarak
tespit edilir. BT’de soliter, düzgün ve keskin sınırlı, plevraya değen genellikle büyük kitle şeklinde
izlenir (Resim 19). Küçük lezyonlar plevra ile geniş açı yaparken büyük olanlarda dar açı izlenir. Fissürler de izlenebilen LFT’lerde genellikle efüzyon eşlik etmez. Kitleye komşu plevrada kalınlaşma
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izlenebilir. Yapıları genellikle homojendir. Büyük kitlelerde nekroz ve kalsifikasyon gelişebilir (5). LFT
ultrasonda nodüler şekilli, iyi sınırlı, hipoekoik, göğüs duvarı ile geniş açı oluşturan kitle şeklinde
izlenir. Lezyona komşu akciğer solunum esnasında lezyondan bağımsız hareket eder. LFT, T1A ve
T2A sekanslarda genellikle hipointenstir ve inhomojen kontrastlanırlar. Malign fibröz tümörler T2A
ve STIR sekanslarda yüksek sinyalli olup, DAG görüntülerde difüzyon kısıtlaması gösterirler (3).

Resim 19: Sağ hemitoraksta plevra
kaynaklı kalsifikasyon içeren düzgün
sınırlı LFT izlenmekte

Mezenkimal Tümörler
Nadiren plevrada benign veya malign mezenkimal tümörler gelişebilir. Lipomlar en sık görülen benign tümörlerdir (Resim 20). Plevrada gelişebilen diğer malign mezankimal tümörler liposarkom, epiteloid hemanjioendoteliyoma, undiferansiye pleomorfik sarkomadır. Sinovyal sarkomlar
genellikle inhomojen olup büyük kitle şeklinde görülürler. İçlerinde nekroz gelişebilir (5). T2A sekansında hiperintens, izointens ve hipointens alanların birlikte görülmesi (üçlü işaret) sinovyal
sarkomalar için patognomoniktir. Ayrıca nodüler yumuşak doku yapılanmaları ve multiloküle sıvı
koleksiyonları ile lezyonun halka tarzında kontrastlanması da tipiktir (3).

Resim 20: Sol hemitoraks lateralde
plevra yerleşimli lipom

Fibrin yumak ve torakolit
Eksüdatif efüzyon veya hemotoraks sonrası plevral boşlukta fibrinden oluşan pıhtı birikebilir.
Buna fibrin yumak veya plevral fare denir. BT’de 1-2 cm boyutta yumuşak doku dansitesinde izlenir.
Hasta pozisyonu ile yumağın yeri değişir. Genellikle zamanla kaybolur ancak sabit kalıp sonrasında
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büyüme de gösterebilir. Plevra içerisinde serbest haldeki kalsifiye yapıya torakolit denir. Genellikle
fibrin yumaklarda kalfisifkasyon gelişmesi ile oluşurlar. Boyutları genellikle milimetriktir (5).
Torasik Splenosis
Aynı anda hem diyafragma hem de splenik rüptür gelişen hastalarda bazen splenik dokunun
sol hemitoraksa ototransplantasyonu gerçekleşir. Bu doku viseral veya parietal plevraya, fissürlere
veya bazen parankime bile implante olabilir (Resim 21). Genellikle insidental olarak görülür. Radyografi ve BT’de genellikle iyi sınırlı diyafragmaya veya plevraya tutunan kitleler şeklinde izlenir.
Kesin tanı sintigrafi (99mTc sülfür kolloid, 99mTc-ısı ile hasarlanmış eritrosit veya 111In-platelet) ile
konulur (5).

Resim 21: Ateşli silah yaralanması
sonrası dalak rüptürü ve sol hemidiyafragmada hasar gelişen hastada
25 yıl sonraki Toraks BT’sinde sol
majör fissürde yerleşmiş düzgün
sınırlı nodüler lezyon (ok) . Histopatolojik tanısı dalak dokusu ile
uyumlu olan torasik splenosis vakası (Dr. Şule Karadayı’nın izni ile)
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PLEVRAL MALİGNİTELERİN TANI VE TEDAVİ TAKİBİNDE
PET/BT’NİN YERİ
Dr. Zekiye Hasbek
MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA (MPM), toraks duvarının mezotelyal hücrelerinden
köken alan, asbest maruziyeti ile güçlü ilişkili, asbest ile temas kesilse bile riskin devam ettiği, maruziyet sonrası latent periyodun 25-40 yıl kadar uzun olabileceği, 5-7. dekatlarda sık, cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ile multimodal tedavilere rağmen tanı sonrası median sağ kalımı kısa (12-18
ay), nadir bir tümördür. MPM, pariyetal plevranın herhangi bir yerinden, sıklıkla alt yüzlerinden,
küçük nodüller halinde başlar. Plevral kalınlaşmalar alt hemitoraksta başlamasına rağmen tüm
plevral yüzeylerde tutulum olması tanıyı destekleyicidir. Nodüler veya düzensiz plevral kalınlaşmalar şeklinde görülür ve plevranın lokal infiltrasyonu ile yayılım gösterir. Plevral sıvı birikimi
olguların yaklaşık % 90’ında gözlenir. Bazen plevral efüzyon tek bulgu olabilir. Fissürlerde, özellikle majör fissürün alt kesiminde kalınlaşmalar görülür. Plevral kalınlaşmanın akciğeri çevrelemesi
ile akciğerde volüm kaybı izlenir. MPM olan hemitoraks genellikle kontrakte ve fiksedir. Bu nedenle inspirasyon kısıtlıdır.
POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (PET/BT)
PET, günümüzde rutinde kanser görüntülemede en sık kullanılan tanı araçlarının başında
gelmektedir. PET ve BT sistemlerini tek bir tarayıcıda birleştirmenin temel amacı, BT görüntülerinin
PET emisyon verilerinin atenüasyon düzeltmesinde kullanılması ve PET görüntülerinde 18F-FDG
tutulumu saptanan alanların kesin anatomik konumunu belirlemektir.
F-FDG Metabolizması
PET kanser görüntülemede 2-[18F]-fluoro-2deoxy-D-glucose (18F-FDG) en sık kullanılan radyofarmasötiktir. 511 keV’luk enerjisi, 110 dakikalık yarı ömürlü radyoaktif bir madde olan Flor 18 (18F)
ile birleştirilmiş bir şeker molekülüdür. 18F-FDG, biyokimyasal olarak hücresel glukoz metabolizmasının eksternal bir belirteci gibidir. Birçok tümörde kanser hücrelerinin normal hücrelere göre
daha yüksek düzeyde glukoz kullanması nedeniyle onkolojik uygulamalarda oldukça önemlidir.
Araştırmalar göstermiştir ki, birçok malign kanser, spesifik membran transport proteinlerini daha
yüksek sayıda eksprese etmektedir. Bu sayede glukozun kanser hücrelerinin içine girişi artmaktadır. Ayrıca kanser hücrelerinde, glukoz metabolizmasının ilk enzimi olan hekzokinaz da normal
hücrelere göre kanser hücrelerinde daha aktiftir. Bu faktörler sayesinde 18F-FDG vücuttaki malign
tümör odaklarını görmemizi sağlar. Glikoliziste, glukoz hücre içine alındıktan sonra ilk basamak
hekzokinaz ile fosforillenerek glukoz-6-fosfat (G-6-P) oluşmasıdır. FDG’de aynı glukoz gibi hücre
içine girdikten sonra fosforillenerek FDG-6-fosfata (FDG-6-P) dönüşür. Hücre membranı bu fosforillenmiş bileşikler için geçirgen değildir. G-6-P diğer glikolitik basamaklara devam ederken, FDG6-P hücre içinde kalır. Hücre içi FDG afinitesi farklı kanserlerde değişkenlik gösterebilmektedir.
18
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FDG’nin intraselüler aktivitesi tümör hücresinin agresifliği ve canlı tümör hücrelerinin sayısı ile
koreledir. Bu nedenle FDG PET, çok sayıda kanserin noninvaziv görüntülenmesini sağlar.
FDG, hücresel glukoz metabolizmasının vizüel bir göstergesi gibi davrandığı için avantajları
ile beraber bazı problemleri de beraberinde getirir. Çoğu kanserin araştırılmasında oldukça önemli
bir yol gösterici iken, enfeksiyon, enflamasyon, atelektazi, iyileşme dönemindeki dokular, kas aktivitesi gibi bazı normal ve kanser olmayan durumlarda yanıltıcı olabilmektedir. Bu yüzden normal
dokular veya benign durumlar maligniteyi maskeleyebilir. Normal FDG dağılımında beyin, karaciğer (ılımlı düzeyde), böbrekler (özellikle kaliks ve pelviste) ve mesanede yoğun aktivite izlenir.
Tükrük bezleri, tiroid, kalp, vasküler yapılar, timus (çocuklarda), dalak, özefagial ampulla, mide,
barsaklar (özellikle kolon), endometrium (menstrüasyon sırasında), kemik iliği, kaslar ve testislerde
değişken FDG akümülasyonu izlenir.
SUV (Standart Uptake Değeri), FDG tutulum derecesini ifade eden bir değerdir. FDG’nin tutulduğu yerdeki malignite derecesini belirtir. Aşağıdaki formülle hesaplanır:
İlgi Alanı Aktivitesi (mCi/ml) x Vücut Ağırlığı (gr) / Enjekte Edilen Doz (mCi)
MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA PET/BT, aşağıdaki endikasyonlarda kullanılabilir:
1- MPM’nın benign plevral patolojilerden ayrılması ve biyopsi yerinin belirlenmesi
2- Operasyon öncesi evreleme ve rezekte edilebilecek hastaların belirlenmesi
3- Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve hastaların izlemi
4- Prognostik bilgi elde edilmesi
Tanıda PET/BT
Kalsifiye olmayan plevral kalınlaşmalar ve/veya açıklanamayan plevral efüzyonların değerlendirilmesinde tanı amacıyla kullanılabilir. Ancak plevral efüzyon, benign/malign plevral kaynaklı
olabileceği gibi, akciğer kanseri, lenfoma, tüberküloz, pnömoni, pulmoner emboli, sistemik lupus,
kalp yetmezliği, nefrotik sendrom ve siroz gibi farklı birçok nedene bağlı olarak sıklıkla karşılaşılan
bir medikal problemdir. 18F-FDG PET’in malign plevral hastalığı benign olanlardan ayırmada ve
malignite tanısını koymada bilgisayarlı tomografiden (BT) üstün olduğuna dair araştırmalar mevcuttur ancak çoğu zaman PET bu endikasyonda yetersiz kalmaktadır. PET, plevral metastaz, lenfoma, sarkom gibi diğer plevral malignitelerle MPM’nın ayrımını net olarak yapamaz (Şekil 1).

Şekil 1. 66y,E, Epiteloid Tip Mezotelyoma ve Liposarkomun aynı anda bir arada olduğu, SUV değerleri
açısından belirgin farkın izlenmediği hastaya ait füzyon 18F-FDG PET/BT görüntüleri.
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BT’de nodüler/fokal kalınlaşma ve irregüler plevra kalınlaşmalar malign plevral kalınlaşma
olarak rapor edilirken, diffüz düzgün kalınlaşmalar benign olarak kabul edilir. PET’te ise, BT bulgularının yanı sıra plevral alandaki FDG tutulum düzeyine bakılır. 18F-FDG PET/BT’de, BT görüntülerinde nodüler kalınlaşma varken veya yokken izlenen fokal nodüler tutulum ve düzensiz kalınlaşmaya eşlik eden diffüz 18F-FDG tutulumu ön planda malign olarak değerlendirilir. Mediastinal
tutulumdan daha yüksek bir SUV değeri varsa malignite lehine değerlendirilir (Şekil 2).

Şekil 2. 63y.,K., Epiteloid Tip Plevral Mezotelyoma, Plevral kalınlaşma alanlarında mediastinal vasküler yapılara göre artmış 18F-FDG tutulum paterni.
Tanıda PET/BT’nin yeri açısından yapılan ilk çalışmalardan biri Erasmus ve arkadaşları tarafından 25 hastada yapılan çalışmadır (1). Bu çalışmada malign plevral efüzyonlarda plevral FDG
tutulumunun benign hastalıklara göre daha yüksek düzeyde tutulumu olduğu, PET/BT’nin plevral
metastazları tespit etmede duyarlılığı % 95, özgüllüğü % 67, pozitif prediktif değeri % 95, negatif
prediktif değeri % 67 olarak bulunmuştur. Sun ve arkadaşlarının patolojik verifikasyonu bulunan
176 hastalık çalışmasında ise, malign plevral efüzyonları belirlemede, 18F-FDG PET’BT’nin duyarlılığı % 93.5, özgüllüğü % 93 olarak bulunmuşken, aynı çalışmada BT’nin duyarlılığı % 75, özgüllüğü
ise % 69.8 olarak bulunmuştur (2). Benzer şekilde Yıldırım ve arkadaşları da MPM ve benign plevral hastalıkların ayırımında 18F-FDG PET/BT görüntülemenin yüksek duyarlılık ve özgüllüğü olduğunu rapor etmişlerdir (% 94, %100, sırasıyla) (3). Aslında anatomik görüntüleme modalitelerinin
(PET, BT ve MR gibi) hiçbiri malign plevral lezyonları benign plevral lezyonlardan net olarak ayırt
edemez. Ancak MPM tanısının konulmasında bazen tanısal invaziv işlemler de yetersiz kalabilmektedir. Şüpheli plevral efüzyonlarda torasentez ile yapılan sitolojik incelemelerin düşük sensitivitesi
nedeniyle, klinik belirtiler ve şüpheli radyografik bulguları olan hastalarda çoğu zaman kesin tanı
için plevra biyopsisi yapılması önerilmektedir (4). Bazı MPM hastalarında diffüz plevral kalınlaşma
izlenmesine karşın malignite sadece belli bir odakta bulunmaktadır. Böyle bir durumda uygun
biyopsi yerinin saptanmasında 18F-FDG PET/BT tanıda çok faydalıdır (Şekil 3).
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Şekil 3. 58 yaşında kadın hastada, düzensiz plevral kalınlaşma alanlarından en uygun biyopsi yerinin
belirlenmesi.
F- FDG tümöre spesifik bir radyofarmasötik değildir. FDG’nin bir glukoz analoğu olması se-

18

bebiyle lezyonun glukoz metabolizmasını gösterir. Bu nedenle 18F- FDG PET/BT’nin yanlış pozitif
olduğu durumlar olabilir. MPM’da olası yanlış pozitif

F-FDG-PET nedenleri arasında; benign

18

plevral hastalıklar (enflamatuar asbest reaksiyonları, bakteriyel enfeksiyon, Tbc, parapnömonik
efüzyon, sarkoidoz, fungal enfeksiyonlarla plöritis, ampiyem, yakın zamanda geçirilmiş cerrahi
ve/veya radyoterapi) ve talk plöredez uygulaması sayılabilir. Bu durumlarda SUV değeri maligniteyi taklit edecek düzeyde > 2.5 olabilir. Düşük mitoz hızının eşlik ettiği epiteloid tip mezotelyomalar ve PET rezolüsyon limitlerinin altında küçük tümör boyutu olan hastalarda yanlış negatif sonuçlar izlenebilir.
Plevral yaprakların yapıştırılması anlamına gelen “Talk Plöredez” genellikle malign
olan/olmayan persistan efüzyonların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Talk, plevrayı irrite
ederek sonunda fibrozis ile plevral mesafenin kapanmasına neden olan kalıcı kronik bir enflamasyon oluşturur. İlk olarak Murray ve arkadaşları plöredez sonrası 10. ayda artmış plevral FDG tutulumu tanımlamıştır. Literatürde 20 yıl sonra bile artmış FDG tutulumu bildirilmiştir (5,6). Talkın
neden olduğu inflamasyon orta-belirgin yoğunlukta FDG birikimine neden olur. FDG tutulumu
fokal veya plevra boyunca diffüz olmakla birlikte genellikle kostafrenik sinüs veya ilişkili bölgelerde izlenir. FDG tutulum paterni bu hastalarda genellikle tümör ile benzer görünümdedir (Şekil 4).
Sıkıntılı bir durum talk uygulanmış hastalardaki yeni gelişen metastazın tespit edilmesidir. Talk
uygulamasına bağlı FDG uptake sabit kalırken takiplerde yeni gelişen odaklar metastaz açısından
şüpheli kabul edilir. PET’te hipermetabolik plevral sahalara BT kesitlerinde hiperdens görünümlü
talk depozitlerinin eşlik edip etmediği yorumlamada önemlidir.
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Şekil 4. 54 yaşında erkek hastanın Talk Plöredez uygulaması sonrası, sol plevral alanda malignite ile karışabilecek düzeyde yüksek 18F-FDG tutulumu.
Evrelemede PET/BT
MPM genellikle lokal olarak yayılarak; pariyetal plevral yüzeyden göğüs duvarı kaslarına,
kostalara, diyafragma ve diyafragma altına, visseral plevraya, mediastene ve mediastinal yapılara
yayılarak akciğeri adeta bir zırh gibi sarar. Bunların dışında uzak metastazlar da yapabilir (Şekil 5).
Malign plevral hastalığı olan hastalarda PET, tümörün anatomik şeklini ve yaygınlığını belirler;
biyopsi yeri için rehberlik eder. PET’in değeri öncelikli olarak ekstratorakal metastazların belirlemesi durumunda gereksiz torakotomiye engel olmaktır. Schneider ve arkadaşları yaptığı bir çalışmada, PET’in hastaların % 89’unda metastaz varlığı/yokluğunun doğru belirlenerek gereksiz torakotomileri önlediği rapor edilmiştir (7). Ancak 18F-FDG PET/BT’nin nodal evrelemede tek başına
duyarlılığı düşüktür. Yapılan bir çalışmada PET/BT’nin nodal evrelemede duyarlılığı % 38, özgüllüğü % 78 ve kesinliği % 59 olarak bulunmuştur (8). Bu yüzden 18F-FDG PET/BT’de tanımlanan
nodal tutulumların cerrahi/histopatolojik olarak doğrulanması önerilir. Bununla birlikte tümörün
M evresini değerlendirmede 18F-FDG PET/BT diğer yöntemlere üstündür (9). Lee ve arkadaşları,
ekstratorasik metastazı olan hastaların primer plevral lezyonlarındaki SUV değerini, metastazı olmayanlara göre daha yüksek olarak bulmuşlardır (10).

Şekil 5. 65 yaşında Epiteloid tip MPM olan kadın hastanın evreleme amacıyla yapılan 18F-FDG PET/BT çalışmasına ait füzyon görüntüler.
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Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
MPM tanılı hastaların takipleri sırasında tümör belirteçlerinde artış veya yeni bir lezyon gelişiminin gösterilmesi durumunda ya da uygulanan tedaviye yanıtın değerlendirilmesi amacıyla 18FFDG PET/BT yapılabilir (Şekil 6). Yalnızca BT, tedavi sonrası rezidü malign hastalık ile plevral fibrozisi ayırmada yetersiz kalmaktadır. Bazal 18F-FDG PET/BT incelemesinin varlığı, tedaviye yanıtın
optimum değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Yapılan bir çalışmada, tedavi sonrası SUV
değerinde %25’lik azalma izlenen hastalarda tümör progresyon süresi 14 ay olarak bulunurken,
metabolik olarak yanıtsız hastalarda bu süre 7 ay olarak bulunmuştur (11).

Şekil 6. 59 y,E. Epiteloid Tip Plevral Mezotelyoma. A. Tedavi öncesi bazal 18F-FDG PET/BT çalışması. B. Kemoterapi sonrası tedavi yanıtının değerlendirildiği

F-FDG PET/BT çalışmasında

18

hastanın hem anatomik hem de metabolik progresyonu mevcut.
Prognoz Belirlemede PET/BT
Sağ kalım, yüksek FDG tutulumu gösteren tümörlerde düşük olanlara göre daha kötü seyretmektedir. Primer tümörde yüksek SUV (>10) kötü sürvi ile ilişkilidir (12). Düşük mitoz hızı gösteren epiteloid tip MPM yavaş büyüme hızı gösterir ve bu tip MPM’nin FDG tutulum düzeyi sarkomatöz ve mikst tip histopatolojilere göre daha düşük düzeydedir. Yüksek SUV değerleri olan hastalarda ölüm oranları, düşük olan olgulara kıyasla yaklaşık 2 kat daha fazladır. Metabolik cevabı olan
hastaların sağ kalımı, cevabı olmayanlara göre yaklaşık 2 kat daha fazladır (11). İyi huylu plevral
lezyonlarda SUV genellikle 2.2’nin altındadır. Plevranın lokalize fibröz tümöründe (benign mezotelyoma) genellikle SUV 2.5 altındadır ve genellikle düz, keskin sınırlı, homojen, büyük lezyon olarak görülür. Malign mezotelyomadan farklı olarak asbest ile ilişkisi yoktur.
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PLEVRAL HASTALIKLARDA TANI YÖNTEMLERİ VE
BİYOLOJİK BELİRTEÇLER
Op. Dr. Şevki Mustafa Demiröz, Op. Dr. Muhyettin Aslan

Bu bölümde bir kısım kavramların tanımlamaları yapıldıktan sonra plevral hastalıklarda klasik tanı yöntemlerinden bahsedilecek, en son bölümde de plevral hastalıkların tanısında son yıllarda önemi giderek artmakta olan biyolojik belirteçler güncel literatür ışığında özetlenecektir.
Tanımlar
Plevral Sıvı: Plevral sıvı, plevra yaprakları arasında bulunan ve kayganlaştırıcı olarak görev
yapan, 10-25ml miktarında (0.1-0.2ml/kg), transuda vasfında fizyolojik bir sıvıdır. Normal oluşum
hızı 0.01 ml/kg/st olup, emilimi de aynı hızla olmaktadır ki bu miktar 60kg’lık bir yetişkinde günde
yaklaşık 14.4ml’lik bir plevral sıvı döngüsüne karşılık gelir (1). Döngüde, direkt plevral boşluğa
açılan lenfatikler ve plevral boşluğa daha yakın yerleşimli kapillerlere sahip olma gibi anatomik
özelliklerinden dolayı parietal plevra daha etkin rol oynamaktadır. Sıvı döngüsünde ve sıvı miktarının belirlenmesinde etkili olan üç temel mekanizma;
1. Mikrovasküler hidrostatik basınç
2. Mikrovasküleronkotik basınç
3. Lenfatik drenaj kapasitesi
olmakla birlikte, pulmoner kapiller ve plevral permiabilitedeki değişiklikler, diğer vücut boşluklarından sıvı geçişi ve torasik damarların rüptürü sonucu plevral boşluğa direkt kan veya lenfatik
akışı plevral yapraklar arasındaki sıvı miktarını değiştirebilmektedir (2,3).
Plevral sıvının protein içeriği plazmanın yaklaşık %15’i, LDH’sı serumun <%50’sidir. Hücre
içeriği 1400-4500 hücre/1µl olup çoğunlukla makrofajlar, az sayıda mezotel, lenfosit ve eritrosit
bulunur (4).
Plevral Efüzyon(PE: Plevra yaprakları arasındaki aşırı miktarda sıvı birikimini tanımlar. Mikrovasküler hidrostatik-onkotik basınçlar ve lenfatik drenaj kapasitesi arasındaki dengenin bozulması sonucu
oluşur ve solunum mekaniklerini bozarak sonuçta restriktif tipte solunum defektine yol açar (3). İnsidansının 3000/1.000.000 olduğu tahmin edilmektedir. Bu oranlar göz önüne alındığında ülkemizde yılda
200.000’nin üzerinde yeni vaka görüldüğü düşünülmektedir. Gelişmiş ülkelerde tüm efüzyonların
%90’ından fazlasında neden konjestif kalp yetmezliği, malignite, pnömoni ve emboli iken, endemik
bölgelerde tüberküloz enfeksiyonları önemli bir plevral efüzyon nedeni olarak daha ön plandadır (5,6).
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Etyoloji
Transuda: Aslında bir plazma ultrafiltratıdır. Kardiyovasküler sistemde konjestif kalp yetmezliği, pulmoner kapiller basınç artışına yol açarak transüdatif efüzyona neden olurken, pulmoner
emboli bir diğer transüda nedenidir (eksuda da yapabilir). İnfradiyafragmatik nedenler komşuluk
yoluyla transüdatif efüzyona neden olabilir. Bu gurupta en sık nedenler hepatik siroz ve peritoneal
diyalizdir. Diğer sık transuda nedenleri arasında Nefrotik Sendrom ve plazma onkotik basıncını
azaltarak etkili olan hipoalbuminemi yer alır (3,7).
Eksuda: Artmış kapiller permiabilite sonucu oluşur ve genellikle proteinler ve hücre debrisi içerir. En sık eksuda nedeni enfeksiyonlardır. Bu gurupta bakteriyel pnömoni veya sistemik bakteriyel
enfeksiyonlar ile tüberküloz en sık nedenlerdir. İkinci en sık eksuda nedeni ise neoplastik hastalıklardır. Primer akciğer veya plevra maligniteleri ile en sık akciğer ve meme olmak üzere diğer malignitelerin plevral metastazları eksudatif plevral efüzyona neden olabilmektedir. Bazı ilaçların yan
etki olarak eksudatif efüzyona neden olabildikleri unutulmamalıdır. Antiaritmiklerden Amiodaron,
dopamin agonisti bromokriptin, kas gevşetici dantrolen, kemoterapötiklerden prokarbazin, antibiyotiklerden metronidazol ve nitrofurantoin bu açıdan belirlenmiş ilaçlardır. Yine geçirilmiş cerrahi
tedaviler (akciğer cerrahisi, kalp cerrahisi, abdominal cerrahi) sonrasında eksudatif efüzyonlar görülebilmektedir (3,7).
Plevral Efüzyonda Tanısal Yaklaşım
Tüm patolojik durumlarda olduğu gibi plevral efüzyon tanısı da anamnez ve fizik muayene
bulguları ile başlar. Rutin laboratuvar testleri, plevral efüzyonun natürü ve etyolojisi hakkında bilgi
vermekten uzaktır. Tanıda en önemli iki enstrüman görüntüleme teknikleri ve plevral sıvı analizidir. Son dönemlerde literatürde çokça çalışılan biyo belirteçler ve moleküler çalışmalar plevral
efüzyon tanısına oldukça farklı bir bakış açısı getirmiştir. Henüz rutin klinik kullanıma girmeyen
bu yeni ve umut vadeden yöntemlerin sayesinde yakın gelecekte birkaç mililitre plevral efüzyon
örneğinden hastalıklara sadece tanı koymak değil, prognoz tahminide bulunmak bile mümkün
olabilecek gibi gözükmektedir.
Anamnez-Fizik Muayene: Anamnezde etyolojiye yönelik sorular sorulmalıdır. Geçirilmiş veya
tedavi edilmekte olan hastalıklar, özellikle kalp hastalığı varlığı, yakında geçirilmiş enfeksiyon varlığı, malignite risk faktörleri detaylı şekilde sorgulanmalıdır. Kullanılan ilaçların sorgulanması unutulmamalıdır. Semptomların varlığı ve süresi sorgulanırken özellikle dispne ve göğüs ağrısı (plöretik ağrı) irdelenmelidir. Hastaların bir kısmı tamamen asemptomatiktir. Önceden varolan nefes
almakla artan göğüs ağrısının sonradan kaybolmaya başlaması, artmakta olan efüzyonun habercisi
olabilir (1,3).
Belirli bir miktara kadarki efüzyon (300ml) semptoma neden olmayabilir. Özellikle masif efüzyon varlığında fizik muayenede mediastinal şift bulguları izlenebilir, oskültasyonda seslerde azalma, raller, ve plevral frotman tespit edilebilir. Efüzyona özel ayırdedici pek fazla fizik muayene
bulgusu olmamasına rağmen, altta yatan hastalıklara ait (kalp yetmezliği, enfeksiyon, malignite)
fizik muayene bulguları tanıda yol gösterici olabilir (5).
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Laboratuvar Testleri
Rutin laboratuvar testlerinin spesifik tanıya yönlendirmede çok yardımı olmaz. Bununla birlikte bazı özel testler yönlendirici olabilmektedir. Hastada tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile Albumin ve LDH düzeylerini de içeren biyokimyasal çalışmalar yapılmalıdır. Emboli şüphesi varlığında d-dimer, pankreatit şüphesinde amilaz, romatolojik etyoloji düşünülüyorsa
oto-immun belirteçler çalışılmalıdır. Etken olarak enfeksiyon hastalıkları ön planda ise hastadan
kan ve balgam kültürü alınmalıdır (1).
Görüntüleme Teknikleri
Akciğer Grafisi: Düz grafide>200cc, lateralgrafide>50cc mai tespit edilebilir. Sıvının unilateral mi
bilateral mi olduğu, derecesi (minimal, sub-masif, masif), serbest ya da loküle olup olmadığı değerlendirilmelidir. Eşlik eden parankimal lezyon ya da atelektazi, kardiyomegali varlığına dikkat
edilmelidir. En sık görülen masif efüzyon nedenleri malignite (%60), pnömoni (%20), tüberküloz ve
hepatikhidrotorakstır (3,8).
Ultrasonografi: Akciğer grafisine göre sensitivite ve spesifitesi daha yüksektir (9). Loküle plevral efüzyonlarda daha detaylı bilgi verebilir. Bunun yanında en önemli avantajlarından biri torasentez ve plevra biyopsisine rehberlik yapabilmesidir. Giderek yaygınlaşan orandaki yatak başı ultrasonografi ile hedefe yönelik girişimsel işlemlerin hem uygulanabilirliği artmış hem de komplikasyon oranı azalmıştır.
Bilgisayarlı Tomografi: Efüzyonun hem karakteri, hem lokasyonu hem de nedeni hakkında detaylı bilgi verir (8). Tercihen efüzyon boşaltıldıktan sonra ve kontrastlı teknikle çekilen tomografi
önerilmektedir. Yine ultrasonografi gibi girişimsel işlemlere rehberlik etmesi bakımından oldukça
değerlidir. Günlük pratikte akciğer grafisinden sonra en sık başvurulan yöntemdir.
PET-BT: Malign plevral efüzyonlarda ve plevra malignitelerinde hem biyopsi yapılacak bölgenin tayininde, hem de evrelemede önemlidir.
Torasentez
Plevral sıvı analizi, transuda/eksuda ayrımı yapılarak, hem makroskobik hem de mikroskobik,
biyokimyasal ve hatta moleküler incelemeler yoluyla etyolojiye yönelik tanı koyulmasına olanak
sağlamaktadır. Altta yatan neden bilinmediği sürece mutlaka torasentezle plevral mai örneklenmelidir (Tablo 1). Tecrübeli ellerde komplikasyon oranı oldukça düşük bir işlemdir, en sık komplikasyonlar vagal reaksiyonlar ve pnömotorakstır. Pıhtılaşma zamanı uzun olan ya da trombosit saysısı
50.000’nin altında olanlarda uygun tedavi sonrası elektif torasentez yapılmalıdır. Mai örneğinin
makroskopik görünümü veya kokusu direk tanısal olabilir (Tablo 2) (2).
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Tablo 1. Sadece torasentez ve plevral sıvı analizi ile tanıya gidilebilen durumlar [Kaynak 2’den uyarlanmıştır]
Tanı
Ampiyem
Malignite
Hemotoraks
Şilotoraks
Lupus plörit
Tüberküloz plörezi
Fungal plörezi
Özofagus ruptürü
Ürinotoraks
Peritoneal diyaliz

Plevral sıvı analizi
Makroskopik görüntü (pü)
Pozitif kültür
Pozitif sitoloji
Hemotokrit (plevral sıvı/ kan >0.5)
Makroskopik görüntü
Trigliserit
Plevral sıvı / serum ANA >1
Lupus hücreleri
ARB (+)’liği
Pozitif kültür
KOH (+) liği
Kültür pozitifliği
Amilaz yüksekliği
Plevral pH (sıklıkla 6’ya kadar düşer)
Kreatinin (plevral sıvı / serum >1)
Protein (<1 g/dl)
Glukoz (300-400 mg/dl)

Tablo 2.Plevral sıvının renk, koku ve makroskopik karakterine göre değerlendirme [Kaynak 2’den uyarlanmıştır]
Renk

Muhtemel Tanı

Açık sarı (saman sarısı)

Genel olarak transuda, nadiren temiz eksüdatif sıvı

Kırmızı (kanlı)

Hemotoraks, malign efüzyon, asbest-ilişkili efüzyon, post-kardiyak hasar
sendromu, travma olmaksızın pulmoner enfarkt

Beyaz (süt)

Şilöz sıvı veya kolestrol effüzyon

Kahverengi

Uzun süre beklemiş kanlı efüzyon, amebik karaciğer abse rüptürü

Siyah

Fungal (ör; Aspergillus)

Sarı-yeşil

Romatoid plörezi

Koyu yeşil

Biliotoraks

Koyu sarı

Ampiyem (pü)

Karakter
Viskoz

Malign plevral efüzyon (metastatik veya mezotelyoma)

Debris

Romatoid plörezi

Tortulu

Enfektif veya inflamatuar eksuda ya da lipid efüzyonu

Ançuez ezmesi

Amebik karaciğer absesi

Koku
Çürük

Anaerobik ampiyem

Amonyak

Ürinotoraks
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Plevral Sıvı Analizi ve Transüda-Eksüda Ayrımı
Alınan plevral mai örneğinden protein, glukoz, LDH, albumin, ADA, hücre sayımı, trigliserit
bakılmalı, kültür, sitolojik inceleme ve ARB için örnek gönderilmelidir. Eş zamanlı kan biyokimyası
çalışılmalıdır. Transüda-eksüda ayrımında halen Light Kriterleri altın standarttır. Bu kriterlere göre;
• Plevral mai protein / serum protein >0.5
• Plevral mai LDH / Serum LDH >0.6

-

Plevral mai LDH > serum LDH üst sınırının 2/3’ü eksudadır (6). Light kriterleri ile

ayrım yapılamayan durumlarda serum-plazma albumin ve protein gradientlerine bakılır;
• Protein gradienti>3.1

-

Albumin gradienti>1.2 ise sıvı transüdadır [8].

LDH seviyesinin >1000 olması direk ampiyem varlığı lehine bir bulgudur. Transüdalarda pH
genellikle 7.45-7.55 arasında, eksüdalarda 7.30-7.45 arasındadır. Parapnömonik efüzyonda pH değeri sıvının komplike olup olmadığı konusunda fikir verebilir, ph>7.2 ise bu komplike bir maiye
işaret eder (1). Düşük pH’lı tek transüda ürinotorakstır. Normal kan pH’sı varlığında ph<7.3 olan
eksüda da muhtemel 6 tanı vardır (10);

-

Komplike PPE (parapnömonik plevral efüzyon) veya ampiyem (en sık)
Malignite
Özofagus rüptürü
Romatoid plörezi
Lupus
TB (Tüberküloz)

Eksudaların kendi içerisindeki ayrımda bazı laboratuvar testleri önemli ipuçları sağlar;
ADA’nın 40’ın üzerinde olması kuvvetli TB şüphesini gösterir, ARB pozitifliği TB gösterir. Çekirdekli hücre sayımı aşikar olmayan enfeksiyon veya kanamayı gösterebilir. Lenfositozda (Lenosit
>%80) en muhtemel tanı TB’dur (TB-PCR yapılmalı). Eozinofili varlığında ise en muhtemel tanı
hemotorakstır. Akut plevral eksudalarda nötrofil hakimiyeti bulunurken, kronik eksudalarda lenfositler hakimdir (11). Klinik şüphe halinde amilaz (özofagus rüptürü, pankreatik hastalık, malignite),
trigliserit (şilotoraks), romatoid faktör ve ANA gibi oto immun belirteçlere bakılabilir.
Plevral mai sitolojinsin malignitelerde sensitivitesi %40-90’dır (11).
Bazı Özel Plevral Efüzyonlarda Tanısal İpuçları
Kalp Yetmezliği: Wedge basıncın yükselmesi sonrası interstisiyumdan sıvı sızması ile gelişir.
%60’ından fazlası bilateral ve submasif efüzyona neden olur. Transüda vasfındadır, ancak uzun
süreli diüretik kullanımına bağlı olarak light kriterlerinde eksuda sınırında bir efüzyon var olabilir,
ayrım için protein gradientinden faydalanılır. Diüretik tedavisi ile 48 saat içerisinde geriler (3). Tanıda BNP ya da kalp yetmezliği tanısında daha üstün olan NTpro-BNP değerlerine bakılabilir (5).
Hepatik Hidrotoraks: Portal hipertansiyon varlığında %6 oranında plevral mai gelişir. Transüdatif bir efüzyon olup %80 sağ hemitoraksa lokalizedir. Diafragmadaki porlar aracılığıyla trans diyafragmatik sıvı geçişi sonucu olduğu düşünülmektedir. Tekrarlayan torasentezlerle boşaltılsa da süratle tekrar sıvı birikir (3).
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Parapnömonik Efüzyon: Genellikle bakteriyel pnömonilere eşlik eder ve en sık eksuda nedenidir.
Toplumsal kaynaklı pnömonilerin yaklaşık %50’sinde parapnömonik efüzyon gelişir (5). Bunların
%40’ı da ampiyeme döner. Plevral mai yayma ve kültür çalışmalarında üretilen spesifik mikrobiyal
ajana yönelik medikal tedavinin yanı sıra, tedavide drenaj esastır (3).
Pulmoner Emboli: Klinik şüphe varlığında D-dimer bakılmalı, pulmoner BT-anjiografi çekilmelidir. %85 unilateraldir, uzun süreli embolide lokülasyonlar görülebilir. Transüda veya eksüda vasfında efüzyona neden olabilir (12).
Perikard kaynaklı efüzyon: Perikardiyal hastalıklar gelişme şekline ve beraberinde kalp yetmezliği olup olmamasına bağlı olarak transüda ya da eksüda vasfında plevral efüzyona neden olabilir.
Perikardiyal inflamasyonun komşu plevraya yayımı ile oluşur (13). Kardiyak girişimden haftalar,
aylar sonra ortaya çıkabilir. Bu durum, akut MI sonrası ortaya çıktığında Dressler Sendromu adını
alır. İmmunolojik kökenli bir sıvı birikimi mevcuttur. Genellikle unilateral, solda ve eksuda tarzında sıvı birikimi olur (3).
Otoimmun/Romatizmal Hastalıklar: Romatoid artritli hastaların %20’sinde plörezi semptomları
gelişse de bunların tümünde radyolojik olarak efüzyon tespit edilemeyebilir (14). Romatoid artrit
plörezi kronik aktif eklem hastalığı olan ve romatoid nodülleri olan erkek hastalarda ve yüksek RA
titresi olanlarda daha sıktır (15) . Sistemik lupus eritomatosuslu hastaların %50’sinde efüzyon gelişebilmekle birlikte, bunların bir kısmı kalp yetmezliği, enfeksiyon ve emboli gibi SLE’nin klinik
manifestasyonlarına ikincil ortaya çıkar (16). Lupus’a bağlı efüzyonda ANA titresi 1:160’dan yüksek iken plevral sıvı Glukoz ve pH değerleri seruma eşittir. RA’de ise plevral mai Glukoz ve pH
serumdan düşük seviyelerdedir (3).
Pankreatik Hastalık: Genellikle az miktarda ve bilateral sıvıya neden olur. Trans diafragmatik
geçişle olduğu düşünülmektedir. Sıvının Amilaz değeri yüksektir (3).
Nefrotik Sendrom: %20 oranında plevral efüzyon gelişebilir. Genellikle bilateral ve transüda vasfında sıvı birikimi olur (3).
Tüberküloz Plörezi: Gelişmiş ülkelerde %2-3 oranında görülürken endemik bölgelerde bu oran
%20-25’e kadar çıkabilmektedir. HIV(+) bireylerde yine yüksek oranda (%20-38) izlenebilir. Primer
enfeksiyondan 6-12 hafta sonra veya post-primer TB sonrası gelişir (3). Subplevral kazeöz odağın
plevral aralığa rüptürü sonrasında mikobakteriyel proteinlere karşı gecikmiş bir hipersensitivite
reaksiyonu sonucunda gelişir (5). Genellikle unilateral olup miktarı farklılık gösterebilir. Bazı yayınlarda hastaların %86 kadarının tomografisinde parankimal patoloji olduğu, %56’sının da aktif
tüberküloza dair klinik bulgusu olduğu bildirilmiştir (17). Plevral sıvıda lenfosit, eritrosit, makrofaj
ve IFN-γ değerlendirilmelidir. Plevral sıvı genelde eksuda vasfında olup, hastaların %90’ından
fazlasında yüksek protein ve düşük glukoz oranına sahip sıvıda lenfosit hakimiyeti mevcuttur
(kandaki total lökositlerin %50’sinden fazlası) (18). ADA yüksekliği (>40-60) tüberküloz plörezide
yüksek tanısal sensitivite ve spesifiteye sahiptir (>%90) (19). Eozinofili varlığında ise TB’dan uzak-
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laşılır. Tanısız her efüzyonda rutin ARB bakılması önerilmektedir. TB-plörezide yayma %5, kültür
ise %55 oranında pozitiftir. BACTEC yöntemiyle sensitivite %50 civarındadır. Parankim bulgusu
olmasa da hastalara mutlaka balgam incelemesi yapılmalıdır, zira TB-plörezide balgam yayma
(%12) ve kültür (%52) pozitiflik oranları neredeyse sıvı incelemesine eşit düzeydedir. TB-plörezide
özgünlük ve duyarlılığı %95’lere ulaşabilen bir diğer belirteç ise aktive CD4(+) T lenfosit ürünü olan
IFN-γ’dır. Makrofajların bakterisidal etkinliğini artıran IFN-γ malignite ve ampiyemde de artış
gösterebilmektedir. TB-plörezide kapalı plevra biyopsisinin başarı oranı %80’e kadar ulaşabilmekte,
ADA ile kombine edildiğinde bu oran %90’a çıkmaktadır, ancak günümüzde tanısal değeri %100
olan VATS ile plevral biyopsi en sık kullanılan girişim haline gelmiştir (3).
Malign Efüzyonlar: Üçte ikisi kadın hastalardan oluşur. Erkeklerde en sık akciğer kanserinde
görülürken, kadınlarda ise olguların %75’inde meme karsinomu bulunmaktadır. Plevral metastazlı
hastaların ancak %60’ında plevral efüzyon gelişir. Patogenezde VEGF’ün etkili olduğu düşünülmektedir. Paramalign efüzyon ise, vücudunda kanser var olduğu bilinen ancak plevral maide kanser hücresi tespit edilemeyen grubu tanımlar ve sitoloji negatifliğinin en önemli nedenidir (3).
Kapalı Plevra Biyopsisi
Lokal anestezi altında özel biyopsi iğneleri ile (Abrams) yapılan invazif bir işlemdir. Bir bölgeden en az dört biyopsi alınması önerilir (1,20). Günümüzde en sık iki hasta gurubunda kullanılmaktadır;

-

VATS için uygun olmayan hastalar
Tüberküloz şüphesi (sensitivitesi> %85)

Malignitelerde sensitivitesi %45-60 arasındadır (1,20). Tecrübeli ellerde komplikasyon oranı
düşük bir işlemdir. En sık komplikasyonları kanama, pnömotoraks, plevral enfeksiyon, intraabdominal visseral organ hasarlarıdır. Biyopsi yapılacak bölgede cilt enfeksiyonu, hastada trombositopeni ya da diğer koagülopatilerin varlığı kontrendikasyonlarını oluşturur. Az miktarda efüzyon
varlığında ya da altta yatan ciddi parankim hastalığı varlığında komplikasyon oranı artabilir. Bu
nedenle günümüzde, bu hasta gurubunda, öncelikle USG ve BT eşliğinde biyopsi yapılmaktadır.
Yeni Tanısal Çalışmalar ve Biyolojik Belirteçler
Son yıllarda üzerinde oldukça fazla çalışma yapılmakta olan likid biyopsiler sayesinde, çeşitli
vücut sıvılarından alınan numunelerin bu amaçla geliştirilmiş cihazlarda ölçümü ile içerisinde barındırdığı hücrelerin sayımı, yine vücut sıvılarında dolaşımda olan hücre dışı DNA’ların tespiti ve
bu hücre dışı DNA’ların sekans analizleri ile çeşitli hastalıkların tanısını koyabilmek, hatta hastalığın prognozun konusunda tahminde bulunabilmek mümkün hale gelmiştir. Henüz rutin kinik
kullanımda yer almamış olsa da bu tür moleküler tanısal çalışmalar ve yeni biyolojik belirteçler
sayesinde yakın gelecekte, diğer vücut sıvılarında olduğu gibi birkaç mililitre plevral sıvının analizi
ile hem tanı hem de tedaviye yönelik birçok bilgi elde edebilmek mümkün olacak gibi gözükmektedir. Bu bölümde güncel literatür ışığında bu yeni teknikler ve biyolojik belirteçler tartışılacaktır.
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Kavramlar
Likit Biyopsi: Aslında likit biyopsi, periferik kandan tümöral materyallerin toplanmasını ifade
eden bir kan testidir. Kan dışı vücut sıvılarındaki tümör hücreleri her ne kadar sitolojik inceleme ile
tespit edilebilse de konvansiyonel yöntemlerde sensitivite oldukça düşüktür. Son zamanlarda mikro-sıvı ve downstream moleküler teknolojilerdeki gelişmeler kan dışındaki diğer tüm vücut sıvılarından tümör hücreleri ve DNA fragmanlarının izole edilebilmesine imkan sağlamıştır. Bu, yakın
gelecekte likit biyopsinin doku biyopsisinin tamamlayıcısı ya da belki rakibi haline gelebileceğini
göstermektedir. Yapılmış olan çalışmalarda vücut sıvılarından izole edilen tümör materyallerinin
erken evre tümör tespitinde, metastaz ve rekürrens gibi hastalık prognozunun takibinde ve kemorezistansın belirlemesinde yararlı olabileceğini göstermiştir (21).
Dolaşımdaki Tümör Hücreleri (circulatingtumorcells:CTCs) / Mobil Tümör Hücreleri (mobile tumorcells: MTCs): CTCs kan akımında dolaşan tümör hücrelerini ifade ederken, kan dışı sıvılarda dolaşımdaki tümör hücrelerini ifade etmek için MTCs terimi kullanılmaktadır (21).
ctDNA (circulatingtumor DNA): Hücre döngüsü sırasında nekroz veya apoptizos ile pasif olarak
ya da eksozomlar aracılığıyla aktif olarak tümör hücrelerinden dolaşıma salınan ve normal hücrelerde var olmayan spesifik somatik mutasyonlar içeren kısa, çift iplikli DNA fragmanları (22).
cfDNA (cellfree DNA): Dolaşımda serbestçe dolaşan hücre dışı DNA. Kaynağı sadece tümör
hücreleri değil, nomral hücreler de olabilir.
Malign plevral efüzyon tanısında DNA indeksi
Plevral doku veya sıvıda tümör hücrelerinin varlığı efüzyonun malign olduğunu gösterir.
Plevral sıvı sitolojisi %50-60 arasında sensitiviteye sahip olup tek başına tanısal olmaktan uzaktır.
Hücre dışı DNA (cfDNA), apoptotik veya nekrotik hücrelerden salınan ve farklı biyolojik sıvılardan
izole edilebilen az miktardaki molekülü ifade eder. Plevral sıvıdaki malign hücrelerin nekrozu sonucu genomik DNA’nın deoksiribonükleazlarla tam olmayan sindirimi sonucu ortaya çıkan değişik
uzunlukta DNA fragmanları sıvı içerisine dökülür. Bu DNA fragmanlarından en önemlilerinden
biri, genomun yaklaşık %10’luk kısmını oluşturan Arthobacterluteus (ALU) tekrarlarıdır.
ALU/ALU rekombinasyonları kansere yol açan genetik hastalıkların %0.5’inden sorumlu tutulmaktadır. 39 bilinen malignitesi olan, 19 parapnömonik efüzyon ve 10 tüberküloz plörezi hastasını içeren toplam 68 hasta üzerinde 2017 yılında yayınlanan bir çalışmada plevral efüzyonlarda Alu 247,
Alu 115 cfDNA düzeyleri ve DNA indeksi olarak adlandırılan Alu 247/Alu 115 oranı değerlendirilmiş, DNA indeksinin >0.82 olmasının malign plevral efüzyona yüksek oranda sensitif ve spesifik
olduğu bildirilmiştir. Yazarlara göre normalde %50-60 düzeyinde olan plevral sıvı sitolojisi ile DNA
indeksi kombine edildiğinde sensitivite %100’e çıkmaktadır (23).
Komplike Parapnömonik Efüzyonda Yeni Bio-belirteçler:
Parapnömonik efüzyonun klasik tanısı plevral efüzyon örneğinin biyokimyasal analizinde
LDH, glukoz ve pH’a bakılarak yapılmaktadır. Tanısal oranı artırmak amacıyla inflamatuar sitokin-
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ler (TNF-α, IL-8 ve IL-1β), çeşitli enzimler (nötrofilelastaz, myeloperoksidaz ve metalloproteinazlar), CRP ve myeloid hücrelerde eksprese edilen çözünebilir tetikleyici reseptör (soluble triggering
receptor: sTREM-1) gibi çeşitli bio-belirteçler çalışılmıştır. Günümüzde yüksek verimli proteomik
teknolojisi, vücut sıvılarında daha detaylı porteom profillemeye imkan tanımakta ve bu yolla yeni
bio-belirteçlerin keşfi mümkün olmaktadır. 2017 yılında yayınlanan bir çalışmada komplike ve unkomplike parapnömonik efüzyonların ayrımı amacıyla 220 hasta üzerinde dört yeni aday protein
çalışılmış, bunların içerisinden bakterisidal permiabilite artırıcı protein (BPI) düzeyinin 10ng/ml
üzerinde olmasının komplike parapnömonik efüzyon ayrımında sensitivitesinin %97, spesifitesinin
ise %91.4 olduğu, plevral mai BPI ve LDH düzeyi kombine edildiğinde komplike parapnömonik
efüzyon tanısında spesifitenin %100 olduğu bildirilmiştir (24).
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Gelişen Malign Plevral Efüzyonda ESM-1’in Tanısal ve Prognostik Değeri:
Tümör vasküler endotelinde bulunan endotelspesifik molekül-1 (ESM-1) in aşırı ekspresyonu
tümör anjiogenezisi, metastaz ve kötü prognozu ifade eder. Plevral sıvıdaki ESM-1 düzeylerinin
anlamını aydınlatmak amacıyla 2017 yılında yapılan retrospektif bir çalışmada KHDAK + malign
plevral efüzyonu olan 70 hasta ve benign plevral efüzyonu olan 50 hasta ELISA ile değerlendirilmiş, malign plevral efüzyonda ESM-1 düzeyleri, benign plevral efüzyona oranla istatistiki olarak
anlamlı olacak şekilde (p<0.001) bulunmuş. Eşik değer olarak 19.58ng/ml’lik ESM-1 eşik düzeyi ile,
malign plevral efüzyon tanısında tanısal sensitivite %81.4, spesifite %84 olarak bulunmuştur. Aynı
çalışmada 19.58ng/ml altındaki plevral mai ESM-1 düzeylerinin KHDAK’de daha uzun genel sağkalım oranları ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişkili olduğu (p=0.0034) bulunmuştur. Bu çalışma malign plevral efüzyonu olan KHDAK’de plevral mai EMS-1 değerinin bağımsız prognostik
faktör olduğunu, ESM-1 düzeylerinin potansiyel tanısal ve hatta prognostik bir biyobelirteç olabileceğini göstermektedir (25).
Malign Plevral Efüzyonun Benign Efüzyondan Ayrımında Reaktif Oksijen Türevleri Modülatör-1:
Reaktif oksijen türevleri (ROS) modülatör-1 farklı insan tümörlerinde aşırı eksprese edilen yeni
keşfedilmiş bir proteindir. Yakın zamanda yapılmış bir çalışmada 52 malign, 50 benign plevral
efüzyon hastasında, ROS-modülatör-1 ve eş zamanlı karsinoembriyonik antijen (CEA) düzeyleri
ELISA ile çalışılmış, ROS-modülatör-1 düzeylerinin malign plevral efüzyon hastalarının hem plevral sıvı hem de serumunda, benign olan efüzyonlara göre anlamlı şekilde yüksek olduğu (p<0.05)
görülmüştür. Plevral sıvı ROS-modülatör-1 düzeylerinin malign plevral efüzyon tanısında sensitivitesi %61.54, sepsifitesi ise %82 olarak bulunmuştur. Tek başına plevral sıvı CEA düzeylerinin
sensitivitesi ise %69.23, spesifitesi %88 olarak tespit edilmiştir. Bu iki parametre birlikte değerlendirildiğinde sensitivitenin %88.17, spesifitenin ise %97.84’e çıktığı bildirilmektedir (26).
Malign Plevral Efüzyonda Farklı Tümör Belirteci Kombinasyonlarının Tanısal Değeri:
Malign plevral efüzyonda ayırıcı tanıya ulaşmak adına plevral efüzyon örneğinde günümüze
kadar birçok tümör belirteci çalışılmış, ancak tatminkar sonuç elde edilememiştir. 2017 yılında yapılan ve birçok farklı belirtecin çalışıldığı çalışmaları değerlendiren bir meta-analizde tanısız plevral
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efüzyonda pozitif plevral CEA+CA 15-3 ve CEA+CA19-9 kombinasyonlarının, bu belirteçler içerisinde en yüksek oranda değeri olduğu ancak buna rağmen bu testler tanı açısından yüksek oranda
şüphelendirici olsalar da sensitivitelerinin düşük olduğu ortaya koyulmuş ve rutin tanısal algoritmada şu an için hiçbir tümör belirtecinin yeri olamayacağı bildirilmiştir. Aynı meta-analizde tanı
için sitoloji ya da plevral biyopsi ile yapılacak patolojik doğrulamanın tanı için şart olduğu vurgulanmıştır (27).
SONUÇ
Günümüzde yeni teknolojiler yardımıyla plevral hastalıkların tanısında özellikle moleküler
düzeyde birçok yeni tanısal test geliştirilmeye çalışılmakta olsa da bu tekniklerin hiç biri henüz
rutin klinik kullanım için yeterli pratiklik ve güvenilirliğe sahip değildir. Son otuz yıl içerisinde
tanısal amaçlı olarak kullanılan en etkin ve başarı oranı en yüksek araç video yardımlı göğüs cerrahisi (VATS) teknikleridir.
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PLEVRAL EFFÜZYON TANISINDA CERRAHIN ROLÜ
UYANIK PLEVRAL GİRİŞİMLER
Op. Dr. Serkan Bayram, Doç. Dr. Aysun Kosif
Plevra, akciğerler, mediyasten, perikard ve göğüs duvarını kaplar. Gebeliğin 3. haftasında mezodermden gelişir, visseral ve paryetal olmak üzere iki membrandan oluşur. Visseral plevra; akciğerlerin tüm dış yüzünü ve interlober fissürleri, pariyetal plevra ise mediyasten, diyafragma ve
göğüs kafesinin iç yüzünü örter (1).
Paryetal ve visseral plevralar arasındaki plevral boşlukta iki yaprağın birbirine sürtünmesini
engelleyen 0,1-0,2 mL/kg miktarında fizyolojik sıvı sürekli olarak bulunur. Bu sıvının yapımında
artış veya emiliminde azalma plevral aralıkta birikmeye sebep oluşur. Plevralar aralıkta sıvı birikimine plevral efüzyon denir.
Plevral sıvıdan tanıyı netleştirmek amacıyla; biyokimyasal, hematolojik, mikrobiyolojik, genetik ve histopatolojik incelemeler yapılır. Sıvı analizinde transüda-eksüda ayrımını
yapmak ilk adım kabul edilir. Günümüzde
transüda-eksüda ayrımında Light kriterleri
kullanılmaktadır(2).

Tablo-1: Light Kriterleri (3)

Şekil 1: Paryetal ve Visseral Plevra

1- Plevral sıvı protein değeri / Serum Protein değeri > 0.5
2- Plevral sıvı LDH değeri / Serum LDH değeri > 0.6
3- Plevral sıvı LDH > 2 / 3 Normal Serum LDH üst düzey
Plevral efüzyon saptanan bir hastada yapılacak ilk işlem diagnostik torasentezdir. Tanı amaçlı
yapılacak girişimsel işlemleri en az invazif olandan başlayarak sıralamak gerekirse; torasentez, iğne
biyopsisi, torakoskopi ve torakotomidir.
TORASENTEZ
Plevra sıvısının bir iğne ya da katater ile aspirasyonu işlemidir. Torasentez basit ve oldukça
güvenli bir işlemdir. Lateral dekübit grafide sıvı kalınlığı 10 mm’den fazla ise yapılır. Hastaya yapılacak işlem öncesi bilgi verilmeli ve onamı alınmalıdır. İşlem steril koşullarda yapılır. İşlem başarı-
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sında plevral efüzyonun yerinin doğru belirlenmesi önem taşır. Bilgisayarlı tomografi ile tespit
edilen uygun anatomik lokalizasyondan uygulanır. Hasta oturur pozisyonda iken koltuk altı midaksiller hattan, sırttan skapula altından, toraks ultrasonografisinde işaretleme yapılan bölgeden
veya pnömotorakstan şüpheleniliyorsa midklavikular hat ikinci interkostal aralıktan yapılabilir.
Tanısal torasentez için kanama riski açısından kesin kontrendikasyon olmamakla birlikte; torasentez için acil endikasyon yoksa, antikoagülan kullanan, kanama diyatezi şüphesi olan, trombosit
sayısı < 50.000/mL ve INR > 1.5 olan hastalarda yapılmaması gerekir. Kronik böbrek yetmezliği olan
hastalarda kreatinin değeri < 6 mg/dL ise önlem alınarak torasentez yapılabilir (4, 5, 6). Bu hastalara
torasentez deneyimli cerrah tarafından yapılmalı, hastada oluşabilecek komplikasyonlara anında
müdehale edecek ekipman bulundurulmalı, medikal tedavisi uygun olarak düzenlenmelidir.
Torasentez ile malign hastalıklar, ampiyem, tüberküloz plörezi, fungal enfeksiyonlar, lupus
plörezisi, şilotoraks, ürinotoraks ve özofagus rüptürüne bağlı enfeksiyonların tanısını koymak
mümkündür.
Plevra sıvısının ilk muayenesinde kokusu ve rengi bize bilgi verir. Plevra sıvısı
seröz, hafif kanlı, hemorajik veya pürülan
görünümde olabilir. Rengin sarı olması seröz (eksudatif sıvıların çoğu), kırmızı olması
hemorajik veya malign, bulanık olması ampiyem, beyaz olması şilotoraks ve psödoşilotoraksa yönlendirebilir. Kokusu ürinotoraks
ve anaerobik enfeksiyonları düşündürebilir.
Alınan sıvının zaman kaybetmeden biyokimyasal ve patolojik incelemelerinin yapılması tanı şansını artırır.
Pnömotoraks, torasentezin en sık görülen komplikasyonudur. Hemotoraks, reekspansiyon pulmoner ödem, hava embolisi,

Şekil2: Steril Koşullarda Yapılan Torasentez

plevrada enfeksiyon, işlemin giriş yolu üzerinde tümör implantasyonu ise diğer komplikasyonları arasındadır.
PLEVRA BİYOPSİSİ
Torasentezle tanı konulamayan durumlarda plevradan biyopsi yapılır. Biyopsi
işlemi öncesi hastadan onam alınmalıdır.
Açık veya kapalı yöntemle yapılır. Kapalı
plevra biyopsisinde paryetal plevradan örnek alınır. Açık plevra biyopsisi ise visseral
ve paryetal plevradan örnek alma imkanı
verir.

Şekil 3: Değişik Görünümlerdeki Plevral Sıvı Örnekleri
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KAPALI BİYOPSİ
Çeşitli iğneler kullanılarak lokal anestezi ile yapılan işlemlerdir. Kapalı plevra biyopsisi ile tüberküloz plörezi tanısı olguların yaklaşık %70 'inde koyulabilirken, altı veya daha fazla biyopsi
alınması durumunda bu oran % 80'e çıkar. Başlıca kontrendikasyonu kanama diyatezi olmasıdır.
Antikoagulan alan ve kanama testleri uzamış olgularda yapılmamalıdır. Eğer trombosit sayısı
50.000/mm3'ün altında ise işlem öncesi trombosit süspansiyonu verilmelidir. Ayrıca koopere olamayan hastalar ve cilt üzerinde zona benzeri lezyonların olması da diğer bir komplikasyondur (7).
Diğer bir kontrendikasyonu da ampiyemli olgulardır. Bu tür olgularda biopsi yapıldığında cilt altı
apsesi gelişebileceği bildirilmiştir (8).
Kapalı plevra biyopsisi için kullanılan iğneler
• Abrams
• Cope
• Raja
• Ramel
• Harefield
• Lowell
Abrams ve Cope iğneleri pratikte daha sık kullanılır.
İğne biyopsisine rehberlik etmesi amacıyla kullanılan görüntüleme yöntemlerinden bilgisayarlı tomografi veya ultrasonografiden hangisinin diğerine üstün olduğu konusunda tartışmalar devam etmekte olup, tomografinin daha başarılı sonuçlara katkı sağladığı savunulmaktadır. Ancak
tercihin kliniğin deneyimine ve imkanlarına göre yapılabileceği de belirtilmektedir (9).
Yapılan çalışmalarda bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan biyopsilerin tanı duyarlılığı % 7793, özgüllüğü % 88-100 olarak verilmiştir (10). Ultrasonografi rehberliğinde/desteğinde yapılan
kesici iğne kullanılan serilerde ise tanı duyarlılığı % 61-88, özgüllüğü % 80-100 olarak bildirilmiş
(11). Plevral lezyonların kalınlığı arttıkça kesici iğne başarı oranının da arttığı belirtilmektedir . Sıvısız mezotelyomalı hastalarda ise kesici iğne tanı duyarlılığı % 80 olarak rapor edilmiştir (12).
ABRAMS BİYOPSİ
Abrams iğnesi üç parçadan oluşmaktadır: uç kısmına doğru bir çentik bulunan dış trokar, kesici uçlu iç kanül ve en içte yer alan stile.

Şekil 4: Abrams İğne Biyopsisi Seti
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Cilt sterilitesinden sonra torasentez ile sıvının yeri belirlenir. İşlemin yapılacağı bölgeye lokal
anestezi uygulanır. Cilt üzerine küçük bir kesi açılır. İğne kesi yerinden plevral boşluğa kotun üzeri
sıyrılarak girilir. Plevra boşluğuna ulaşıldıktan sonra stile geri çekilir, kesici iç kanül saat ibresinin
ters yönünde çevrilir ve iğnenin ucundaki keskin pencere açılmış olur.
Biyopsi iğnesinin çentikli kısmı plevraya takılmayı sağlar. Plevraya baskı yapacak şekilde iğne
tutulur. İç kanülün çentikli ucu saat yönünde çevrilerek plevrayı koparması sağlanır, sonrasında iç
kanül çıkartılarak ucundaki biyopsi materyali steril bir iğne yardımı ile pencereden alınabilir. İşlem
aynı giriş yeri kullanılarak bir kaç kez tekrarlanabilir, farklı yerlerden biyopsiler alınabilir.
Pnömotoraks, hemotoraks, işlem yerinde ağrı, lokal enfeksiyon, vazovagal reaksiyon, amfizem, hava embolisi, özellikle malign mezotelyomada tümör implantasyonu işlemin komplikasyonları arasındadır.
LOKAL ANESTEZİ İLE TORAKOSKOPİ
Lokal anestezi ile torakoskopi, medikal torakoskopi veya plöroskopi olarak da bilinen, lokal
anestezi ve intravenöz sedasyon altında uygulanan torakoskopi, tanı konulamamış eksuda vasfındaki plevral efüzyonların etyolojisini aydınlatmada uygulanabilen bir yöntemdir. Temelde

Şekil 5: Abrams iğnesi ile biyopsi işlemi

tanı ve tedavi olarak iki amaç için kullanılır. Lokal anestezi ile torakoskopide malign plevral patolojilerde duyarlılık yaklaşık % 95, daha önce kapalı plevra biyopsisiyle tanı konulamamış olgularda ise % 90'dır (13,14). Benign ve malign patolojiler bir arada alındığında ise tanı başarısı % 93,3 olduğu bildirilmiştir (15). Tedavi için kullanıldığında ise plevral sıvının drene edilmesi, plörodezis, ampiyem kesesinin boşaltılması, fibrinlerin açılması ve drenajın sağlanması gerçekleştirilebilir.
Tablo-2: Lokal Anestezi İle Torakoskopi Endikasyonları (16)
Tanı Amaçlı

Tedavi Amaçlı

1) Nedeni bilinmeyen plevral efüzyon

1) Malign plevral efüzyon

2) Malign plevral efüzyon ön tanısı

2) Komplike parapnömonik efüzyon

3) Tüberküloz plörezi kuşkusu

3) Benign ancak kontrolsüz tekrarlayan plevral

4) Diffüz intersitisyel akciğer hastalıkları
5) Akciğerde periferik nodül, kitle

efüzyon
4) Spontan pnömotoraks
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Tablo-3:Lokal Anestezi İle Torakoskopi Kontrendikasyonları (13)
Mutlak kontrendikasyonlar
• Akciğerin hemitoraks boyunca göğüs duvarına yapışık olması
• Hiperkapni veya şiddetli solunum zorluğu
• Düzeltilemeyen kanama bozukluğu
• Vena kava süperior sendromu
• Ciddi pulmoner hipertansiyon
• Kontrol altına alınamayan öksürük
• Akli melekeleri yerinde olan bir kişiden aydınlatılmış onamın alınmamış olması
Göreceli kontrendikasyonlar
• Durum düşkünlüğü
• Çok ciddi obesite
• İskemik kalp hastalığı
• Myokard enfarktüsü (son 4 haftada geçirilmiş)
• Pıhtılaşma bozukluğu
• Böbrek yetmezliği
• İmmün yetmezlik
• Hapsolmuş akciğer olasılığının yüksek olması
• Obstrüksiyona yol açan santral havayolu tümörü varlığı
• Göğüs duvarı cilt enfeksiyonları
• Ateş
UYANIK VİDEO-YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ
Video-yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), 1900’lü yıllarda göğüs cerrahisinde kullanıma
girmiştir. Plevra hastalıklarının tanı ve tedavisinde optimal uygulama koşullarına sahip bir işlemdir. Plevra biyopsisi VATS için en yaygın endikasyondur (17). VATS ile plevral sıvının boşaltılması,
plevranın örneklenmesi ve tüm hemitoraksın ekplorasyonu sağlanabilmektedir. Düşük operatif
mortalite ve morbilitesi vardır.
2000’li yılların başında, İtalya'da Tor Vergata Universitesinde göğüs cerrahi ameliyatlarının
uyanık ve entübe edilmeden yapılmasının amaçlandığı; 'Awake Thoracic Surgery Research Group'
adında bir program başlatıldı. Bu program bildiğimiz kadarıyla bir ilkti ve gerek onkolojik ve gerekse non-onkolojik cerrahi girişimler özellikle uniportal yaklaşım benimsenerek yapıldı. Programın yürütmüş olduğu çalışma ile günümüze dek binden fazla başarılı operasyon gerçekleştirildi.
Tor Vegata Üniversitesinin çalışmasında tekrarlayan malign plevral efüzyonlonlara plevra biyopsisi
ve talk yapılmış. İnterkostal blokaj ve sedasyon için %2 lidokain %7.5 ropivakain kullanılmış. Operasyonun süresinin uzadığı hastalarda sedasyon için ek doz yapılmış. Talk uygulanan hastalarda
başarı oranı %85.7 olarak bildirilmiş (18).
Pompei ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise uyanık VATS ile genel anestezi altında yapılan işlemler kıyaslanmış; uyanık VATS'ın spontan solunumu olan, bilinci tamamen açık, yüksek
risk grubundaki hastalarda, genel anestezinin yan etkilerinden kaçınmak, hızlı iyileşmeyi sağlamak
ve morbiditeyi azaltmak için tercih edilebileceği sonucuna varılmıştır. Pompei bu yöntemle, plevral
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biyopsiler, akciğer wedge rezeksiyonları, büllektomi, timektomi, akciğer hacim küçültücü cerrahilerin başarıyla yapılabileceğini vurgulamıştır (19).
Hastenemiz Süreyyapaşa Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde; 6‘sı intersitisyel akciğer hastalığı ve 4‘ü pnömotoraks nedeniyle toplam on hastaya uyanık VATS ile wedge
rezeksiyon yaptık. Hastaların opreasyona uyumunun iyi olduğu, operasyonu iyi tolere ettiği, yoğun bakımda ve hastanede kalış sürelerinin kısaldığı sonucuna vardık (20).
KALICI TÜNELLİ KATETER UYGULAMASI
Hastalığının terminal dönemini yaşayan hastaların, tekrarlayan plevral drenaj işlemleri için
vakumlu tek kullanımlık şişeler ile ev ortamında drenaj yapabilmeleri amaçlanmıştır. Kalıcı tünelli
kateter; akciğerin ekspanse olmadığı, plöredezisin başarısız olduğu ileri evre kanserli hastalarda
hastanın da isteği ile tercih edilen bir yöntemdir. Kateter bakımı hasta ve hasta yakınları tarafından
kolaylıkla yapılabilir.
Lokal anestezi altında uygulanabilen bu işlemde kateter özellikleri şunları içermektedir:
Hidrofilik, 60±2 cm. uzunluğa sahip, 15.5 fr genişlikte, üzerinde drenajı kolaylaştıracak fenestrasyonları olan, silikon yapıdaki kateterin distal ucunda hava ve sıvı geçişini önleyen güvenli valf
sistemi ve dış kısmında vakumlu bir sişe yer alır. Kateterin üstünde cilt altında kalan ve fibrin dokuyu oluşturmaya yardımcı keçe mevcuttur. Kateterin tünel kısmı cilt altı dokuya yerleştirilir. En
çok görülen komplikasyonlar; sellülit, ampiyem, kateter dislokasyonu, kateterin tıkanması veya sıvı
lokülasyonuna sekonderdrenajın azalması, ağrı ve pnömotorakstır.

Şekil 6: Kalıcı Tünelli Kateter

Şekil 7: Kalıcı Tünelli Kateter Seti

Şekil 8: Kalıcı Tünelli Kateter
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TRANSUDATİF ve EKSUDATİF PLEVRAL SIVI YAPAN
HASTALIKLAR
Doç. Dr. Sulhattin Arslan
Normal koşullarda plevral sıvı emilim hızı ile sıvı oluşum hızı eşit olması beklendiğinden
plevral sıvı miktarı sabittir. Bu sıvı miktarı yaklaşık 10-20 ml civarıdır. Patolojik durumlarda bir
hemitoraksı dolduracak kadar plevral sıvı oluşabilir. Bu sıvı transudatif ve ya eksudatif nitelikte
olabilir (Tablo1).
Tablo 1. Transuda ve Eksuda Nitelikli Plevral Sıvı Nedenleri (1)
Transuda yapan nedenler

Eksuda yapan nedenler

Konjestif kalp yetmezliği
Nefrotik sendrom
Siroz
Ürinotoraks
Vena cava superiyor obstrüksiyonu
Glomerülonefrit
Miksödem
Periton dializi
1Pulmoner Emboli
1Sarkoidoz
1Meigs sendromu

İnfeksiyon hastalıkları
Malign hastalıkları
Metastatik hastalıkları
Mezotelyoma
Pulmoner emboli
Gastrointestinal sistem hastalıkları
Panreait
Özofagus perforyasyonu
Subdiyafragmatik abse
İntrehepatik abse
İntrasplenik abse
Diyafram hernileri
Abdominal cerrahi sonrası
Şilotoraks
Üremi
Kollojen doku hastalıkları
Romatoid aritit
Sistemik lupus eritematozis
Sjögren sendromu
Churg-Straus sendromu
Wegener granulomatozisi
Dresler SendromuHemitoraks
Asbest nedenli benign plevral sıvı
Perikardial hastalıklar
Akciğer transplantasyon sonrası sıvı
Amiloidoz

Hem eksuda hem transuda yapan hastalıklar
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Plevral efüzyonun oluşuma neden olan patolojik durumlar (1)
1. Kapiller permeabilite artışı ( Enfeksiyonlar)
2. İntravasküler hidrostatik basıncın artması (özelikle sistemik vasküler basınç artışı)
3. İntravaküler onkotik basıncın azalması (Nefrotik sendrom)
4. Plevral sıvı emilimin azalması (Özelikle lenfatik drenaj bozukluğu)
5. İntraplevral negatif basıncın artması (Atelektazi)
6.İntraplevral onkotik basıncın artması (Tüberküloz)
PUMONER EMBOLİYE BAĞLI PLEVRAL EFÜZYONLAR
Günümüzde nedeni bilinemeyen ya da tanı konulamamış plevral sıvı etyolojisinde konjestif
kalp yetmezliği, pnömoni ve malignitelerden sonra plevral efüzyonların 4.sıklıktaki nedeni pulmoner embolidir (PE) (2). Bu nedenle plörezilerin ayırıcı tanısında PE de mutlaka göz önüne alınmalıdır.
PE’de iki farklı mekanizma ile sıvı oluşmaktadır. Pulmoner arter tıkandığında arterin beslediği
viseral plevranın bu bölümünde iskemi oluşur. Bu da kapiller permeabilitesini artırarak plevral
boşluğa fazla miktarda protein geçişine yol açar (3). Aynı zamanda trombüslerden salınan ve pulmoner kapiller permeabilitenin artmasından sorumlu inflamatuar mediatörler de rol oynar. Toplanan sıvı eksüda niteliğindedir (4, 5). İkinci mekanizma ise pulmoner damar yatağındaki obstrüksiyon sonucu oluşan sağ kalp yetersizliği ve pariyetal plevra kapillerlerinde basınç artışı hidrostatik
basıncın artmasına yol açarak plevrada transüda niteliğinde sıvı birikmesidir (6).
PE’ye eşlik eden plevral sıvıda tanı yaklaşımı, sıvı toplanması olmayan PE’li olgulardan farklı
değildir. Plevra sıvısının olmadığı PE’li hastalarda olduğu gibi en önemli semptomlar nefes darlığı
ve göğüs ağrısıdır. Bu iki semptomun duyarlılığı %97 bulunmuştur (3). Olguların çoğunda sıvının
olduğu tarafta plöretik göğüs ağrısı vardır (4, 7). Olguların yaklaşık %50’sinde öksürük ve ateş saptanır. Bunun yanında hemoptizi, takipne ve taşikardi de görülür (7).
PE tanısı konmasında çok yardımcı olmasa da efüzyona yol açan tüberküloz, kanser, parapnömonik efüzyon gibi diğer nedenleri ekarte edemiyorsak torasentez yapılmalıdır. Sıvı transüda
ya da eksüda niteliğindedir (9).
PE bağlı efüzyonlar genellikle bir hemitoraksın %15'ini kapsayacak şekilde az miktardadır. PE
iki taraflı olsa da, plevral efüzyon genellikle tek taraflı ve az miktardadır (3, 10). PE ye bağlı sıvıların yaklaşık %50 sinde parankim infiltrasyonları da saptanır (10). Parankimal infiltrasyonu olan
hastalarda ise sıvı daha büyük oranda toplanma eğilimindedir. Bu infiltrasyonlar genellikle alt loblarda, plevra tabanlı ve hilusa doğru konveks bir konumdadır (11).
Eğer perfüzyon sintigrafisi (Q) anormal ise ventilasyon sintigrafisi de (V) alınmalıdır. Sintigrafik değerlendirme sıvının olmadığı PE’li olgulardaki gibi normal ya da yüksek, orta veya düşük
olasılıklı PE şeklinde yorumlanır (10).V / Q sintigrafilerinde farklı pozisyonlarda tarama yapıldığında plevra sıvısının kendisi de uyumsuzluk (mismatching) oluşturabilir (4, 12). Biriken plevral
sıvının miktarı fazla ise akciğerin ekspansiyonunu ciddi olarak sınırlar ve perfüzyonun karşı akciğere kaymasına neden olur. Tüm bu nedenlerle, akciğer sintigrafik incelemesinden önce mümkünse
torasentezle sıvı boşaltılmalıdır (11).
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Spiral bilgisayarlı tomografi (BT) günümüzde akut PE tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır. Segmental ve daha büyük pulmoner arterlerdeki akut embolizasyonun belirlenmesinde duyarlılığı ve özgüllüğü yaklaşık %90 dır. BT’nin konvansiyonel anjiyografiye göre avantajı intraluminal
dolma defektlerini belirlemenin yanı sıra akciğer parankimi, mediastinum ve plevra boşluğunun
incelenmesini de sağlar (13).
Plevral sıvının belirlenmesi ve miktarının ölçümü açısından ultrasonografi direkt akciğer radyografisine göre çok daha duyarlıdır. Çalışmalar PE’nin erken tanısında ultrasonografinin yeri olduğunu pulmoner embolizm/enfarktüsün ultrasonografik tanısındaki kriterleri kama şeklinde,
hipoekoik, homojen ve plevra tabanlı lezyonlar olarak tanımlamışlardır. Daha geç dönemlerde eğer
gerçek anlamda enfarktüs oluşmuşsa keskin kenarlı, hilusa doğru üçgen veya yuvarlak tarzda ve
merkezinde hiperekoik bronşiyolün yer aldığı plevra tabanlı bir lezyonun ortaya çıktığını, olguların
%52’sinde ise küçük miktarda plevral efüzyonun oluştuğunu belirtmişlerdir (8, 14).
Nedeni belirlenemeyen ancak ayırıcı tanıda PE de düşünülen plevral efüzyonlu olgularda venöz sistem incelemesi yapılabilir. Bunun için derin venleri en iyi görüntüleyen Doppler ultrasonografi kulanılır (6, 8). Bilateral alt ekstremite venogramına da gerekirse başvurulabilir.
PE’ye bağlı gelişen plevral efüzyonun tedavisi, pulmoner embolili herhangi bir olgudan farklılık göstermez. Başlangıçta heparin(standart/düşük molekül ağırlıklı) ya da gerekirse trombolitik
tedavinin ardından oral antikoagülanlar uygulanır. Özellikle parankimal infiltrasyonu olmayan
olgularda tedavi ile efüzyon giderek rezorbe olur (4).
Plevra sıvısının kanlı oluşu tedavi için bir kontrendikasyon oluşturmaz. Eğer tedavi altında sıvının miktarında artma ya da karşı tarafta plevral sıvı oluşursa, bu hastada ya tekrarlayan bir PE ya
da bir komplikasyon geliştiğinin göstergesidir. Komplike parapnömonik efüzyon ya da hemotoraksı ekarte etmek için tanısal torasentez uygulanmalıdır. Eğer hemotoraks varsa ise antikoagülasyon
sonlandırılmalı ve hastaya göğüs tüpü takılarak sıvı drenajı sağlanmalıdır (3, 4, 9).
KARDİYAK NEDENLİ PLEVRAL EFÜZYONLAR
Konjestif kalp yetmezliği (KKY)
Gelişmiş ülkelerde tüm transüdatif efüzyonların %70’inden sorumludur (15). Kardiyak efüzyonların başlıca nedeni sol kalp yetersizliğine bağlı pulmoner kapiller basınç artışıdır. Sağ ventrikül
yetersizliğinde ise nadirdir (15).
Kalp yetmezliği olanlarda eğer pulmoner venöz basınç alveoler ödem oluşturacak derecedeki
artarsa, subplevral bölgelerdeki interstisyel basınc da artar. Dolaysıyla ödem sıvısı visseral plevradan sızarak plevral efüzyona katkı sağlar. Armış sol atrium basıncı sağ kalbe yansıyınca, sistemik
venöz basınç da artar. Buda plevral kapillerlerden sıvının filtrasyonu artırır. Aynı anda duktus
torasikusta basınç artışı ile plevra boşluğundan lenfatik akım azalır (15). Efüzyonların yarıdan fazlası bilateral, %27’si sağda, %15’i ise soldadır (15). Bilateral plevral efüzyonların en sık nedeninin
kalp yetersizliğidir. Ancak kardiyomegali yoksa mutlaka başka bir neden araştırılmalıdır.
KKY’ye bağlı plevral efüzyonu olan hastalarda, efor dispnesi, ortopne kalp yetersizliğinin bulguları vardır (15). Akciğer grafisinde genellikle kardiomegali vardır. Sağ oblik fissürde psödotümör
(fantom) görünümü olabilir, diüretik tedavisiyle geriler (15).
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KKY bağlı plevral efüzyonlarda torasentez rutin uygulanmamalıdır. Eğer komorbid bir durumdan kuşkulanılıyorsa torasentez yapılmalıdır. Aşağıdaki durumlardan biri varsa, KKY ve plevral efüzyonu olan hastada tanısal torasentez başlangıçta yapılmalıdır (15):
1.

Ateş varsa (İnfeksiyon dışlanmalıdır)

2.

Hastada plöretik göğüs ağrısı varsa (Plevral inflamasyonu gösterir)

3.

Plevral efüzyon unilateral veya fazla miktarda ise

4.

Akciğer grafisinde kardiyomegali yoksa

Ayırıcı tanıda, konstriktif perikardit, pulmoner enfarkt ve pnömoni düşünülmelidir. Bu koşullardan hiçbiri yoksa kalp yetersizliği tedavisine başlanır. Eğer plevral efüzyon hızla gerilemezse,
tanısal torasentez yapılır. Sıvı genellikle transüdadır ancak diüretik tedavi sonucu protein içeriği
artabilir (psödoeksuda) (15, 16). Diürezle plevral sıvıda protein konsantrasyonu artar. Akut diüretik
tedavi, plevral sıvının biyokimyasal özelliklerini transüdadan eksüdaya çevirebilir. Tersine, kronik
diüretik tedavinin kalp yetersizliğinde plevral efüzyonların biyokimyasal özelliklerini etkilemediği
gözlenmiştir (16). Eğer efüzyon diürezle azalıyorsa kalp yetersizliği olasılığı yüksektir.
Postkardiak İnjuri Sendromu (Dressler sendromu)
Postkardiyak injuri sendromu (Dressler sendromu) perikard veya miyokard injurisini takiben
haftalar içerisinde ateş, plöroperikardit ve parankim infiltrasyonu ile karakterize bir durumdur (1,
17, 18). Bu sendrom miyokard enfarktüsü(ME), kardiyak cerrahi, künt göğüs travması, perkutan sol
ventrikül biyopsisi, pacemarker yerleştirilmesi ve anjiyoplastiyi takiben oluşmaktadır (1).
Postkardiyak injuri sendromu, Akut ME sonrası insidansın %1’den az olduğunu belirtilmesine
karşın perikardiumun tutulduğu geniş intramural enfarktüslü olgularda insidansın daha yüksek
olduğu belirtilmiştir. Bir araştırma da akut MI ve perikarditli olguların %15’inde takip altında
postmiyokardiyal enfarktüs sendromu geliştiği belirtilmiştir (1). Sendromun perikardiumu içine
alan cerrahi prosedürü takiben oluşma insidansı, akut ME sonrası oluşma insidansından daha yüksektir.
Sendromun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte immünolojik bir neden suçlanmaktadır.
Perikardium cerrahi sonrası olgularda anti-kalp antikor mevcudiyeti tespit edilmiştir (1). Antikor
titresi yükselmeyen olgularda sendrom ortaya çıkmadığı tespit edilmiştir (19, 20).
Bunun yanında viral infeksiyonun immun cevabı hipotezi ileri sürülmüş.Bu hipotez, toplumda
infeksiyon prevalansının en yüksek olduğu dönemlerde postkardiyak injuri sendromu en yüksek
insidansa sahip olduğu bilgisine dayanmaktadır (21).
Dressler sendromu kardiyak travma veya bir akut MI sonrası ortaya çıkan ateş, göğüs ağrısı,
perikardit, plörit ile karakterizedir. Semptomlar MI’nü takiben genelde 2. veya 3. Haftada gelişir..
Sendrom kardiyak operasyonu takip eden ilk 3 haftada sık gözlenir. Bazen 3 gün ve 1 yıl arasında
herhangi bir zamanda da ortaya çıkabilir (1, 18).
Plevral efüzyon az miktardadır ve genelde perikardit kaynaklıdır. Plevral sıvının pH’ı ve glukozu normaldir. Sıvı eksuda vasfındadır. Plevral sıvı, yaklaşık olguların üçte birinde hemorajik
görünümdedir (1).
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MI veya kardiyak operasyonu takiben oluşmuş bir plevral efüzyon, özellikle perikardit bulguları ile birlikte olduğunda düşünülmelidir. Sendromun tanısı klinik görünüm ile saptanır. Ayırıcı
tanıda konjestif kalp yetmezliği, PE ve pnömoni düşünülmelidir (1, 18).
Aspirin veya indometasin gibi antiinflamatur ajanlar ile yapılan tedaviye iyi yanıt verir. Sendromun bazı formlarında kortikosteroidler gerekebilir(21).
Perikard Hastalıklarına Bağlı Plevral Efüzyonlar
Bu olguların önemli bir kısmında efüzyon genelde sol taraftadır.
Yapılan bir çalışmada perikardiyal hastalığı olan olguların %26 ında radyolojik olarak plevral
efüzyon tespit edilmiş. Bu olguların çoğunda efüzyon sol tarafta, bir kısmında bilateral tespit edilmiş. Bilateral sıvılı olguların çoğunda yine sol tarafta daha fazla birikim gösterilmiş (21, 14).
Perikardiyal hastalıkta gözlenen plevral efüzyon için sorumlu tutulan mekanizma açık değildir. Bu konudaki açıklama pulmoner ve sistemik kapiller basıncın perikardiyal patolojiye sekonder
yükselmesi ve sonuç olarak transüdatif plevral efüzyonun ortaya çıkması temeline dayandırılır (21).
KOLAJEN VASKÜLER HASTALIKLARA BAĞLI PLEVRAL EFÜZYONLAR
Romatoid Artrit
Romatoid artritin intratorasik olarak en sık plevrayı tutmaktadır (23 - 26). Yapılan çalışmalarda
romatoid artritli hastaların %3 - 5, 2 inde plevral sıvı saptanmıştır. Plevral tutulum erkeklerde daha
sıktır (4, 5). Romatoid plevra sıvısı genellikle romatoid artritin başlangıcından birkaç yıl sonra ortaya çıkar. Plevral sıvı genelikle 35 yaşından sonra görülür (24, 26).
Hastalarda göğüs ağrısı, nefes darlığı olabileceği gibi, bazen semptomsuz olgularda rutin çekilen akciğer grafisinde plevral sıvı saptanabilir. Akciğer grafisinde genelde az ya da orta miktarda
sıvı izlenir. Nadiren masif sıvı bulunabilir. Plevral sıvı sıklıkla tek taraflıdır, olguların 1/4’ünde
bilateraldir. Romatoid plevral sıvı geçici ve ya tekrarlayıcı olabilir. Bazen kronik plevral sıvı şeklinde olabilir. Bu olguların yaklaşık1/3 diğer akciğer tutulumları saptanabilir (23, 24, 26).
Tanıda plevral sıvı analizi yardımcıdır. Plevral sıvı eksuda olup görünümü seröz, bulanık, sarı-yeşil, süt gibidir. Plevra sıvıda glukozu düşüktür (<40 mg/dl), laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyi
yüksektir (>700 IU/L) ve pH’sı düşüktür(<7.20) (1, 2, 3, 6). Düşük glukoz düzeyi ve düşük pH romatoid plevral sıvının önemli özellikleridir (23, 24, 26). Plevral sıvıda romatoid faktör titreleri yüksek
(>1:320) ancak kompleman düzeyleri düşüktür (23, 24, 26).
Romatoid artritte steril, ampiyem benzeri sıvılar olabileceği gibi eklenen infeksiyonla ampiyem
de gelişebilmektedir. Subplevral romatoid nodüllerin nekrozu ve bronkoplevral fistül ile piyopnömotoraks oluşabilir. Hipoproteinemili, immunsuprese, kortikosteroid kullanan ve ateşi olan hastalarda ampiyem düşünülmelidir ( 23, 24, 26).
Romatoid artritte kolesterolden zengin plevral sıvılar da görülebilir. Bu sıvılarda yüksek kolesterol düzeyi ya da kolesterol kristalleri bulunur. Yine Romatoid artritli hastalarda nadiren amiloidoza bağlı lenfatik obstrüksiyona sekonder şilöz sıvı bildirilmiştir (23, 24, 26).
Tipik romatoid plörezili olgularda genelde viseral plevra tutulduğundan kapalı plevra biyopsi
önerilmez. Artriti olmayan ya da plevra sıvısı glukozu normal olan atipik olgularda diğer nedenleri
ekarte etmek için plevral biyopsi ya da torakoskopi uygulanır (23, 24, 26).
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Romatoid plörezinin seyri değişkendir. Aylar içinde rezolüsyonu olabilir. Nüks edebilir. Bazen
plevral kalınlaşma ya da ampiyem gelişimi olabilir (23, 24, 26).
Romatoid plörezide tedavisinde sistemik steroidlerler önerilmekte. Steroid tedavisine cevap
vermeyen olgularda mevcut. Steroid tedavisinin amaçlarından biriside dekortikasyon gerektirebilecek progresif plevral fibrozisi engellemektedir. Plevral sıvı kaybolursa steroid kesilebilir. Sıvı düzelmez, sıvıdaki romatoid faktör titresi artar, glukoz ve pH düşerse immünosupresif ilaç eklenebilir. Başlangıçta ilk üç ay nonsteroid antiinflamatuarlar denenebilir. Yanıt alınamazsa steroid verilebilir. Semptomatik hastalarda terapötik torasentez düşünülebilir (24, 26). Özelikle dispneye neden
olan plevral kalınlaşma varlığında dekortikasyon yapılabilir (23, 26).
Sistemik Lupus Eritamozis
Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastaların %17-70’inde herhangi bir dönemde plevral tutulum
olabilir. Plevral tutulum olguların %5’inde başlangıç belirtisi olarak ortaya çıkabilir (23, 24, 26, 27, 28).
SLE’de plevra sıvısı saptandığında hasta mutlaka semptomatiktir. Plevral tutulumunun en sık
görülen plöretik göğüs ağrısıdır. Dispne, öksürük olabilir. Plevra sıvısı sıklıkla az miktarda ve bilateraldir. Nadiren tek taraflı ve massif sıvılar da görülebilir. Akciğer grafisinde akciğer tutlumuna
diğer bulgularıda görülebilir(23, 24, 26, 27, 28).
SLE’de nefrotik sendrom, PE, üremi, konjestif kalp yetmezliği, pnömoni gibi SLE tutulumu dışı
nedenlerle de plevra sıvısı oluşabilir(24, 26).
Plevra sıvısı eksüda niteliğinde berrak sarı, bulanık ya da kanlı olabilir. Genellikle sıvı romatoid plöreziden farklı olarak glukozu >60 mg/dl, pH’sı>7.30 ve LDH’sı<500U/L’dir. Nadir plevra
sıvısı pH ve glukozu düşük, LDH değeri yüksek olabilir (23, 24, 26, 27, 28). Plevra sıvısında antinükleer antikor (ANA), anti-DNA antikoru ve LE hücreleri saptanır(10, 11).Plevra sıvısında LE
hücrelerinin saptanması tanısadır (23, 24, 26, 28.29). Yine özellikle plevra sıvıdaki ANA titresi>1:160
ise veya plevral sıvı/serum ANA oranı>1 ise tanı için çok değerli kabul edilmektedir(23, 24, 26, 28).
Nadiren plevra sıvısında yüksek ANA değeri SLE ye bağlı değil. Bu olguların öncelikle malignite
açısından araştırılması gerektiği belirtilmiştir(30). Plevral sıvıda anti-DNA antikorları pozitifliği ve
kompleman düzeyinde düşme de saptanabilir (1).
Plevra biyopsisi genellikle diğer tanıları ekarte etmek için yapılabilir(26, 27).
Sıvı steroidlere iyi yanıt verir. Klinik ve radyolojik yanıt hızlıdır. Yavaş ya da yetersiz yanıt
varsa azatioprin ve siklofosfamid eklenebilir. Fazla miktarda sıvısı olan ve tedaviye yanıtsız sıvılarda plörodez, plöroperitoneal şant ve plevral dekortikasyon gerekebilir (23, 24, 26, 27, 28).
Mikst Konnektif Doku Hastalığı
Mikst konnektif doku hastalığında plevra tutulum sıktır. Plevra sıvısı sıklıkla az miktardadır
ve spontan düzelebilir. Klinik olarak genelikle asemptomatiktir. Sıvı eksüda niteliğindedir, LDH
düzeyi 400 U/L ‘nin üzerindedir, glukoz ve kompleman değerleri normaldir (1, 26, 31).
Wegener granülomatozu
Wegener granülomatozunda plevral sıvı sıklığı değişik serilerde %5-55 olarak bildirilmiştir (1,
36, 32).
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Plevra sıvısı için olası mekanizmalar subplevral vaskülit, hipertansiyona sekonder kalp yetersizliği, üremi ya da bakteriyel infeksiyonlara bağlı parapnömonik efüzyon olarak sayılabilir. Plevral
sıvı patogenezi tam aydınlanmamıştır (1).
Plevra sıvısı parankimal lezyon olmadan görülmez; genellikle az miktarda ve tek taraflıdır.
Genellikle eksüdadır (24, 26, 31, 32). Nadir bir komplikasyon olarak kaviter nodülün rüptürü ile
spontan pnömotoraks oluşabilir (1). Plevra sıvısı steroid ve siklofosfamid tedavisine iyi yanıt verir
(1, 2).
Behçet Hastalığı
Behçet hastalığına bağlı akciğer tutulumu %5 civarındadır. Pulmoner Behçet hastalığı olan olgularda plevra sıvısı sıktır. Şilotoraks görülebilmektedir (1, 26, 33).
Sjögren sendromu
Sjögren sendromunda plevral sıvı nadirdir (1, 26, 34, 35). Plevra sıvısı genellikle lenfositten
zengin eksüdadır(1, 6). Plevra sıvısında romatoid faktör, anti SS-A antikoru ve immünkompleks
düzeyleri periferik kandan daha yüksek, kompleman düzeyleri ise daha düşüktür (34).
Polimiyozit/Dermatomyozit
Bu hastalıkta nadiren ağır interstisyel hastalığa ya da pnömoni gibi komplikasyonlara eşlik
eden plevral sıvı, plevral kalınlaşma görülebilir (1).
Progresif Sistemik Skleroz
Progresif sistemik sklerozda plevral sıvı çok nadirdir. Plevral kalınlaşma ve subplevral kistik
değişiklikler bildirilmiştir. Subplevral kistlerin rüptürüne bağlı pnömotoraks bildirilmiştir (1).
Anjio İmmunublastik Lenfadenopati
Hastalık akut başlangıçlı daha çok ileri yaşta ortaya çıkar, her iki cinste görülebilir. Hastalıpın
B lenfositlerin non neoplastik hiper immünproliferasyonu ile oluştuğu düşünülmektedir.
Olguların %10-50’sinde plevra sıvısı bildirilmiştir. Plevra sıvısı eksüdadır. Tanı lenf nodu biyopsisi ile konur. Tedavide kortikosteroidler, sitotoksik ajanlar, danazol, siklosporin, interferon alfa
denenmiştir. Prognozu kötüdür (24, 26, 34).
Ankilozan Spondilit
Ankilozan spondilitte plevra tutulumu nadirdir. Çok az sayıda hastada plevra sıvısı, difüz
plevral kalınlaşma ve spontan pnömotoraks bildirilmiştir (1).
Churg-Strauss Sendromu
Churg-Strauss sendromunda %29’a varan oranlarda plevra sıvısı bildirilmiştir. Plevra sıvısı
kanlı olabilir, yüksek oranda eozinofil içerir (1). Plevra sıvıları steroide iyi yanıt verir (1, 26, 31).
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PLEVRAL EFÜZYONA NEDEN OLAN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI
Karaciğer sirozu
Genelde hipoalbuminemiye ya da batında oluşan asitin transdiafragmatik olarak plevral aralığı geçmesi ile olur. Klinik tabloda genelde siroz ve asit vardır (15). Sıvı transuda karekterde olup
genelde masiftir. Efüzyon genelde sağdadır. Transudayı göstermek için hem plevredan hemde asitten sıvı incelenmesi önerilir.
Tedavisinde amaç asitin boşaltılmasıdır (15). Tuzsuz diyet ve diüretik önerilebilir. Seri teröpatik torasentez endikasyonu yoktur. Ancak Dispneyi rahatlatmak için boşaltıcı torasentez yapılabilir.
Nadiren hastalara tüp torakostomi gerekebilir. Böyle bir hastada tüp torakostomi sonrası plöredez
önerilir.
Karaciğerin diğer hastalıkları
Karaciğer apselerinde %20-80 oranında plevral efüzyon görülür. Genellikle subfrenik apseler
splenektomi ve gastrektomi gibi abdominal operasyondan sonra 1-3 hafta içinde gelişirler. Sıvı genellikle sağda olur. Grafilerde diyafragma altında hava-sıvı seviyesi görülür (15).
İntrahepatik apselerde %20 oranında plevral sıvı görülür.
Amebik apselerde sıvı görünümü çikolata rengindedir. Kesin tanı indirekt hemaglütinasyon jel
difüzyon testi ile konur (36).
Tüm apselere abdominal ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile tanı konur. Tedavi cerrahi
drenaj ve antibiyotik verilmesidir. Gerekirse laparotomi ve dekortikasyon yapılabilir.
Hepatit B’de ve karaciğer kanserlerinde sıklıkla plevral efüzyon görülür.
Karaciğer transplantasyonu yapılanlarda, 72 saat içinde %60-95 oranında, sağda daha sık olmak üzere bilateral efüzyon ortaya çıkmaktadır (37).
Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları
En sık torakoabdominal travmalarda safra yollarının hasarına bağlı ya da safra taşı perforasyonu ve kolesistitlerde safra görünümünde plevral sıvı (Biliotoraks) oluşabilir. Plevra sıvı bilirubinin serum bilirubine oranı 1’den büyüktür (15). Safra kanal obstrüksiyonu sonrası veya kolesistektomi sonrası safra yolarından plevraya biliyer fistül gelişebilir (15). Tedavide biliyer drenaj ve diyafragma tamiri yapılır.
Pankreas hastalıkları
Akut pankreatitte diyafragmatik komşuluk yoluyla veya lenfatik damarların permeabilite artışına bağlı olarak transdiyafragmatik lenfatiklerle batından plevraya eksudatif plevral sıvı geçer.
Pankreas duktal sistemi rüptüre ise granülasyon dokusunun oluşturduğu psödokist, seyrek olarak
da pankreatikoplevral fistül gelişebilmektedir (15). Plevral sıvı amilazı yüksektir ve serum amilazına oranı 5/1 veya daha yüksektir. pH<7.20’dir. Sıvı genellikle solda tek taraflı olup yaklaşık %30
oranında bilateraldir (15, 39). Hastalarda bulantı, kusma, ateş, karında ağrı şikâyetleri yanında
plevral ağrı ve dispne görülür. Lökositoz oluşur. Tedavide pankrease yönelik medikal ve cerahinin
yanı sıra plevra kalınlaşmışsa dekortikasyon yapılır (15).
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Dalak hastalıkları
İntrasplenik apselerde %30-50 oranında plevral efüzyon görülmektedir. Tanıda dalak sintigrafisi, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi yararlıdır. Tedavi antibiyotik ve splenektomidir. Ayrıca
splenektomi sonrasında da plevral efüzyon görülmektedir (15).
Özefagus hastalıkları
Özelikle özefagus perforasyonundan sonra efüzyon oluşur. Perforasyon sıklıkla özefagoskopi sonrası, kusma sonrası ( Boerhaave sendromu), travma, yabancı cisme nedeniyle, kanserlerde ve özefagusun operasyonlarından sonra oluşur. Özefagus perforasyonlarında sıklıkla soldadır. Genelde eksüdatif,
amilazdan zengin, düşük pH, pürülan, bazen gıda parçaları içeren plevral sıvı oluşur. Sıvı genellikle
perforasyondan 2 saat sonra %60-80 oranında toplanır (15, 39). Perforasyon sonucu genelikle akut mediastinit oluşur. Özefagoplevral ve özefagobronşiyal fistül ile plevral sıvı meydana gelir. Radyolojik olarak
mediastinal genişleme görülür. Özefagografi ve ya endoskopi ile tanı kesinleşir (40, 41).
Barsak hastalıkları
Crohn hastalığı ve kolitis ülseroza gibi barsak hastalıklarında plörezi (%3.8) gelişebilmektedir (13).
Barsak kanserlerinde (kolorektal Ca) obstrüksiyon sonrası plevral efüzyon görülebilir.
Parazit infeksiyonları nedeni ile eozinofilden zengin plevral efüzyon oluşabilir.
Diyafragma hastalıkları
Travmalara veya operasyonlara bağlı özellikle strangüle diyafragmatik hernilerde çoğunlukla
solda (%90) eksüdatif bir sıvı toplanır. Diyafragmatik iritasyon ile solda omuz ağrısı tipiktir. Bilgisayarlı tomografisi ile tanı konmaktadır. Tedavisi cerrahidir (8, 18).
PLEVRAL EFÜZYONA NEDEN OLAN BÖBREK HASTALIKLARI
Nefrotik sendrom
Proteinüri, hipoalbünemi ve ödemle karekterize bir hastalıktır. Plevral efüzyonun nedeni hipoalbünemidir. Bu hastalarde plevra efüzyon %21 gibi yüksek bir oranda görülür (15, 44). Sıvı genelde bilateral ve transuda karekterdedir. Tedavide protein kaybını azaltıp serum protein düzeyini
artımak gerekir. Teröpatik torasentez önerilmez. Seçilmiş hastalarda tetrasiklinle plöredez uygulanabilir (15).
Hidrotonefroz
Özelikle retroperitonal alanda sıvı birikmesi ve kreatinden zengin sıvının plevral aralığa geçmesi ile Ürinotoraks olur. Ürinotoraks ta plevra sıvısı kreatinin serum kreatine oranından yüksektir. Ph genelde 7.20 nin altındadır (15).
ASBESTE BAĞLI PLEVRA HASTALIKLARI
Asbeste maruz kalma sonucunda plevrada plevral plaklar, benign plevral efüzyon, difüz plevral kalınlaşma, round atelektazi, malign plevral mezotelyoma ve nadiren masif plevral fibrozis gibi
hastalıklar oluşmaktadır (45).
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Asbest liflerinin uzun süre ve yüksek oranda temas sonrası akciğer parankiminde neden olduğu fibrozis (asbestosiz) ortaya çıkarken düşük konsantrasyonda maruz kalmada ise plevral hastalıklara daha sık neden olur. Ancak akciğer parankimindeki lifler de zamanla plevraya taşınmaktadır (45, 46, 47).
İnhalasyonla alveollere gelen asbest liflerinin 7 gün sonra plevral sıvıda saptandığını gösterilmiştir. Liflerin direncin az olduğu peribronkovasküler interstisyel boşluklardan plevraya ilerlediği
öne sürülmektedir. Parankime gelen liflerin bir kısmı ise lenf yolu ile mediastinal ve hiler lenf nodlarına ulaşır. Lifler akciğer parankiminden plevra ve lenf nodlarına doğru hareket ederek uzaklaşmaktadır. Yapılan çalışmalar uzun ve ince liflerin malign hastalığa yol açma potansiyeli daha fazla
olduğu gösterilmiştir (45, 46).
Dokularda asbest cisimciklerin (ferrugionus body) gösterilmesi ile asbeste maruziyeti doğrulanmaktadır. Asbest cisimcikleri asbest liflerin dokularda invivo olarak protein ve demir ile kaplanması sonucunda oluşur. Cisimcikler ışın mikroskobunda koyu kahverengi ve davul tokmağı
şeklinde görülür. Cisimciklerin ortasında genellikle amfibol türü asbest lifi vardır. Akciğer dokusu
incelendiğinde 0, 5 asbest cisimciği / 1 cm2 bulunması belirgin asbeste maruz kalındığının göstergesidir. Bazı araştırmacılar dokuda saptanan 1 asbest cisimciğinin aynı dokuda 1000-7000 çıplak lif
bulunduğunu gösterdiğini söylemişlerdir. Yapılan çalışmalar normal insanlarda BAL’da ‘’0-1 asbest
cisimciği /ml‘’ varken asbeste maruz kalan işçilerde bu değer ‘’100 asbest cisimciği/mL’ye kadar
yükselmektedir (45-50).
Benign Asbest Plörezi
Asbeste maruziyetinden sonra 10 yıl içinde ortaya çıkmaktadır. Benign plevral efüzyon tanısı
çok güçtür. Çoğunlukla tesadüfen saptanır. Ancak bazı hastalarda nefes darlığı ve göğüs ağrısı
olabilir. Tanısı için plöropnömoni, tümör ve tromboemboli gibi plevral efüzyon nedenlerinin ekarte
edilmesi gerekir. Plevra lefüzyon genellikle az miktarda ve tek taraflıdır. Plevral sıvı eksüda karakterindedir. Hastaların uzun süre takibinde sıvının kaybolduğu bazen tekrar ortaya çıktığı görülür.
Benign asbest plörezisinin MPM ya neden olmadığı kabul edilmektedir (45-47).
Benign asbest plörezisinin tanısı için üç kriter ileri sürülmektedir (45).
1- Asbeste maruz kalma öyküsü bulunması
2- Diğer hastalıkların ve özellikle malign nedenlerin ekarte edilmesi
3-Üç yıllık takip boyunca kanser ortaya çıkmaması.
Benign asbest plörezisi olan hastalarda genelikle ek bir tedaviye gerek yoktur. Yaygın plevral
fibrozis gelişirse plevral dekortikasyon yapılabilir.
Diffüz Plevral Fibrozis
Nadiren paryetal plevrada da kalınlaşma saptanan ancak daha çok viseral plevrada ortaya çıkan kalınlaşmadır. Bazen visseral ve paryetal plevra arasında yapışıklık bulunabilir. Diffüz plevral
fibrozis göğüs duvarının en az ¼’ü boyunca plevrada görülen kalınlaşma olarak tanımlanmaktadır.
Tekrarlayan plöreziler sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir (45-48).
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En sık plevranın alt kısımlarını etkiler. Bazı hastalarda kostofrenik açı da olaya katıldığından
kostofrenik açıda küntleşme saptanabilir. Nadiren kalınlaşma üstte apikal bölgeye kadar uzanır.
Solunum fonksiyonları incelendiğinde akciğer volümlerinde azalma olduğu saptanmıştır (45).
Plevral Plaklar
Asbeste maruziyeti sonrası en erken ve en sık görülen plevral plaklardır. Pariyetal plevraya lokalize fibrotik lezyon olarak tanımlanabilir. Plevral plaklar sıklıkla paryetal plevranın lateral ve
posterior interkostal kesiminde, diyafragmatik yüzeyde görülür. Daha az sıklıkla mediastinal plevra ve perikard da görülebilir. Plaklar lenfatiklerin pariyetal plevraya açıldığı ve subplevral lenfatik
dokunun bulunduğu bölgelerde sık görülür. Plaklar da kalsifikasyon kimyasal olarak erken dönemde ortaya çıkar ancak radyolojik olarak görülmesi için çok uzun süre geçmesi gerekir. Özellikle
bilateral kalsifiye plevral plaklar asbeste maruziyetinin belirtisi olarak kabul edilir (45).
Plevral plakların ayırıcı tanısında, kosta kırıkları sonucu ortaya çıkan plevra reaksiyonları, yağ
yastıkçıkları (fatpads) ve tümörler düşünülmelidir (45-48).
Genellikle hastalarda belirti ve bulgu vermediklerinden başka nedenle çekilen akciğer grafilerinde saptanırlar. Yapılan çalışmada torakotomi bulguları göz önüne alındığında PA akciğer grafisi
ile plevral plakların sadece %15’inin saptandığı öne sürülmektedir. Bunun için PA akciğer grafisinin yanı sıra yan ve oblik akciğer grafileri de istenmesi yararlı olabilir. Anca bilgisayarlı toraks tomografisi ile plevral plaklar çok daha duyarlı bir şekilde saptanabilir. Nadirde olsa 4 santimetreden
büyük plevral plakların malignleşme riski açısından takibi önerilmektedir (45).
Rounded Atelaktazisi
Asbeste maruz kalma sonucunda plevrada ortaya çıkan fibrotik süreç bazen akciğer parankimini etkileyerek atelektazi gelişmesine neden olabilir. Plörezi ve fibrozis sürecinde akciğerlerin uç
kısımları kendi etrafında dönerek visseral plevraya yapışır. Buna rounded atelektazi ya da yuvarlak
atelektazi denilmektedir. Radyolojik olarak tümör ile karıştığından ayırıcı tanı çok önemlidir. Asbeste dışında üremi ve tüberküloz plörezileri de rounded atelektazi görünümüne yol açabilir (45).
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TANI KONULAMAYAN PLEVRAL SIVILARA YAKLAŞIM
Op. Dr. Hatice Eryiğit Ünaldı
Plevral sıvı kardiyovasküler, romatolojik, nefrolojik hastalıklar, enfeksiyon, neoplazm (primer/sekonder plevra lezyonları), akciğer parankim hastalıkları, kullanılan ilaçlara bağlı yaklaşık altmış kadar farklı nedene bağlı olarak oluşabilir. Sol ventrikül yetmezliği plevral sıvının en sık nedendir
(1, 2, 3).
Plevral sıvı oluşum mekanizmaları, artmış pulmoner kapiller basınç (kalp yetmezliği), artmış
pulmoner kapiller/ plevral permeabilite (pnömoni), azalmış intraplevral basınç (atelektazi), azalmış
plazma onkotik basıncı (hipoalbuminemi), plevral lenfatik drenaj obstrüksiyonu (malignite), diğer
alanlardan sıvı akışı (peritoneal, subaraknoid) ve toraks damarlarının rüptüre olmasıdır (hemotoraks,
şilotoraks).
Plevral sıvı etiyolojisini araştırırken anamnez ve fizik muayene ayırıcı tanıyı belirlemede önemlidir. Hastanın şikayetleri, geçirilmiş hastalıklar (enfeksiyon), önceden uygulanan cerrahi işlemler (özellikle toraks, kardiyovasküler, karın ameliyatları), meslek (asbest teması), travma ve malignite hikayesi
(akciğer, meme, kolon, over karsinomları), sistemik hastalık (romatoid artrit, lupus, hipotiroidizm,
amiloidoz), sarı tırnak hastalığı (alt ekstremite lenfödem, tırnakta renk değişikliği, bronşektazi, sinüzit, plevral sıvı), kullanılan ilaçlar (nitrofurantoin, amiodaron, v.b.), radyoterapi alınıp alınmadığının
ayrıntılı sorgulanması gereklidir.
Plevral sıvının ekstraplevral kaynaklı olabileceği, transdiyafragmatik geçiş yapabileceği de akılda tutulmalıdır (4). Hepatik ve pankreatik hastalıklar, üriner sistem obstrüksiyonu ve karın içi malignitelere bağlı intraabdominal sıvının plevral boşluğa sıvı geçişi de olabilir. Karaciğerdeki lezyonlara
bağlı reaksiyonel sağ plevral sıvı oluşabilir. Subdiyafragmatik abse de plevral sıvıya neden olabilir ya
da diyafragma yüksekliği radyografide sıvıyı taklit edebilir.
Fizik muayenede sıvının olduğu tarafta solunum sesleri ve vokal fremitusta azalma saptanır.
Hastanın tanısında kullanılacak ilk görüntüleme yöntemi posteroanterior ve yan dekübit akciğer grafisidir. Damoiseau hattının görülmesi, kostodiyafragmatik sinüste küntleşme, hemitoraksta opak görünüm, direk grafide saptanabilen bulgulardır. Ultrasonografi az miktardaki sıvıda torasentez yerini
belirlemede ve lokülasyonları saptamada faydalıdır. Toraks tomografisinde plevral sıvı ile nodüler ya
da yaygın plevral kalınlaşma, akciğerde infiltrasyon, kitlesel lezyon, lenfadenopati görülebilir. Sıvı
dışındaki patolojileri daha ayrıntılı değerlendirmek için kontrastlı çekim önerilir (4). Ön tanı olarak
malignite düşünülüyorsa ek görüntüleme yöntemi olarak pozitron emisyon tomografisi kullanılabilir.
Plevral sıvı için uygulanacak ilk girişimsel işlem torasentezdir. Torasentez yeri radyolojik bulgulara göre belirlenir. Alınan plevral sıvı öncelikle makroskopik olarak (renk, koku, miktar, kıvam) değerlendirilir. Biyokimyasal (pH, glukoz, protein, LDH, kolesterol, trigliserid, amilaz), mikrobiyolojik
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(gram boyama, EZN, kültür) ve sitolojik (hücre sayımı, atipik hücre varlığı) incelemeler yapılır. Tüberküloz ön planda düşünülen hastalarda ADA (adenozin deaminaz) miktarı ölçülebilir. Transüda/
eksüda ayırımı, lenfosit/ nötrofil/ eozinofil oranı ve kültür sonuçları ile %25 hastada tanı konulamayabilir (5). Tanı konulamamış plevral efüzyonların pek çoğu eksüdatiftir. Diüretik tedavi alanlarda
plevral sıvıda protein artışı olabilir ve yanlışlıkla eksüda olarak yorumlanabilir. Kalp yetmezliğine
bağlı oluşan plevral sıvıdaki proBNP (beyin natriüretik peptid) seviyesi 1500 pg/mL’ den yüksekse
sıvı eksüda olarak sınıflandırılabilir (6).
Lenfositten zengin sıvılarda ayırıcı tanıya tüberküloz, sarkoidoz, lenfoma, şilotoraks, psödoşilotroraks alınmalıdır (7). Plevral sıvıda viral etiyolojiyi tespit etmek zordur. Genelde spesifik tedavisiz
geriler. Poliserozit (plevra ve perikart tutulumu) otoimmun hastalıklarda özellikle de lupusta olabilir.
Geçirilmiş pnömoni, pnömotoraks, torasik cerrahi, hemotoraks sonrası kronik plevral sıvı ve buna bağlı hapsolmuş akciğer gelişebilir (8). İnflamasyon viseral plevrada fibrin kabuk oluşturur ve
akciğer ekspanse olamaz. Negatif plevral basınçla parietal plevra kapillerinden plevral boşluğa sıvı
hareketi olur. Romatiod, üremik plörezi, tüberküloz ve malignite de hapsolmuş akciğere neden olabilir (9).
Plevral biyopsi kapalı ya da video yardımlı torakoskopik cerrrahi (VATS) ile uygulanabilir.
VATS plevranın patolojik görünümlü alanlarının daha iyi değerlendirilmesi, gerekirse akciğer parankimi ve lenfadenopatilerden biyopsi alınabilmesi, malign mezotelyoma hastalarında evrelendirme
yapılabilmesi, biyopsi ile eş zamanlı plöredezis uygulanabilmesinden dolayı kapalı plevral biyopsisi
yerine tercih edilir. Hemoptizi, stridor gibi şikayetleri olan hastalarda fiberoptik bronkoskopi, endobronşiyal lezyon varlığını araştırmak için kullanılır.
Tanısal VATS genel anestezi veya lokal anestezi ile uygulanabilir. Genellikle tek port ve 30 derecelik kamera kullanılır. Öncelikle toraks içerisindeki plevral sıvı tamamen aspire edilir. Akciğer ile
toraks duvarı arasında yapışıklıklar ve fibrinöz dokular olabilir. Parietal plevranın görüntülemesi için
bunların ayrıştırılması ve çıkarılması gerekir. Toraks içi değerlendirme toraks ön- arka duvarı, akciğer
üzeri, perikard ve diyafragmayı kapsar (Resim 1, 2, 3). Toraks duvarından yama şeklinde insizyonel
biyopsi alınması ayrıntılı patolojik inceleme için önemlidir. Geniş doku alınması malignite invazyonunu değerlendirme, immunohistokimyasal inceleme ve doku kültürü için gerekir.

Resim 1: Plevral adenokarsinom; VATS görüntüsü. (Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH, Göğüs Cerrahisi
Kliniği arşivi)
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Resim 2: Malign mezotelyoma; VATS görüntüsü. Arka toraks duvarında ve akciğer parenkiminde
yaygın milimetrik nodüller mevcut. (Kartal Dr.Lütfi Kırdar EAH, Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)

Resim 3: Malign mezotelyoma;VATS görüntüsü. Toraks içinde plevral sıvı ve diyafragm üzerinde çok
sayıda milimetrik nodül var. (Kartal Dr.Lütfi Kırdar EAH, Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)
Nadir de olsa çok yoğun yapışıklık ve plevranın aşırı kalınlaşması nedeniyle toraks içinde boşluk
oluşturulamayabilir. Bu nedenle mini torakotomi ile plevral biyopsi alınabilir.
Plevral sıvı bulunan hastaların yaklaşık %15’ inde tekrarlayan sitolojik inceleme ve plevral biyopsiye rağmen etiyolojik sebep bulunamayabilir (10). Bu hastalarda pulmoner emboli ve fungal enfeksiyon düşünülmelidir. Plevral biyopsi sonucu kronik plörit olarak raporlanan hastaların klinik
takibi önerilmektedir (11). Ancak ne kadar süre ile takip edileceği belirgin değildir.
Komplike olmamış parapnömonik sıvı, pulmoner emboli, postkardiyak hasar sendromu ve tüberkülozla ilişkili sıvılar tedavisiz gerileyebilir. Fakat malign sıvılar kendiliğinden nadiren geriler.
Benign asbest sıvısı, romatoid hastalıklar, radyasyon, sarı tırnak sendromuna bağlı sıvı, hapsolmuş
akciğere bağlı plevral sıvı aylar-yıllar boyunca kalabilir.
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Resim 4: Tüberküloz plörit- VATS görüntüsü. Toraks duvarında kirli sarı renkte nodüller ve damarlanma artışı görünüyor. (Kartal Dr.Lütfi Kırdar EAH, Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)

KAYNAKLAR
1.

Quinn T, Alam N, Aminazad A, Marshall MB, Choong CK. Decision Making and Algorithm for the Management of Pleural Effusions.Thorac Surg Clin 2013;23: 11–16.

2.

Harrison’s practice. Available at: http://www. harrisonspractice.com. Accessed July 28, 2012

3.

Garrido VV, Sancho JF, Blasco H, et al. Diagnosis and treatment of pleural effusion. Arch Bronchoneu-mol
2006;42(7):349–72.

4.

Diagnostic evaluation of pleural effusion in adults: Additional tests for undetermined etiology. Up to date.

5.

Venekamp LN, Velkeniers B, Noppen M. Does 'idiopathic pleuritis' exist? Natural history of non-specific
pleuritis diagnosed after thoracoscopy. Respiration 2005; 72:74.

6.

Porcel JM, Chorda J, Cao G, et al. Comparing serum and pleural fluid pro-brain natriuretic peptide (NTproBNP) levels with pleural-to-serum albumin gradient for the identification of cardiac effusions misclassified by Light's criteria. Respirology 2007; 12:654.

7.

Maskell, NA. Undiagnosed pleural effusions. In: Textbook of Pleural Diseases, 2nd, Light, RW, Lee, YC G
(Eds), Arnold Press, London 2008.;491.

8.

Huggins JT, Sahn SA, Heidecker J, et al. Characteristics of trapped lung: pleural fluid analysis, manometry,
and air-contrast chest CT. Chest 2007; 131:206.

9.

Thomas R, Lee YCG. Causes and Management of Common Benign Pleural Effusions. Thorac Surg Clin
2013;23: 25–42

10.

Maskell NA, Butland RJ, A on behalf of the British Thoracic Society Pleural Disease Group. BTS guidelines
for the investigation of a unilateral pleural effusion in adults. Thorax 2003;58(Suppl ii): ii8–17.

11.

Wrightson JM, Davies HE. Outcome of patients with nonspecific pleuritis at thoracoscopy. Curr Opin Pulm
Med 2011;17(4):242-6.

TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ
Doç. Dr. Sefa Levent Özşahin
Tüberküloz basilinin neden olduğu granülomatöz (sıklıkla kazeifiye) plevral inflamasyona tüberküloz (TB) plörezi veya plevra tüberkülozu denir. Lenf bezi tüberkülozundan sonra ikinci sıklıkla görülen ekstrapulmoner tüberküloz nedenidir (1). Tüberkülozun endemik olduğu bölgelerde
eksüdatif plevral efüzyonların en sık nedenidir. Erkeklerde kadınlara oranla biraz daha sık görülür.
Aktif akciğer tüberkülozu olan olgularda %30 oranında plörezi görülmektedir (2).
Yakın zamanlara kadar direkt bakteriyel invazyondan ziyade geç tip aşırı duyarlılık reaksiyonu nedeniyle oluştuğu düşünülmekle beraber, ileri kültür teknikleri ile plevral sıvı ve/veya doku
kültürlerinde M.tuberculosis üretilme oranları %70’e kadar çıkmaktadır (1,3).
Klinik
Tüberküloz plörezi, primer tüberküloz (ülkemiz koşullarında genellikle çocuklarda) veya reaktivasyon tüberkülozu (ülkemiz koşullarında genellikle genç erişkinlerde) ile ilişkili olabilir (4-10).
Ülkemizde erişkin kliniklerinde yapılan çeşitli çalışmalarda yaş ortalaması 28,31 ile 35,25 aralığında
bildirilmiştir (7,11-18). Ülkemizde göğüs hastalıkları kliniklerinde yatarak tedavi gören hastaların
yaklaşık %10’u plörezi nedeniyle yatmakta ve bunların da yaklaşık %50’sini TB plöreziler oluşturmaktadır (19). Tüberkülozun sık görüldüğü ülkelerde plevral efüzyonların büyük çoğunluğunu TB
plöreziler oluşturmaktadır (örn. Güney Afrika’da %82,4, Çin’de %40 (20-21). Buna karşın TB’un az
görüldüğü ülkelerde efüzyonların çok azı TB ile ilişkilidir (örn. Danimarka’da %2,1, ABD’de
%0)(22-23).
Ülkemizde yapılan çalışmalarda TB plörezide yan ağrısı sıklığı %54 ile %88 oranında, öksürük
ise %19,5-%89,8 oranlarında bildirilmiştir. Halsizlik %16-%89, kilo kaybı %0,6-71,4, gece terlemesi
%1,8-%68, iştahsızlık %11-%73,8 oranlarında bildirilmiştir. Balgam çıkarma (%3-%41) ve hemoptizi
belirtileri (%0-%8,7) ile başvuran hastaların oranı nispeten azdır (1,10-16,19).
TB plörezi, aktif akciğer TB’na göre daha akut başlangıçlıdır. Olguların 1/3’ünde belirtilerin süresi bir haftadan kısa; 2/3’ünde bir aydan kısadır. Bir aydan uzun süre semptomatik olan hastalar
nadirdir (15,16,24-26).
Görüntüleme - PA AC Grafisi
TB plörezide sıvı genelikle tek taraflıdır. Bilateral sıvı görülme oranı ülkemizde % 0,7 ile % 9,1
oranında değişmektedir (11,12,15,16,25,26). Wang Z. ve arkadaşları 333 TB plörezisinde %13,5 bilateral tutulum olduğunu belirtmişlerdir (27). Masif sıvı birikimi nispeten azdır (1,16,28). Sağ tarafta
biraz daha sık görülür (%55-58). Olguların %7-%50’sinde PA AC grafisinde parankimal tutulum
görülebilir (1,11-13,15,28,29).
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Görüntüleme - Bilgisayarlı Tomografi
Tanıda rutin kullanılacak bir yöntem olmamasına karşın toraks bilgisayarlı tomografisi parankim
lezyonlarının (infiltrasyon, kavite, tüberküloma, vb), loküle sıvı ve ampiyemin saptanmasında yararlı
olmaktadır. Toraks BT’de parankimdeki konsolidasyon, kompresyon atelektazisi, sekel TB ilişkili
lezyonlar, nodüler infiltrasyonlar ve kaviteler çok daha iyi tespit edilebilmektedir. Parankimal tutulum genellikle plevral sıvı ile aynı taraftadır.(5,13,25,30-33). Akciğer TB ile ilişkili parankimal lezyonların gösterilebilmesi radyolojik ayırıcı tanıda büyük önem taşır.
Görüntüleme–Ultrason
X ışını içermez, non-invaziv ve kolay uygulanabilen bir görüntülemedir; ancak deneyim gerektirir. PA AC grafilerinde görülen sıvının transüda/eksüda ayrımını yapmak mümkün değildir. Oysa
ultrasonografi ile transüdasyon, anekoik yani plevra yaprakları arasında eko içermeyen sıvı şeklinde görülür. Eksüda ise, transüda karakterli sıvılarda da izlendiği gibi, septa içeren anekoik sıvı,
septalı veya septasız heterojen veya homojen ekojenik materyal içeren sıvı özelliğindedir. Sıvı anekoik görünümdeyse transüda/eksüda ayrımı yapılamaz; ancak diğer bütün özellikler eksüda lehinedir. Toraks ultrasonografisi plevral septaların ve kalınlaşmaların yerini belirler ve plevral girişimlere (biyopsi) rehberlik eder (30,34-36).
Görüntüleme-PET-BT
PET-BT normalde malign lezyonları benign lezyonlardan ayırdetmek için kullanılan bir tekniktir.
Ancak inflamatuvar hücrelerde de tutulum olduğundan plevral tüberkülozu diğer malign lezyonlardan ayırt edememektedir (37,38). Tüberküloz plörezi görüntülenmesinde yeri yoktur.
Görüntüleme – MRG
Manyetik rezonans görüntüleme başka bir çok doku için uygun olmakla birlikte, akciğer ve
plevra hastalıklarındaki yararı sınırlıdır. (36) Tüberküloz plörezi görüntülenmesinde yeri yoktur.
Laboratuvar
Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) ve C-reaktif Protein (CRP)’in, TB plörezilerde arttığı gösterilmiştir (10). CRP, Plevral tüberkülozda diğer eksudatif efüzyonlardan daha yüksektir (>30mg/dl).
Plevra sıvısı
TB plörezide sıvı sarı saman renginde, berrak veya hafif bulanık olur. Transüda/eksüda ayrımı
ilgili bölümde ayrıntılı şekilde işlenmiştir. Plevra sıvısı protein ve LDH oranları artmıştır. Tüberküloz plörezide torasentez sıvısı her zaman eksüda karakterindedir (9,19). Şekerin düşük olduğu görülse de çoğunlukla 60 mg/dL’nin üzerindedir. Olguların %15’inde 30mg/dL altında olabilir. Bu
durumda ayırıcı tanıda romatoid plörezi de akla gelmelidir. Plevral sıvı pH’sı genellikle 7.30-7.40
arasında, nadiren 7.30 altındadır (30). Bazı hastalarda (1/5) 7,00’nin altında olabilir. Basilin plevraya
ulaşmasıyla oluşan ilk yanıt nötrofillerden gelir. Bu nedenle başlangıçta sıvıda polimorf nüveliler
artmış bulunabilir. Üçüncü günden itibaren hakim hücre lenfositlerdir. Lenfositlerin toplam hücrelere oranı genellikle %50’den fazladır. Mezotel hücre oranı ise genellikle %5’den azdır, ancak HIV
enfekte olgularda mezotel hücresi oranı daha yüksek olabilir. Plevra sıvısındaki lenfositler helper
T’lerdir (CD4+). CD4+ /CD8+ oranı 4,5’in üzerine çıkabilir; periferik kanda ise bu oran düşmüştür.
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Plevral boşluktaki aktive T lenfositlerin, makrofajları uyarmasıyla TNF-α ve IL-1, T lenfositlerden
de IFN-γ ve IL-2 üretimiyle, plevral sıvıda bu maddeler artmıştır. Lizozim yüksektir (19). IFN-γ
salınım testleri (T.SPOT.TB ) hem tüberküloz plörezide hem periferik kan hem de plevra sıvısında
yüksek duyarlılık (%72-%80) ve özgüllükle (%78-%92,9) hastalığı göstermektedir. IFN-γ, duyarlılığı
ve özgüllüğü ADA’dan biraz daha yüksek olmasına karşın pahalı olduğu için rutinde önerilmemektedir (19, 39-43).
Özetle söylenecek olursa TB plörezide ilk birkaç gün hariç (ki nötrofil hakimiyeti olabilir) genellikle lenfosit hakimiyeti vardır ve bu lenfositlerin çoğunu T lenfositler oluşturur. Lenfositlerin
toplam hücrelere oranı %50’den fazladır (9-15,15-20,44-46).
Adenozin deaminaz (ADA)
ADA, adenozin ve deoksiadenozin’i inozin ve deoksiinozin’e dönüşmesini katalize eden temelde T lenfosit kaynaklı bir enzimdir (47). ADA1 ve ADA2 olarak kodlanan formları vardır.
ADA1 izoenzimi lenfosit ve monositlerde bulunurken ADA2 izoenzimi sadece monositlerde bulunur. ADA2 tüberküloz plörezideki toplam ADA düzeyinin %88’ini oluştururken, ADA1 izoenzimi
ampiyemde yüksek ve toplam ADA aktivesinin %70’ini oluşturur.Sayısız çalışmada belirlenen birbirine yakın eşik değerleri (40 IU/L, 45 IU/L, 47 IU/L) ile TB plöreziyi diğer eksuda nedenlerinden
ayırmada özgüllüğü ve duyarlılığı yüksektir (1,9-15,19,47,48). Altmış üç makaleyi içeren bir meta
analizde plevra sıvısı ADA yüksekliğinin TB plörezi açısından duyarlılığı %92, özgüllüğü %90 olarak bildirilmiştir (48). Plevra sıvısında ADA’nın 40 IU/L üzerinde olması ile beraber lenfosit hakimiyeti ve TB uyumlu semptomlar tanı koydurucudur. Plevral sıvıdaki lenfosit/nötrofil oranının
0,75’ den yüksek olması, plevral sıvıdaki ADA yüksekliğiyle beraber özgüllüğü arttırır. Ancak
ADA, ampiyem, romatoid artrit, lenfoma ve lenfoma dışı bazı malignitelerde de yüksek bulunabilir. Şekil 1.de plevra sıvı ADA’sı 47 IU/L ve %95 mononükleer hücre hakimiyeti olan kadın hastanın
anti-TB tedavi öncesi/sonrası PA AC grafisi görülmektedir. Şekil 2.de ise mononükleer hücre hakimiyeti+ADA yüksekliği nedeniyle anti-TB tedavi gören bir romatoid plörezi olgusu sunulmuştur.

Şekil 1. 1981 doğumlu kadın hasta. Torasentez sıvısında %95 mononükleer hücre infiltrasyonu ve
ADA 47 U/L. A. Tedavi öncesi PA AC grafisi. B. Altı aylık anti-TB tedavi sonrası PA AC grafisi. (Sol
aksiller kalsifikasyon)
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Plevra sıvısı (2007): LDH=8260 U/L, Alb=2.8g/dL, Glukoz=5mg/dL, ADA=21U/L, mononükleer
hakimiyeti. ARB mikroskopi/kültür negatif.
Plevra sıvısı (2010): LDH=2860 U/L, Alb = 2.9g/dL, Glukoz=3mg/dL, ADA =71U/L, mononükleer hakimiyeti. ARB mikroskopi/kültür/TB DNA PCR negatif. ADA yüksekliği nedeniyle anti-TB 6
ay kullandı. 2013 (A ve B), 2015 (C ve D) tomografileri ve 2017 PA AC grafisi (E) ile takipteki hastadaki lezyonlar romatoid nodül + romatoid plörezi olarak kabul edildi.
TB plörezinin kesin tanısı plevral sıvı ya da plevra biyopsisinde basilin gösterilmesine ya da
plevral biyopside kazeifiye granülomatöz lezyonların görülmesine dayanır. Plevral sıvı toplanması
sıklıkla bir aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğundan ARB pozitiflik oranı %0-8 arasındadır. HIV ile
enfekte olanlarda bu oran biraz daha (∼%20) yüksektir (11,12,15,16,30). Özesmi ve ark. altı çalışmadaki toplam 255 olguda plevral sıvı ARB pozitiflik oranını %3,14 bulmuşlardır (19).
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Plevra sıvısı kültürlerinde ARB pozitifliği oranı %6-25 arasında değişmektedir. Sıvı kültür sistemleri (BACTEC, MGIT960 vb) tanısal verimliliği arttırmaktadır (9,19,30). Buna karşın parankimal
lezyonu olsun olmasın balgam kültürü yapılan olgularda (özellikle indükte balgamla) %55’e varan
oranlarda pozitiflik saptanmaktadır (3,49,50). TB plörezi düşünülen olgularda eğer balgam çıkartıyorlarsa mutlaka ARB mikroskopi ve kültür çalışılmalı, balgam çıkaramayan olgulara balgam indüksiyonu (hipertonik tuzlu su nebulizasyonu) yapılmalı; radyolojik olarak parankimal TB tutulumu düşünülen olgularda bronkoskopi ve bronkoskopik lavaj planlanmalıdır.
Plevra sıvısı ADA seviyesi <40 U/L ve/veya plevral sıvı incelemeleri tanısal olmamış ise veya
plevra kalınlığı sıvıdan fazla ise plevra biyopsisi gerekir. Plevra biyopsisi kapalı plevra biyopsisi
şeklinde yapılabildiği gibi medikal torakoskopi ile de yapılabilmektedir. TB plörezi şüphesi olan
olgularda biyopsi materyalinin hepsinin patolojiye değil bir kısmının da ARB mikroskopisi ve kültürü için mikrobiyoloji laboratuvarına yollanması gereklidir. Plevral biyopsi kültürlerinde %38
oranında pozitiflik bildirilmiştir (3).
Nükleik Asit Amplifikasyon Testleri
Nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) balgam, bronş lavajı, plevra sıvısı gibi örneklerde
M.tuberculosis’e özgü nükleik asit sekanslarını amplifiye ederek saatler içinde basilin direkt tespitini
sağlar. En sık kullanılan NAAT, polimeraz zincir reaksiyonudur (PCR) (9). NAAT ile plevra sıvısında M.tuberculosis gösterilmesinin duyarlılığı düşük (%52,6-%63,2) olmasına karşın özgüllüğü
(∼%100) yüksektir (10). Yalancı pozitiflik olabilir; cansız organizma ya da DNA kontaminasyonuna
bağlıdır.
Tüberküloz ampiyem
TB plörezi ampiyeme dönüşebilir. Bu durumda çok sayıda basil içeren pürülan bir sıvı vardır. TB
ampiyem, torasik bir lenf nodu ya da subdiyafragmatik bir odaktan enfeksiyonun yayılması şeklinde ya
da hematojen yayılım ya da pnömotoraks nedeniyle de oluşabilir. TB ampiyemde direkt mikroskopide
ARB pozitiflik oranı oldukça yüksektir. Ayrıca HIV pozitif hastalardaki plevral sıvı ve balgamın mikrobiyolojik tanısal verimliliği seronegatif hastalara kıyasla daha fazladır. Plevral sıvı kültürünün dezavantajı geç sonuç vermesidir ancak basilin kültürde üretilmesi günümüzde ilaç direnç probleminin önemi
nedeniyle vazgeçilmemesi gereken bir yöntemdir. TB ampiyemde plevra çok kalınlaşmıştır ve sıklıkla
zamanla visseral ve/veya pariyetal plevra kalsifiye (Şekil 3) olacaktır (51).

Şekil 3. 1950 doğumlu erkek hasta. 1974’de ACTB + TB ampiyem geçirmiş hastanın A. 2015’deki PA
AC grafisi. B. Toraks bilgisayarlı tomografisi
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TB ampiyemde plevral adezyonlar erken dönemde gelişir ve tanıda gecikilirse açık veya video
yardımlı torasik cerrahi (VATS) ile dekortikasyon kaçınılmazdır (Şekil 4). Parankimal tutulumu
olmayan bazı hastalara TB tanısı dekortikasyon ardından histopatolojik olarak konulabilmektedir.(51,52). Eğer ampiyem tanısı parankimal TB lezyonları (akciğer TB) ile birlikte ise uzun süreli
göğüs tüpü aspirasyonu önerilir. Bu durumda cerrahi tedavi, göğüs tüpü aspirasyonu ve medikal
tedavi sonrası solunumu kısıtlayan kalıcı plevral kalınlaşmalar için düşünülmelidir (51-54).

Şekil 4. 1957 doğumlu erkek. 1999’da
geçirilmiş akciğer tüberkülozu + tüberküloz ampiyem nedeniyle sağ dekortikasyon
ameliyatı geçirmiş olan hastanın 2017’deki
PA AC grafisi
Tedavi
Tüberküloz plörezide medikal tedavi esastır. İki ay isoniazid (H), rifampisin (R), pirazinamid
(P) ve etambutol (E) ile daha sonra HR ile 4 aylık tedavi (toplam altı ay) yeterlidir.(9,10,19,55). Plevral sıvı çok fazla ve nefes darlığına yol açmışsa sıvı boşaltılır. Hastalık eğer nüksetmişse veya tedaviyi terk edip tekrar tedaviye dönen olgulara tedavinin ilk iki ayına streptomisin eklenir ve beş ay
HRE ile tedavi sekiz aya tamamlanır (19,55).
Bulaşma
TB plörezi bulaşıcı değildir.
Bildirim
Tüberküloz bildirimi zorunlu A grubu hastalıktır. Tanı konmuş ve/veya TB tedavisi başlanmış
her hasta (Form 014 ile) il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Bildirimde hastanın adı, soyacı, TC numarası, adresi, telefonu ve “ne” tüberkülozu olduğu ve ayrıntılı epikriz (bakteriyolojik ve histopatolojik tanıyı içeren) bulunmalıdır. TB plörezi ve TB ampiyem de bildirimi zorunlu hastalık kapsamındadır (55).
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PARAPNÖMONİK EFÜZYON VE AMPİYEM
Op. Dr. Oya Yıldız, Doç. Dr. Alper Fındıkçıoğlu
Plevral aralık viseral ve parietal plevraların oluşturduğu bir boşluktur. Plevra yaprakları arasında viseral plevranın solunum hareketi sırasında kayganlığını sağlayan 0,1-0,3 ml/kg sıvı vardır
(1). Plevral sıvı parietal plevra kapilleri tarafından oluşturulur ve yine parietal plevranın lenfatikleri
ile drene edilir. Sıvı miktarının artması plevral sıvıya neden olur.
Akciğer enfeksiyonlarına sekonder olarak plevral boşlukta biriken sıvı parapnömonik efüzyon
olarak adlandırılır ve eksüda niteliğindeki sıvıların en sık nedenidir. Parapnömonik efüzyonlara
sıklıkla bakteriyel ve viral pnömoniler neden olur ve bu efüzyonların komplike olması ile plevral
boşlukta püy birikerek ampiyem ortaya çıkar. Bakteriyel pnömonide %40-50 oranında parapnömonik plevral efüzyon, %10-15 oranında komplike parapnömonik efüzyon gelişir. Bakteriyel pnömoni
%5 hastada ise ampiyeme neden olur. Erişkin ve çocuklarda en sık ampiyeme sebep olan mikroorganizmalar, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus ve Streptococcus pyogenes’tir (2).
Pnömoniye bağlı gelişen efüzyon ya iyileşecek yada miktarı artarak kompleks bir sıvı haline
gelecektir. İyileşmeyen parapnömonik efüzyon üç evrede ampiyeme dönüşür (3).
1. Eksudatif faz: Bu evrede ya inflamasyon nedeniyle artmış pulmoner interstisiyel sıvı ya da
plevral kapillerde artmış permabilite nedeniyle sıvı miktarı artar. Sıvı proteinden zengin ve
apiyojeniktir; glikoz düzeyi 60 mgr/dl, pH >7,2 ve LDH düzeyi normal serum LDH’nın 3 katından azdır. Antibiyotik ile tedavi edilirse ek girişime gerek kalmaz.
2. Fibropürülan faz: Lenfatik, vasküler ya da nekrotik pulmoner dokunun rüptürü yoluyla plevral sıvıya bakteri geçişi olur, pürülan bir görünüm alır. Sıvı glikoz düzeyi <60 mgr/dl, Ph <7,2
ve LDH düzeyi serum LDH düzeyinin 3 katından fazla olur. Sıvı içinde fibrin birikmeye başlar
ve bu da lokülasyona neden olur. Lokülasyon sıvının drenajını ve antibiyotiklerin plevral aralığa ulaşmasını güçleştirir.
3. Organizasyon fazı: En erken 1 hafta sonra gelişmeye başlar. Artan fibroblastlar nedeniyle fibrinin yerini fibrotik doku almaya başlar. Plevranın üzerinde plevral kabuk olarak adlandırılan
bir membran oluşmaya başlar, akciğeri sararak ekspansiyonunu önler. Organizasyon sürdükçe
kabuk kalınlaşır ve akciğer kollapsı-göğüs duvarı restriksiyonu artar ve hastalık kronikleşir.
Kollabe akciğer dokusunda enfeksiyonun devam etmesi kalıcı fonksiyon kaybı ve bronşiektaziye neden olur. Tedavi edilmezse ampiyema necessitatis ve bronkoplevral fistül gelişebilir.
Plevral ampiyemin gelişimi 5-6 hafta sürer, evrelerin süresi mikroorganizmanın tipi, virülansı
ve konağın direncine göre değişir.
Parapnömonik efüzyonun kliniği pnömoni ile benzerdir. Öksürük, ateş, titreme ve plöretik
göğüs ağrısı sık rastlanan semptomlardır. En sık klinik bulgu ileri derecede sıvı birikimine bağlı
nefes darlığıdır. Klinik tablo, halsizlikten toksik düzeye kadar ulaşan geniş bir spektrumdur. İyileşmekte olan pnömonik süreçte semptomların şiddetlenmesi ampiyem gelişmesinin sonucu olabilir. Etken aerobik ise klinik daha akut başlangıçlı, anaerobikse sinsi olur. Bu nedenle anaerobik etkenlerde tanı daha geç konulabilir (4).
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Fizik muayenede toksik görünüm, takipne, takikardi saptanabilir. Perküsyonda matite, oskültasyonda ise sıvının bulunduğu tarafta azalmış akciğer sesleri ve az miktarda sıvı bulunan durumlarda plevral sürtünme sesi duyulabilir. Ampiyema necessitatis gelişmişse ciltten pürülan akıntı,
bronkoplevral fistülde öksürük ve bol-kötü kokulu balgam ekspektorasyonu olur.
Pnömoni nedeniyle tedavi edilen hastada 48 saat içinde klinik düzelme olmazsa ampiyemden
şüphelenilmelidir. Direkt akciğer grafisi ile plevral sıvı gösterilir. USG ile az miktarda ki sıvı bile
gösterilebilir ve torasentez için işaretleme yapılabilir. Bilgisayarlı toraks tomografisi, efüzyonun
lokalizasyonu, ek parankimal patolojiler hakkında fikir verir ve planlanacak invaziv girişimler için
yol göstericidir. Masif efüzyonlarda bilgisayarlı toraks tomografisi, parankimal patolojinin görünmesini engelleyeceğinden, efüzyonun drenajından sonra çekilmesi daha faydalıdır (5).
Bu radyolojik tetkiklerden sonraki basamak torasentez yapılarak sıvının örneklenmesidir. Torasentezle alınan mayi örneklemesinde eksuda-transuda ayrımı (Tablo 1), ADA düzeyi, hücre sayımı, pH değeri, gram boyaması, aerob ve anaerob kültürleri, sitolojik incelemesi ve mayide ARB
araştırması yapılmalıdır.
Light tarafından 1995 yılında oluşturulan parapnömonik plevral efüzyonlarda klinik ve tanısal-tedavi yaklaşımı Tablo 2’dedir.
Tablo 1: Light kriterleri (6)
Plevral sıvı / Serum protein oranı
Plevral sıvı / Serum LDH oranı
Plevral sıvı LDH konsantrasyonu

Transuda
< 0.5
< 0.6
serum LDH normal üst sınır
değerinin 2/3 altı

Eksuda
> 0.5
> 0.6
serum LDH normal üst sınır
değerinin 2/3 üstü

Tablo 2: Light tarafından yapılan parapnömonik plevral effüzyon (PPPE) sınıflaması (3)
Sınıf

Bulgular, tanısal işlemler

Tedavi

Sınıf 1
Basit PPPE

Az miktarda sıvı (lateral dekübitis
grafisinde <10 mm)

Sınıf 2
Tipik PPPE

Lateral dekübitis grafisinde >10 mm
sıvı, sıvıda pH >7,2, glikoz >40mgr/dl, Sadece antibiyotik
gram boyama ve kültür negatif

Sınıf 3
Sınırda Komplike PPPE

Sıvıda pH <7,2 ama >7, LDH>1000
glikoz >40mgr/dl, gram boyama ve
kültür negatif

Sınıf 4
Basit Komplike PPPE

Sıvıda pH <7 veya glikoz <40mgr/dl,
gram boyama ve kültür pozitif, lokü- Antibiyotik + tüp torakostomi
lasyon yok, püy yok

Torasenteze gerek yok. Sadece antibiyotik

Antibiyotik +/- seri torasentez

Sıvıda pH <7 veya glikoz <40mgr/dl,
Sınıf 5
Antibiyotik + tüp torakostomi + tromboligram boyama ve kültür pozitif, loküKompleks Komplike PPPE
tik (başarısız olursa torakoskopi)
lasyon var
Sınıf 6
Basit PA

Püy serbest

Tüp torakostomi + dekortikasyon

Sınıf 7
Kompleks PA

Püy multiloküle

Tüp torakostomi + trombolitik (genellikle
torakoskopi veya dekortikasyon gerekir)

PPPE: Parapnömonik plevral effüzyon, PA: Plevral ampiyem
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Parapnömonik plevral efüzyon ve ampiyem tedavisi antibiyotik ve sıvının drenajı olmak üzere
iki temel aşamadan oluşur. Yapılacak tedavi planı sıvının tip ve evresine göre değişir. 2000 yılında
ACCP tarafından “parapnömonik efüzyonların tıbbi ve cerrahi tedavisi” uzlaşı raporu oluşturulmuş, buna göre tedavi algoritması belirlenmiş ve prognostik risk faktörleri dört gruba ayrılmıştır.
(Tablo 3)
Tablo 3: Parapnömonik efüzyonlu hastalarda hastalığın kötü sonuçlanma riski sınıflaması (6)
Değerlendirme Sonuçları
Değerlendirme Ölçütleri
ve Öneriler
Plevral aralık
Plevral Sıvı
Plevral Sıvı
Kötü SoDrenaj
Anatomisi
Bakteriyolojisi
Kimyası
Kategori
nuçlanma
İhtiyacı
(A)
(B)
(C)1
Riski
Bx: Kültür VE
A-0: Minimal serbest
Gram boyama
Cx: pH biefüzyon (Lateral dekübisonuçları bilin1
Çok zayıf
Yok
tus grafisinde <10 mm)
linmiyor
miyor
VE→
VE→
A-1: Az-orta miktar arası
B-0: Kültür VE
C-1:
serbest efüzyon
Gram boyama
2
Zayıf
Yok3
(>10 mm ve < bir hemitopH≥7.20
2
negatif VE→
raksın yarısı) VE→
A-2: Fazla miktarda
serbest efüzyon (Bir
B-1: Kültür VEhemitoraksın yarısından
C-2:
YA Gram
fazla)4 veya Loküle efüz3
Orta
Var
boyama
pozitif
pH<7.20
5
yon veya Parietal plevVEYA→
rada kalınlaşma ile beraber6 efüzyon VEYA→
B-2: Pü
4
Yüksek
Var
Sıvıda yapılması tercih edilen kimyasal pH ölçümüdür. Bu analizi yapmak mümkün değilse sıvıda glikoz ölçülmelidir.
2 Önceden antibiyotik kullanmış olmasının önemi yoktur.
3 Ancak klinik durum bozulursa, yeniden torasentez ve drenaj yapılması gerekebilir
4 Fazla miktarda efüzyonlar, muhtemelen lokülasyon gelişmiş olduğundan efektif drenaja dirençlidir.
5 Lokülasyon kötü prognoz göstergesidir.
6 Kontrastlı BT’de kalınlaşmış parietal plevra görünümü ampiyem varlığını gösterir.
1

Antibiyotik tedavisi
Teorik olarak saptanacak patojene göre antibiyotik başlanmalıdır. Ancak sıvı kültüründe ajan
patojen hastaların yarısından üretilemez veya etkenin kültürde üretilmesi uzun zaman alabilir. Bu
nedenle olası etkenler düşünülerek ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalı, sonrasında kültür sonuçlanırsa ona göre tedavisi yeniden düzenlenebilir (7). Komplike olmayan parapnömonik plevral
efüzyonlarda sadece antibiyotik tedavisi yeterli olur.
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Plevral sıvının yönetimi
Parapnömonik plevral sıvı tedavisinde en kritik karar sıvının drene edilip edilmeyeceğinin belirlenmesidir. Drenajda 12-24 saatlik gecikme sıvıda lokülasyon gelişmesine ve daha invaziv cerrahi
girişimlere gerekliliğe neden olur, lokülasyonların erken drenajı iyileşmeyi hızlandırır ve hastanede
kalış süresini azaltmaktadır3. Ampiyem durumunda en az 4-6 hafta antibiyotik kullanılmalıdır. Eğer
klinik ve laboratuvar bulguları düzelmezse daha uzun süreli tedavi gerekir. Drenaj için göğüs tüpü
takılmalı ve kontrol kültürleri gönderilmelidir. Günlük drenajı <50cc ve kontrol kültürlerde üreme
olmazsa dren çıkarılabilir. Tedavi sonrası herhangi bir lokülasyon kalmadığının ultrason veya BT ile
gösterilmelidir, ayrıca ampiyem kavitesi yeterli akciğer ekspansiyonu ile dolmuş olmalıdır (8).
Pnömonili hastada plevral efüzyonunun varlığı araştırılmalıdır. Radyolojik incelemede saptanan sıvı kalınlığı 10 mm'nin üzerinde ise torasentez uygulanmalıdır. Sıvı tamamen boşaltılabilirse
terapötik torasentez yapılır, sıvı tekrarlamazsa antibiyotik tedavisi dışında başka bir tedaviye gerek
yoktur. Eğer sıvı kalınlığı 10 mm'den daha az ise efüzyon anlamlı değildir ve torasentez gerekmez,
radyolojik takip yapılır (9).
Tüp torakostomi
Ampiyemde tüp torakostomi ile tedavide başarı oranı % 28-80 arasında değişmektedir. İşlemin
komplikasyonları hemoraji, pnömotoraks, subkutan amfizem ve ağrıdır. Drenajın başarısız olması
tüpün yanlış yerleştirilmesine, tüpün fonksiyon bozukluğuna, viseral plevradaki kalınlaşmanın akciğer ekspansiyonunu önlemesine ya da plevra sıvısının lokülasyonuna bağlıdır. Tüp torakostominin
etkinliğini artırmak için suction ve plevral boşluğun sıvı ya da antibakteriyeller ile irrigasyonu yapılabilir. ACCP kategori 3 ve 4’de tek başına tüp torakostomi yeterli değildir. Günlük drenaj miktarı <
50 cc ve sıvı berrak sarı renkte ve kontrol kültürde üreme olmayınca toraks tüpü çıkarılır (6).
Fibrinolitik tedavi
Parapnömonik efüzyonda tek başına tüp torakostominin başarılı olmamasının nedenlerinden
birisi plevral aralıkta oluşan lokülasyonlar ve fibrinöz yapılardır. Loküle parapnömonik efüzyon ve
ampiyemde drenajın yetersiz olduğu olgularda fibrin dokunun yıkılarak drene olmasını sağlamak
amaçlı fibrinolitik ajanların kullanımı tedavisini ilk olarak 1949’da Tillet ve Sherry tanımlamıştır (3).
Bu ajanlar streptokinaz, ürokinaz ve doku plazminojen aktivatörü (TPA)’dır. Parapnömonik efüzyonlarda erken fibrinopürülan evrede trombolitik ajanların kullanımı daha etkindir (10). Streptokinaz beta hemolitik streptokoklar tarafından üretilen, ürokinaz ise insan idrarından elde edilen proteolitik enzimlerdir. Streptokinaz bakteri ürünü olduğundan alerjik reaksiyon oluşturabilir, ürokinaz ise alerji riski yoktur ancak insandan insana viral bulaşa neden olabilir. TPA endojen olarak
bulunur. Fibrine bağlı plasminojeni öncelikle aktive eder böylece oluşmuş trombüsün fibrinolizisini
sağlar, sistemik aktivasyon izlenmez. Klinik uygulamada streptokinaz 250.000 IU (100 ml %0.9
NaCl içinde) verilir. Toraks dreni 2- 4 saat klempli tutulur ardından 24-48 saat beklenir. Bu ajanlar
14 güne dek uygulanabilir. Ürokinaz intraplevral uygulamasında 100.000-300.000 IU 100 ml. %0.9
NaCl içinde toraks tüpünden uygulanır. Uygulama dozu, 10-100 mg/gün (ortalama 50 mg %0.9
NaCl içine) doğrudan tüp torakostomi içine verilir ve tüp torakostomi 1 saat klempli tutulur. Bu
sırada hasta pozisyonu ile toraks içine dağılması sağlanır. TPA uygulaması drenaj miktarı ve gün-
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lük direkt akciğer grafisi takibi ile tekrarlanabilir. Ancak yeni kanama özgeçmişi olan hastalarda
intraplevral TPA dikkatli uygulanmalıdır. TPA uygulamasında 24 saat içinde heparin ve aspirin
hastaya verilmemelidir (10).
Torakoskopi ve Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS)
Plevral boşlukta lokülasyon ve fibrinöz yapıları varlığı tüp torakostomi ile yeterli drenaj sağlanamadığında konvansiyonel ya da video torakoskopi alternatif bir tedavi yaklaşımı olabilir, hastalığın ilerleyişi süresince 6 hafta dolmadan yapılmalıdır. Torakoskop ile lokülasyonlar birleştirilir,
debridman yapılır, plevral fibrinler ve akciğeri örten fibrin doku uzaklaştırılır ve uygun bir drenaj
sağlanmış olur (11).
Torakotomi
Torakotomi ile dekortikasyona, medikal ve minimal invaziv cerrahi yöntemlerinin yetersizliğinde, klinik olarak hastanın durumu değerlendirilerek karar verilir. Dekortikasyonun başarısı
uygun hasta seçimine bağlıdır. Tedavinin başlangıcından 6 hafta geçtikten sonra organizasyon evresinde hala düzelme sağlanamamışsa cerrahi tedavi önerilmektedir. Cerrahi tedavide amaç plevral
aralıktaki püy ve debrisin boşaltılması, parietal ve viseral plevra üzerindeki tüm fibröz dokunun
çıkarılması ve akciğerin ekspansiyonunun sağlanmasıdır. Dekortikasyonun başarı oranı % 87100’dür, ko-morbitide nedeniyle postoperatif mortalite olabilir ancak birçok çalışmada mortalite ile
karşılaşılmamıştır (3).
Açık Drenaj
Dekortikasyonu tolere edemeyecek ya da dekortikasyona rağmen akciğeri ekspanse olmayan
hastalarda dekortikasyona bir alternatiftir. Kosta rezeksiyonu ve toraks tüpünün yerleştirilmesi ile
plevral efüzyon kavitesinin alt sınırından açık drenaj sağlanmasına yönelik bir girişimdir. Hafif bir
antiseptik solusyonla günlük yıkama yapılmalıdır. Akciğer kollapsının önlenmesi için her iki plevra
yaprağının füzyonu gerekir. Füzyon gelişmeden erken açık drenaj yapıldığında mortalite artar (12).
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PARAPNÖMONİK EFFÜZYON VE AMPİYEMDE
FİBRİNOLİTİK KULLANIMI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bülent Kargı
Parapnömonik effüzyon (PPE), akciğer enfeksiyonuyla (pnömoni) ilişkili plevral effüzyon olarak tanımlanır (1). Hastalığın başlangıcında hemen her effüzyon basit, akıcı ve sterildir. Genellikle
altta yatan akciğer enfeksiyonunun tedavisi ile geriler. Ancak %10 kadarında ilerleyip komplike
olur. PPE’lardan ampiyem gelişiminde birbiri ile iç içe geçen ve sınırları tam ayrılamayan eksudatif,
fibrinopürülan ve organize fibrotik/ampiyem olarak başlıca üç evre vardır (1,2).
Eksudatif evre
Küçük veya basit PPE, komşu akciğer dokusundaki enfeksiyon ile visseral plevra geçirgenliğinin artıp intersitisiyel sıvının plevral aralığa geçmesiyle olur. Genellikle, plevral sıvının gram boyamasında bakteri yoktur, kültürü kültür negatif, LDH düşük, nötrofil sayısı düşük, glukoz seviyeleri serum glukoz değerlerine yakındır. Bu evrede uygun antibiyotik tedavisi ile olguların çoğunda
sıvı 24-48 saat içerisinde geriler. Genellikle drenaj önerilmez, ancak teşhis amaçlı torasentez yapılabilir.
Fibrinopürülan evre
Yeterince tedavi olmayan hastalarda, 2-15. günler arasındaki subakut dönemde, enflamasyon
artar ve fibroblastlar aktive olur. Fibröz bantlar ve ince septasyonlar oluşmaya başlar. Plevral sıvı
pH 7,2‘nin altında, glukoz mg/40 dL altında ve LDH 1000 IU/L üstündedir. Hastaneye yatırılarak
intravenöz antibiyotik tedavisine ek olarak sıvının drenajı da yapılmalıdır. Basit-loküle effüzyon
ayrımı için US veya BT görüntülemeden faydalanılır. Septasyonlar sebebiyle drenaj efektif olmuyorsa çoklu drenaj, fibrinolitik tedavi veya VATS (Video yardımlı torakoskopik cerrahi)gündeme
gelir (3-5).
Organize faz veya ampiyem
Plevral boşlukta bakteri ve/veya aşırı derecede pü varlığı ise ampiyem olarak tanımlanır.
Plevral sıvıda bakteri invazyonu ve parçalanmış lökositlere bağlı olarak sıvı vizköz hale gelir; effüzyon içinde septasyonlar ve birbiriyle bağlantısı olmayan lokülasyonlar gelişebilir. Visseral ve
paryetal plevra kalınlaşmaya başlar (2,3). Tedavide göğüs tüpü yerleştirilmesi, VATS debridman,
açık cerrahi (dekortikasyon) ve açık torakostomi (Eloesser operasyonu gibi) opsiyonları vardır (Şekil 1).
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Şekil 1: Parapnömonik effüzyonların iç içe geçmiş evreleri
ve tedavileri. 3 numaralı referanstan adapte edilmiştir.
Kan pıhtısında oluşan fibrin liflerin yıkımından plazmin adlı enzim sorumludur. Plazminin
inaktif öncülü plazminojen dolaşımda yeteri kadar vardır. Oluşan fibrini çözmede dışardan verilen
aktivatörlere fibrinolitikler denir. PPE’de fibrinolitik tedavi, akışkanlığın bozulmaya başladığı, septasyonların oluştuğu ancak henüz organize fibrotik proçesin tamamlanmadığı subakut dönem olan
fibrinopürülan evrede kullanılmaktadır. Genellikle fibrozise gitmiş, kalınlaşmış plevranın fibrinolitiklerle tedavi olması beklenmez. Erken eksudatif evrede de fibrinolitikler kullanılmaz.
Çocukluk çağı PPE ve ampiyemin etyoloji, gidişat ve tedavisi yetişkinden farklıdır. Çocuklarda
altta yatan akciğer rahatsızlığı daha sık görülür. Yetişkinlerde ise PPE’un morbidite ve mortalitesi
çocuklardan daha yüksektir (3,4).
DRENAJ YÖNTEMLERİ
Torasentez
Tanı amaçlı biyokimya, sitoloji, kültür ve tüberküloz testleri vb. için numune almak amacıyla
yapılır. Bazı klinikler basit effüzyonları boşaltmak için terapötik amaçla da kullanabilmektedir.
Ancak tekrarlayan torasentezler önerilmez (5).
Göğüs tüpü
Başlangıçta veya takipte fibrinopürülan effüzyon bulguları (gram boyamada bakteri görülmesi, yoğun pü varlığı, pH <7.0, glikoz <40 mg /dL, LDH> 1000 IU) mevcutsa, direkt göğüs tüpü yerleştirilebilir. Ancak loküle olmayan effüzyonlar için genellikle tavsiye edilmez. Tüpün boyutu ağrı
ile direkt ilintilidir. Önceleri küçük çaplı drenlerin yoğun pü ile tıkanmaya yatkın oldukları düşünülüp kaçınılmıştı; ancak ek olarak fibrinolitik kullanılan klinik çalışmalarda geniş tüplerle benzer
başarıyı göstermiştir (6).
Küçük çaplı kateterler
Torasentezden sonra sıvı tekrar birikirse veya effüzyon çok fazlaysa (örn. bir hemitoraksın yarısından çoğunu işgal ediyorsa) öncelikle ince bir kateter (PleurocanTM veya pigtail kateter vb.) kullanılmalıdır. Lokülasyon düşünülmüyorsa US eşliğinde drenaja gerek olmaz. Fibrinopürülan evrede küçük çaplı kateter tek başına antibiyotiklerden veya basit torasentezden daha yararlıdır. Drenaj
yapılan, antibiyotiklerle 24-48 saat arasında iyi bir klinik ve radyolojik yanıt bulamayan hastalarda
loküle sıvı veya ampiyem için kullanılan fibrinolitik tedavi veya VATS gibi ileri tedaviler düşünülmelidir (5,7). Fibrinolitik tedavi ile kombine edildiğinde, küçük göğüs tüplerinin kullanımı büyük

Her Yönüyle Plevra ve Hastalıkları

• 159

tüplere göre bazı avantajlar sağlayabilir. Bazı yazarlar loküle effüzyonlu çocuklarda ilk tercih tedavi olarak antibiyotiklerle birlikte küçük çaplı plevral kateter drenajı ve fibrinoliz önermektedir (4,5).
VATS
Torakoskopik debridman, irrigasyon ile oldukça iyi drenaj sağlanır. Ancak fibrinolitik tedaviye
göre benzer başarısızlık oranları, hastanede kalış süreleri yanında genel anestezi gerektirmesi ve
anlamlı derecede hastane maliyet artışı yöntemin dezavantajlarıdır (8-10).
İNTRAPLEVRAL FİBRİNOLİTİK UYGULAMASI
Fibrinolitikler, şimik dekortikasyon yapar (3). Günümüzde yetişkinlerde ve çocuklarda loküle
PPE tedavisinde kullanılan başlıca fibrinolitik ilaçlar:
 Streptokinaz
 Urokinaz
 Alteplaz (tPA) dır.
Mukolitik ajan deoksiribonükleazın (DNaz, streptodornaz, dornaz alfa) fibrinolitik rejime eklenmesinin erişkinlerde tedaviyi arttırdığı gösterilmiştir; ancak çocuklarda çalışma yoktur. Streptodornazın yalnızca kistik fibroziste inhaler olarak kullanım endikasyonu vardır (11). Ayrıca heparin
ve sodyum hyolüronidazın insanda yapılmış lokülasyon çözücü/önleyici çalışması yoktur (12,13).
Streptokinaz (Streptase TM) uygulaması
Bakterilerden elde edilen streptokinaz, ilk defa 1949 yılında Tillett ve Sherry tarafından intraplevral olarak streptodornaz ile beraber kullanılmıştır (14). Sistemik fibrinolizis yapmaz. 250.000 IU
100 cc SF içerisinde verilir. 2-4 saat klemplenir pozisyon değiştirilip dağılması beklenir. 2-3 gün
boyunca tekrarlanır. Streptokinaz, birçok çalışmada sınırlı etkinliği ve alerjik reaksiyonlara yol
açabilmesi nedeniyle genellikle son seçenek olarak kullanılması önerilmiştir (15,16).
Urokinaz (Urokinase TM) uygulaması
İnsan idrarından elde edilen plazminojen aktivatörüdür. 1987’de kullanılmaya başlanmıştır.
İnsan kaynaklı olduğundan alerji riski streptokinaza göre düşüktür. Ülkemizde üretim ve ithalatı
2012’de sonlandırılmıştır.
BTS ve PIDS kılavuzlarında iki türlü kullanım önerilmiştir:
1. 100.000 IU 100 ml SF içinde günde bir veya
2. Bir yaştan küçük çocuklar için 10,000 IU 10 ml SF içerisinde; bir yaş ve üstü çocuklar için ise
40,000IU, 40 mL SF içinde üç gün boyunca günde iki kez uygulama şeklindedir (5,8).
Alteplase (doku plazminojen aktivatörü =t-PA, Actilyse TM) uygulaması
Çeşitli çalışmalarda farklı dozlarda kullanılmıştır. Üç aydan büyük çocuklarda güvenli ve etkin olduğu Pediatrik Enfeksiyöz Hastalıklar Derneği (PIDS) kılavuzunda tanımlanmıştır (8). Alteplase ile tedavi için iki yöntem önerilmiştir;
1. Alteplase 4 mg, 40 mL SF içerisinde kateterden verilir, bir saat bekleme süresi ile her 24 saatte bir üç gün tekrarlanır (toplam üç doz).
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2. Alteplase 0,1 mg/kg (maksimum 3 mg), 10-30 mL SF içerisinde kateter veya göğüs tüpü içerisinden verilir ve üç gün sekiz saatte bir tekrarlanır (toplam dokuz doz).
Bugüne kadar fibrinolitik ajanların kendi arasında yapılan karşılaştırmalı tek çalışmada Urokinazın alteplaza göre yan etki profili ve tedavi başarısı yönünden avantajlı olduğu gösterilmiştir
(17). Urokinaz, çocuklarda plasebo kontrollü bir şekilde çalışılmıştır ve BTS tarafından önerilmiştir
(5). Ajan seçimi kullanılabilirliğe bağlıdır; mevcutsa Urokinaz tercih edilir, bunu alteplase (tPA) ve
streptokinaz izler. Ancak Kuzey Amerika'da olduğu gibi ülkemizde de artık Urokinaz piyasada
mevcut değildir; bu nedenle genellikle alteplase kullanılır.
Ülkemizde streptokinaz ve alteplase piyasada mevcut olmasına rağmen Sağlık Uygulama Talimatında (SUT) işlem olarak P608630 ‚intraplöral lavaj her türlü teknikle‛ hizmet kodu mevcuttur ancak
fibrinolitik ajanların intraplevral kullanımı için geri ödeme endikasyonları dahilinde değildir (18).
Kliniğimizde pulmoner embolizm, akut myokard enfarktüsü gibi geçerli endikasyonlarda kullanımlarından artan dozlar, steril şartlarda 1 mg/ ml viyollere bölünüp, -20 derecede 6 ay stabil
olarak saklanmaktadır (19). Tıkalı port ve santral kateterlerin açılması ile intraplevral fibrinolizis
gibi ödeme endikasyonları dışında kullanılmaktadır (Şekil 2,3,4).

Şekil 2, 3, 4: 36 yaşında kadın hastada böbrek nakli sonrası sağda loküle parapnömonik effüzyon gelişmiş. Pigtail kateterle drenaj sonrası yeterli sağ üstteki loküle kısım drene olmadı. 2 gün 50 ml SF içerisinde 2 mg Alteplase uygulanması sonrasında 800 cc dreanjı oldu ve akciğer ekspansiyonu sağlandı.
İntraplevral fibrinolitiklere karşı VATS debridman
Tüp veya kateter torakostomi ile çözülemeyen loküle ampiyemleri drene etmek için intraplevral fibrinolitiklerin uygulanmasına diğer bir alternatif VATS ile mekanik debridmandır. Birkaç seride VATS’ın hastanede kalış süresi, açık cerrahiye gidiş ve komplikasyonlar yönünden intraplevral
fibrinolizden üstün olduğu gösterilmiştir (9, 20-22). Ancak maliyet, intraplevral fibrinolitikler lehinedir (10). Tüp torakostomi (fibrinolitiklerle veya fibrinolitikler olmadan) ile karşılaştırıldığında
VATS, mortaliteye fayda sağlamamış; ancak hastane kalış süresini kısaltmıştır (23-25). Postoperatif
ampiyem, bronkoplevral fistül veya cerrahi sonrası komplike effüzyonlarda fibrinolitiklerden olabildiğince kaçınılmalıdır.
Çocuklarda fibrinolitik tedavi
BTS ve APSA kılavuzlarında loküle effüzyonlu çocukların birinci basamak tedavisi olarak ince
plevra kateter yerleştirilmesi + fibrinolitik tedavinin denenmesini önerilmiştir. Başarı oranı yaklaşık
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%83’tür; başarısız olanlar için vakit kaybetmeden VATS önerilir (9,10). Seçim, mevcut imkanlar,
cerrahın deneyimi, maliyet ve hasta tercihine göre değişir.
Yetişkinlerde fibrinolitik tedavi
Bazı küçük çalışmalarda ve vaka serilerinde fibrinolitik ajanlarla iyi sonuçlar gösterilmiştir
(3,23,24). Buna karşılık, bir meta-analiz ve büyük bir randomize çalışmada anlamlı yarar gösterilememiştir. Mortalite, ameliyat ihtiyacı, radyografik iyileşme ve hastanede kalış süresinde fark görülmemiş; ancak araştırmanın önemli zayıflıkları, trombolitik tedavinin ilk belirtiden yaklaşık iki
haftaya kadar rastgele bir döneminde kullanılmış olması, küçük göğüs tüpleri kullanımı ve US veya
BT’den ziyade göğüs radyografisi ile takip edilmesi olarak açıklanmış (15,25). Toplam 391 hastayı
içeren 6 çalışmanın değerlendirildiği bir Cochrane incelemesinde, fibrinolitik tedavi alan hastalar
arasında mortalitede bir azalma görülmemiş (%28'e karşı %33), fibrinolitikler cerrahi müdahale
riskini azaltmış. VATS ile karşılaştırıldığında tüp torakostomi + fibrinolitik kullanılan veya kullanılmayan hastalar arasında mortalite farkı olmadığını bildirmiştir (22).
Kontrendikasyon ve yan etkiler
Bronkoplevral fistül veya hava kaçağı düşünülen hastalarda göğüs tüpünün klemplenmesi
tansiyon pnömotoraksa neden olabileceği için fibrinolitik tedavi uygulanmamalıdır. Ayrıca fibrinle
örtülmüş ve kapanmaya başlamış parankim kaçaklarını yeniden artırabilir. Uygulama esnasında
klinik bozulma belirtileri varsa (nefes darlığı, göğüs ağrısı vb.) klemplenen göğüs tüplerinin derhal
açılması gerekir.
Advers /yan etkiler olarak ateş, rahatsızlık, drenajın renginin kırmızıya dönmesi, intraplevral
kanama ve anafilaksi bildirilmiştir. Streptokinazın intraplevral uygulaması, intravenöz uygulandığına benzer sistemik bir antikor cevabı oluşturabilir (15,26,27). Heparinize hastada intralpevral
alteplase, massif hemotoraksa yol açabilir (28).
SONUÇ ve ÖNERİLER


Basit parapnömonik effüzyonların antibiyotikler ile, büyük, loküle veya komplike PPElu hastaların ince plevral kateter veya göğüs tüpü drenajı, yeterli drene olmazsa fibrinolizis ya da erken cerrahi drenaj (VATS) ile tedavi edilmesi konusunda fikir birliği vardır.



Tedavinin hedefi plevral sıvının boşalması, plevral boşluğun sterilizasyonu ve akciğerin yeniden genişlemesidir (rezolüsyon, sterilizasyon, re-ekspansiyon).



Plevral lokülasyonlar sebebiyle tek bir tüp ile yeterli drenaj sağlanmadığında BT veya US yardımlı çoklu tüplerin yerleştirilmesi gerekebilir.



Plevral boşluğun drenajı için, VATS yerine ilk önce daha az invaziv bir prosedür olan plevral
kateter veya tüp torakostomi önerilir.



Birden fazla lokalizasyona ve kalın plevral kabuğa sahip hastalarda VATS debridman tercih
edilmelidir.



Torakoskopik debridman ve açık dekortikasyon arasında seçim birçok faktöre bağlıdır; daha
fazla yapışıklık, daha fazla visseral plevra kalınlığı ve daha büyük ampiyem boyutu açık dekortikasyonu ön plana çıkarır.
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Devam eden enfeksiyon bulguları (ateş, lökositoz, anoreksi) olan veya iyi yerleştirilmiş bir
göğüs tüpüne rağmen sıvısı drene olmayan hastalar için intraplevral fibrinolitik uygulanması
önerilir.



Alteplase (tPA) ülkemiz için en optimal ajan gibi durmaktadır. Kolayca hazırlanacak preparatları uzun süre birçok hastada rahatlıkla kullanılabilir.



Komplike PPE’larda intraplevral fibrinolitik tedavi hastanede kalış süresini kısaltır ve hastane
maliyetlerini düşürür.



Fibrinolitiklerden hangisinin üstün olduğuna dair tek kontrollü çalışma vardır. Urokinazın
alteplase’a karşı üstünlüğü gösterilmiştir. Ancak ülkemizde Urokinaz piyasada yoktur.



Yetişkinlerde intraplevral fibrinolitikler çocuklara nazaran daha az başarılıdır.



Çocukluk çağında fibrinolitiklerden yalnızca Urokinazın kontrollü çalışması vardır.



Yetişkinde loküle hemotoraks ve post op hematomda fibrinolitiklerin başarısı enfeksiyöz
PPE’lerden daha fazla gibi durmaktadır.



Uygun tedaviyle, sonuçlar genellikle mükemmeldir.
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FİBROTORAKS
Yrd. Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu, Doç. Dr. Şule Karadayı
Visseral ve parietal plevra arasında yer alan potansiyel boşluk, plevral aralık olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı bir kişide plevral aralığın kalınlığı 1 mm’den daha azdır. Plevral effüzyonun
uygun drenajının sağlanamaması halinde, anormal fibröz doku gelişimi ve plevral kalınlaşmaya
neden olur, bu durum fibrotoraks olarak adlandırılmaktadır. Gelişen fibröz doku akciğer parankiminin elastisitesinin kaybolmasına ve göğüs duvarı mekaniklerinin bozulmasına neden olarak nefes darlığı oluşturur (1,2 ). Fibrotoraksın en sık nedenleri ampiyem, hemotoraks, iyi drene edilmemiş plevral efüzyonlar, açık kalp cerrahisinden sonra tekrar eden plevral efüzyonlar, kronik pnömotoraks, tüberküloz plörezi, asbest maruziyeti, kollajen vasküler hastalıklar ve çeşitli ilaçlara bağlı
plörittir. Bazen terapotik plöredezise bağlı olarak da plevral kalınlaşma görülebilir (2, 3). Bu gibi
durumlarda drene edilmemiş plevral efüzyon, plevral aralıkta fibrin birikimiyle sonuçlanan inflamatuar yanıta neden olur. Makrofaj ve fibroblast infiltrasyonu neticesinde parietal ve viseral plevra
kalınlaşır, alttaki parankimde atelektazi ve hapsolmuş akciğere neden olur. Akciğerin restriksiyonu
sonucu hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyon ve ventilasyon perfüzyon uyumsuzluğu gelişir (2).
Hasta dinlenme halinde iken hipoksik olmayabilir ancak egzersiz sırasında desatüre olabilir. Akciğer parankiminin durumuna göre semptomlar değişebilir. Bazen hasta asemptomatik olabilirken,
görülen en sık semptomlar; dispne, göğüs ağrısı ve öksürüktür (2, 3). Tanıda direk grafi ve toraks
bilgisayarlı tomografi (BT)’den faydalanılır. Direk grafide interkostal aralığın daraldığı, mediastinumun fibrotoraks tarafına retrakte olduğu ve diafragmanın eleve olduğu gözlenir. Bazen de plevral kalsifikasyonlar izlenir (3,4). Fibrotoraksın yaygınlığı ve plevral kalınlaşma en iyi toraks BT ile
saptanır. Bunların dışında solunum fonksiyon testi, DLCO, arteryel kan gazı analizi, kantitatif perfüzyon sintigrafisi yapılmalıdır. Solunum fonksiyon testlerinde sıklıkla restriktif patern izlenir.
Kantitatif perfüzyon sintigrafisi, pulmoner perfüzyonun tek taraflı azaldığını gösterir. Fibrotoraksa
sekonder semptomatik restriktif hastalığı olanlarda dekortikasyon endikasyonu vardır. En uygun
operasyon zamanı alttaki hastalığa göre değişir. Eğer hemotoraks nedeniyle fibrotoraks geliştiyse
dekortikasyon travmadan en az 6 hafta geçtikten sonra uygulanır. Böylece plevral kabuğun maturasyonu tamamlanır ve diseksiyon için plan oluşur. Ampiyemde yeterli plevral drenaj sağlanamamışsa, dekortikasyon işlemi akciğerin ekspansiyonunu ve plevral boşluktaki enfeksiyonun kontrolunu sağlar (4). Ancak, ampiyemli çocuklarda plevral reaksiyon ve intraplevral fibrinlerin rezolüsyonu mükemmeldir. Bu nedenle ampiyemli çocuk hastalarda dekortikasyon için acele edilmemelidir. Uygun drenaj ve medikal tedavi ile uzun sürede de olsa çoğunda plevral sekel kalmadan iyileşme olmaktadır (5).Tüberkülozda da medikal tedaviye rağmen plevral efüzyon ve kalınlaşma
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sebat ediyorsa dekortikasyon endikasyonu vardır. Ana bronş obstrüksiyonu, pulmoner destrüksiyon, kontrolsüz sepsis, karşı akciğerin hastalığında, kronik düşkünlük ve eşlik eden organ yetmezliklerinde dekortikasyon kontrendikedir (4).
Dekortikasyon
Viseral plevra üzerinde biriken ve kalınlaşan fibrin kabuğun soyulması işlemidir. Böylece akciğer parankiminin yeniden genişlemesi sağlanmış olur. Toraks duvarının esnekliğinin devam etmesi ve solunum hareketlerine katılabilmesi için paryetal plevradaki kalınlaşmalar ve fibrotik yapıların da dekortike edilmesi gerekmektedir. Dekortikasyon endikasyonları arasında parapnömonik
ampiyemler, benign nedenli fibrotoraks, pıhtılı hemotoraks ve tüberküloz yer almaktadır. Bu işlemin başarısında alttaki akciğer parankimin yapısı çok önemlidir. Eğer ampiyeme neden olan akciğer parankimine ait patoloji devam ediyorsa, dekortikasyon işlemi sonrasında akciğerin ekspansiyonu yeterli olamayacağından başarı oranı düşük olacaktır. Eğer ampiyem nedeni akciğer absesi,
obstrüktif kanser veya harap olmuş akciğer ise dekortikasyon yerine rezeksiyon daha doğru bir
seçim olacaktır. Ampiyemde erken dönemde torakotomi ile dekortikasyonun sonuçlarının daha iyi
olduğu şeklinde yazılar mevcuttur. Ancak özellikle çocuklarda plevral reaksiyon ve intraplevral
fibrinlerin rezolüsyonu mükemmeldir. Çocuklarda erken dönemde uygun drenaj ile ekspansiyon
sağlanmaya çalışılmalı, parankimal hastalığın iyileşmesi beklenmelidir. İzlemde akciğerin ekspansiyonu tamamen sağlanamıyorsa ve hemitoraksın hacminde küçülme meydana geldiyse, gelişimsel
olarak fiziksel bozukluklara ve ciddi pulmoner fonksiyon kayıplarına neden olacağından daha fazla
beklenmeden dekortikasyon gerçekleştirilmelidir. Hemotoraksda dekortikasyon için 6 hafta beklenmesi önerilmektedir. Tüberküloz ampiyemlerde, tüp torakostomi veya torakoskopik debridmanla düzelme sağlanamıyorsa, plevral tutulum hemitoraksın 1/3’üne ya da 1/4’üne eşitse dekortikasyon düşünülebilir. Üç aylık antitüberküloz tedaviden sonra balgamda ve plevral sıvıda basil negatifleştikten sonra hasta yeniden değerlendirilerek parankim veya bronş lezyonu olup olmadığı tesbit edilerek dekortikasyona ya da ek olarak rezeksiyon yapılıp yapılmayacağına karar verilir (6, 7,
8).
Teknik
Posterolateral torakotomi ve bazı olgularda video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile bu
operasyon yapılabilir. Plevral kalınlaşma ve yapışıklıkların fazla olduğu alt lobu ve diafragmayı iyi
görebilmek için toraksa genellikle 6. İnterkostal aralıktan girilir. Bazen kot rezeksiyonuna ihtiyaç
olabilir. Toraks ekartörünü yerleştirmeden önce plevral aralıkta birkaç cm künt diseksiyonla yer
açılır (Resim 1). Ekartör yerleştirildikten sonra yapışıklıklar ayrılır, loküle boşluklar drene edilirler
ve sıvı kültüre gönderilir. Viseral kabuk alttaki viseral plevra çıkana kadar kesilir (Resim 2). Daha
sonra kabuk künt diseksiyonla plevradan ayrılır. Kabuğun rahat ayrılması için akciğer şişik durumda iken çalışılır (Resim 5). Akciğer yüzeyinden hava kaçakları kaçınılmaz olarak olacaktır. Fakat akciğer reekspanse olduğu zaman hava kaçakları hızla azalacaktır. İnflamasyonun derecesine
ve parankimal hastalığın varlığına bağlı olarak bazı alanlarda belirgin parankim yaralanması olmadan komplet dekortikasyon yapmak bazen imkansız olabilmektedir. Böyle durumlarda plevral
kabuğun bazı kısımlarını ciddi hava kaçağı olmaması için bırakmak daha yerinde olacaktır. Hemos-
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taza dikkat edilmelidir. Göğüs duvarından olabilecek diffüz kanamayı kontrol etmek için elektrokoter kullanılabilir. İki adet tüp anterior ve posteriordan apekse doğru ilerletilip, gerekirse 3. tüp
diafragmanın üzerine yerleştirilebilir. Böylece beklenen fazla miktarda hava kaçağı kontrol altına
alınabilir ve akciğerin tamamen ekspansiyonu sağlanabilir (6, 7, 8, 9).

Resim 1: Dekortikasyon operasyonunda künt diseksiyonla plevral kabuk toraks duvarından düşürülerek
ekartör için yer açılıyor .

Resim 2: Viseral kabuk alttaki viseral plevra çıkana kadar kesiliyor.
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BRONKOPLEVRAL FİSTÜLLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Op. Dr. Sinan Issı, Prof. Dr. Dalokay Kılıç

Giriş
Bronkoplevral fistül (BPF), genellikle göğüs cerrahisi ameliyatları sonrasında görülür. Nadiren
nekrotizan bir pnömoni / ampiyem (anaerobik, piyojenik, tüberküloz ve mantar), akciğer neoplazmları, künt ve penetran akciğer yaralanmaları sonrasında veya akciğer biyopsisi, göğüs tüpü
takılması, torasentez, radyasyon tedavisinin komplikasyonu olarak da ortaya çıkabilen, bronş ve
plevral boşluk arasındaki bağlantıdır. BPF bir göğüs cerrahının karşılaştığı en zorlu komplikasyonlardan birisidir. BPF ciddi morbiditeye, hastanede yatış süresini uzatmaya ve hatta mortaliteye
neden olabilir. BPF insidansı, pnömonektomiden sonra % 4.5-20 iken, lobektomiden sonra yalnızca
% 0.5’dir (1-3). Mortalite oranları % 18 ile % 67 arasında değişmektedir (1, 4, 5).
BPF gelişiminde risk faktörleri hastaya bağlı, anatomik ve teknik sebepler olarak sınıflandırılabilir. Hastanın yaşının ileri olması, erkek cinsiyet, yetersiz beslenme veya hipoalbüminemi, tüberküloz ve fungal enfeksiyon hikayesi ve diabetes mellitus BPF gelişimini kolaylaştırıcı hastaya bağlı
faktörlerdir (6). Siroz varlığı, neoadjuvan tedavi (özellikle radyoterapi), operasyon sonrası mekanik
ventilatör kullanımı hastaya ait sebepler arasında sayılabilir (7, 8, 9) . Anatomik sebepler arasında
sağ taraf pnömonektomilerde sol tarafa göre ve tamamlayıcı pnömonektomilerde daha yüksek
oranda BPF görülme ihtimali vardır. Solda aortik pencerenin bronş güdüğünün üzerini kapatması
nedeniyle sağa göre daha az izlenir. Sağ pnömonektomi ile ilişkili BPF riskinde artış ayrıca sağ
pnömonektomide daha geniş rezeksiyon yapılmasına da bağlıdır (1, 5, 10). Tekniğe bağlı sebepler
arasında ise bronş güdüğünün uzun bırakılması, sütür materyalinin sıkı ve gergin olması, bronş
yapısının aşırı diseksiyonu, bronşiyal arter yapılarının zarar görmesi, bronş cerrahi sınırının tümör
pozitif olması, güdüğün kanlanması iyi olan bir doku ile desteklenmemesi sayılabilir (5, 11, 12).
BPF varlığında klinik tablo fistülün çapı ile doğrudan ilişkilidir. 1-2 mm’den küçük fistüllerde
tanı koymak güç olabilirken, enfeksiyon kliniği ile beraber balgam ekspektorasyonu en sık izlenen
bulgulardandır (5). BPF varlığı veya gelişimini düşündüren radyolojik özellikler şunlardır: (1) intrapleural hava boşluğunda artış, (2) yeni bir hava sıvısı seviyesi görünümü, (3) mevcut hava sıvısı
seviyesinde değişiklikler, (4) tansiyon pnömotoraksının gelişimi, mediastinal bölgenin karşı tarafa
itilmesi ve (5) hava sıvı seviyesinde 2 cm'yi aşan bir düşüş (eğer hastanın göğüs tüpü yerinde değilse). (13, 14). Bu bulgularla gelen hastalarda bilgisayarlı akciğer tomografisi (BT) ve bronkoskopik
inceleme tanıyı netleştirmek için yapılmalıdır. Fistül traktı BT ile gösterilebilir (1, 15, 16). Fistülün
bronkoskopik olarak görülmesi tanıyı kesinleştirirken mikro fistüllerde fistülün görülemeyebileceği
akılda tutulmalıdır. BPF'yi lokalize etmek ve doğrulamak için fiberoptik bronkoskopi (FOB) ve
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selektif bronkografi ve ventilasyon sintigrafisi kullanılabilir (17, 18). Son zamanlarda, bilgisayarlı
tomografi bronkografisi milimetrik bir BPF tanısı koymak ve göstermek için yeni bir teknik olarak
tanımlanmıştır (19).
Tedavi
BPF gelişiminin önlenmesi, tedavisinden daha kolaydır. Risk faktörü olan tüm hastalarda preoperatif bronkoskopi ile bronş yapısı değerlendirilmeli, bronşiyal arter anatomisi gözetilerek gereksiz diseksiyondan kaçınılmalı, bronş güdüğü uzun bırakılmamalı, dikiş gerginli minimal düzeyde
olmalı-yetersiz olmamalı (hava kaçağına izin vermemeli), yüksek riskli hastalarda (sağ pnömonektomi, tüberküloz, neoadjuvan radyoterapi alan hastalar) güdük iyi kanlanan canlı doku flepleri ile
desteklenmelidir (20-22) .
Varoli ve arkadaşları, fistülleri operasyondan sonra başlangıç zamanına göre erken [1-7 gün+,
ara [8-30 gün+ ve geç fistüller [30 günden fazla] olarak sınıflandırmışlardır (23). Erken olgular operasyondan sonraki ilk 7 gün içinde ortaya çıkar ve genellikle bronşiyal güdüğün teknik açıdan kötü
kapatılmasından kaynaklanmaktadır. Erken bronkoplevral fistüllerin en önemli nedenleri, geniş
mediastinal diseksiyon ile yetersiz kapanma, devaskülarizasyon ve düşük kardiyak outputtur. Geç
olgular ameliyat sonrası 7 günden daha geç zamanda görülür ve çoğunlukla bronşiyal güdüğün
iyileşmesinin başarısız olması, bronşiyal sınırda tekrarlayan hastalık veya ilerleyici enfeksiyon ile
ilişkilidir (20). Erken dönemde oluşan BPF tedavisinde drenaj ve reoperasyon yaklaşımı tercih edilirken geç dönem tedavisi ise ek cerrahi yaklaşımları gerekli kılar. Tedavi yaklaşımının belirlenmesinde etkili faktörler: hastanın genel durumu, fistülün akut veya kronik olması, büyüklüğü, ampiyemin olaya eşlik edip etmemesi ve hekimin deneyimidir (25, 26).
Başarılı bir fistül tedavisi için ilişkili ampiyem boşluğunun da iyi tedavi edilmesi gerekir. Başlangıç tedavisi geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi ile beraber plevral drenajdır (20). Plevra boşluğunun drenajı enfekte materyalin vücut dışına alınması ile beraber hem enfeksiyon kliniğinin
düzelmesini sağlar hem de karşı akciğeri aspirasyon riskinden korur. Plevral boşluğun tüp içinden
serum fizyolojik ile irrigasyonu, enfeksiyon kontrolünde tüp drenaja yardımcı tedavi yaklaşımlarındandır.
Erken Dönem BPF Tedavisi
Cerrahiden sonra ilk 7 gün içerisinde meydana gelen fistüllerde, cerrahi yetersizlik akla gelmelidir. Erken dönemde ampiyem tablosunun olmadığı BPF tedavisinde vaskülarize flep ile primer
cerrahi onarım tercih edilmektedir (26). Bu dönemde torasik kavite genellikle enfekte olmamıştır ve
retorakotomi ile bronşiyal güdük revizyonu yapılabilir. Eksplorasyon için sıklıkla aynı taraf posterolateral torakotomi tercih edilirken, transsternal yaklaşım da uygulanabilmektedir. Bronş güdüğü
uygun mesafe var ise stapler yardımı ile veya sütür tekniği ile tekrar kapatılır. Bronş güdüğü sütür
atılması için uygun uzunlukta değil ise kas transpozisyonu ile destekleme uygulanabilir (6). Fistülün kapatılmasına ilave olarak güdük bölgesinin canlı flepler (omentum ve ektratorasik aceleler) ile
desteklenmesi önemlidir.
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Geç Dönem BPF tedavisi
Başlangıçta medikal tedavi uygulanır. Medikal tedavi plevral boşluğun drenajı, antibiyotik tedavisi, beslenme desteği ve mekanik ventilatörde ise uygun ventilatör tedavisini içermelidir (27).
Hastalık seyri, BPF ile ventilatörde olan hastalar için çok daha karmaşıktır (28). Fistül iyileşmesini
desteklemek için hava yolu basıncını fistülün kritik açılma basıncında veya altında tutmak ve buna
rağmen gaz alışverişi için yeterli alveolar havalandırma sağlamak zor olabilmektedir (29). Bronkoplevral fistülden hava kaçakları 1 ila 16 L / dak arasında değişebileceğinden, mekanik ventilasyon
uygulanan hastalarda, uzun süreli ventilasyon desteğine rağmen yetersiz akciğer ekspansiyonu,
tidal volüm veya PEEP (pozitif ekspirasyon sonu basıncı) kaybı, karbondioksit retansiyonu gibi
BPF'ün istenmeyen etkileri görülebilmektedir (27, 30). BPF'nin göğüs tüpü ve ventilatör yönetimi,
akciğerlerin re-ekspansiyonu için yeterli plevral boşluk dekompresyonu elde etme ve iyileşmeye
izin vermek için, fistül boyunca hava akışının en aza indirgenmesi prensibine dayanır. Retrospektif
bir analizde hava kaçağı en az olan hastaların, en iyi prognoza sahip oldukları tesbit edilmiştir.
Göğüs tüpünden negatif emme basıncının uygulanması (gomko), transpulmoner basıncı orantılı
olarak arttırır ve böylece BPF ‘den hava akışı artar (28, 30, 31). Bu nedenle birçok yazar, fistül yoluyla tidal volüm kaybını azaltmak için göğüs tüp emiliminin en az ölçüde kullanılmasını veya hiç
kullanılmamasını savunmaktadırlar (30, 32, 33). Buna ek olarak, ortalama hava yolu basıncı da
mümkün olduğunca düşürülmelidir *düşük PEEP, düşük tepe hava yolu basınçları, ventilatörün
sağladığı dakika ventilasyon oranını azaltmak gibi ). Bağımsız akciğer ventilasyonunu ve yüksek
frekanslı ventilasyon da dahil olmak üzere hava kaçağını azaltmak için çeşitli teknikler tanımlanmıştır (34-37). Sürekli barotravmanın bronş güdüğü üzerindeki etkilerini geri çevirebilmek için
ekstübasyonun mümkün olan en erken zamanda başarılabilmesi için her türlü çaba sarf edilmelidir
(7).
Septik durum kontrolü sonrası, bronkoplevral fistülün kapatılması denenmelidir. Mikrofistül
varlığında veya cerrahiyi tolere etmeyen hastalarda çeşitli transbronşiyal yöntemler uygulanmaktadır. Bronkoskopik tedavi yöntemleri, çapı 5 mm'den küçük olan küçük bronkoplevral fistüllerde
uygulanabilir bir ilk seçenektir. Plevral boşlukta aktif devam eden enfeksiyon bulgusu olmadığı
sürece BPF, endoskopik olarak kapatılabilir. Transbronşiyal yöntemler:
1. Glutaraldehit ile sterilize edilmiş jel köpük ve tetrasiklin, otolog kan, tissucol, jelatinresorsinol karışımı, oksitlenmiş rejenere selüloz (Surgicel), albumin-glutaraldehit doku yapıştırıcısı
[BioGlue], kryopresipitat fibrin glue, N-butil-2-siyanoakrilat, fibringlue kollajen yama uygulanması.
Literatürde bu maddelerden birinin diğerine üstünlüğü için güçlü bir kanıt bulunmamaktadır (3,
17, 38-48).
2. Bronşiyal blokaj kullanımı, intrabronşiyal valf kullanımı, vasküler embolizasyon koillerinin
endobronşiyal yerleşimi, endovasküler metalik halka şeklindeki koil kullanımı (48-58).
3. Stentlerin yerleştirilmesi (59, 60).
4. Fistülün kenarlarına etanol veya polidokanol-hidroksipolietoksidodekanın bronkoskopik
submukozal enjeksiyonu (61-62).
5. NdYAG lazer de küçük BPF'leri kapatmak için kullanılmıştır, ancak teknik yaygın olarak rapor edilmemiştir (63).
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Bütün bu transbronşiyal yöntemler önce sızıntıyı mekanik olarak kapatan bir tıkaç olarak hareket eder ve daha sonra mukozal proliferasyon ve fibrozis ile inflamatuar süreci indükleyerek
kalıcı bir tıkaç oluştururlar. Bu transbronşiyal yöntemler, olguların % 35-80'inde başarılıdır ve
bronkoplevral fistüllerden morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde azaltmaktan sorumludur (44, 45,
64-66).
Daha büyük geç dönem BPF için, uygun vakalarda fistülün cerrahi olarak kapatılması amacıyla;
1.

Anterior transperikardiyal yaklaşım,

-

Torakotomi ile nekrotik doku eksizyonu, bronş güdüğünün tekrar kapatılması ve ekstrato-

rasik kasların, perikardın veya omentumun canlı doku flebi olarak örtülmesi ve plevra boşluğunun
kas flebi ile doldurulması,

- Fistülün kas flebi ile örtülmesi ve plevra boşluğunu oblitere etmek için sınırlı bir torakoplasti girişiminde bulunulabilir (67-69) (Resim 1 ve 2).

Resim 1. (A) Mayıs 2015 de malign mezotelyoma tanısı ile sol pleuropnömonektomi uygulanan hastanın postoperatif 26. ayda radyoterapi sonrasında BPF’ü gelişti. Bronkoskopik olarak saptanamayan fistülün toraks BT’sinde yeni gelişimli hava sıvı seviyesi mevcut (Beyaz ok). Drenaj uygulanan ve antibiyotik tedavisi verilen hastanın ardışık kültürlerinde üreme saptanmadı. Mini retorakotomi ile omentum flep ile desteklenerek fistül onarıldı. (B) Postoperatif omentum flep ile oblitere plevral boşluğun BT
görüntüsü (intratorasik omentum flebi beyaz ok ile görülmektedir)

Resim 2. (A) İntraoperatif pnömonektomi poşunun görünümü (Beyaz ok) (B) ciltaltından getirilen
omentum flep ile poşun oblitere edildiği görünüm (Beyaz ok)
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Uygulanan cerrahi girişimler şunlardır:
Clagett prosedürü
Plevranın açık drenajı ile birlikte yapılan operatif debridman ve antibiyotikli solüsyonun plevral kaviteye doldurularak toraksı kapatma prosedürüdür. Antibiyotikli solüsyonlarla yapılan günlük irrigasyon veya açık pansuman prosedürü tamamlar. Modifiye Clagget prosedüründe; 2. bir
küçük çaplı göğüs tüpü daha üst interkostal aralıktan yerleştirilir ve böylece giriş çıkış irrigasyon
sistemi kurulur. Drenaj sıvısının antibiyotik hassasiyetine göre seçilen irrigan madde üstteki göğüs
tüpünden verilip alttakinden alınır. İkinci haftadan sonra gönderilen 3 plevral mayi kültürü negatif
çıkarsa tüp torakostomiler sonlandırılır. Böylece enfekte olamayan plevral mayi birikimi sağlanır.
Bir çalışmada bronşiyal güdük kas flebiyle kaplanarak veya kavite doldurularak, olguların %7581’in de tam iyileşme sağlandığı bildirilmiştir (70).
Eloesser flep
İlk olarak 1930 yılında Leo Eloesser plevral boşluğun drenajı için tüberküloz ampiyemli hastalarda kotların bir kısmının rezeke edildiği ve cilt flebi ile ağızlaştırdığı operasyon uygulamıştır.
Eloesserin kullandığı bu yöntem değişik modifikasyonlarla postpnömonektomik ampiyem tedavisinde kullanılmaktadır. 1971 yılında Symbas ve arkadaşları Eloesser yöntemini modifiye ederek
orjinali U şeklinde olan flebi ters U şekline değiştirmişler ve kronik ampiyem tedavisinde kullanarak büyük bir aşama kaydettiklerini bildirmişlerdir (71). Bu yöntemin amacı püy materyalinin karşı
akciğere aspirasyonunu önlemek, mekanik temizlik ve debridmanla boşluğun sterilizasyonunu
sağlamak ve deri flebinin de katkısı ile boşluğun epitelizasyonunu sağlayarak obliterasyonunu
kolaylaştırmaktır.
Torakomyoplasti
Bu yöntemin amacı ampiyem boşluğunun kas transpozisyonuyla doldurulmasıdır (72). Cerrahi başarı için canlı dokunun kavite içine yerleştirilmesi şarttır. Kas kitlesinin damarlanması ve innervasyonu korunmalı ve boşluğu bütünüyle doldurmalıdır.
Torakoplasti
Göğüs duvarının bir parçasının iskelet desteğinin, operasyonla kaldırılması ‚torakoplasti‛ olarak isimlendirilir. Bu prosedür kot parçalarının subperiostal çıkarılması ile gerçekleştirilir (73).
Sonuç olarak BPF'lerde tedavi algoritması (Şekil 1) şu şekilde olmalı: Erken BPF'lerde ampiyem saptanmamışsa tekrar opere edilerek primer onarım ve canlı doku flebi getirilmelidir. Geç
BPF'lerde öncelikle ampiyem için tüp torakostomi ve geniş spektrumlu antibiyotik uygulanmalı, 2-3
hafta sonra ardışık 3 kültürde üreme saptanmayan hastalarda genel durum ve fistül çapı değerlendirilerek cerrahın deneyimi de göz önünde tutularak uygun transbronşiyal işlem veya cerrahi girişim seçilmelidir.
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Şekil 1. BPF'lerde tedavi algoritması
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ŞİLOTORAKS
Yrd. Doç. Dr. Alper Avcı, Prof. Dr. Cemal Özçelik
GİRİŞ
Lenfatik sistemle ilgili ilk kayıtlar Hipokrates’a (m.ö. 460-370) aittir. Belgelerinde koltuk altı
lenf nodlarından, içerlerindeki beyaz kandan bahsederek “chyle” terimini ilk defa kendisi kullanmıştır. Aristo (m.ö.390-320) beyaz kan damarı olarak tarif etmiştir. Rönesans döneminde Bartolomeo Eustachius (1563)’de bir atın ductus thorasikusunu ve onun vena subclavia sinistra da sonlandığını tanımlamış ve buna “beyaz ven” adını vermiştir. Uppsala Üniversitesi’nden anatomist Olof
Rudbeck (1622) 400 den fazla hayvan üzerinde yaptığı diseksiyonlar sonucu lenfatiklerin vücuttaki
varlığını, lenf düğümleri ile bağlantılarını lenfin vena porta boyunca fakat karaciğerden uzak olarak
aktığını ispatlamıştır. Turunkus thorasikusun subklavyen vende sonlandığını açığa çıkarmış, lenfatik sistemin de dolaşımın bir parçası olduğunu fark etmiştir. Yine lenf sistemi ile ilgili olarak İslam
dünyasındaki hekimler, süt damarlarından (laktasel damarlar) söz ederler. Lenf damarlarına renginden dolayı bu ad verilmiştir (1).
Lenfatik endotel hücreleri embriyonik venlerden kaynaklanmaktadır. Olgunlaşan lenf kapillerleri, lenfatik toplayıcı kanalları oluşurlar. En büyük toplayıcı kanal olan duktus torasikus, embriyonik hayatta azigos veninden gelişir (1, 2).
Lenfa; kan papillerinden, interstisyel sahaya geçen ve oradan da lenf damarlarına geçerek dolaşan sıvıdır. Çeşitli bölgelerden gelen lenf sıvısının hücresel ve kimyasal içeriği farklıdır. En farklı
lenf sıvısı barsaklardan gelen şilustur. Genel olarak lenf sıvısının yapısı plazmaya benzer. İçinde en
fazla su bulunmasına karşın, kandan hücreler arası sahaya geçen iyonlar, yağlar, gazlar, diğer besin
maddeleri ve bazı proteinler de yer alır. Sarımtırak renkte, berrak, dansitesi 1015 civarında bir sıvıdır. Bakteriostatiktir, hafif alkali pH içeriği vardır. Hücre içeriği lenfosit ve lökositlerden oluşmuştur. 24 saatlik sürede 2-4 litrelik 75-150 gr sıvı, lenfatik sistem tarafından taşınır. Lenfa, lenf damarı
yolu ile uzun bir yol izleyerek belirli noktalarda venöz sisteme taşınarak dolaşım sistemine geri
döner. Lenfatik sistem, immün sistemin bir parçası olarak görev alır. Ayrıca sindirim sisteminden
yağların ve diğer maddelerin emilmesine yardım eder. İnce bağırsaklarda bu işi yapan özel lenf
damarlarına laktasel denir. Emülsiyon şeklindeki yağlar, laktasellerden emilerek lenf damarı yolu ile
dolaşım sistemine katılır. Emülsiyon şeklindeki yağlardan oluşan süte benzeyen bulanık sıvıya
şilus denir (2). Lenf sıvısının, doku aralıklarından lenf nodüllerine ve buradanda ana venlere doğru
akışı ile ilgili çeşitli görüşler vardır. Kan kapillerlerinden sıvının süzülmesiyle oluşan doku aralıklarındaki filtrasyon basıncının yükselmesi, lenf damarları komşu kasların kontraksionu ile basınç
altında kalması ve lenf damarları duvarlarındaki düz kasların etkisi ile lenf sıvısı venlere doğru
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hareket eder. Lenf damarlarının, arasındaki kasların kontraksiyonu da önemli bir faktördür. Arterlere eşlik eden lenf damarlarında, arterin kontraksiyonlarından etkilenerek lenf akımını kolaylaşır.
Solunum hareketleri ve lenf damarlarının açıldığı venlerdeki basıncın negatif olması da lenf akımına etki eden faktörlerdir. Sempatik etki de lenf damarlarındaki düz kaslara kontraksiyon yaptırarak
lenf akımına yardımcı olurlar (1, 2).
Kan damarlarındaki birbiriyle devam eden kapillerlerin tersine lenfatik kapillerleri bir ucu kör
tüp gibi yapılar olup, interstisyumdan lenf sıvısını toplar ve lenf toplayıcı damarlara boşaltırlar.
Endotel hücreleri arasındaki aralıklar 14 nm çapında olup, bu aralıklardan interstisyel sıvı, makromoleküller, lenfositler ve kanser hücreleri kolaylıkla kapiller lümenine geçebilmektedirler. Kapillerlerde bazal membran ya da perisit, düz kas hücresi gibi perivasküler mural hücreler bulunmaz (3).
Bu sayede interstisyel sıvı ile endotel hücreleri arasında olukça etkin bir ilişki vardır. Lenf sıvısı
lenfatik kapillerlerden lenfatik toplayıcı damarlara iletilir. Lenfatik toplayıcı damarların içinde tek
yönde akımı sağlayan üzeri özelleşmiş endotel ile kaplı iki semilunar kapakçıktan oluşan kapaklar
yer alır. Lenf sıvısı toplayıcı lenfatik damarlar aracılığı ile lenf bezlerine iletilir. Lenf bezi öncesi
sıvının kolloid osmotic basıncı düşük iken, lenf bezinden sonra daha konsantre hale gelir. Lenf bezini terk eden toplayıcı lenfatikler birleşerek daha geniş toplayıcı damarlar oluştururlar. Toplayıcı
lenf damarları sonuçta ya jugular lenf bezlerine ya da ductus torasikusa lenf sıvısını boşaltırlar. Sağ
lenfatik duktus sağ kol, baş ve boynun sağ yarısı ve sağ toraks boşluğunun lenfatiklerini toplayıp,
sağ subklavian vene boşaltır. Ductus torasikus en uzun toplayıcı lenfatik damar olup vücudun diğer bütün lenfatiklerini sol subklavian vene drene eder. Her iki noktada da lenf sıvısını lenfatikovenöz kapakçıklar ile kan dolaşımına boşaltılır. Sadece jugular ven ile subklavianven bileşkesindeki
lenfatikovenöz kapakçıklar hizasında lenfatik sıvı ile kan temas halindedir. Bu noktada lenf akımı
tek yönlü olarak venöz sisteme drene edilir. Lenfositler, dendritik hücreler hariç kan hiç bir zaman
lenfatik sisteme girmez (4, 5).
Lenf damarları birçok fizyolojik mekanizmada görev aldıkları gibi ayrıca lipid metabolizmasında görev alırlar. Vücuttaki lenfatik sitemin yarıdan fazlası karında barsaklar ve karaciğer çevresinde yer almaktadır. Trigliseridler monogliseridlere ve yağ asitlerine hidrolize edilirler. Oniki karbondan daha geniş yağ asitleri tekrar trigliseridlere dönüşerek şilomikronlar oluşur. Şilomikronların kütlesinin %90’nı sıvı trigliseridlerdir. Bu olayların geçtiği barsaktaki epitel hücreleri olan enterositlerde şilomikronlar hazırlanır ve enterositleri terkeder. İnce barsak villuslarında bulunan lenfatik kapillerler (laktasel) şilomikronları alıp, duktus torasikus yolu ile kan dolaşımına iletirler. Orta
zincirli yağ asitleri ise doğrudan portal sisteme geçerler. Emülsiyon şeklindeki yağlardan oluşan
süte benzeyen bulanık sıvıya şilus denir. Bu sistem ayrıca A, D, E ve K vitaminleri gibi yağda çözünen maddelerin emilmesinde de görev alırlar (1, 5).
Gastrointesitnal sistem lenfatikleri suyu ve lipidleri venöz sisteme taşıyan tek yönlü anatomik
yapılardır. İntestinal, desendan torasik, hepatik, sağ ve sol lomber lenfatik zincirler 2. lomber vertebra hizasında aorta ile vena kava inferiyor arasında bir kese şeklinde sisterna şili oluşturmak üzere birleşirler. Ancak insanların %50’sine yakın bir oranda sisterna şili bulunmayıp, bir lenfatik pleksus yer alır. Sisternanın boşaldığı duktus torasikus aortik hiatustan diyaframı geçip, posteriyor
mediastinumda ilerler. Duktus torasikus lenf akımı 1-1.5 mL/kg/saat yada kabaca günde 1.5-2.5 litre
civarıdır. Ancak yağlı bir gıda tüketildiğinde bu değer yükselebilir. Erişkin bir kişide her gün 70 gr
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yağ ve 50gr albümin duktus torasikustan geçer. Duktus torasikus 5. torakal vertebra hizasında sola
geçip arkus aortanın arkasında superiyor mediastende ilerler ve sol subklavian ve internal jugular
venlerin arasında angulus venosusta venöz sisteme boşalır. Vücudun lenfatiklerinin yarıdan fazlası
karında özellikle ince barsaklar ve karaciğer çevresinde yer almaktadır. Duktus torasikustaki lenf
sıvısının %50-90’ ı hepatik ve intestinal lenfatiklerden kaynaklanmaktadır (6).
Şilotoraks
Plevral boşlukta lenfoid sıvının (şilöz mayi) birikimine şilotoraks denmektedir. Çoğunlukla uzun
zincirli yağ asitlerinin sistemik dolaşıma katılmasını sağlayan duktus torasikus veya dallarındaki
kaçaktan dolayı oluşur. Şilöz sıvının içeriğinde 12 karbondan daha fazla karbon içeren yağlar ön
plandadır. Bunun dışında özellikle T-lenfositler olmak üzere lenfositlerinde geri dönüşüm yolu torasik duktustur. Şilöz mayinin elektrolit içeriği plazmaya benzerken, protein içeriği plazmadan azdır.
Duktus torasikusun debisi yemek yeme sonrası 1 saat sonra artmaya başlar ve özellikle 5.-6. saatlerde
en yüksek seviyeye çıkar. Günlük 2500 mL e kadar mayi taşınabilir (ortalama 1.38 mL/kg) (7).
Şilotoraks; konjenital, travmatik, neoplaziye bağlı ve diğer nedenlere bağlı olarak gelişmektedir.
Konjenital Şilotoraks
Yenidoğan döneminde nefes darlığına neden olan plevral effüzyonların en sık görülen nedenidir. Büyük çoğunluğu idiopatik olmakla beraber, doğum travması, duktus duvar defektleri veya
agenezisi, Down-Turner sendromları, konjenital kalp hastalıkları, tuberoskleroz, lenfanjiektazi ve
lenfanjiomatozis diğer nedenleridir. Genellikle hayatın ilk günlerinde tanı konur (8).
Travmatik Şilotoraks
Künt travmalarda şilotoraks genellikle gövdenin gerilmesine bağlı olarak sağda diafragmanın
hemen üstünde kopma ve yırtılma sonrasında oluşur. Malignite, geçirilmiş travmaya bağlı yapışıklıklar ve radyoterapi riski artırmaktadır (9). Penetran yaralanmalar ise torasik duktusun herhangi
bir seviyesinde hasara neden olabilmektedir. En sık boyun yaralanmalarında görülmektedir. Eşlik
eden diğer organ yaralanmaları morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır. Cerrahi sırasındaki yaralanmalar ise travmatik şilotoraksın en sık görülen nedenleridirler. Boyun diseksiyonları, servikal
kot rezeksiyonu, kardiak operasyonlar, ektraplevral pnömonektomi(özellikle sağ alt bölgede), mediyasten lenf nodu diseksiyonları (özellikle subkarinal ve subaortik), pulmoner ligaman serbestlenmesi, özofagus operasyonları, sempatik sinir cerrahisi, mediyasten cerrahisi, vertebral disk operasyonları ve diafragma cerrahisi en sık görüldüğü operasyonlardır. Genellikle operasyondan 2-10
gün sonra şilotoraks oluşur (10).
Neoplazilere bağlı şilotoraks
Duktusun invazyonu veya tümör embolisi ile oluşmaktadır. En sık lenfomada görülmektedir.
Ayrıca lenfosarkom, Kaposi sarkomu, Akciğer kanseri, Özofagus kanseri ve metastatik kanserler
diğer nedenlerdir.
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Diğer nedenler
Enfeksiyonlar (tüberküloz, mediyastinit, asendan lenfanjit), enfestasyonlar (filariasis), duktusun tıkanması (subklavian ven trombozu, vena cava süperior sendromu, sarkoidoz, amiloidoz,
siroz), pankreatik psödokistler ve portal hipertansiyon başlıca nedenlerdir (2-10).
Şilotoraks uygun bir şekilde tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit eden bir soruna dönüşebilir.
Şilotoraks uzun dönemde lenfosit sayısında düşüşe, hücresel ve humoral bağışıklıkta baskılanmaya
neden olur. Bu durum hastaları enfeksiyon ve sepsise açık hale getirir. Sıvı elektrolit dengesinin
bozulması ile hipovolemi, metaboliz asidoz, hiponatremi veya hipokalemi gelişir. Protein, yağda
eriyen vitamin, lipid ve elektrolit kaybı nutrisyonel yetmezlik oluşturur. Şilöz kaçağın süresi uzadıkça etkileri de artar.
Tanı
Klinik bulgular ve semptomlar toraksta biriken sıvıya bağlı olarak dispne, göğüs ağrısı ve taşikardidir. Sıvının kalp ve akciğerlere yönelik mekanik kompresyonu semptomların başlıca kaynağıdır ve semptomlar plevral effüzyonu olan bir hastanın semptomları ile benzerdir. Plevral sıvının
miktarının artması ile kompressif atelektazi, mediyastinal şift, hipotansiyon ve taşikardi oluşur.
Pulmoner rezeksiyonlar sonrasındaki plevral boşluğun beklenenden daha çabuk sıvı dolması, günlük drenajın yüksek olması ve 1-2 hafta devam etmesi ( özellikle 700 mL/gün) şilotoraksı düşündürmelidir. Pulmoner rezkesiyonların daha sık yapıldığı, lenf nodu diseksiyonlarının daha yoğun
olduğu ve duktusun anatomik seyrinden dolayı sağ taraf rezeksiyonlarında sol tarafa göre şilotoraks daha sık görülür.
Plevral effüzyonlu hastalara yapılacak torasentez veya tüp torakostomisi tanıya götürecektir.
Plevral effüzyonun süt görünümünde olması şilotoraks, ampiyem ve psödoşilotoraksı düşündürür.
Anamnez, biyokimyasal testler, mikrobiyolojik testler ve boyalı preparatlar tanıya yardımcıdır.
Geçirilmiş operasyon, travma, altta yatan hastalık varlığı sorgulanmalıdır. Travma sonrası şilotoraksın 6. haftaya kadar oluşabileceği unutulmamalıdır (11).
Plevral mayide trigliserit konsantrasyonunun 110 mg/dL olması diagnostiktir. Bu oranın 50
mg/dL altında olduğu olgularda şilotoraks ihtimali çok azdır. Şilotoraksta trigliserit/kolesterol oranı
1’in üstündedir. Makroskopik olarak sıvının yağlı olması ve sudanIII yağ boyası ile boyanması sıvının şilöz özelliğinin göstergeleridir. Şilöz sıvının eter veya alkol ile berraklaşması tanısaldır. Ayrıca şilöz mayi üretim hızının plevral drenaj ile korelasyonu tanıda yardımcıdır; oral alımın kesilmesi
ile drenaj azalması veya yağdan zengin diyet ile drenaj artması gözlemlenir.
Radyolojik olarak hastalarda plevral effüzyon veya loküle mayi şeklinde görülür. Plevral kalınlaşma beklenmez. Toraks tomografisi effüzyon miktarını, lokülasyonları, effüzyon yoğunluğunu,
girişim yapılacak uygun bölgeyi göstermede yardımcı iken, lenfanjiografi sonrası çekilecek tomografi az miktardaki kaçağı dahi göstererek kesin tanı ve lokalizasyonu gösterecektir. Lenfanjiografi
kaçak yerini göstermede yardımcıdır. Ayrıca tek veya çoklu seanslardaki uygulamalar ile küçük
kaçakların kapatılması sağlayabilir. Lenfosintigrafi ile SPECT/CT tanıda yardımcı bir diğer tekniktir.
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Ayırıcı tanıda öncelikle ampiyem akla gelmelidir. Ampiyemde toksik tablo, septik klinik, kokulu effüzyon, kültür üremesi, sıvıda polimorf lökosit artışı varken, şilotoraksta koku yoktur, üreme yoktur, tablo toksik veya septik değildir ve hakim hücreler lenfositlerdir.
İnfeksiyon/inflamasyon (tüberküloz ve romatoid artrit ön plandadır), malign tümör ve uzun
süredir var olan plevral effüzyonların görüntüsü de beyazdır ve psödoşiloz effüzyon olarak isimlendirilir. Psödoşilotoraksta effüzyonda kolesterol hakimiyeti vardır ve kolesterol/trigliserit oranı
1’den büyüktür.
Tedavi
Medikal Tedavi
Medikal konservatif tedavinin amacı şilöz kaçağın spontan kapanmasıdır. Şilotoraks tanısı konulan hastaya ilk olarak göğüs tüpü takılır. Böylece akciğerin re-ekspansasyonu sağlanır ve şiloz
plevral mayinin neden olduğu kompressif atelektazi ve mediyastinal şift düzeltilir. Oral alımın
kesilmesi veya 12 karbondan büyük yağ asitlerinin oral diyetten çıkarılması hem şilöz kaçağı azaltacak, hem de barsak sekresyonlarında azalma yaparak protein, yağ, lenfosit ve sıvı kaybını en aza
indirecektir. Total parenteral nütrisyona geçilmelidir. Seçilmiş hastalarda oral alım tam kesilmez,
ancak yağ olarak sadece 12 karbondan daha az karbon zincirine sahip orta zincirli yağ asitleri içeren
diyet verilir. Bunlar portal sistem yolu ile kan dolaşımına geçtiklerinden duktus torasikus yolunu
kullanmazlar (10). Medikal tedavide kullanılan bir diğer yöntem somatostatin ve bunun analoğu
olan okteroid tedavisidir. Bu ilaçlar gastrointestinal kanal ve pankreasta fizyolojik regulasyon fonksiyonlarını inhibe ederek şilöz mayi oluşumunu azaltırlar. Böylece şilöz kaçak miktarı da azalmış
olur (12). İki hafta süren medikal tedavi sonrası günlük drenaj 150 mL altında ise ve oral alımın
açılması ile drenajda artma olmuyor ise medikal tedavi başarılı kabul edilir ve göğüs dreni sonlandırılır. Son zamanlarda sempatomimetik bir ajan olan etilefrine, duktus düz kaslarında kontraksiyona neden olarak kaçak miktarının azaltılmasında kullanılmaktadır (13). Mediyastinal şift olmaması, günlük drenajın 300 mL’den az olması, şilotoraksın postoperatif ilk haftada oluşması, lenfanjiografide bariz kaçak görülmemesi konservatif tedavinin başarı oranını artırmaktadır (10).
Cerrahi Tedavi
İki haftalık konservatif tedaviye rağmen devam eden şilöz kaçaklarda, günlük drenajın 1000
mL’den fazla olması ve en az 5 gün devam etmesi durumunda, nutrisyonel veya metabolik komplikasyonların ortaya çıkması durumunda cerrahi endikasyonu doğmaktadır. Geniş mediyastinal
lenf nodu diseksiyonunun yapıldığı ve günlük drenajı 500 mL üzerinde olan kaçaklarda da erken
dönemde cerrahi önerilmektedir (10, 13, 14). Cerrahinin amaçları; akciğer üzerindeki basının kaldırılması, tam ekspansasyon sağlanması, tam plevral mayi drenajı sağlanması, şilöz kaçağın sonlandırılması ve böylece respiratuvar, nutrisyonel ve immünolojik komplikasyonların bertaraf edilmesidir. Cerrahi sırasında şiloz perikardial effüzyon varlığında perikardial pencere açılmalıdır. İdeal
olan torasik duktusdaki kaçağın yerinin preoperatif lenfanjiografi ile saptanmasıdır. Cerrahi sırasında kaçağın saptanması için 3 saat önceden oral yoldan 100-200 mL yağ verilmesi veya 1 saat
önceden subkutanöz olarak sudanIII boyası veya metilen mavisi verilmesi yöntemleri kullanılır.
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İntraoperatif duktografi yapılması da tariflenmiştir (15). Kaçak yeri saptanmış ise emilmeyen plejitli
sütürler ile kaçağın kapatılması esastır. Ancak çoğu zaman kaçak yeri net saptanamamaktadır. Bu
durumlarda kütle ligasyonu yapılmalıdır. Kütle ligasyonu, toraksın en alt seviyesinde (diafragmanın hemen üstü) vertebra korpusuna değecek şekilde sütürlerin derinlemesine konması ve böylece
torasik duktusun ve çevre dokusunun da dikiş içinde kalacak şekilde boğulmasıdır. İlk defa 1977
yılında Murphy ve Piper tarif etmiştir (16). Seçilecek insizyon genellikle sağ torakotomidir. Diafragmanın hemen üstünden ligasyon, saptanamamış daha üst sevilerdeki kaçaklar içinde tedavi
edici olacaktır. Torasik duktusun T5-6 seviyesi altındaki kaçaklarda sağ şilotoraks oluşurken, daha
üst seviye kaçaklarda sol şilotoraks oluşur. Eğer şilotoraks tek taraflı ise tercih şilotoraksın olduğu
taraftan opere etmek iken, bilateral şilotorakslarda sağ taraf kütle ligasyonu uygulanır. Sol tarafta
Aort cerrahiye engel olmakta ise yine sağ taraf cerrahisi uygulanır (10). Plejitli sütürlerin kullanılması, intraoperatif parsiyel plörektomi veya plevranın dikilmesi, intraoperatif plörodez uygulanması duktus etrafında baskı ve yapışıklık yapacağı için kaçağın daha iyi kontrol altına alınmasını
sağlamaya yardımcı olacaklardır. Bu teknikler ile subplevral ve interkostal lenfatik ağına da müdahale edilmiş olacaktır.
Video Yardımlı Torasik Cerrahi (VATS) artan sıklıkta şilotoraksın cerrahi tedavisinde kullanılmaktadır. Mükemmel görüntü sağlaması ve torakotominin morbiditelerinin olmaması VATS’ın
avantajlarıdır. Aortik hiatus seviyesinde torasik duktus klipslenmesi veya kaçağın görüldüğü durumlarda bu bölgenin klipslenmesi uygulanan cerrahi tekniklerdir. VATS ayrıca klipsleme yapmaksızın plörodez, fibrin glue uygulanması ve torasik duktusun yüksek frekanslı ultrasonik koagülasyonu uygulamalarını da sağlar (17).
Alternatif Tedaviler
Denver plöroperitonel şant %80 oranında tedavi edicidir. Çabuk tıkanması, göğüs duvarında
oluşturduğu rahatsızlık dezavantajıdır. Ayrıca plöro-venöz şantlar da tedavide kullanılmaktadır
(18). Eğer duktus torasikus bağlanması başarısız kalırsa ya da şilotoraks daha da artarsa plöroperitoneal yada plörovenöz şantlar artık son basamak tedavi yöntemleridir. Pasif LeVeen plöroperitoneal şant aktif Denver plöroperitoneal şant yerine tercih edilir (1).
Duktus torasikus embolizasyonu şilöz asit, şilotoraks ve şilöz fistülde cerrahiye göre daha az
morbiditesi olan bir girişimdir. Pedal lenfanjiografiyi takiben sisterna şili veya lomber lenfatikler
perkütan trasnabdominal kateterize edilir ve duktus torasikus embolize edilir. Bu alanda 109 hastayı içeren en geniş seride başarı %88 olarak bildirilmiştir (19). Ancak lenfatik sistemi görüntülemede
temel alınan pedal lenfanjiografinin zaman alıcıva zor olmasından ötürü, son yıllarda ultrason kılavuzluğunda intranodal lenfanjiogram ile duktus torasikus çok daha iyi görüntülenebilmektedir.
Şilotoraks tedavisinde bir diğer yöntem terapötik lenfanjiografi kullanılmaktadır. Lidokain, metilen
mavisi ve lipiodol ile yapılan lenfanjiografi ile lenfatik kaçaklar tıkanabilmektedir (1, 19).
Genel durumu operasyona engel olan hastalarda, maligniteye bağlı şilotorakslarda ve postoperatif şilotorakslar da 2000 rad ile radyoterapi bölgesel fibrozis sağlayarak tedavi sağlamaktadır (11).
Nitröz oksit kullanımı da dirençli şilotorakslarda faydalı olabilmektedir (20). Ancak bu tekniklerin
efektiviteleri cerrahi kadar yoktur (10).
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Tetrasiklin, fibrin glue veya talk plörodez de tedavide kullanılmaktadır. Postoperatif olarak
göğüs tüpünden uygulanabilirler. En büyük dezavantajları ise plörodez sonrası multi loküle şilotoraks oluşumuna neden olma riskleridir (21).
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HEMOTORAKS
Op. Dr. Serkan Yazgan
Tanım
Hemotoraks, plevral boşlukta kan toplanması olarak tanımlanır ve klinik pratikte sık karşılaşılır (1). Miktarı ve gaz değişimi üzerine olan etkisine bağlı olarak drenajı gerekebilir. Kanın kaynağı;
göğüs duvarı, akciğerler, kalp veya büyük damarlar olabilir (2). Plevral aralıktaki bir sıvının hemotoraks olarak adlandırılabilmesi için, periferik kan hematokritinin en az %50’si kadar bir hematokrit
değeri içermelidir (1). Daha az miktarda kan içeren sıvılar ise, hemorajik effüzyon olarak adlandırılır ve sıklıkla maligniteler, tüberküloz, üremi veya pulmoner enfarktüs gibi vasküler süreçlerle ilişkilidir (3). Plevral sıvı nedeniyle torasentez yapılan olguların bir kısmında, sıvı tamamen kandan
oluşuyormuş gibi görünse de, çoğunluğunun hematokrit değeri %5’ten küçüktür. Plevral boşlukta
biriken kan hızla pıhtılaşır. Ancak, kalp ve akciğerlerin hareketliliği nedeniyle, pıhtı defibrine olur.
Bu özelliği ile torasentez sırasında oluşabilecek iyatrojenik bir kanamadan da, pıhtılaşmaması ile
ayırt edilebilir (4).
Tarihçe
Hemotoraks, antik dönemlere dayanan sayısız tıbbi yazıda detaylandırılmıştır. M.Ö 3000' li yıllara ait papirüslerde, Mısırlı hekim İmhotep, toraks travmalı 3 olguyu tanımlamıştır. M.Ö 950’ li yıllarda ise Homeros, İliada’sında toraks yaralanmalarından ayrıntılı olarak söz etmiştir (2). İnsizyon ve
metal tüp kullanarak, plevral boşluğun drenajını ilk düşünen Hipokrat olmuştur (5). Hemotoraks için
ilk interkostal insizyon ve drenaj uygulamasını ise, 1794 yılında John Hunter yapmıştır (6). Bu uygulamaya karşı çıkan bir kısım cerrah ise, konservatif kalınmasını savunarak, drenaj olmaksızın göğüs
yaralarının kapatılmasını yeterli bulmuşlardır. Her iki yönteminde morbiditesinin yüksekliği problem
yaratmıştır. Hunter’ın drenaj yöntemi, hemotoraksın boşaltılması için etkili bir prosedür iken, oluşan
iyatrojenik pnömotoraks sorun teşkil etmiştir. Öte yandan, yara kapatma veya konservatif tedavi,
sepsis ile devam eden ampiyem veya pulmoner fonksiyon kaybı ile sonuçlanan hapsolmuş akciğere
neden olmuştur. Spontan hemotoraksın ilk tanımını, 1819 yılında Laennec yapmıştır. Hemotoraksın
trokar veya kateter ile boşaltılması ise, 1870’lerde standart tedavi haline gelmiştir. 1872’de Playfair ve
1876’da Hewett ampiyem için kapalı su altı drenajını tarif etmişlerdir. Torasik cerrahide, postoperatif
takip için göğüs tüpü kullanımı, ilk kez 1922’de Lilienthal tarafından rapor edilmiştir. Akut travmalar
için acil göğüs tüpü kullanımı ise, Kore savaşına kadar yaygınlaşmamıştır (2, 5, 6).
Etiyoloji
Hemotoraks genellikle travmatik ve non-travmatik olarak sınıflandırılır. Travmatik hemotoraks, künt veya penetran bir travma ile, ya da iyatrojenik olarak ortaya çıkar (1-4, 6-8). Tüm multit-
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ravmalı olguların, yaklaşık %60’ında torasik travma bulunmaktadır. Toraks travmalarının %70’ini
künt, %30’unu penetran travmalar oluşturmaktadır. Künt travmalarda, sıklıkla kot fraktürlerine
sekonder, plevral ya da parankimal hasar kanamaya neden olurken, penetran travmalarda ise en
sık neden; interkostal arter yaralanması ya da parankim yaralanmasıdır. Non-travmatik hemotoraks ise, spontan hemotoraks olarak adlandırılır ve çeşitli hastalıklar veya bozukluklar sebebiyle
gelişebilir: Neoplaziler, koagülopatiler, akciğer sekestrasyonu, spontan pnömotorakslı olgularda bir
plevral adezyonun rüptürü, pulmoner emboli, akciğer enfeksiyonu, pulmoner arteriovenöz fistül,
abdominal anomali ve patolojilerde hemotoraks görülebilir (Tablo 1).
Spontan hemotoraksın en sık nedeni; metastatik malign plevra hastalıklarıdır. Bunu ikinci sıklıkta, pulmoner emboli ve antikoagülan tedavi komplikasyonu, üçüncü sıklıkta ise, katamenial hemotoraks takip etmektedir (4). Katamenial hemotoraks, plevrada endometriozis sonucu, regl dönemlerinde hemotoraks oluşmasıdır. Genelde sağ hemitoraksta rastlanır ve oral kontraseptifler,
progesteron veya danazol ya da gonodotropin salgılatıcı hormon ile gonodotropinleri baskılayarak,
ovulasyonun önlenmesi şeklinde tedavi edilir. Ancak çoğu zaman hormonal tedavi yetersizdir ve
kimyasal plörodez, hatta bazı olgularda total histerektomi ile birlikte ooferektomi yapılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir (4). Önemli bir spontan hemotoraks nedeni de, spontan pnömotorakstır.
Spontan pnömotorakslı olguların %3-7’sinde hemotoraks birlikteliği söz konusudur (3). Bilateral
spontan hemotoraks ise çok nadirdir ve son 50 yılda literatürde sadece 11 olgu bildirilmiştir. Hemotoraksa yol açan herhangi bir nedenin bulunamadığı olgular ise, çok daha nadir görülür ve idiyopatik spontan hemotoraks olarak adlandırılır.
Patofizyoloji
Plevral boşluğa kanama, göğüs duvarı, plevra veya intratorasik yapıların dokusundaki herhangi
bir bozukluk ile ortaya çıkabilir. Plevral boşluktaki kan, diyafram, akciğerler ve kalp gibi hareketli
intratorasik organlar nedeniyle, defibrinasyona uğrar ve pıhtılaşma tamamlanamaz. Kanama durduktan birkaç saat sonra, mevcut pıhtıların plevral enzimler tarafından lizisi başlar. Bununla birlikte, bu
lizis tamamlanmadığında veya kanama nispeten büyük olduğunda, pıhtı oluşumu kaçınılmazdır.
Pıhtının organize olmasına izin verildiğinde, pıhtı akciğere ve plevraya yapışır, böylece tedavisi de
zorlaşır. Visseral ve parietal plevra üzerine çöken pıhtı, adeta bir membran gibi plevrayı kaplayarak,
hapsolmuş bir akciğere neden olur. Erken dönemde bu plevral membran incedir ve altta yatan plevraya gevşek bir şekilde bağlanmıştır. Yedinci güne kadar, anjiyoblastik ve fibroblastik bir proliferasyon vardır. Membran, ilerleyici bir şekilde kalınlaşmaya devam eder. Pıhtılaşmış bir hemotoraksın
patolojik özelliklerinin anlaşılması, mümkünse pıhtılaşmış hemotoraksın kanamanın başlangıcından
sonra, makul bir süre içinde boşaltılması gerektiğini ortaya koymaktadır (1, 2, 7).
Akciğer parankiminden olan küçük kanamalar, pulmoner dolaşımdaki basınç düşüklüğü, akciğer parankimindeki yoğun tromboplastin desteği ve kanama olan hemitoraksta kollabe olan akciğerin, kanamaya baskılayıcı etkisi nedeniyle, çoğunlukla kendiliğinden durmaktadır (2).
Hemotoraksa fizyolojik yanıt, yukarıda bahsedilen özellikler nedeniyle, erken ve geç yanıt şeklinde ele alınmalıdır. Erken yanıtın, hemodinamik ve respiratuar olmak üzere, iki önemli yönü vardır. Geç yanıtın da, ampiyem ve fibrotoraks şeklinde iki formu söz konusudur (7). Patofizyolojik
yanıtın şiddeti, yaralanma yerine, hastanın fonksiyonel rezervine ve kan kaybı miktarına bağlıdır.
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Hemodinamik yanıt
Hemodinamik yanıt, multifaktöryel bir yanıttır ve hemotoraksın şiddetine göre sınıflandırılır.
Kan kaybı miktarına göre; minimal, orta ve masif olarak sınıflandırılmaktadır (7).
Minimal hemotoraks, önemli hemodinamik değişikliklere sebep olmayan kan kaybı olarak tanımlanır. Ortalama 75 kg ağırlığındaki bir olguda, 750 ml kan kaybı veya hemoglobin değerleri
normal olan sağlıklı bir insan için, yaklaşık 10-20 ml/kg kanama, genellikle anlamlı bir hemodinamik yanıt oluşturmaz ve minimal hemotoraks olarak sınıflandırılır (7). 750-1500 ml kanama olması
halinde, şokun erken belirtileri olarak, kan basıncında düşme, taşikardi ve takipne gibi bulgular
meydana gelir (2). Yetişkin bir bireyde, bir hemitoraks, altı litreye kadar kan ile dolabilir (9). Kan
kaybının, kan volümünün %30’undan (1500-2000 ml) fazla olması halinde, genellikle hemorajik şok
(masif hemotoraks) tablosu gelişir (7, 10).
Respiratuar yanıt
Hastada dispne ve takipne oluşur. Ancak bu durum, akciğerlerin ve kalbin rezerv kapasitesine
bağlı olarak, her olguda değişkenlik gösterir. Travmatik hemotoraksta ise, travmanın ciddiyeti ve
yaralanan diğer organların varlığı tabloyu ağırlaştırır. Özellikle travmaya eşlik eden akciğer kontüzyonu varlığı, dispne oluşmasında önemli bir etkendir (2).
Geç fizyolojik sistemik yanıt
Hemotoraksın geç fizyolojik yanıtı, ampiyem ve fibrotorakstan oluşur. Bazı olgularda olay
kendini sınırlayarak iyi bir gidiş gösterebilirken, bazı olgularda ise, organize hemotoraksın primer
veya sekonder kontaminasyonu, ampiyem ile sonuçlanır. İki haftalık bir süre geçmesine rağmen,
efektif ve komplet bir drenaj sağlanamaz ise, anjioblastik ve fibroblastik proliferasyon başlar. Visseral ve paryetal plevra arasında yapışıklıklar oluşur. Fibröz kabuğun iç yüzünde genç fibroblastlar
oluşur ve beşinci haftada, fibröz dokuda, birbirine paralel tabakalar oluşur. Bu kabuğun paryetal
kısmı, visseral kısmın iki katı kadar daha kalındır. Yedinci haftada, fibröz kabukta, kan damarları
oluşur. Bu fibröz kabuk, enfeksiyon oluşması için uygun bir ortam yaratır. Oluşan fibröz kabuk ile
plevral yapraklar arasında, disseksiyona uygun bir doku planı vardır. Fibröz kabuk, paryetal plevraya visseral plevradan daha sıkı yapışıklık gösterir. Akciğeri baskı altında tutan fibröz kabuk, ekspansiyonu engeller, akciğerde atelektazi oluşur, göğüs duvarı ve diyaframın da etkilenmesi nedeniyle, solunum fonksiyon kaybına neden olur (1, 2, 7).
Tanı
Hemotoraksın klinik bulguları, travmatik ve non-travmatik sebeplere bağlı olarak farklılık gösterir. Hemotoraksın sebebi, miktarı ve hızı, akciğerde bir patoloji olup olmadığı ya da hemotoraksa
neden olabilecek diğer hastalıkların varlığı gibi durumlar, tanı ve tedavi için önem arzeder. Hemotoraks olgularında, anamnezde ve fizik muayenede bazı hususlar özellikle incelenmelidir: Yaş, sistemik semptomlar (kilo kaybı), hemoptizi, travma veya cerrahi öyküsü, ilaç tedavisi (antiplatelet,
antikoagülan), kanama eğilimi (epistaksis, hematüri, eklem efüzyonları), efüzyonların periyodik
tekrarı (menstrüel siklus ile ilişkisi), cafe au lait lekeleri veya nörofibroma, telenjiektazi, miyasteni,
aşırı esnek eklemler ve artmış cilt gevşekliği (3).
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Tüm travma olgularında hemotoraks gelişebileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. Fizik muayenede dinlemekle, hemotoraks gelişen tarafta solunum seslerinde azalma ve perküsyonla matite alınabilir. Görüntüleme yöntemleri, tanıda en çok kullanılan araçlardır. En sık ve en kolay ulaşılabilen yöntem, akciğer grafisidir ve hemotoraks şüphesi olan olgularda, yan grafi ile birlikte istenmelidir. İntraplevral boşlukta biriken 400-500 ml kan, kostodiyafragmatik sinüsde toplanır (2). Ortalama boy ve kiloda bir olguda, bu miktarda bir hemotoraks, akciğer grafisinde sinüs küntlüğü şeklinde kendini gösterir. Yatarak çekilen grafilerde, bu seviyede bir hemotoraksın saptanması mümkün olamayacağı için,
eğer bir engel yoksa, akciğer grafisi mutlaka ayakta çekilmelidir. Özellikle travma olgularında, hemotoraks olasılığı sözkonusu ise, 3-6 saat sonra mutlaka akciğer grafisi tekrarlanmalıdır (4). Travmatik
hemotoraksın, diafragma yaralanması ile birlikte olabileceği ve intraabdominal kaynaklı olabileceği
de akılda bulundurulmalıdır. Bu sebeple, gerekli görüldüğünde, toraks ultrasonografisi (USG) veya
toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) ile daha ileri incelemeye gidilmeli, akciğer grafisi yeterli kabul
edilmemelidir. Tanıda en yardımcı radyolojik tetkik toraks BT’dir ve göğüs duvarı, akciğerler ve mediasten hakkında daha ayrıntılı bilgi vermektedir (4). 35 ile 70 HU arasındaki sıvılar hemotoraks olarak düşünülür ve travma olgularında, diğer sıvılardan ayrımda, bu ölçüm tanısal önem arzeder (11).
Bu nedenle, plevral sıvı atenüasyon ölçümü, rutin olarak yapılmalıdır. Toraks içerisindeki sıvıların
incelenmesinde, son yıllarda, toraks USG’den de sıklıkla faydalanılmaktadır. Özellikle hasta başında
ve hızla uygulanabilmesi, transportu zor olan olgular için kolaylık sağlamaktadır. Bunun yanında; 300
ml’den az sıvıların, hemotoraksa eşlik edebilecek olan diyafragma yaralanmalarının ve hatta kosta
kırıklarının dahi tespitini sağlayabilmektedir.
Hemotoraksın kesin tanısı için, mutlaka torasentez yapılmalı ve defibrine kan gösterilmelidir.
Torasentez ile fibrine kan alınması, hemotorakstan ziyade, işlem esnasında oluşan bir yaralanmayı
düşündürmelidir. İntraplevral sıvının hematokrit değerinin belirlenmesi, travmatik hemotoraksta
anlamlı değildir. Ancak, travma dışı nedenlerle saptanan hemorajik görünümlü plevral sıvılar için,
hastanın tam kan değerleri ile standart laboratuar incelemelerinin yapılmasının yanı sıra, plevral sıvının da hem hematokrit değerine bakılmalı hem de diğer biyokimyasal, sitolojik ve mikrobiyolojik
incelemelere tabi tutulmalıdır. Böylece hemotoraksın, hemorajik plevral effüzyona sebep olan malignensiler, tüberküloz, üremi ve pulmoner infarkt gibi vasküler süreçlerden ayrımı yapılmalıdır.
Tedavi
Hemotoraks tedavisi; gözlem, tüp torakostomi ve VATS ve/veya torakotomi olmak üzere üçe
ayrılabilir. Tedavi yaklaşımına karar verirken, hemotoraksın sebebi, zamanı ve miktarı belirleyicidir. Kliniği stabil olan, minimal koleksiyonu olan olgularda gözlem yeterli olabilir. Radyolojik takip
ve Hb-HTC kontrolleri yapılarak kontrol altında tutulabilir. Birkaç hafta içerisinde intraplevral
boşluktaki kan reabsorbe olur. Akciğer grafisinde, kostodiafragmatik sinüsün küntleşmesi tarzında
görülen, az miktarda pıhtılaşmış bir hemotoraks gelişmesi halinde, genellikle bir ay içinde reabsorbe olur. Nadiren eritrositlerin hemolizine bağlı olarak sıvı artışı gözlenebilir. Bu durumda da torasentezle veya tüp torakostomi ile drenaj sağlanır. Diğer taraftan, minimal hemotoraksa eşlik eden
cilt altı amfizemi, çoklu kot fraktürü, pnömotoraks (yüzdesine bakılmaksızın) varlığında, beklemeden göğüs tüpü uygulanması daha güvenlidir.
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Göğüs tüpü drenajı
Birçok olguda geniş çaplı (≥28 French) bir göğüs tüpü ile drenaj yeterlidir (1). İnkomplet drenaj
olguların yaklaşık %15’inde rapor edilmiştir (12). Maksimum drenajı sağlamak için, 6 veya 7. interkostal aralıktan, arka aksiler hattan göğüs tüpü uygulanması en idealidir. Göğüs tüpü uygulandıktan sonra, tüpün pozisyonunu değerlendirmek, hemotoraksın tamamen drene edildiğini görmek ve
ortaya çıkabilecek diğer intratorasik patolojiler açısından, muhakkak yeni bir akciğer röntgeni görülmesi gereklidir. Göğüs tüpü uygulanması ile, devam eden kanama hakkında saatlik takip yapılarak, kanamanın durumu hakkında bilgi sahibi olunur. Ayrıca, akciğerin re-ekspanse olması ile
ventilasyon düzelir, visseral ve paryetal plevra yapraklarının birbirine yaklaşması sayesinde, kanamanın azalması veya durması sağlanır. Bu nedenle tüp torakostomi, hemotoraks tedavisinin ana
temasını oluşturmaktadır. Koagülopatisi olan olgularda, hemotoraksın boşaltılması, altta yatan
hastalığa dikkat edilerek yapılmalıdır. Cerrahi müdahale öncesi, koagülasyon fonksiyonunun düzeltilmesi gereklidir ve hastanın klinik durumu uygunsa işlem yapılmalıdır. Tedavi edilmemiş koagülopati durumunda iğne aspirasyonu dahi kontrendikedir (7).
Hemotoraksı takiben profilaktik antibiyotik tedavisi başlanması, enfeksiyöz komplikasyonlardan korunmayı sağlar. Kılavuzlar, hemotoraks için göğüs tüpü drenajı uygulanan olgularda, ilk 24
saat boyunca birinci kuşak sefalosporin kullanımını önermektedir (13). Profilaktik antibiyotik kullanımı, pnömoni insidansını % 14.8'den % 4.1'e, ampiyem insidansını % 8.7'den % 0.8'e düşürmektedir (14). Antibiyotik tedavisinin süresi tartışma konusudur ve öneriler, 24 saatten göğüs tüpünün
çıkarılma anına kadar değişir. Travmatik hemotoraksda, genel olarak 24 saat antibiyotik tedavisi
önerilmektedir. Antibiyotik profilaksisinin, spontan hemoraks için yararlı olup olmadığı ise tam
olarak araştırılmamıştır (13).
Göğüs tüpü takılan olgularda, 48-72 saatlik takip sonunda, ekspansiyon sağlanmış, kanama
durmuş, günlük drenaj miktarı 50 ml’nin altına düşmüş ise, göğüs tüpünün 12-24 saat kadar
klempli kalması ve sonrasında yapılan radyolojik değerlendirmeye göre drenaja son verilmesi, en
uygun yaklaşımdır. İnkomplet drenaj durumunda, ikinci kez göğüs tüpü takılması yerine, erken
VATS ile tedavi daha uygundur.
Akut dönemde cerrahi yaklaşım
Şokta olan olgularda yapılacak ilk işlem, santral damar yolunun açılması ve sıvı replasmanıdır.
Göğüs tüpü takılan olgularda, kanama miktarı, erken dönemde VATS veya torakotomi ile eksplorasyonu gerekli kılabilir. Hemodinamisi stabil olan olgularda, pıhtılaşmış hemotoraks görüntüsü
varsa ve göğüs tüpü uygulaması yeterli olmuyor ise, koagulum evakuasyonu ve oluşan adezyonların ortadan kaldırılması için, ilk 3-7 günde VATS kullanılmalıdır. Bu sayede, enfeksiyon riski ve
torakotomi ihtiyacı azalır. Aktif kanamaya bağlı hemodinamisi bozulmuş olgularda ise, torakotomi
tercih edilmelidir. Cerrahi eksplorasyon, kanama kaynağının kontrol altına alınmasına ve intratorasik kanın boşaltılmasına olanak sağlar. Kardiyak bir yaralanma düşünülüyor ise, sternotomi insizyon olarak tercih edilebilir.
Torakotomi ile acil cerrahi eksplorasyon için başlıca kriterler: Göğüs tüpünden 24 saatte 1500
ml veya üç saatlik takipte saatte 250 ml’den fazla kanama olması, hemodinamik dengeyi korumak
için tekrarlanan kan transfüzyonuna ihtiyaç duyulması, masif hava kaçağı nedeniyle akciğerde
ekspansiyonun sağlanamaması, kalp tamponadı gelişmesi, kalp, büyük damar, özofagus ya da di-
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yafragma yaralanmasıdır (Şekil 1). Kanamaya neden olan vasküler yapının ligasyonu ile, genellikle
kanama hızla kontrol altına alınır. Geniş pulmoner laserasyon, kontüzyon veya major bir kanama
gibi durumlarda ise, nadiren de olsa, kanamanın kontrol altına alınabilmesi için, standart anatomik
lobar rezeksiyon zorunlu olabilir. Akciğerin periferinden olan, küçük hava kaçakları için genellikle
tamire ihtiyaç yoktur. Major bir hava kaçağı söz konusu ise, muhakkak identifiye edilmelidir. Trakea veya büyük bir bronş laserasyonu, 4-0 veya 3-0 absorbabl sütürlerle tamir edilmelidir (12). Masif hemotorakslı olgularda, kanama kaynağına hızla ulaşabilmek için, acil servislerde nadiren resüsitatif torakotomi yapılabilir. Akciğer hilusuna geniş bir klemp konarak, hastanın ameliyathaneye
sevki esnasında kanamanın durması sağlanabilir.
İntraplevral fibrinolitik tedavi (İPFT)
Tüp torakostomiye rağmen, olguların %3-8’inde rezidüel posttravmatik hemotoraks sözkonusudur (15). Tedavi edilmeyen pıhtılaşmış hemotoraks; enfeksiyona, kronik fibrotoraksa, hapsolmuş
akciğere ve pulmoner fonksiyon kaybına yol açabilmektedir. Mümkünse, pıhtılaşmış hemotoraks 710 gün içerisinde boşaltılmalıdır (3). Onuncu günden sonra pıhtılaşmış kanın boşaltılması kolay
değildir. Göğüs tüpü uygulaması, pıhtılı kanın drene olmasının mümkün olmayışı ve gelişen lokülasyonlar nedeniyle tedavi edici değildir. Gecikmiş vakalarda genellikle dekortikasyona ihtiyaç
duyulur. Efektif bir drenaj için geç kalınmış olgularda, streptokinaz (250, 000 IU), ürokinaz (100, 000
IU veya 250, 000 IU) veya doku plazminojen aktivatörü (TPA) gibi ajanlarla yapılan İPFT, bir seçenek olarak akılda tutulmalıdır. İşlem, fibrinolitik ajanın 100 ml izotonik ile sulandırılıp, göğüs tüpünden steril bir şekilde verilmesi sonrasında, tüpün 4 saat klempe edilmesi, bu süre içerisinde
fibrinolitik ajanın intraplevral aralığa daha iyi dağılması için, hastanın mümkün olduğunca mobilize edilmesi, ardından klempin açılıp 20 cm H2O ile negatif aspiratöre bağlanması şeklinde uygulanmaktadır. İşlem 24 saatte bir tekrarlanarak, genellikle beş gün boyunca uygulanmaktadır. Tedavi
süresi, radyografik olarak yanıt alındığının belirlenmesi ve plevral sıvı drenajının miktarına göre
her hastada değişebilir. İPFT ile ilgili raporlarda, tedavi süresi bu nedenle değişken olup, streptokinaz için 2 ila 9 gün, ürokinaz içinse 2 ila 15 gün aralığında önerilmektedir (1). Çoğu durumda IPFT,
pıhtılaşmış kanın ve loküle effüzyonların boşaltılması ile radyografik anormallikleri tamamen ortadan kaldırır. Streptokinaz veya Ürokinaz uygulanarak yapılan çalışmalarda, ortalama %92 oranında başarı sağlanmaktadır (15-18). Bu tedavinin en önemli çekincesi, kanama odağındaki pıhtının da
çözünmesi ve kanamanın tekrar başlaması olasılığıdır. Ayrıca tedavi süresi de, genellikle VATS ile
tedavi edilen olgulardan daha uzun olmaktadır. IPFT uygulanan olguların % 10'dan azı cerrahi
dekortikasyon yoluyla, daha agresif bir tedaviye ihtiyaç duymaktadır (1). Göğüs tüpü drenajı ve
IPFT ile pıhtılar yeterince çözünmez ise, cerrahi müdahale düşünülmelidir.
Geç dönemde cerrahi yaklaşım
VATS
Ampiyem ve fibrotoraksa yol açabilen karmaşık bir süreci önleyebilmek için, rezidüel pıhtıların, loküle plevral effüzyonun ve oluşan plevral adhezyonların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Bir hemitoraksın üçte birini dolduran miktarda kan, cerrahi eksplorasyon için bir endikasyon olarak kabul edilmektedir (1). Bazı otörler ise, 300 ml’den fazla miktarda hemotoraksı olan olgularda
VATS ile eksplorasyonu tavsiye etmektedir (19-21). VATS için optimum süre, travmadan sonraki
ilk 48-72 saattir (1). Ancak VATS için karar, çoğu zaman daha geç verilmektedir. Akciğer grafisi
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VATS için endikasyon kararı vermede yetersizdir. Lokülasyonları ve rezidü pıhtıyı tam olarak değerlendirmek için, cerrahi prosedüre Toraks BT ile başlamak daha uygundur (1). VATS ile tüm
plevral kavite görülmekte, kanama kontrolü ve birikmiş pıhtının boşaltılması sağlanabilmekte,
göğüs tüpü doğru bir biçimde yerleştirilmektedir. Bu işlem, tek akciğer ventilasyonuna dahi ihtiyaç
duyulmadan yapılabilir. Anestezi tarafından düşük tidal volüm uygulanarak veya aralıklarla akciğer ventile edilerek, tek lümenli tüp ile işlem tamamlanabilir. Kalp, büyük damar veya trakeobronşiyal hasar bulunursa, torakotomiye dönüşüm hızla yapılabilir.
Torakotomi
Erken dönemde masif veya persistan kanama durumunda tercih edilirken, geç dönemde drenajının sağlanması veya dekortikasyon için ihtiyaç duyulur. Hemotoraks olgularında ampiyeme
%3-4 oranında rastlanmaktadır (4). Tüp torakostomi uygulanan olgularda, tedavi süresince antibiyotik proflaksisi uygulanması, ampiyeme gidişi oldukça azaltmaktadır. Ancak tüp torakostomiye
rağmen tam tedavi sağlanamayan, rezidüel hemotoraks olgularında, ampiyem riski daha fazladır.
Pıhtılaşmış hemotorakslarda, enfeksiyon olsun ya da olmasın, 3-5 hafta içinde dekortikasyon ameliyatı yapılmalıdır. Daha fazla beklenmesi halinde fibrozis, akciğer parankimine doğru ilerler ve bu
durum, operasyondan sonra akciğerin re-ekspansiyonunu sınırlayabilir. Hemotoraks saptanmasından haftalar-aylar sonra, difüz plevral kalınlaşma ile fibrotoraks oluşmaktadır. Olguların %1 kadarında görülen bu komplikasyon, hemopnömotoraksı olan veya hemotoraks ile birlikte plevral enfeksiyonu olan olgularda daha sık oluşmaktadır (4). Özellikle genç hastalarda fibrotoraks, dekortikasyonla tedavi edilmelidir. Hemotoraks tedavisinde, çeşitli endikasyonlarla torakotomiye olguların %10’unda ihtiyaç duyulur (1). Hemotoraks oluş zamanı ile VATS arasında geçen süre uzadığında, intraoperatif torakotomiye dönüş ihtimali de daha fazla olmaktadır.

Şekil 1. Hemotoraksta tanı ve tedavi algoritması.
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Tablo 1. Hemotoraks etiyolojisi
Kategori

Spesifik Etiyoloji

Travmatik

Künt veya penetran travma
İyatrojenik
Kardiyo-pulmoner cerrahi
Subklavyan veya juguler kateter takılması
Akciğer veya plevra biyopsisi
Torasentez
Toraks tüpü takılması
Transtorasik iğne aspirasyon biyopsisi
Schwann-Ganz kateteri takılması
Torasik sempatektomi

Non-travmatik
Pnömotoraks
Koagülopati

Spontan hemopnömotoraks
Konjenital hastalıklar
Hemofili, Glanzman trombastenisi
Edinsel
İlaca bağlı
AVM (OWR hastalığı)
VRD
Anevrizmalar
EDS Tip IV
Konnektif doku hastalıkları
Kemik/yumuşak doku
Schwannoma (VRD)
Timik tümörler
Vasküler tümörler
Germ hücreli tümörler
Hepatoselüler karsinom
Akciğer kanseri
Mezotelyoma
PNET
Ekzositoz
Ekstramedüller hematopoez
Endometriozis
Pulmoner sekestrasyon
Pulmoner emboli

Vasküler

Neoplazi

Diğer

AVM = Arteriovenöz malformasyon; OWR = Osler-Weber-Rendu hastalığı; VRD = von Recklinghausen
hastalığı; EDS = Ehlers-Danlos sendromu; PNET = Primitif nöroektodermal tümör
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PNÖMOTORAKS
Op. Dr. Ayten Güner Akbıyık, Op. Dr. Deniz Gürer
Tanım ve Tarihçe
Pnömotoraks, paryetal ve visseral plevralar arasındaki plevral boşlukta hava bulunması olarak
tanımlanır. Antik Yunancada pneuma = hava ve thorax = göğüs kelimelerinin birleşiminden meydana
gelir. Pnömotoraks terimi ilk kez Rene Laennec`in öğrencisi olan Fransız hekim Jean Marc GaspardItard (1774 -1838) tarafından kullanılmıştır(1). XIX. yüzyılda vakaların hemen tamamı tüberküloza
ikincil ortaya çıkarken, diğer sağlıklı bireylerde nadir vakalar bildirilmekteydi. 1932 yılında, Kjaergaard genç hastalarda gözlemlediği primer spontan pnömotoraksın ilk modern tanımını yapmıştır (2).
Etiyoloji
Pnömotoraks etiyolojisine bağlı olarak iki alt grupta sınıflandırılır: Spontan pnömotoraks ve
edinsel pnömotoraks. Spontan pnömotoraks; primer, sekonder, katameniyal ve yeni doğan pnömotoraksı olmak üzere dört alt gruba ayrılırken; edinsel pnömotoraks; iyatrojenik ve travmatik olmak
üzere iki alt grup altında değerlendirilir. Primer spontan pnömotoraksta altta yatan bir akciğer
patolojisi bulunmazken, sekonder spontan pnömotoraksta her zaman bir akciğer patolojisi mevcuttur ve en sık kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) sekonder olarak görülür (Resim1).

Resim-1: Posteroanterior akciğer grafisi A: Primer spontan pnömotoraks B: Sekonder spontan pnömotoraks (KOAH)
Katameniyal pnömotoraks genç kadınlarda sıklıkla mensturasyonun ilk üç gününde gözlenen
ve mensturasyon dönemlerinde tekrar edebilen pnömotorakstır. Genelde minimaldir ve sağ taraftadır. Oluşum mekanizmasını açıklamak amacıyla bazı hipotezler öne sürülmüştür. Bunlardan en
sık üzerinde durulanları diyafragma defektleri ve ektopik endometriyumun plevrada bulunmasıyla
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pnömotoraks geliştiğidir. Neonatal pnömotoraks, çoğunlukla erkek çocuklarda gözlenir ve zor
doğum öyküsü vardır. Doğum esnasında mekonyum aspirasyonu ana neden olarak karşımıza çıkar. Burada aspire edilen materyal intrapulmoner basınç değişikliği oluşturmakta ve pnömotoraks
gelişebilmektedir. İyatrojenik nedenler edinsel pnömotoraksın en sık sebebi olarak karşımıza çıkar.
İnce iğne biyopsileri ön sırada olmakla birlikte, santral kateterizasyon, torasentez, bronkoskopik
biyopsiler, plevra biyopsisi, interkostal sinir blokajları nedenler arasında sayılabilir.(Resim-2).

Resim-2: Sağ akciğer alt lob tümörü nedeniyle ince iğne aspirasyon biyopsisi sonrası gelişen pnömotoraks görüntüleri. A ) Posteroanterior akciğer grafisi B) Toraks bilgisayarlı tomografi (BT)
Penetran travmalarda akciğer, trakea ve özofagus gibi hava dolu organların yaralanması ile
pnömotoraks gözlenebilir. Künt travmalarda eşlik eden kot fraktürü olmadan da pnömotoraks
saptanabilir.
Tablo-1: Pnömotoraksın etiyolojik sınıflaması
Spontan

Edinsel

1. Primer

1. Travmatik

2. Sekonder
KOAH (En sık)
Astım
Tüberküloz
Kistik fibrozis
Pnömoni
Pulmoner abse
İntersitisiyel akciğer hastalığı
Bağ doku hastalıkları
Pulmoner infarkt
Malignite
Yabancı cisim aspirasyonu

2. İyatrojenik

3. Katameniyal
4. Neonatal
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Epidemiyoloji
Spontan pnömotoraks genç erişkinlerde görülmekle birlikte erkeklerde görülme oranı daha
fazladır. Primer spontan pnömotoraks insidansı erkeklerde 7,4-18 /100.000; kadınlarda1,2-6 /100.000
olarak bildirilmektedir (3). Bir başka çalışmada acil serviste bir yılda pnömotoraks tanısı alan hastaların insidansı erkeklerde 16,7 / 100.000, kadınlarda ise 5,8 / 100.000 olarak bildirilmiştir (4). Boy ve
cinsiyet, risk faktörleri arasında sayılsa da en önemli risk faktörü sigaradır (5). Uzun boylu, zayıf ve
erkek cinsiyet primer spontan pnömotoraks için bir fenotip olarak tanımlanabilir (6). Kanabis kullanımı da primer spontan pnömotoraks için risk faktörüdür (7). Ayrıca anoreksiya nevroza, özellikle de vücut kitle indeksinin 18,5 kg/m2’nin altında olduğu durumlar da primer spontan pnömotoraks için risk teşkil eder (8). Bunun yanında bazı kalıtımsal hastalıklar; Marfan sendromu (9), BirtHogg-Dube sendromu (10), Folliculine gen mutasyonu (11), alfa-1 antitripsin eksikliği (12) ve homosistinüri (13) pnömotoraks için risk faktörüdür.
Patofizyoloji
Pnömotorakstaki temel patofizyolojik prensip plevral aralığa hava geçişinin olmasıdır. Pnömotoraks multifaktoriyel bir süreçtir. Ana mekanizma transpulmoner basınçta artışa eşlik eden viseral
plevra defektidir. Pulmoner interstisiyel basıncın üzerine çıkan ani alveoler basınç artışları alveollerin yırtılmasına ve viseral plevradan plevral aralığa doğru hava geçişine neden olur. Visseral plevranın zayıflaması ile oluşan subplevral blepler ve büllerdeki rüptür, başlıca sebep olarak görülmekle birlikte parankimal nekrozlar, bağ doku hastalıkları da pnömotoraksa neden olabilir (14). Cerrahi
sırasında alınan dokuların histopatolojik ve elektron mikroskobik incelemesinde plevral mezotel
hücre tabakasındaki soyulmalar önemli bir neden olarak raporlanmıştır (15).
Tanı
Spontan pnömotoraks genellikle istirahat halinde ortaya çıkar ve tetikleyici bir aktivite saptanmaz. Hastalar ani başlayan keskin, batıcı tarzda ipsilateral plöretik göğüs ağrısı ve eşlik eden
akut başlangıçlı dispne tarif ederler. Akut dispne ve artmış solunum eforu daha çok sekonder spontan pnömotoraks hastalarında gözlenir. Taşikardi en sık fizik muayene bulgularından biridir (16).
Pnömotoraks yüzdesi hesaplanarak pnömotoraksın ciddiyeti belirlenip tedavi planı yapılabilir.
Pnömotoraks alanı hesaplamak için, % Pnömotoraksın oranı: (Hemitoraks çapı3 – Kollabe akciğerin
çapı3) / (Hemitoraks çapı3) x 100 formülü kullanılabilir. Minimal pnömotorakslı olgularda fizik muayene tamamen normal olabilir. Daha büyük yüzdesi olan (hemitoraksın %15’inden fazla) pnömotorakslı hastalarda göğüs duvarı hareketlerinde azalma, ipsilateral solunum seslerinde azalma veya
tamamen ortadan kalkması, juguler venöz dolgunluk, pulsus paradoksus, perküsyonda hiperrezonans ve azalmış taktil fremitus tespit edilebilir (17). Tansiyon pnömotoraks nadir görülen ancak
mortal seyredebilen ciddi bir durumdur. Etkilenen taraftaki artmış intraplevral basınç ile trakea ve
mediasten karşı tarafa doğru yer değiştirir. Bunun sonucunda taşikardi, hipoksemi, hipotansiyon
ortaya çıkabilir.
Pnömotoraks tanısı sıklıkla öykü ve fizik muayene ile konulurken, görüntüleme yöntemleri ile
kesinleştirilir. Akciğer grafisinde karakteristik olarak viseral plevra çizgisinin yer değiştirdiği gözlenir (Resim-3) (17). Tanıda ayakta çekilen akciğer grafisi tercih edilir.
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Resim-3: Posteroanterior akciğer grafisinde
görülen viseral plevra hattı
Ultrasonografinin tanıda potansiyel yeri vardır ve hatta ultrasonun akciğer grafisine oranla tanı koymada daha duyarlı olduğu bildirilmiştir (18). Tanı için toraks BT kullanımı tartışmalıdır. Direk grafinin tanıda yetersiz kaldığı, kuvvetli pnömotoraks şüphesi olan minimal pnömotorakslı ya
da okült pnömotoraks olgularında hastalarda yüksek duyarlılığı nedeniyle kullanılabilir (Resim-4).

Resim-4: Okült pnömotoraks A: Posteroanterior akciğer grafisi. B: Toraks BT görüntüsü
Tedavi ve Hasta Yönetimi
Pnömotoraks tedavisinin temel amacı plevral aralıktaki havayı boşaltarak akciğerin ekspansiyonunu sağlamak ve nüksleri önlemektir. Pnömotoraks tanısı konulduğunda hastalara nazal yolla
veya maskeyle %100 oksijen başlanmalıdır. Minimal pnömotoraks ve ancak toraks BT’de saptanabilen okült pnömotorakslı olgular sadece oksijen verilerek takip edilebilir. Oksijen tedavisinin toraks
içindeki havanın emilimini dört kat kadar hızlandırabileceği akılda tutulmalıdır (19).
İnvaziv yöntemler pnömotoraks alanı büyük ve semptomatikse kullanılmalıdır. Klinik bulgular ön planda değerlendirilmelidir. Tüp torakostomi ile kapalı su altı drenajı sıklıkla ilk tercih edilen
standart tedavi yöntemi iken yakın zamanda aspirasyon ve heimlich-valv de benzer oranlarda kullanım alanı bulmuştur (20,21). Amerikan Collage of Chest Physicians tedavi klavuzları (22) tüp
torakostomiyi öncelikle tercih ederken, British Thoracic Society (23) hem primer hem de sekonder
spontan pnömotoraksta ilk uygulanacak yöntem olarak aspirasyonu tercih etmektedir. Ancak
2017’de yayınlanan bir makalede aspirasyon ve tüp torakostomi arasında rekürrens açısından anlamlı bir fark olmadığı bildirilmiş olup aspirasyon ile tedavi edilen olguların hastanede kalış sürelerinin daha kısa olduğu bildirilmiştir (3). Ancak tüp torakostomi ve aspirasyonun etkinliği ve güve-
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nilirliğinin tam olarak kıyaslandığı kanıt düzeyi yüksek bir çalışma bulunmamaktadır. Heimlich valv sistemi hasta mobilizasyonu açısından kolaylık sağlamakta ancak sonuçlarını bildirir çalışmanın azlığı nedeniyle seçim cerrahın tercihine bırakılmaktadır.
Komplikasyonlar
Pnömotoraksın acil müdahale edilmezse mortal seyredebilen en ciddi komplikasyonu tansiyon
pnömotorakstır. Tansiyon pnömotoraksta ipsilateral toraks içi basınç artışına bağlı olarak trakea deviye olur, vena kavaya bası nedeniyle venöz dönüş azalır. Bunun sonucunda taşikardi, hipotansiyon ve
hipoksemi gelişir. Bu hastalara acil tüp torakostomi uygulanmalıdır. Tüp torakostomi uygulanması
sırasında yanlış diseksiyon sonucu kaburga altında seyreden damar sinir paketinde yaralanmaya
bağlı hemotoraks, ilgili dermatom sahasında kalıcı olabilen ağrı, hassasiyet, cilt-altı amfizem gözlenebilir. Hemotoraks akciğerin sönmesi esnasında plevral yapışıklıklardan da kaynaklanabilir.
Pnömotoraksta cerrahi tedavi endikasyonları Tablo-2’de özetlenmiştir.
Tablo-2: Pnömotoraksta cerrahi tedavi endikasyonları
Pnömotoraksta Cerrahi Tedavi Endikasyonları
1.Uzamış hava kaçağı (>1 hafta)
2. Nüks pnömotoraks
3. Bilateral pnömotoraks
4. Pnömonektomili hastada pnömotoraks
5. Sağlık merkezine ulaşım güçlüğü çeken hastada ilk atak
6. Mesleki olarak basınç değişikliğine maruz kalan hastada ilk atak (pilot, dalgıç... vb.)vb.)
Pnömotoraks tedavisinde torakotomi ile plevral abrazyon ilk defa 1941 yılında Tyson ve Grandall tarafından uygulanmıştır. Torakotomi ile paryetal plörektomiyi ise ilk olarak 1956 yılında Gaenler tarif etmiştir (24). Torakotomi majör bir cerrahi işlem olup çift lümenli entübasyon altında yapılır
ve postoperatif dönemde ciddi ağrı kontrolü gerektiren bir yöntemdir. Posterolateral, lateral veya
aksiler torakotomi şeklinde yapılabilir. Her üç yöntemde de toraks içi eksplorasyon rahatlıkla sağlanır. Yöntem ne olursa olsun amaç pnömotoraksın rekürrensini önlemektir. Büller ve blepler pnömotoraksın en sık sebebi olup bül veya bleplerin bulunduğu akciğer kısımları cerrahi esnasında wedge
rezeksiyon, ligasyon ya da suturasyonla ortadan kaldırılır. Özellikle bül ve bleplerin sıklıkla bulunduğu akciğerin apikal kısımları dikkatlice eksplore edilmelidir. Plörektomi paryetal plevranın soyulması işlemidir ve apikal bölge tamamen soyulmalıdır (25). Abrazyon paryetal plevraya uygulanan bir
diğer yöntemdir. Paryetal plörektomi ya da abrazyon cerrahın tercihine bağlıdır ancak çalışmalar her
iki yöntemin birlikte uygulanmasının daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir (24).
Pnömotoraks tedavisinde torakotomi sık kullanılan bir yöntem iken son dekadlarda teknolojik
gelişmelerin sağlığa uyarlanması ile yerini minimal invaziv bir yöntem olan video yardımlı torakoskopik cerrahiye (VATS) bırakmıştır. Hastanede kalış süresinin daha kısa olması ve daha az postoperatif ağrı gibi avantajları nedeniyle VATS günümüzde primer cerrahi tedavi yöntemi olarak
benimsenmiştir (26).
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MEZOTELYOMA EPİDEMİYOLOJİSİ
Doç. Dr. Sulhattin Arslan
Malign mezotelyoma, Yaklaşık % 90’ ı plevrada olmak üzere, periton, perikard ve tunika vajinalis'ten gelişebilen, mezotel hücrelerinden köken alan mezotelyal örtünün primer malign tümörüdür.
ETİYOLOJİ
Malign Plevral Mezotelyoma (MPM) etyolojisinde bugün için iyi bilinen iki önemli nedeni mineral lif olan asbest veya erionit ile temastır. Bu liflerin solunmasıyla hastalık gelişir. MPM tanısı
almış olguların, serilere göre değişiklik göstermekle birlikte, %70-90’ında asbest teması olduğu bildirilmektedir (1,2). Asbest; metalik olmayan, çoğunlukla lifsi minerallerden oluşmuş malzemeyi
tanımlayan ticari bir terimdir. Asbest minerallerinin uzunluk/genişlik oranı 3’ten fazladır, çapı yaklaşık 1 mikron olan birbirine paralel ve ayrılabilen liflerden ibarettir, ayrıca bükülebilir, yüksek
gerilme kuvvetine, ısısal ve kimyasal korozyona karşı dirençlidir (Şekil 1 ve 2). Asbest, amfibol ve
serpantin diye iki ana gruba ayrılan lifsi yapıda doğal fibröz bir silikattır. Amfibol asbest tipleri
şunlardır: tremolit, aktinolit, amozit, krokidolit ve antofilit. Serpantin grubunda yer alan krizotil tip
asbest liflerine göre daha uzun, daha sert ve biyolojik yıkıma daha dayanıklıdır (3). Liflerin uzunluğu arttıkça ve eni azaldıkça karsinojenitesi artar, yani ince ve uzun lifler daha güçlü karsinojendir
(3). Aktinolit ve tremolit'in ticari değeri yoktur. Tartışmalar bulunmasına rağmen Dünya Sağlık
Örgütü, asbestin tüm tiplerinin kansere neden olabildiğini kabul etmektedir. Asbest temas şekli
mesleksel ve çevresel olabilir. Gelişmiş ülkelerde temasın kaynağı esas olarak meslekseldir. Dünya
asbest tüketiminin %34'ü çatı kaplama malzemelerinde, %23'ü sürtünme ile ilgili malzemelerin
yapısında, %15'i çimento yapımında, %8'i gaz maske yapımında ve %20'si diğer iş kollarında kullanılmaktadır (4). 1980 yılına kadar dünyada 100 milyon ton asbest üretildiği, bunun %90'ının krizolit, kalanının ise krokidolit, amozit ve antofilit olduğu bildirilmiştir (5). Türkiye'de meslek nedenli
asbest temasının sonuçları hakkında veriler oldukça kısıtlıdır. Ülkemizde 2010 yılına değin 500.000
ton asbest kullanılmış ve ya kullanılmaktadır. Bu miktarın kullanıldığı ürünler ile ilgili çalışanlar en
az önümüzdeki 30-40 yıl boyunca asbest ile temas edeceklerdir (DPT Madencilik Özel İhtisas Komisyon Raporu 1996, 2001, 2009-2013). Ülkemizde kaynakçılık, izolasyon, yangın önleme, jeneratör
çalışanlarında ve diğer küçük sanayi alanlarında asbest halen kullanılmaktadır (6). Türkiye'de çevresel asbest teması ile ilgili oldukça bilgi vardır. Kırsal alanlarda yaşayanlar ak toprak, çorak toprak
dedikleri asbestli topraklarını evlerin çatılarında örtü, duvarlarında sıva ve hayvan barınaklarında
ısı yalıtımı amacıyla yaygın olarak kullanmışlardır. Bu toprağın kullanımı yakın yıllarda azalmakla
birlikte, halen devam eden köylerimiz vardır. Türkiye kırsal alanında asbest temasını detaylarıyla
belirleyecek Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı çalışmalarının ilk verilerine göre ülkemizde
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336,000 kişinin en az 20 yıl süreyle kırsal alanda asbest ile temaslı olduğunu, yaklaşık 88,000 kişinin
de hala kırsal alanda temasa devam ettiği öngörülmektedir (6).

Şekil 1. Serpantin kayacı içindeki asbest damar-

Şekil 2. Asbest liflerin yakın görünüşü (İnce

ları

kesit fotoğrafları, çift nikol).

Mezotelyomaya neden olduğu açık olarak tespit edilen çevresel kaynaklı diğer lifsi mineral ise,
bir zeolit olan erionit'tir. Erionit lifleri fibröz bir yapı özelliğine sahip olup, asbest liflerine göre çok
daha güçlü karsinojendir (3,7). Erionit, asbest gibi bir fibröz silikattır; volkanik üründür. Ürgüp
civarında bazı köylerin yakınında taş-kaya tabakalarında doğal olarak bulunur. Yöre köylüleri tarafından yalıtım amacıyla kullanılır. Bölgede yaşayan köylüler, bu taşları evlerinin duvarlarında kullanmışlardır.
Mezotelyoma nedeni olarak Simian 40 virüsü (SV 40) de suçlanmıştır. Bazı araştırmalarda mezotelyoma dokuları içinde SV 40 DNA’sı demonstre edilmiştir. Avrupa ve ABD’de 1950’li yılların
sonlarında polio aşısı yapılırken kaza ile SV40 da kişilere enjekte edildiği öğrenildi. Etiyolojide bir
ko-faktör olarak kabul edilen ve bazı insan mezotelyoma hücrelerinde SV 40 antijeni veya genetik
dizilerinin gösterilmesi, MPM nedeni olabileceğine dair son yıllarda artan sayıda yazı yayınlanmasına karşın, ülkemizde bu virüs ekspresyonu gösterilememiştir. Neden olarak, bu virüs ile kontamine polio aşılarının Türkiye’de kullanılmaması gösterilmiştir (8). Bunların dışında genetik yatkınlığın etyolojideki yeri üzerinde çalışmalar halen yapılmaktadır.
EPİDEMİYOLOJİ
MPM’nın görülme sıklığı bir yıl için milyonda 1 -2.2’dir, tüm dünya için belirlenen ortalama
yıllık mezotelyoma insidans hızı erkekler için yılda 1.3/100.000 kişi, kadınlar için yılda 0.2/100.000
kişi olarak bildirilmiştir (9-11). ABD’de, yılda 3000 olgu, İngiltere’de yıllık MPM olgu sayısı l000
civarındadır. Asbest temasının az olduğu ülkelerde bu oran daha da düşüktür (12). Örneğin,
Avustralya’da ortalama yıllık mezotelyoma insidans hızı normal popülasyonda erkekler için
6.6/100 000, kadınlar için 0.7/100 000 kişi-yıl, İsveç’de erkekler için 2.2/100 000, kadınlar için 0.3/100
000 kişi-yıl olarak bildirilmiştir (10, 13). Ülkemizde, İnsidans hakkında kesin bilgi vermek güçtür.
Türkiye’ de MPM insidansına yönelik olarak yapılan en geniş çalışma 2000 yılında yapılmış olup,
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biyopsi ile tanı konmuş 506 yeni olgu toplanmıştır. Bu olguların 464’ü plevral, 42’si ise peritoneal
mezotelyoma olarak rapor edilmiştir. Kadın/erkek oranı 0.7 olup (213/293), ortalama yaş sırası ile
toplamda 55.6 yıl (24-88 yaş), erkeklerde 55.8 (26-83), kadınlarda ise 55.5 (24-88) olarak bulunmuştur. Olguların % 6’sında (30/506) asbest veya erionite mesleksel temas öyküsü olmayıp, erionit köylerinden bildirilmişti (14).
Lifsi yapıda olan asbestin, ısı ve strese yüksek dayanıklılık gücü nedeniyle uzun yıllar çok sayıda iş kolunda ara madde olarak kullanılmıştır. Tersane, tekstil, fren balatası, izolasyon maddeleri,
çatı kaplama maddeleri, yanmaz maddeler ve gaz maskesi imalatında çalışan işçilerde asbest maruziyeti söz konusudur. Bu iş kolunda çalışanlarda krokidolit, amozit ve krizotil tipi asbest lifleri ile
temas temel sorundur (9). Asbest çalışanların kıyafetlerine temas yoluyla aile üyeleri belirgin olarak
asbeste maruz kalabilirler (Meslek dışı). Bunun dışında kırsal alanda, aktoprağın kontamine olduğu
asbest lifleri esas olarak tremolittir (2,10). Uzun yıllar ülkemizin kırsal alanlarında yaşayanlar bu
aktoprağı, ısı ve su yalıtımı amacıyla evlerinin çatısında, duvarlarında ve hayvan barınaklarında
yaygın olarak kullanmışlardır (Şekil 3, 4). Asbest ile çevresel temas olarak bilinen bu temas şekli,
1990’lara doğru belirgin ölçüde azalmıştır. Ülkemizde asbest temasın yoğun olduğu bilinen iller
Sivas, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Yozgat, Diyarbakır’dır (15,16). Nevşehir - Ürgüp civarındaki köylerde ve buralarda yaşayan köylülerde erionit ile yoğun temas tespit edilmiştir (17). MPM işe ilk
girmeyle başlayan mesleksel temastan genellikle 20-40 yıl sonra ortaya çıkar (9,11,18). MPM genel
olarak 50-70 yaş aralığında saptanır (10,18). Asbest veya erionite bağlı çevresel temas kırsal alanda
doğumla başlar. Asbeste bağlı MPM hastalığının saptandığı yaş ülkemizde 50-55 yaş civarındadır
(10,17,19,20). Erionit ile temaslı MPM olgularında ortalama yaş 40-50 arasındadır (10,19,20,21).

Şekil 3. Dam toprağında kullanılan asbest lifleri

Şekil 4. Dam toprağında kullanılan asbest

içeren serpantin toprağı.

lifleri içeren serpantin toprağı.
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MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA
(MPM)’DA EVRELEME
Yrd. Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu, Prof. Dr. Ekber Şahin
Malign plevral mezotelyoma (MPM) plevral kavitenin serozal yüzeylerinden kaynaklanan
mortalite oranı yüksek bir neoplazmdır. Tedavi şekli ve prognozu belirleyebilmek, karşılaştırmalı
çalışmalar yapmak için doğru evreleme oldukça önemlidir (1,2). Bugüne kadar birçok evreleme
sistemi önerilmiş olmasına karşın MPM da evreleme sorunu halen devam etmektedir. Bu sorunun
ana nedeni klinik gidişin ve prognozu etkileyen faktörlerin net olarak ortaya konulamamış olmasındandır. Önerilen pek çok evreleme sistemine rağmen doğruluk oranı yüksek ve kabul gören bir
evreleme sistemi arayışları günümüzde de halen devam etmektedir (3-6).
Geçmişte en sık kullanılan evreleme sistemi Butchart ve arkadaşlarının 1976 yılında tanımladıkları evreleme sistemidir (Tablo 1). Bu evreleme sistemi yaklaşık 13 yıllık süreçte MPM tanısı ile
plöropnömonektomi uygulanan 29 hastanın rezeksiyon sonrası bulgularına göre yapılmıştır (3).
Fakat bu çalışma Toraks bilgisayarlı tomografi (BT)’in bulunmasından önce gerçekleştirilmiş ve
preoperatif değerlendirme tam olarak yapılamamıştır. Yine bu evreleme sisteminde evre ile sağkalım arasındaki ilişki yetersiz kalmış ve histolojik alt tipin sağkalımda daha önemli olduğu vurgulanmıştır (1). Sonuçta bu evreleme sistemi, prognoz ile ilişkisinin yetersiz olması, primer tümör ve
lenf nodları tanımlamalarının yetersizliği nedeniyle terk edilmiştir.
Tablo 1: Butchart Evreleme Sistemi
Evre

Tanımlama

I

Tümör parietal plevra ile sınırlı olup sadece ipsilateral plevra, akciğer, perikard ve
diafragmayı tutmuştur

II

Tümör göğüs duvarı, özefagus, kalp, karşı taraf plevrayı tutacak biçimde mediasteni
invaze etmiştir. İntratorasik lenf nodları tümör tarafından tutulmuştur

III

Tümör diafragmayı penetre ederek peritonu veya karşı taraf plevrasını tutmuştur.
Toraks dışında da lenf nodu tutulumları vardır

IV

Uzak hematojen metastazlar

1983 yılında Chahinian ilk T,N ve M kriterlerine dayanan evreleme sistemini geliştirmiştir (7)
(Tablo 2). Ancak bu evreleme sistemi, Butchart evreleme sisteminden daha başarılı ise de torakotomi bulguları ile uyumunun tam olmaması ve sağkalım paralelliği olmamasından dolayı geçerliliğini yitirmiştir (8).

210

•

Özgür Katrancıoğlu - Ekber Şahin

Tablo 2: Chahinian Evreleme Sistemi ve Evre grupları
Primer Tümör
T1

Sadece aynı taraf plevra ile sınırlı (paryetal plevra, viseral plevra)

T2

Yüzeyel lokal tutulum (diyafragma, endoskopik faysa, aynı taraf akciğer, fissürler)

T3

Derin lokal tutulum (endotrasik fasyadan ileri göğüs duvarı)

T4

Yaygın direkt tutulum (karşı taraf plevra, periton, retroperiton)
Nodal Tutulum (N)

N0

Pozitif lenf nodu yok

N1

Pozitif aynı taraf nodüller

N2

Pozitif mediyastinal nodüler

N3

Pozitif karşı taraf hiler nodüler
Metastik Tutulum (M)

M0

Metastaz yok

M1

Kan yolu veya lenfatik yolla metastaz
Evre Grupları

Evre I

T1

N0

M0

Evre II

T1,T2

N1

M0

T2

N0

M0

Evre III

T3

Herhangi bir N

M0

Evre IV

T4

Herhangi bir N

Herhangi bir M1

Ardından MPM konusunda çok fazla deneyimi ve çalışması olan Sugerbaker, multimodal tedavi uygulanan 52 hastanın verilerinin temel alındığı Brigham evreleme sistemini önermiştir (4). Bu
evreleme sisteminin temelinde rezektabilite, lenf nodu ve histoloji vardır (Tablo 3). Bu evreleme
sistemi lenf nodu tutulumunu öne çıkarmış olsa da bir süre sonra eksiklikleri nedeniyle revize
edilmek zorunda kalınmıştır.
Tablo 3: Bringham Evreleme Sistemi
Evre
Tanımlama
Hastalık paryetal plevral kapsül kapsül ile kuşatılmış; aynı taraf plevra, akciğer,
Evre I
perikard, diyafram veya önceki biyopsi bölgeleri ile sınırlı göğüs duvarı tutulumu.
Evre II
Tüm evre I ile birlikte pozitif intratorasik (N1 veya N2) lenf nodülleri
Ekstratorasik veya karşı taraf (N1) lenf nodüllerinde tutulum olsun veya olmaEvre III
sın, hastalığın göğüs duvarı veya mediyastinuma, kalp veya diyafragma yolu
ile peritona lokal yayılımı
Evre IV
Uzak metastatik hastalık
Uluslararası Kanser Mücadele Birliği (UICC) 1993 yılında prognoz ile daha iyi ilişki kuran
TNM temelli evreleme sistemi geliştirmiştir (Tablo 4). Bu evreleme sistemi daha ayrıntılıdır ancak
tümörün ameliyat öncesi öngörülen rezeksiyon sınırlarını genellikle aşması nedeniyle T tanımlaması yetersiz kalmıştır. Bununla birlikte sağkalım uyumu da olmamıştır. Bu nedenlerle kabul görmemiş bir evreleme sistemi olmuştur (9).
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Tablo 4: UICC Evreleme Sistemi ve Evre Grupları
Primer Tümör
Tx

Primer tümör değerlendirilemiyor

T0

Tümör kanıtı yok

T1

Primer tümör ipsilateral paryetal ve/veya viseral plevra ile sınırlı

T2

Primer tümör ipsilateral akciğer, diyafragma, perikard, endotorasik fasyadan
herhangi birini invaze etmiş

T3

Primer tümör ipsilateral göğüs duvarı kasları, kostalar, mediastinal organlar
veya dokulardan herhangi birini invaze etmiş

T4

Primer tümör direk yayılım ile kontralateral akciğer, plevra, intraabdominal
organlar, servikal dokudan herhangi birini invaze etmiş
Nodal Tutulum (N)

Nx

Bölgesel lenf bezleri değerlendirilemiyor

N0

Bölgesel lenf bezleri yok

N1

Aynı taraf bronkopulmoner veya hiler lenf bezi metastazı

N2

Aynı taraf mediastinal lenf bezlerine metastaz

N3

Karşı taraf mediastinal, internal mamarian, supraklavikular veya skalen lenf
bezlerine metastaz
Metastik Tutulum (M)

Mx

Uzak metastaz değerlendirilemiyor

M0

Uzak metastaz yok

M1

Uzak metastaz var
Evre Grupları

Evre I

T1,T2

N0

M0

Evre II

T1,T2

N1

M0

Evre III

T3

N0-2

M0

T1,T2

N2

M0

T4

Herhangi bir N

Herhangi bir M1

T1-4

N3

M0-1

Evre IV

MPM da günümüze kadar en fazla kullanılan evreleme sistemi olan IMIG (International Mesothelioma Interest Grup); 1990’lı yıllarda mezotelyoma olgularındaki artış ve yeni tedavi seçeneklerinin ortaya çıkması ile artan gereksinim sonrası önerilmiştir (10). IMIG; göğüs hastalıkları, göğüs
cerrahları, medikal ve radyasyon onkologları, radyoloji ve patoloji uzmanlarını bir araya getirmiş
ve bir uzlaşı toplantısı düzenlemiştir. Bu uzlaşı toplantısı sonrasında 1995 yılında yeni tümör–nod–
metastaz (TNM) evreleme sistemini önerilmiştir (Tablo 5) (11). Bu evreleme sisteminin sağkalım ile
ilişkisi diğer evreleme sistemlerine göre daha iyidir. Bu nedenle IMIG evrelemesi UICC ve American Joint Committee on Cancer (AJCC) tarafından kabul görmüş ve evreleme klavuzlarının 6. basımında yayınlanmıştır (12). Bu evreleme sisteminde sonuçta primer tümör (T) ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Erken evreli hastalar alt gruplara ayrılmışlardır ve yine bu evreleme sisteminde lenf bezi
(N) metastazları iyi bir şekilde tanımlanmıştır.

212

•

Özgür Katrancıoğlu - Ekber Şahin

Tablo 5: IMIG (International Mesothelioma Interest Grup) Evreleme Sistemi
Primer Tümör
T1a: Tümör aynı taraf parietal ve/veya mediastinal ve/veya diafragmatik plevra ile
sınırlı, Viseral plevra tutulumu yok.
T1
T1b: Tümör aynı taraf parietal ve/veya mediastinal ve/veya diafragmatik plevrayı
invaze ediyor, Viseral plevra tutulumu var.
Tümör aynı taraflı plevral yüzeylerin birini tutuyor (parietal, mediastinal, diyafragmaT2
tik ya da viseral plevra) ve şu özelliklerden en az birini gösteriyor: Diyafragma kasını
tutulumu, Tümör viseral plevrayı geçerek alttaki parankimin invazyonu
Lokal olarak ileri ancak potansiyel olarak cerrahi rezektabl tümör. Tümör, aynı taraflı
tüm plevral yüzeyleri tutuyor (parietal, mediastinal, diyafragmatik ya da viseral plevra)
T3
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 geçmeyen perikard tutulumu
Lokal olarak ileri ve teknik olarak rezektabl olmayan tümör. Tümör, aynı taraflı tüm
plevral yüzeyleri tutuyor (parietal, mediastinal, diyafragmatik ya da viseral plevra) şu
özelliklerden en az birini gösteriyor: Göğüs duvarına diffüz uzanım ya da multifokal
T4
kitleler, Kosta destrüksiyonu, Diyafragmayı geçerek peritona uzanım, Karşı taraf plevrasına direkt uzanım, Mediastinal organlara invazyon, Vertebraya direkt invazyon,
Perikardın iç yüzünü invazyon ya da myokarda invazyon, (perikard efüzyonu bulunması şart değil).
Bölgesel Lenf Bezleri (N)
Nx
Bölgesel lenf nodları saptanamıyor
N0
Bölgesel lenf nodu yok
N1
Aynı taraf bronkopulmoner ya da hiler lenf nodu tutulumu
Aynı taraf subkarinal ya da mediastinal ya da aynı taraf internal mamarial lenf nodu
N2
tutulumu
Kontralateral mediastinal, internal mamarial nodları, aynı taraf ya da kontralateral
N3
supraklavikuler lenf nodu tutulumu
Uzak Organ Metastazı (M)
Mx
Uzak metastaz varlığı saptanamıyor
M0
Uzak metastaz yok
M1
Uzak metastaz mevcut
Evre Grupları
Evre I
Ia
T1a
N0
M0
Ib
T1b
N0
M0
Evre II
T2
N0
M0
Evre III
T3
N0
M0
T3
N1
M0
T3
N2
M0
Evre IV
T4
N0-3
M0-1
T1-4
N3
M0-1
T1-4
N0-3
M1
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Ancak tüm dünyada mezotelioma nedeniyle ameliyat edilen hastaların artması, IMIG evreleme sisteminde olan eksikliklerin görülmesine ve yeni evreleme önerilerinin gelmesine neden olmuştur. Bunun bir örneği de Richards ve arkadaşları tarafından 354 hastanın verilerini analiz ederek önerdikleri evreleme sistemidir. Bu evreleme sistemi daha çok patolojik olması nedeniyle kabul
görmemiştir (13).
IMIG evreleme sistemindeki (Tablo 5) sorunları irdelersek;
Primer tümör (T) ile ilgili sorunlar; T1a ve T1b tanımlamaları net ama bu hastaların hem
BT’lerinde, hem de PET BT’lerin de bunları saptamak çok zordur. Ayrıca T1a tanımlamasının noninvaziv tanı yöntemleri ile saptaması olası değildir. Bu evreyi saptamak için VATS koşul, yani cerrahi olarak saptanabilir. T1b de ise, parietal plevrada tümör varlığı radyolojik olarak görülebilir
ama visseral plevrada seyrek tümör tutulumu varlığını göstermek mümkün değildir. T2 tanımlamalarında geçen diyafragma invazyonunun saptanmasında BT bilgi verebilir, MR ile daha ayrıntılı
bilgi olasıdır. Ancak daha net ve doğru değerlendirme için VATS veya Laparoskopinin gerekli olup
olmadığı tanımlanmamış. T3, genel olarak radyolojik yöntemlerle saptanabilir ancak transmural
olmayan perikard invazyonunun radyolojik olarak saptanması olası değil, hatta cerrahi de yeterli
değildir. Bu hastalarda patolojik değerlendirme gereklidir. T4 ile lokal ileri ve teknik olarak rezektabl olmayan tümör tanımlanmaktadır. Bu evrede tanımlanan peritona doğrudan transdiyafragmatik yayılımın değerlendirilmesi için Laparoskopinin gerekli olup olmadığı ve karşı taraf plevraya
doğrudan yayılımın değerlendirilmesi için VATS’ın gerekip gerekmediği açık değildir. Yine bu
evreleme de tanımlanan perikardial effüzyon ile birlikte olan perikardın iç yüzeyine yayılım veya
miyokard tutulumunun değerlendirilmesinde perikardiyosentez önerilmesine rağmen, perikardial
effüzyon yoksa yapılacaklar net değildir. Sonuçta IMIG evrelendirmesinde T ayrımı cerrahi tedavi
planlanması ve yapılacak cerrahi tedavinin yönteminin belirlenmesinde önemli olduğu için, T1-2
için cerrahi değerlendirme özellikle VATS gereklidir. Oysaki T ayrımı için gösterilen bu kadar çabaya karşın net anlamlı bir sağkalım farkı yoktur (14).
Lenf Nodu (N) ile ilgili sorunlar; MPM’da lenf nodu tutulum tanımlamaları Akciğer kanserindeki N0, N1 ile aynı, N2 ve N3’e ise internal mammarial LN eklenmiştir. Buna karşın MPM ve
Akciğer kanseri çok farklı iki tümördür. IMIG evrelemesinde kullanılan N tanımlamaları visseral
plevranın lenfatik drenajına uygun tanımlamalardır. Ancak MPM’da hastalığın başladığı yeri, yani
paryetal plevrayı drene eden subplevral ve kardiyofrenik nodlar gibi nodal gruplar ilk etkilenen
drenaj istasyonları olabilir (15). Yine MPM’da İnternal mammarial, prevasküler, AP, paraözofageal
LN sıklıkla tutulur ama bu lenf nodlarına mediastinoskopi ile ulaşılamaz, mediastinotomi ile de ile
tamamı değerlendirilemez, T1 dışında tümörden ayırt etmek sorun olabilir. VATS’in T1 dışında
katkısı yok çünkü kalın tümör dokusu altından ulaşmak olası değildir (16,17). N ayrımı için gösterilen çabaya rağmen, N1 ve N2 arasında anlamlı sağkalım farkları yoktur (15).
IMIG evrelemesinde klinik ve patolojik evre uyumu; Nakas ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre %44,5 olarak tespit edilmiştir. Sonuçta IMIG evreleme sisteminin klinik ve patolojik evre
uyum başarısı sorgulanabilmektedir (18). Tüm önerilen evreleme sistemleri gibi IMIG evreleme
sistemi de cerrahi yapılan hastaları temel almaktadır. Bu nedenle klinik evreleme için gerçekten
pratik değildirler (19).
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Sonuçta IMIG evrelemesi ile ilgili sorunları özetleyecek olursak;
 T tanımlamaları net ama klinikte uygulanabilirliği sorunludur.
 T1a, T1b ve T2 ayrımı için VATS gereklidir.
 İnvaziv mediastinal evreleme yöntemlerinin endikasyonları net değildir.
 İnvaziv mediastinal evreleme ile N2 saptanırsa bu N1’den daha kötü müdür? sorusuna yanıt net değildir.
 Mediastinal LN(+) saptanınca neoadjuvan tedavi verilip verilmeyeceği tartışmalıdır.
 Klinik ve patolojik evre uyumu kötüdür.
IMIG evreleme sisteminin yukarıda bahsedilen sorunlarından dolayı Uluslararası Akciğer
Kanseri Derneği (IASLC) MPM’da yeni evreleme oluşturulması çalışmalarını 2009 yılında başlatmıştır. Birçok merkezden veriler toplanmıştır. Bu veriler ışığında ilk sonuçlar 2011 yılında sunulmuştur (20). 2012 yılında da ilk sonuçlar yayınlanmıştır. Yazıda 15 merkez, 3101 hasta verileri dikkate alınmıştır. Sonuçlara göre T ile ilgili olarak T1a ve T1b’in birleştirilmesine, T2 visseral plevra
birleşen tümör odakları fissurler dahil koşulunun kaldırılmasına, T3 ve T4’ün aynı kalmasına karar
verilmiştir. Aynı zamanda T ile ilgili gelecek için öneride sunulmuştur. Toraks BT’de toraksın, arkus aortanın altından geçen ve sol atriumun görüldüğü ilk düzeyden geçen iki çizgi ile üçe bölünmesine (Resim 1a) ve BT kesitlerinde bu üç bölgedeki göğüs duvarı ya da mediasten de tümörün en
kalın olduğu yerin ölçülmesi önerilmiştir (Resim 1b).

Resim 1: a) Toraks BT’ de toraksın üçe bölünmesi. BT kesitlerinde bu üç bölgedeki tümörün göğüs duvarında ya da mediasten de en kalın olduğu yer ölçülür.
Sonuçta T bileşeninde; T1a ve 1b ayrımı kaldırılarak, gelecek için tümör kalınlığını ölçülmesi
yararlı olabilir önerisinde bulunulmuştur (21). IMIG evreleme sisteminin diğer sorunlu kısmı olan
N sınıflaması ile ilgili çok merkezli 2432 olgu analizi sonucunda, N1 ve N2’in birleştirilmesine ve
N1; ipsilateral intratorasik LN olmasına, eski N3’ün ise N2 olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. Yine IASLC mezotelyoma evreleme projesinde N için öneride verilmiştir. Buda maksimal tm
kalınlığı ile LN pozitifliği arasında bir ilişkinin olabileceğidir. Ancak bununla ilgili daha geniş serili
çalışmalara ihtiyaç vardır. Sonuçta LN metastazı sağkalımda önemli etken olduğu, anatomik olarak
N1 ve N2 sınıflaması MPM uygun olmadığı sonucuna varılmıştır (15).
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IASLC mezotelyoma evreleme projesinde M sınıflamasında 3519 hasta verileri sonucunda;
Lezyonun ya da lokalizasyonun tek ya da multiple olması arasında sağkalım farkı olmadığına ve
bu nedenle tüm metastazlar M1 olarak kabul edilmesine karar verilmiştir (22).
Böylece IASLC tarafından kabul edilen MPM 8. Evreleme ve Evre Grupları Tablo 6’da gösterildiği şekilde kabul edilmiştir.
Tablo 6: 8. Evreleme Sistemi ve Evre Grupları
Evre
Tanımlama
Primer Tümör (T)
Tx
Primer tümör değerlendirilemez
T0
Primer tümör yok
T1
Tümör, ipsilateral parietal ± viseral - mediastinal - diyafragmatik plevra ile sınırlı
Tümör aynı taraflı plevral yüzeylerin birini tutuyor (parietal, mediastinal, diyafragmatik ya da viseral plevra) ve şu özelliklerden en az birini gösteriyor:
T2
Diyafragma kasını tutulumu, Tümör viseral plevrayı geçerek alttaki parankimin invazyonu
Lokal olarak ileri ancak potansiyel olarak cerrahi rezektabl tümör. Tümör, aynı taraflı
tüm plevral yüzeyleri tutuyor (parietal, mediastinal, diyafragmatik ya da viseral plevT3
ra) 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 geçmeyen perikard tutulumu
Lokal olarak ileri ve teknik olarak rezektabl olmayan tümör. Tümör, aynı taraflı tüm
plevral yüzeyleri tutuyor (parietal, mediastinal, diyafragmatik ya da viseral plevra) şu
özelliklerden en az birini gösteriyor: Göğüs duvarına diffüz uzanım ya da multifokal
T4
kitleler, Kosta destrüksiyonu, Diyafragmayı geçerek peritona uzanım. Karşı taraf plevrasına direkt uzanım, Mediastinal organlara invazyon, Vertebraya direkt invazyon,
Perikardın iç yüzünü invazyon ya da myokarda invazyon, (perikard efüzyonu bulunması şart değil).
Bölgesel Lenf Bezleri (N)
Nx
Bölgesel lenf nodları saptanamıyor
N0
Bölgesel lenf nodları yok
İpsilateral bronkopulmoner, hiler ya da mediastinal (internal mammarial, peridiafN1
ragmatik, perikardial yağlı doku ya da interkostal ) lenf nodu tutulumu
Kontralateral mediastinal, ipsilateral veya kontralateral supraklaviküler lenf nodlaN2
rında metastazlar
Uzak Organ Metastazı (M)
M0
Uzak metastaz yok
M1
Uzak metastaz mevcut
Evre Grupları
Evre IA
T1
N0
M0
IB
T2-3
N0
M0
Evre II
T1-2
N1
M0
Evre IIIA
T3
N1
M0
Evre IIIB
T1-3
N2
M0
T4
N0-2
M0
Evre IV
T1-4
N1-2
M1
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MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA CERRAHİ TEDAVİSİ
Doç. Dr. Şule Karadayı, Prof. Dr. Ekber Şahin
Malign plevral mezotelyoma (MPM), çevresel ya da mesleki asbest maruziyeti ile doğrudan ilişkili letal bir hastalıktır. Hasta sayısı diğer malignitelere göre az olmakla birlikte insidansı artmaya
devam etmektedir. Agresif bir tümör olması nedeniyle genellikle tanı konduğunda lokal ileri evrededir. Bu nedenle çeşitli multimodal tedavilere rağmen sağkalım, 15 ay civarındadır (1, 2). Hastaların
evresine göre değişen tedavi metodları kullanılmaktadır, ancak bu konuda da halen fikir birliği yoktur (3). Operasyon seçimi; hastalığın evresi, hastanın kardiyopulmoner rezervi, cerrahın deneyimi ve
planlanan adjuvan tedavinin kapsamı da dahil olmak üzere birden fazla faktöre bağlıdır (4).
MPM için cerrahi tedavi seçenekleri, videotorakoskopi ile plöredezis gibi palyatif işlemlerden,
ekstraplevral pnömonektomi (EPP) ve plörektomi /dekortikasyon (P / D) gibi küratif amaçlı operasyonlara kadar değişebilmektedir. EPP ile P / D ‘un sonuçlarını karşılaştıran kontrollü randomize
çalışmalar yoktur. Bu konudaki çoğu çalışma retrospektiftir, kombine tedavi almış homojen olmayan hasta gruplarını içermektedir ve kontrol grupları yoktur (4) . Mevcut en büyük veri tabanına
dayanan raporlara göre evre I hastalarda ekstraplevral pnömonektomi (EPP) ile, diğer evrelerde ise
plörektomi dekortikasyon (P/D) ile en iyi sağkalım elde edilmiştir (5). Ancak bu sonuçlar sadece tek
merkezin yaptığı çalışmaya aittir. Malign mezotelyomada uygulanan cerrahi teknikler arasından en
iyi onkolojik sonuçlar en geniş rezeksiyon olan EPP’den beklenmesine rağmen, EPP yapabilmek
için hastanın pulmoner fonksiyonlarının ve performans durumunun iyi olması gerekir. Üstelik,
hastaların neredeyse % 30'u komplikasyonlar, ciddi akciğer fonksiyon bozukluğu veya ölüm nedeniyle multimodalite tedavisini tamamlayamamaktadır. Öte yandan P / D operasyonu ise akciğer
fonksiyonları kısıtlı hastalarda da yapılabilir. Ancak MPM için bu teknikle tam bir R0 rezeksiyon
elde etmek imkansızdır (3).
EKSTRAPLEVRAL PNÖMONEKTOMİ (EPP)
EPP, akciğer, viseral plevra, parietal plevra, perikard ve hemidiafragmanın tamamının rezeksiyonudur (6). EPP bimodal ve trimodal adjuvan tedavilerle ve neodjuvan tedavilerle kombinlenerek sağkalım uzatılabilir. EPP ve multimodal tedavi ile ilgili en büyük seri Sugarbaker ve arkadaşlarına aittir. EPP ve ardından adjuvan kemoterapi (KT) ve radyoterapi (RT) verdikleri MPM’li hastaları prospektif çalışmalarına dahil etmişler ve trimodalite tedavilerinin sonuçlarını bildirmişlerdir
(7, 8). Rezeksiyon sınırları negatif olan hastalarında 5 yıllık sağkalım %25 iken, rezeksiyon sınırları
pozitif olanlarda %9 olarak bildirmişlerdir. N2 lenf nodu tutulumu olmayanlarda 2 ve 5 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %42 ve %17 iken, N2 tutulumu olan hastalarda 2 ve 5 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %23 ve %0’dır. En iyi sağkalım oranları komplet rezeksiyon yapılan, N2 tutulumu olmayan ve epitelyal histolojiye sahip olan hastalarındı. Mortalite oranları %3, 8’di ve bu oran daha önceden EPP için bildirilen %5-15 mortalite oranına göre kabul edilebilir düzeyde idi. Bu çalışma, EPP
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‘ye adjuvan tedavi eklendiğinde güvenli bir şekilde yapılabileceğini göstermiştir. İlginç olarak kullanmış oldukları radyasyon dozu yalnızca 30 Gy’di, bu doz MPM’nin kontrol altına alınması için
kabul edilen geleneksel dozun çok altındaydı (7, 8, 9).
Aziz ve arkadaşları MPM’li 302 hastayı içeren retrospektif çalışmalarında EPP ardından yalnızca adjuvan KT almış evre I ve II hastalarında 35 ay median sağkalım bildirmişlerdir (10). Sugarbaker ve arkadaşları da EPP’nin ardından hipertermik sisplatin ve sistemik renal koruyucu olarak
amifostin kullandıkları 29 hastalarında ortalama sağkalımı yüksek doz intrakaviter sisplatin alanlarda 26 ay, düşük doz alanlarda 20 ay olarak bildirmişlerdir. Subgrup analizlerine göre erken evre
epiteloid tümörü olanlarda median sağkalım 39 ay iken, evre III epiteloid tümörü olanlarda ortalama sağkalım yalnızca 15 ay idi. Hastaların %31’inde önemli böbrek toksisitesi gelişmiş, ancak hemen hepsi düzelmiştir (11, 12).
Mezotelyoma, plevraya bitişik yapılara invaze olur ve gerçek R0 rezeksiyon çoğu zaman imkansızdır. Bu nedenle cerrahi sonrası lokal nüksü önlemek için radyoterapi (RT) uygulayan klinikler vardır. Boutin ve arkadaşları, özellikle port bölgelerine uygulanan postoperatif radyoterapinin,
MPM nüksünü önleyebildiğini gösterdiler (13). Memorial Sloan-Kettering'den 1995-1998 yılları
arasında yapılan bir faz II çalışmada, 88 mezotelyoma hastasından 62’sine (%70) EPP uygulanmış, 5
hastaya P/D uygulanmış ve 21 hastaya ise yalnızca eksplorasyon uygulanmıştır. 57 hastaya (54’üne
EPP, 3’üne P/D yapılmış) adjuvan tedavi olarak ortalama 54 Gy radyoterapi uygulanmıştır. Radyoterapi genellikle hastalar tarafından iyi tolere edilmiş ve ortalama sağkalım evre I ve II hastalarda
33, 8 ay iken, evre III ve IV hastalarda yalnızca 10 aymış (14). Lokal nüks oranının yalnızca % 6 olduğunu bildirmişlerdir. Böylece yazarlar, EPP yapılmış hastalarda altta akciğer parankiminin bulunmaması nedeniyle yüksek doz radyoterapinin kabul edilebilir toksisite ve düşük lokal nüks
oranları ile uygulanabileceğini göstermişlerdir (14).
Randomize çalışmalarda Evre IIIA küçük hücreli dışı akciğer kanseri için indüksiyon tedavisinin
başarılarının gösterilmiş olması, cerrahi araştırmacıları MPM’da da neoadjuvan yaklaşıma yönlendirmiştir (15). Weder ve arkadaşlarının yürüttüğü bir pilot çalışmada, tek bir merkezden 19 hasta
indüksiyon tedavisi olarak sisplatin ve gemisitabin ile tedavi edilmiş, bunu takiben EPP ve ardından
RT uygulanmıştır. Operatif mortalite %0 ve ortalama sağkalım 23 ay bulunmuştur (16). Daha geniş
çaplı, çok merkezli bir faz II çalışmasında Weder ve arkadaşları da benzer şekilde iyi sonuçlar vermişlerdir. Ortalama sağkalım oranları 19, 8 ay ve operatif mortalite oranları ise %2. 2 idi (17).
EPP Cerrahi Teknik
Malign plevral mezotelyomada uygulanan EPP operasyonu göğüs cerrahisinin en büyük ameliyatlarından biridir. EPP için uygun hastaları seçmek ve kapsamlı preoperatif değerlendirme yapmak, operasyonun başarısını artırmaktadır.
Hasta Seçimi ve Preoperatif Değerlendirme: EPP için uygun hastaların Karnofsky performans skalaları 70’in üzerinde, normal karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerine sahip, oda havasında arteriyel
pCO2 45 mmHg’nın altında ve oda havasında arteriyel pO2 65 mmHg’nın üzerinde olmalıdır. Herhangi bir yaş sınırlaması olmamasına rağmen 70 yaşın üzerindeki hastalara yapmaktan kaçınılmaktadır. Solunum fonksiyon testlerinde (SFT) FEV1 2L’nin üzerindeyse pnömonektomi için yeterlidir.
Eğer FEV1 2 litrenin altındaysa kantitatif ventilasyon perfüzyon sintigrafisi yapılmalıdır. Postoperatif
akciğer fonksiyonlarını tahmin etmede ventilasyon perfüzyon sintigrafisi ve preoperatif solunum
fonksiyon testlerinden (SFT)’den faydalanılır. Tahmini postoperatif FEV1’i 0. 8 litreden fazla olanlar
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EPP’ye adaydırlar. Tahmini postoperatif FEV1’i 0. 8 litreden az olanlar için ‚plörektomi ve dekortikasyon‛ daha uygun bir operasyondur. Hastada pulmoner hipertansiyona dair ekokardiyografik
bulgular varsa, direk pulmoner arter basıncını ölçmek için sağ kalp kateterizasyonu gerekmektedir.
Pulmoner hipertansiyon varlığında pnömonektomi kontrendikedir. Ancak yine de hastayı pulmoner
hipertansiyon nedeniyle inoperabl kabul etmeden önce, pnömonektomi fizyolojisini simüle etmek
için, kateterizasyon yapılarak ipsilateral ana pulmoner artere balonla geçici oklüzyon yapılabilir. Balon oklüzyonu esnasında gelişebilecek hemodinamik instabiliteyi tesbit edebilmek için hasta monitorize edilir. Preoperatif dönemde hastalığın yaygınlığını belirlemek ve transdiafragmatik abdominal
yayılımı, kontrlateral hemitoraks tutulumunu ve mediastinal invazyonu ekarte etmek için göğüs bilgisayarlı tomografisi (BT)’si ve gereğinde magnetik rezonans incelemesi (MR) kullanılır. Lokal ileri
hastalık ya da uzak metastaz varlığında rezeksiyon yapılmaz. Ancak toraks MR’ı ve BT’si göğüs duvarı invazyonunu değerlendirmede %100 güvenilir değildir. Lokal ileri hastalık ya da uzak metastazı
olmayıp, radyografik olarak göğüs duvarı invazyonu şüphesi olanlarda eksplorasyon önerilmektedir.
Eksplorasyon sırasında göğüs duvarına invazyon tesbit edilirse rezeksiyon kontrendikedir. Toraks
MR ve BT’si transdiafragmatik abdominal invazyonu değerlendirmede de yanıltıcı olabilmektedir
çünkü transdiafragmatik peritoneal invazyon ile tümörün diafragmaya lokal basısını ayırdetmek
güçtür. Transdiafragmatik yayılım, intraabdominal tümör yada asite ait radyolojik şüphe varsa, peritoneal kaviteyi değerlendirmek için laparoskopi endikasyonu vardır. Rezeksiyona gitmeden önce
plevra biyopsisi ile mezotelyomanın histolojik tanısının konması gereklidir. Sitolojik tanı mümkün
olmakla birlikte, mezotelyomanın adenokarsinoma ya da sarkomdan ayırımı bu yöntemle güç olabilir. Tanı amaçlı ultrason rehberliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ya da iğne biyopsisi yapılabilir.
Bu yöntemlerle sonuç alınamazsa, daha sonradan torakotomi gerekliliği doğabileceği gözönünde
bulundurularak torakotomi hattından açılacak tek porttan torakoskopik plevra biyopsisi yapılabilir.
Kontrlateral hemitoraksda hastalığa dair radyolojik bulgular varsa, öncelikle karşı taraftan plevra ya
da akciğer biyopsisi yapmak gerekir. Ayrıca evreleme amaçlı servikal mediastinoskopi yapılmalıdır.
Eğer mediastinal lenf nodlarına metastaz varsa, hasta kemoterapi almalıdır. Eğer mediastinal tutulum
yoksa hasta cerrahi rezeksiyon için uygundur (18, 19).
Sağ EPP Tekniği
Sağ EPP şu sırayla yapılır: (1) İnsizyon ve parietal plevranın açığa çıkarılması (2) Göğüs duvarından tümörün ayrılması için ekstraplevral diseksiyon yapılması, (3) Akciğerin, plevranın, perikardiyumun ve diafragmanın enblok rezeksiyonu, (4) Radikal lenf nodu diseksiyonu ile diafragma
ve perikardiyumun rekonstrüksiyonu. Eğer intraabdominal yayılımı düşündürecek preoperatif
radyolojik bulgular var ise, rezeksiyona başlamadan önce torakotomi hattından sınırlı subkostal
insizyon yapılır ve diafragma ve peritoneal kavite eksplore edilir. Açık subkostal insizyona alternatif olarak laparoskopi de yapılabilir. Eğer intraabdominal yayılıma ait bulgular var ise biyopsi ile
histolojik tanı teyid edilir ve bu durumda rezeksiyon yapılmaz. Eğer intraabdominal yayılım yok
ise kesi genişletilerek sağ posterolateral torakotomi yapılır. Bazıları altıncı kotu çıkararak başlar ve
ekstraplevral plan açığa çıkarılır. Apeksin diseksiyonundan sonra anterolateral yönde künt ve keskin diseksiyonlarla ekstraplevral diseksiyona devam edilir. İnternal mammarian arter zedelenmemesi için identifiye edilmelidir. Göğüs duvarı invazyonu yok ise ekstraplevral plan genişletilir ve
daha önceden diseke edilen alanlar hemostaz için gaz tamponlarla tamponize edilir. Torakotomi
sırasında görüntüyü en iyi hale getirebilmek için biri anteriordan ve biri posteriordan olmak üzere
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2 adet ekartör yerleştirilir. Diseksiyona akciğer apeksinin üzerinden devam edilir. Apeksde subklavyen damarların yaralanmaması için dikkat edilmelidir. Ayrıca diseksiyon yaparken azigos ven
ve superior vena kavanın da yaralanmasından kaçınmak gerekir. Anterolateralden yeterli görüntü
sağlandıktan sonra posteriordan diseksiyona devam edilir. Özofagusa dikkat edilmelidir. Bu bölgede eğer hayati mediastinal yapıların (aorta, vena kava, özofagus, epikardiyum ya da trakea gibi)
invazyonu ile karşılaşılırsa operasyona devam edilmez. Sağ üst lob ve ana bronş açığa çıkana kadar
ekstraplevral diseksiyona devam edilmelidir. Perikard önden açılır ve miyokardiyal invazyonu
değerlendirmek için perikardiyal boşluk palpe edilir. Mediastinal yayılım olmadığı durumlarda
diafragma rezeksiyonu başlatılır. Diafragma öncelikle lateral kenarından, daha sonra anterior ve
posteriordan dairesel olacak şekilde kesilir. Göğüs duvarına diafragmatik kasların yapıştığı yerler
koterize edilir ya da künt olarak ayrılır. Perikard, diafragmadan künt olarak diseke edilir. Perikard
ve diafragmanın birleşim yeri ve diafragmanın medial kısmı kesilir. Diafragmatik yapışıklıklar
mediale ve posteriora doğru serbestleştirilir, özofagus spesimenden uzaklaştırılır. Hilus seviyesinde
anterior perikardiyal kesi genişletilir. Sağ ana pulmoner arter perikard içinde diseke edilir ve bağlanır ya da staplerle kesilir. Superior ve inferior pulmoner venler de aynı şekilde intraperikardiyal
olarak kesilir. Hiler damarlar kesildikten sonra posterior perikardiyuma kesi uygulanır ve perikardiyal rezeksiyon tamamlanır. Sağ ana bronş diseke edilir, karinaya mümkün olduğunca yakın bir
mesafeden bronş stapleri ile kesilir. Bronşun kesilmesi ile birlikte en blok rezeksiyon (akciğer, plevra, perikardiyum ve diafragma) tamamlanmış olur ve spesimen toraksdan dışarı çıkarılır. Patoloji
tarafından bronş cerrahi sınırının donmuş kesit incelemesi yapılır. Göğüs duvarı hemostazı sağlanır. Gross tümör alanları metalik klipsle işaretlenerek adjuvan radyoterapi kolaylaştırılır. Bronşiyal
güdüğü desteklemek için kullanılmak üzere omentum majus transvers kolondan serbestleştirilir.
Diafragmatik ve perikardiyal defektler Gore-Tex greft ile rekonstrükte edilir. Diafragma, 2 parça (20
cm x 30 cm) 2mm kalınlıktaki Gore-Tex greftle merkezde birbiri üzerine hafifçe örtüşerek rekonstrükte edilir. Dikiş hattı boyunca az gerilimli, merkezde gevşek bir yama olur. Bu dinamik yama
sayesinde yamanın göğüs duvarından ayrılma ve abdominal içeriğin pnömonektomi kavitesine
herniye olması gibi komplikasyon ihtimali azalır. Diafragmatik yama anteriordan, lateralden ve
posteriordan göğüs duvarına 9 adet Gore-tex sütürle, sütür yamadan ve interkostal boşluktan geçirilecek şekilde sütüre edilir. Diafragma rekonstrüksiyonu medialde tamamlanmadan önce diafragmatik yamanın iç-orta kısmında omental flebin pnömonektomi boşluğuna çekilmesine izin verecek
kadar küçük bir açıklık yaratılır (Resim 1). Yama medialde perikard kenarına ve diafragmatik krusa dikilir. Boş hemitoraksa doğru kardiyak herniasyonu önlemek için perikardiyum rekonstrükte
edilir. 15 cm x 20 cm, 0. 1 mm kalınlıkta Gore-tex perikardiyal yamaya sıvı birikimini ve kardiyak
tamponadı önlemek için pencere açılır ve perikardiyal kenara devamlı gore-tex sütürlerle dikilir.
Her iki yama da perikardın kesilen kenarına ve medialde de birbirine sütüre edilir. Sütür hattında
ayrılmayı önlemek için perikardiyal yamanın gergin olmasından kaçınılmalıdır. Perikardiyal ve
diafragmatik rekonstrüksiyon tamamlandıktan sonra pulmoner arteri örtmesi ve stapler hattından
ayırması için omental flep bronş güdüğüne sütüre edilir. Alternatif olarak interkostal kas ya da
perikardiyal yağ da kullanılabilir. Torakotomi standart şekilde kapatılır. Pnömonektomi boşluğuna
tüp yerleştirilir ve göğüs duvarı katları kapatılır. Göğüs kapatıldıktan sonra hasta supin pozisyona
getirilir. Bronş güdüğünü görmek ve sekresyonları temizlemek için flexibl bronkoskopi yapılır.
Hasta ameliyathanede ekstübe edilir (18, 19).
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Resim1: Perikardiyal yamaya ve
diafragma greftine omentumu
yukarı çekebilmek için pencere
açıldığı izleniyor.
Sol EPP Tekniği
Sol EPP, sağ EPP tekniğine benzerdir. Aortopulmoner pencere ve subklavyan damarların aortik
arktan çıktıkları alanın etrafında diseksiyon yapılırken torasik duktus ve reküren laringeal sinir etrafında da dikkat edilmelidir. Diafragma rezeksiyonu sırasında gastroözofageal bileşkenin yanında 2 cm’lik
bir diafragmatik krus kenarı bırakmak gerekir. Böylece yama rekonstrüksiyonu sırasında bu krus kenarlarına sütür yerleştirmek, pnömonektomi boşluğuna gastrik herniasyonu önler. Sol ana pulmoner ater,
sağ ana pulmoner artere göre göreceli olarak kısa olduğu için ekstraperikardiyal olarak kesilir. Aortik
arkın derininde sol ana bronş, karinaya mümkün olduğunca yakın kesilmelidir. Böylece kestikten sonra
kısa bir bronş güdüğü kalır. Mediastinal lenf nodu diseksiyonu esnasında aortopulmoner nodlar da
çıkarılır. Konstrüktif epikarditten korunmak için sol EPP’den sonra perikardiyal defekt rutin olarak
rekonstrükte edilir. Toraks tüpü konarak katlar anatomik planda kapatılır.
EPP’nin Komplikasyonları
EPP, yüksek morbidite ve kabul edilebilir mortalite oranları ile yapılabilen zor bir ameliyattır.
Sugarbaker ve arkadaşları EPP yapılan 328 mezotelyomalı hastalarında toplam morbidite oranını %
60, 4 (328 hastanın 198’i), mortalite oranlarını %3. 4 (328’de 11) olarak bildirmişlerdir. Atrial fibrilasyon, MI, tamponad, kardiyak arrest, uzamış entübasyon, aspirasyon, ARDS, vokal kord paralizisi, böbrek yetmezliği, derin venöz tromboz, pulmoner emboli, serebrovasküler olay, ampiyem,
bronkoplevral fistül, iskemik kolit ve ileus bu operasyonun komplikasyonları arasındadır (18, 19).
PLÖREKTOMİ- DEKORTİKASYON
Plörektomi-dekortikasyon (P / D) operasyonu, MM tedavisinde hastalığın makroskopik olarak
temizlenmesi amacıyla çok çeşitli adjuvan tedaviler ile birlikte kombinlenerek (intraplevral kemoterapi, sistemik kemoterapi, brakiterapi, radyoterapi, fotodinamik tedavi ve immünoterapi gibi), EPP’ye
göre daha düşük morbidite ve mortalite oranları ile uygulanabilmektedir. Tedavi grupları homojen
olmadığı için çalışmalar arasında karşılaştırmalar yapmak güçtür. Rusch ve arkadaşları, P / D uyguladıkları hastalara ardından hemen intraoperatif intraplevral kemoterapi ve daha sonra da sistemik
kemoterapi uygulamışlar, ortalama sağkalımı 17 ay olarak bildirmişlerdir. Ancak hastaların büyük
kısmında lokal nüks görülmüş ve operatif mortalite oranı %3. 7 olarak gerçekleşmiştir (20). Aynı ens-
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titütüden yapılan bir başka çalışmada 59 P/D operasyonu uyguladıkları hastalarında median sağkalımı 18. 5 ay olarak bildirmişlerdir. Bu otörler EPP ve P/D yaptıkları hastalar arasında anlamlı sağkalım farkı saptamamışlardır (21). Pass ve meslektaşları, P / D operasyonu geçiren hastalarda EPP'ye
göre daha iyi sağ kalım bildiren ilk araştırmacılardı. EPP (n = 39) veya P / D (n = 39)’u operasyonu
yaptıkları vakaların çoğunda fotodinamik tedavi ve immünoterapi de uygulamışlardır. Tüm hastalarının ortalama sağkalımlarını 11, 2 ay, P/D grubunda 14. 5 ay, EPP grubunda 9, 4 ay olarak bildirmişlerdir (21). Pass, 1993-1996 yılları arasında yaptığı bir başka çalışmada tüm hastalar için ortalama sağkalımı 14. 4 ay, P/D grubunda 22 ay, EPP grubunda ise 11 ay olarak tesbit etmiştir (22).
Malign Mezotelyomalarda P/D Tekniği
Diseksiyona endotorasik fasia ve parietal plevra arasındaki plandan başlanır. Plevral tümör künt
diseksiyonla göğüs duvarından ayrılır. Diseksiyon planı posterolateral yönden apekse doğru ilerletilir. Apeksde diseksiyon yaparken subklavyen damarlara dikkat edilmelidir. Çünkü bu damarların
traksiyon ile yaralanmaları durumunda tamiri zordur. Künt diseksiyonlardan sonra önemli miktarlarda kanama olabileceğinden, kesinin üstünde kalan her sahada diseksiyon tamamlandıktan sonra
gaz tamponlarla hemostaz yapılmaya çalışılır. Daha sonra diseksiyon kesinin inferioruna ve posterioruna doğru devam ettirilir. Bu aşamada artık plevra mediastinumdan mobilize edilebilir. Öncelikle
akciğerin üst kısmı göğüs duvarından tamamiyle mobilize edilir, böylece superior ve posterior hiler
yapılar daha iyi görülebilir. Solda özofagus ve aorta ayırdedilmeli ve onların etrafında diseksiyon
dikkatlice yapılmalıdır. Sağda ise vena kava superiora dikkat edilmelidir. Daha sonra diseksiyon perikardın arkasına doğru devam edilir. Bazen mediastinal plevra ile perikard arasında plan bulunabilir. Eğer arada plan yok ise perikardın enblok rezeksiyonu ve ameliyatın ileri evresinde rekonstrüksiyonu gerekebilir. Daha sonra diseksiyona posterior diafragmatik sulkusa doğru devam ettirilir. Eğer
diafragmada yüzeyel bir tutulum mevcutsa kısmi kalınlıkta bir rezeksiyon yapılabilir. P/D ile birlikte
diafragma ve perikardın çıkarılması işlemine ‚Radikal P/D‛ adı verilmektedir. Tümör ile tutulum
olmayan diafragma arasına girilebilir, diseksiyona posterior kostofrenik açıdan başlanabilir ve anteriora doğru devam ettirilir. Bu manevra plevranın diafragmadan kolayca ayrılabilmesini sağlar. Pek
çok hastada diafragmanın daha derin tutulumu kas parçasının tam kat rezeksiyonunu gerektirebilir.
Bu durumda diafragma peritondan diseke edilmelidir (Resim2). Peritoneal kaviteye tümör yayılımını
engellemek için abdomene girmemeye özen gösterilmelidir. Eğer peritonda herangi bir defekt açılırsa
acilen kapatılmalıdır. Daha sonra spesimen perikardiumun medialine doğru enblok mobilize edilmelidir. Eğer perikardiyumun rezeksiyonu gerekiyorsa, manuplasyon nedeniyle oluşabilecek aritmilerden kaçınabilmek için, tümör mobilize edilene kadar mümkün olduğunca geciktirilmelidir. Perikard
kademeli olarak açılır ve kalbin pozisyonunu korumak için traksiyon sütürleri tümör olmayan kenara
yerleştirilir ve karşı hemotoraksa doğru perikardiyumun retraksiyonu önlenir. Öncelikle diseksiyon
hiler yapılara doğru tamamlanır, parietal plevra açılır ve viseral plevranın dekortikasyonu tamamlanır. Bu operasyonun teknik olarak en zahmetli ve en sıkıcı kısmıdır. Dekortikasyon fissürlere doğru
dikkatlice yapılmalıdır çünkü fissürlerde sıklıkla tutulum vardır. Dekortikasyon sırasında akciğerin
söndürülmesi kan kaybını minimuma indirir ve şişirilmesi tümör ve viseral plevra yada akciğer parankimi arasındaki planın en iyi şekilde görülebilmesini sağlar. Anestezistlerden kanama miktarı
öğrenilmelidir; çünkü pek çok hasta intraoperatif infüzyona ihtiyaç duyar. Lenf nodu diseksiyonu
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yapılmalıdır ve alınan örnekler etiketlenip ayrı ayrı patoloğa gönderilmelidir. Sağda paratrakeal, subkarinal lenf nodları ve solda aorto-pulmoner lenf nodları çıkarılmalıdır. Öncelikle spesimen çıkarılır
ve parça patoloğa teslim edilir. Eğer gerekli ise diafragma ve perikardın rekonstrüksiyonu yapılır.
Diafragmadaki defekt büyük değilse yukarı doğru hareketi ve sonrasında alt lobdaki kompresyon
atelektazisini önlemek için plikasyonla primer olarak kapatılabilir. Sağ tarafta karaciğer intraabdominal organların herniasyonunu önlediği için diafragmanın rekonstrüksiyonu çift kat Dexon mesh kullanılarak yapılır. Sol tarafta ise herniasyonu önlemek için daha kalın ve nonabsorbabl bir materyale
ihtiyaç olduğundan, 2 mm kalınlığındaki Gore-Tex greft kullanılır. Greft kostaların etrafından sütürler konarak yanlara sabitlenir. Posteriorda krusa yada prevertebral fasiaya sabitlenir. Medial tarafta
diafragmanın kalan kenarına perikardium ile birleştiği yere dikilir. Diafragmatik greft abdominal
içeriğin yukarı herniasyonunu ve sonrasında gelişebilecek alt lob atelektazisini önlemek için gergin
dikilmelidir. Eğer perikard rezeke edilecek ise tek kat dexon mesh ile rekonstrükte edilmelidir. Hemostaza dikkat edilmelidir. Göğüs duvarından olabilecek diffüz kanamayı kontrol etmek için elektrokoter kullanılabilir. İki adet tüp anterior ve posteriordan apekse doğru ilerletilip, gerekirse 3. tüp
diafragmanın üzerine yerleştirilebilir. Böylece beklenen fazla miktarda hava kaçağı kontrol altına
alınabilir ve akciğerin tamamen ekspansiyonu sağlanabilir (9).

Resim 2: Diafragmanın alttaki
peritondan künt diseksiyonla
ayrılması şematize edildi.
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MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA İÇİN İNTRAPLEVRAL
HİPERTERMİK KEMOTERAPİ
Op. Dr. Tevfik İlker Akçam, Prof. Dr. Alpaslan Çakan
Malign plevral mazotelyoma (MPM) kötü prognozlu ölümcül bir hastalıktır (1,2). Plevra, periton, perikard veya tunika vajinalis’ten gelişebilir ise de %90 oranında plevrada görülmektedir. Mezotel hücrelerinden kaynaklanan, mezotelyal örtünün primer malign tümörüdür. Plevranın en sık
görülen malign neoplazmı olmasına rağmen nadir ve agresif bir tümördür. Tüm dünyada ortalama
yıllık mezotelyoma riski erkekler için 1.3/100000 yıl, kadınlar için 0.2/100000 yıl olarak bildirilmiştir
(2,3). MPM için ortalama sağkalım 4-18 ay arasında değişmektedir. Özellikle erkek cinsiyet, düşük
perfomanslı olgular ve non-epiteloid histoloji durumlarında prognoz daha kötüdür (4). Malign
plevral mezotelyoma etiyolojisinde bugün için iyi bilinen iki önemli etken, her biri mineral lif olan
asbest türevleri veya erionite ile temastır (2,5). Günümüzde bu mineraller ile temas dünya üzerinde
değişiklik göstermekle beraber devam etmektedir. Bu sebeple önümüzdeki süreçte MPM insidansında bir artış ihtimali bulunmaktadır.
MPM’de tüm tedavilere rağmen yüksek mortalite görüldüğünden, eldeki tüm tedaviler hastalara
uygulanabilmektedir. Bu nedenle tümör evresine, hasta performansına, histolojik alt tipine göre; cerrahi, kemoterapi, radyoterapiyi içeren multimodal tedavi rejimleri söz konusu olmaktadır. Bu tedavilerin hastaların prognozlarına olumlu katkı yaptıkları gösterilmiştir (6). Bu tedaviler ile beraber gelecek dönemde alternatif olarak hedefe yönelik immunoterapi için çalışmalara başlanmıştır (7).
Cerrahi
International Mesothelioma Interest Group (IMIG) cerrahi makroskopik tam rezeksiyon ve mikrometastatik hastalığın kontrolü MPM multimodal tedavisinde çok önemli bir rol oynadığını belirtmektedir (8). Yine Wald ve Sugarbaker (9) MPM için multimodal tedavi protokolünün bir parçası olarak komple cerrahi makroskopik rezeksiyonun sağlanmasının önemini vurgulamışlar ve sağkalımı belirgin şekilde uzatmanın önemli bir seçeneği olduğunu belirtmişlerdir.
MPM’de cerrahi uygunluğu belirleyen en önemli parametrelerden biri hastalık evresidir. Günümüzde en yaygın kullanılan evreleme sistemi 1994’te International Mesothelioma Interest Group
(IMIG) ve International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) sponsorluğunda yapılan bir
workshop’da tartışılıp üzerinde fikir birliğine varıldıktan sonra American Joint Commission on Cancer
(AJCC) ve Union International Contre le Cancer (UICC) tarafından da onaylanan tümor–nod–metastaz
(TNM) bazlı IMIG evreleme sistemidir. Tümör evresi aynı zamanda sağkalımı etkileyen önemli
faktörler arasındadır.
Cerrahi için başvuran hastaların büyük çoğunluğu IMIG sistemine göre Evre III olarak başvurmaktadır. Evre I ve II’de tümör makroskopik olarak tamamen rezeke edilebilirken, Evre III’te
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endotorasik fasya ve göğüs duvarı invazyonu bulunmakta, makroskopik olarak tam rezeksiyon
mümkün olamamaktadır. Bu durum hastaların sağkalımına etki etmektedir. Rusch ve ark. [10] EPP
ve KT/RT yapılan 62 hastalık çalışmada, Evre I ve II’de ortanca sağkalım 33.8 ay iken, Evre III ve
IV’de ortanca sağkalımı 10 ay olarak saptamışlardır.
MPM’de uygulanan tedavinin aslını Ekstraplevral pnömonektomi (EPP) ve Plörektomi/dekortikasyon (P/D) oluşturmaktadır. EPP, bir hemitorakstaki akciğer, plevra, diyafram ve gerektiğinde perikardın çıkarılmasıdır. Göğüs cerrahisi pratiğinin en agresif ameliyatlarından birisidir. ABD kanser tedavi rehberinde, EPP’nin epitelioid histolojili, plevrayla sınırlı, mediastinal lenf
bezi tutulumu olmayan erken aşama hastalarda en iyi tedavi yöntemi olabileceği belirtilmektedir
(11). İlk önceleri çok yüksek mortalite görülen çalışmalardan sonra düşük mortaliteli ilk seri Sugarbaker (12) tarafından 1991 yılında yayınlanmıştır. Mortalitesi yüksek olmakla beraber, morbiditesi
de yüksek bir uygulama olduğundan dolayı 70 yaş üzerindeki hastalar EPP açısından uygun değildir. Yakın zamanlı BT, invazyonun değerlendirilmesi açısından MR, lenf bezi veya uzak metastazları göstermesi açısından PET gereklidir (13). Perrot ve ark.’nın (14) yapmış olduğu çalışmada; major komplikasyon gelişiminde en önemli faktörler; sağ EPP yapılması ve 4 üniteden daha fazla
transfüzyon olarak gösterilmiştir. En sık görülen pulmoner komplikasyon, akut akciğer hasarı ve
ARDS’dir. ARDS gelişimine engel olmak için; ameliyat süresini, transfüzyon miktarını azaltmak,
agresif subkarinal lenf bezi diseksiyonundan ve postoperatif dönemde sıvı yüklenmesinden kaçınmak önemlidir (15).
MPM tedavisinde bir diğer işlem P/D’dir. International Association for the Study of Lung Cancer
International Staging Committee (IASLC) ve International Mesothelioma Interest Group (IMIG) tanım
olarak plörektomi dekortikasyon operasyonunu parietal ve viseral plevrada görülebilen makroskopik tümörün çıkarılması olarak tanımlamaktadırlar. Bu grupların tanımında ekstended ya da genişletilmiş P/D operasyonu ise diyafram ve perikarda yapılan ek cerrahi prosedürleri kapsamaktadır
(16). Radikal plörektomi ve multimodal tedaviler birlikte uygulandığında ortaya çıkan sağkalım
süresinin 16-30 ay arasında olduğu bildirilmekte, radikal P/D’nin multimodal tedavi ile kombine
edildiğinde sağlanan sağkalım sürelerinin EPP’ye yakın, hatta bazı serilerde daha üstün olduğu öne
sürülmektedir (17). Bunu destekler bir çalışmada, Işık ve ark. (18) EPP uyguladıkları 20 hasta ile
HİPEK uyguladıkları 36 hastanın verileri karşılaştırmışlar, iki yıllık sağkalım oranların EPP olguları
için %15, HİPEK grubu için %56.5 olarak saptamışlardır.
Videotorakoskopik cerrahinin (VATS) tedaviden ziyade tanıda daha faydalı olduğu söylenebilir. Grossebner ve ark.’nın (19) yapmış olduğu çalışmada, VATS ile tanı oranı %100 bulunmuş olup,
VATS’ın tanıda duyarlılık ve tutarlılığının diğer yöntemlere üstün olduğu gösterilmiştir. Kliniğimizde 2011-2017 yılları arasında plevral efüzyon-kalınlaşma nedeniyle 96 olguya VATS ile biyopsi
yapılmış, 19’unda mezotelyoma saptanmıştır.
Hipertermik Perfüzyon Kemoterapisi (HİPEK)
Genel olarak Hipertermik Perfüzyon Kemoterapisi (HİPEK) tümör rezeksiyonu veya tümör
küçültücü operasyon sonrası kavitenin (plevra veya periton) ısıtılmış sitotoksik ajan ile uzun süreli
lavajından oluşmaktatır. MPM için EPP veya P/D uygulanmış hastalarda torakotomi kapatıldıktan
sonra uygulanan bir yöntemdir. İşlem sırasında toraks kavitesine yerleştirilen apikal ve bazal toraks
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drenlerden yararlanılır. 40-42 °C'de muhafaza edilen cisplatin solüsyonu perfüzer yardımı ile yaklaşık 1 saat bir toraks dreninden verilip diğerinden geri alınır. Yıkama esnasında torakotomi kapanması sırasında toraks içine yerleştirilen ısı probları ile toraks içi ısı takibi yapılırken, vücut sıcaklığı
da kontrol edilir. Hastanın tüm parametreleri anlık takipte tutulur. Bu sırada sodyum tiyosulfat ve
amifostine infüzyonu, olası toksik etkileri azaltacağı için verilmesi uygun olacaktır. Sıcağa bağlı tansiyon değişikliklerinde işlem durdurulur veya tamamen kesilebilir. Kliniğimizde HİPEK uyguladığımız olgularımızdan 1 tanesinde (1/25 hasta) gelişen hipotansiyon sebebi ile işlem 30. dakikada
sonlandırılmıştır. Yıkama işlemi bittikten sonra ısı probları çıkarılır. Hasta ekstübe bir şekilde yoğun bakım takibine alınır. Hastaların olası toksik etki nedeniyle hidrasyonuna devam edilip, ilk
birkaç gün, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile hemogram kontrolü yapılmaktadır.
HİPEK; yüksek ısının tümör hücrelerindeki yıkıcı etkisi ve verilen kemoterapotik ajanın kanser
hücresine girişinin arttırılması yoluyla etki göstermektedir. Daha ayrıntılı olarak Intraoperatif intrakaviter hipertermik kemoterapi olarak da adlandırılabilir. Önceleri peritoneal tutulum gösteren
kanserlerde kullanılan bu yöntem kolon ve over kanserine bağlı peritonitis karsinomatoza da cerrahi uygulama sınırlarını genişletmiş ve primer tümörün çıkarılabilmesini yaygınlaştırmıştır (20).
2006'da Richards ve ark. (21) MPM'de ilk kez P/D sonrasında intraoperatif intrakaviter hipertermik
cisplatin lavajının fizibilitesini bildirmişlerdir. Mujoomdar ve Sugarbaker (22) MPM'li hastalarda
gerçekleştirilen birkaç adet faz I ve II intrakaviter kemoterapi çalışmalarını gözden geçirmişlerdir.
Bu tedavi ile önde gelen amaçlardan biri intrakaviter kemoterapi ile karşılık gelen sistemik tedaviden daha az toksisite ile yüksek dozda ilaç verilebilmesidir. Ancak hipertermi ile kombine
edildiğinde etkinlik artmakla beraber lokal ilaç absorpsiyonu ve sitotoksik etki de artmaktadır.
Kemoterapiye bağlı böbrek toksisitesinin görülme sıklığını önlemek için çeşitli manevralar yapılmaktadır. Hastalara işlem öncesi gece boyunca intravenöz hidrasyon uygulanmaktadır. Operasyon
sırasında amifostine ve sodyum tiyosülfat infüzyonu ile farmakolojik sitokin koruma amaçlanmakta,
cisplatinin toksik etkileri azaltılmaya çalışılmaktadır. HİPEK uygulamalarında genellikle cisplatin
veya türevleri kullanılsa da başka kemoterapotik ilaçlar da tek başına veya ek olarak tedavi protokollerine girmektedir. Cisplatin dozu 50 - 400 mg/m2’dir (23). Zellos ve ark. (24) MPP için EPP sonrası amifostine ile intraoperatif intrakaviter hipertermik cisplatin perfüzyonunun toksisitesini belirlemek için yapılan bir çalışmada %31 olguda renal toksisite bildirmişlerdir. Tilleman ve ark. (25)
225 mg/m2 cisplatin ile yaptıkları operasyonlar sonrasında 92 hastanın 45'inde (%48.9) ameliyat sonrası komplikasyon geliştiğini, bu hastaların 9’unda renal toksisite meydana geldiğini ve 4 hastada
erken dönem mortalite geliştiğini saptamışlardır.
Başka bir çalışmada düşük doz cisplatin (50 to 150 mg/m2) uygulanan olguların nüksüz geçen
süresi ortalama 9 ay iken yüksek doz (175 to 250 mg/m2) uygulanan olgularda bu süre 13 ay olduğu
bildirilmiştir (21). Benzer bir çalışmada da ortalama sağkalımlar daha yüksek cisplatin dozları alan
hastalar için 26 ay iken daha düşük doz alanlar için 16 ay olarak hesaplanmıştır (24). Bu sebeple
kar-zarar dengesi hastalar için iyi hesaplanmalıdır. Cisplatinin zararlı etkilerinden korunmak maksadı ile Lang-Lazdunski ve ark. (26) P/D uyguladıkları MPM’li olgulara povidon iyot ile hipertermik plevral yıkama yaptıklarını bildirmişlerdir. Opitz ve ark. (5) in vitro şartlarda povidon iyodun
mezotelyoma hücrelerine sitotoksik etki ettiğini ve nekrozisi arttırdığını saptamışlardır. 102 hastaya
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steril su ve %10 povidon iyod karışımını hipertermik plevral lavaj (40–41 ℃) olarak uygulamışlar
ve ortalama sağ kalımı 32 ay olarak bildirmişlerdir.
HİPEK uygulamaları sonuçları incelendiğinde Richards ve ark. (21) perioperative %11 (5/44
hasta) oranında mortalite gördükleri ve hastalarda ortalama 7.2 ay sonra nüks geliştiğini bildirmişlerdir. Zellos ve ark. (24)’nın çalışmasında erken cerrahi mortalite %7 (2/29 hasta) iken ilk nüks görülme süresini ortalama 16 ay, ortalama sağkalımı 20 ay olarak saptamışlardır. Sugarbaker ve ark.
(27) bu tür bir sitoredüktif ameliyatın MPM'li olgularda nüks ve sağkalım süresini uzatan bir çalışma yayınlamışlardır. 72 hastaya 175 - 225 mg/m2 dozunda cisplatin ile 1 saat 42 ℃ derece HİPEK
uygulanır iken bu tedavinin uygulanmadığı 31 hastayı karşılaştırmışlar, HİPEK grubunda nüksün
zamanının ve genel sağ kalımın arttığını tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Kliniğimizde MPM için
opere edilen ve P/D sonrası HİPEK uyguladığımız 25 olgunun ortalama izlem süresi 14.56 (1-48) ay
olup 14 (%56) hastada nüks izlendi. Tahmini ortanca sağkalım 25.95 (9-53) ay olarak hesaplandı.
MPM için uygulanan HİPEK, göğüs boşluğundaki tümörün lokal kontrolüne katkıda bulunabilen bir tedavi yöntemidir. Multimodal tedavinin bir parçası olduğu unutulmamalı, operasyon
sonrası dönemde hastalar RT ve KT açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Kliniğimizde HİPEK
uyguladığımız hastaların tamamına erken dönem taburculuk sonrasında RT ve operasyonun 1.
ayından sonra KT verilmiştir.
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MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA
SİSTEMİK TEDAVİLER
Uzm. Dr. Necla Demir
Malign mezotelyoma %90 plevra olmak üzere periton ve perikardın seröz yüzeylerinde köken
alan ayrıca nadiren testiste tunika vajinalisten de gelişen bir tümördür. Malign plevral mezotelyoma (MPM), plevrayı döşeyen mezotel hücrelerinden köken alan, sık görülmeyen, günümüzde standart bir tedavisi olmayan ve prognozu iyi olmayan plevranın primer malign tümörüdür (1).
Malign mezotelyoma genel olarak kemorezistan tümörler olup birçok kemoterapötik ajan bu
hastalıkta denenmiştir. Tek ajan tedavilerde yanıt oranları düşüktür (≤ %15). Faz 2 çalışmalarda
kombinasyon tedavileriyle yanıt oranlarının arttığı gösterilmiştir. Elli dokuz çalışmanın değerlendirildiği bir meta-analizde platin içeren kombinasyon tedavilerinde yanıt oranlarının daha iyi
olduğu gösterilmiştir (%23,2 vs %11,6; p<.001). Byrne ve arkadaşları sisplatin-gemsitabin kombinasyonu ile %47 hastada plevral kalınlıkta ≥%30 azalma ve semptomlarda düzelme olduğunu
göstermiştir (2).
Kombinasyon tedavilerine rağmen 2003 yılına kadar MPM’da sağkalımı uzatan randomize
faz 3 bir çalışma mevcut değildi. Vogelzang ve arkadaşları 2003 yılında yaptıkları randomize
çalışmada, 456 ileri evre MM hastaya sisplatine, pemetrekset eklenip eklenmemesinin sonuçlarını
yayınladılar. Sisplatin + pemetrekset alan grupta sadece sisplatin alan gruba göre daha uzun median sağkalım tespit ettiler (12.1 aya karşılık 9.3 ay, p = 0.02). Objektif tümör cevap oranı kombine
grupta %41,3 iken sadece sisplatin alan grupta %16,7 idi (p<0,0001). Bir yıllık sağkalım oranı da
kombinasyon grubunda daha iyi (%50.3 vs %38.0, p = 0.012) bulunmuştur (3). Bu çalışmanın ikinci sonlanım noktalarından biri de hastaların hayat kalitesi sonuçlarıydı. Yapılan değerlendirmede
pemetrekset alan grubun hayat kalitesindeki düzelme almayan gruba göre anlamlı düzeyde daha
iyiydi. Pemeterekset ile yapılan 43 hastalık öncü çalışmada ise 3 hastada (%7) febril nötropeni ve
diyare toksisisitesine bağlı ölümler bildirilmiştir. Buradaki mekanizma homosistein düzeylerindeki artıştır. Bu nedenle Vogelzang’ın yaptığı çalışmada hastalara toksisiteyi azaltmak için tedavi
boyunca B12 ve folik asit desteği yapılmıştır.
Vogelzang’ın çalışmasından sonra 2005 yılında diğer bir anti-folat tedavi ilaç olan raltitreksetin sisplatine eklenip eklenmemesinin sonuçlarını araştıran faz 3 çalışmanın sonuçları yayınlanmıştır. Bu çalışmaya 250 hasta alınmış ve Raltitrekset alan grupta sağkalımın uzadığı tespit edilmiştir (11,4 aya karşılık 8,8 ay; p= .048). Yanıt oranları sırasıyla %23,6 ve % 13,6 saptanmıştır (p=
.056) (4). Bu iki randomize çalışmadan sonra sisplatin+pemetrekset veya sisplatin+raltitrekset
MPM tedavisinde ilk seri tedavide standart olarak uygulanmaya başlanmıştır.
Taylor ve arkadaşları, erken erişim programı dahilinde pemetrekset verilen hastaların verilerini değerlendirdiler. Daha önce kemoterapi almayan hastalarda yanıt oranı %10.5, progresyona
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kadar geçen süre 6 ay, ortalama sağkalım süresi 14.1 aydı. Daha önce tedavi almış 396 hastada
yanıt oranı %12.1, progresyona kadar geçen süre 4,9 ay, 1 yıllık sağkalım oranı ise %54.7 ay bulunmuştur (5).
Sonuç olarak, platin bazlı kombinasyon rejimine uygun olmayan hastalarda tek ajan pemetrekset verilebilir. Sisplatin yerine karboplatin verilmesi de uygun bir seçenektir. Faz 2 bir çalışmada karboplatin-pemetrekset kombinasyonu ile %25 yanıt oranı, 14 aylık bir ortalama sağkalım
verisi elde edilmiştir.
İki ayrı faz 2 çalışmada gemsitabin ve platin içeren kombinasyonlar denenmiştir. Gemsitabin-sisplatin kombinasyonuyla %12’lik bir yanıt oranı ve 10 aylık bir medyan sağkalım elde edilirken karboplatinle yapılan gemsitabin kombinasyonunda yanıt oranı %26, medyan sağkalım
%15,4 ay bulunmuştur (6). Platin içeren tedaviler içi uygun olmayan hastalar için gemsitabinpemetrekset kombinasyonu da bir alternatiftir. Yirmi hastalık bir faz 2 çalışmada yanıt oranı %15,
progresyona kadar geçen süre 10.4 ay, genel sağkalım 26.8 ay bulunmuştur (7). Ancak bu çalışmada hastaların %60’ında nötropeni görülmüştür ve 5 hastada toksisite nedeniyle tedavi bırakılmıştır. Vinorelbin de mezotelyomada etkili bulunmuştur. Yirmi dokuz hastalık bir çalışmada
haftalık vinorelbin verilen hastalarda yanıt oranı %24, medyan sağkalım 10.6 aydır (8).
Günümüzde MPM için standart bir ikinci seri tedavi bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalarda yanıt oranları %2-15, sağkalım süreleri 5,6-14,6 ay arasında değişmektedir. Pemetrekset ile
yapılan çalışmalarda hastalık kontrol oranı %46, genel sağkalım 4,1 ay saptanmıştır. Daha önce
pemetrekset almamış olan hastalarda ya da pemetrekset içeren birinci seri tedavi sonrası uzun bir
hastalık kontrol süresi sağlanan hastalarda pemetrekset tedavisi tek ajan ya da platinlerle kombine olarak düşünülebilir. Kullanılabilecek diğer sitotoksik tedaviler gemsitabin ve vinorelbindir.
Birçok kanserde olduğu gibi son 10 yılda mezotelyomada da hedefe yönelik tedaviler için
birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmalarda hem mezotelyoma hücrelerinde, hem tümör dokularında, hem de malign efüzyonlarda VEGF düzeylerinin yüksek olduğu gösterilmiştir. Düşük VEGF
düzeyine sahip hastaların daha iyi sağkalım ve PFS (progresyona kadar geçen süre) sürelerine
sahip oldukları saptanmıştır. Dolayısıyla VEGF inhibitörlerinin MPM tedavisinde önemli bir yeri
olacağı düşünülmüştür. Zalcman ve arkadaşları, 448 hastayla yaptıkları faz 3, çok merkezli çalışmada sisplatin-pemetreksed kombinasyonuna bevasizumab eklenmesinin sonuçlarını değerlendirdiler. Çalışmada 6 kür sonrasında bevasizumab alan grupta bevasizumab tek ajan olarak
progresyona kadar devam edildi. Bevasizumab alan kolda PFS 9,6 ay almayan grupta 7,5 ay saptanırken (p<0,0001), ortanca sağkalım süresi 18,8 aya karşılık 16,1 ay (p<0,01) olarak saptanmıştır
(9).

Bu çalışmanın olumlu sonuçlarından sonra ileri evre MPM hastalarında sisplatin-

pemetrekset-bevasizumab kombinasyonu da kategori 1 düzeyinde önerilmektedir.
MPM’da da immünoterapiler birçok kanserde olduğu gibi umut vaat etmektedir. Özellikle
CTLA-4 ve PD-1/PD-L1 monoklonal antikorlarının tek başına ya da kemoterapi ile kombine çalışmaları mezotelyomada da devam etmektedir. CTLA-4 antikoru olan tremelimumabla yapılan
29 hastalık faz 2 çalışmada PFS 6,2 ay, OS (genel sağkalım) 10,7 ay saptanmış olmasına rağmen
çalışmanın primer sonlanım noktası olan objektif yanıt oranının %7 olması nedeniyle negatif bir
çalışma olarak literatüre girmiştir. Tremelimumabın farklı bir doz ve şemada verildiği başka bir
çalışma hala devam etmektedir.
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Tümör hücrelerinin immün istemden kaçış mekanizmalarından birisi de PD-L1 ekspresyonu
yapıp PD-1 ile birleşerek T hücre fonksiyonlarını inhibe etmeleridir. Mezotelyomalı hastalarda
PD-L1 ekspresyonunun % 40 olduğu ve bunun kötü prognozla ilişkili olduğu bulunmuştur.
KEYNOTE-028 çalışması bir faz 1b çalışma olup PD-1 antikoru olan pembrolizumabın solid tümörlerdeki etkinliğini araştırmaktadır. Bu çalışmanın 2017’de mezotelyoma kohortu için yapılan
ara analizinde yanıt oranı % 20, hastalık kontrol oranı % 72, progresyona kadar geçen süre 5.4 ay,
ortalama sağkalım 18 ay saptanmıştır (10).
Başka bir çalışmada ise yine PD-1 antikoru olan nivolumab, yine CTLA-4 monoklonal antikoru olan ipilimumab ile kombine edilerek randomize edilmiştir. ASCO 2017’de sunulan ara sonuçlarda mPFS nivolumab kolunda 4 ay, nivolumab-ipilimumab kolunda 5.6 ay; mOS nivolumab
kolunda 10.4 ayken kombinasyon kolunda henüz ortanca sağkalıma ulaşılamamıştır (11).
Sonuç olarak, MPM kötü prognozlu bir kanserdir ve bu konuda yürüyen birçok çalışma
mevcuttur. Özellikle VEGF yolağının hedeflendiği çalışmalar ve immünoterapiler umut vaad
etmektedir.
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MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA RADYOTERAPİ
Yrd. Doç. Dr. Eda Erdiş, Doç. Dr. Birsen Yücel
Malign plevral mezotelyoma (MPM) agresif, malign bir hastalıktır. MPM, fissürler, diyafragma
ve perikardiyal yüzeyler, göğüs duvarı, mediasten, periton ve lenf düğümleri dahil olmak üzere plevral düzlemde doğrudan invazyon veya ekilim yoluyla yayılabilir (1-5). MPM'li hastalar için en büyük
sorun, torakstaki yetersiz lokal hastalık kontrolüdür. Agresif cerrahi tek başına, hatta erken evre hastalığı olan seçilmiş hastalarda dahi, 2 yıllık sağkalım oranını %10'dan %33'e kadar yükseltebilmiştir (36). Hastalığın yerleşimi ve yayılımı çoğu zaman tümörün tümüyle rezeksiyonuna izin vermemektedir. Lokal kontrolü arttırmak için cerrahiye ek olarak diğer tedavi teknikleri de araştırılmıştır.
Kombine modalite tedavisi, iyileşmiş lokal kontrol ve sağkalım oranlarını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, ilk hastalığın yerleştiği bölge hala lokal rekürrens açısından en riskli alan olarak saptanmıştır (6-9). Ekstraplevral pnömonektomi (EPP) sonrasında bile, aynı taraf göğüs boşluğu, diyafragma, perikard, mediasten ve bronşiyal ağaç lokal nüks açısından yüksek riskli bulunmuştur (6-9).
MPM tedavisinde ve hasta yönetiminde radyoterapi sınırlı ölçüde yer almış olmasına karşın,
özellikle yeni geliştirilen teknikler araştırmalara konu olmuş ve yeni protokollerin kurulmasına
imkan vereceği düşünülmüştür. MPM’da radyoterapi uygulamalarını küratif, multimodal tedavide
adjuvan, palyatif ve proflaktik uygulamalar olarak başlıklandırabiliriz.
RADYOTERAPİ
Hemitoraks ve mediasten düzensiz bir şekle sahiptir ve omurilik, karaciğer, böbrekler, özofagus, kalp ve kontralateral akciğer gibi kritik yapılara bitişiktir. Hemitoraksın ve mediastenin konvansiyonel olarak ışınlanması, bu organların radyoterapiyi tolere edebilme kabiliyeti, ışınlanmış
dokunun toplam hacmiyle sınırlıdır (4-10). Teknik zorluklar devam etmekle birlikte, radyasyon
tedavisinin mezotelyoma tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Çünkü mezotelyoma hücreleri in vitro ortamda radyosensitiftir ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri radyosensitivitesine
benzer radyasyona duyarlılıkları vardır (11,12). Ayrıca bazı kanıtlar palyatif uygulamalarda dozyanıt ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 40 Gy'den daha yüksek dozlar, düşük dozlardan
daha etkili bulunmuştur (2,13).
DEFİNİTİF RADYOTERAPİ
Hastalığın yaygınlığı ve plevral yüzeyin pek çok doz sınırlayıcı yapılara yakın olması nedeniyle sadece radyoterapi, küratif tedavi olarak kabul edilemez. RT için hedef bölge visseral ve paryetal
plevra olup, o taraf akciğerin çevresi, komşu diafragma ve perikardı içerir. Mezotelyoma için tümörosidal doz 60 Gy’in üzerindedir (13). Ancak böyle bir RT sahası için risk altındaki organ ve doku
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larda radyasyon tolerans dozları oldukça düşüktür. Bu durumda bir akciğerin tamamı RT sahası
içine girecektir. Akciğerin tolerans dozunun toplam 18-20 Gy olması verilecek dozun kısıtlanmasına ve efektif olmamasına sebep olacaktır (14). Çevre dokuların müsaade ettiği radyasyon dozu çoğu
zaman tümörün definitif dozuna ulaşmasını engellemektedir. Bu nedenle, bu hastalarda yapılan
çalışmalarda radyoterapinin tümüyle hastalığı iyileştirdiği gösterilememiştir (15-17). Ancak, opere
edilemeyecek hastalarda radyoterapi, en iyi palyatif tedavi seçeneklerinden biri olarak düşünülmüştür.
ADJUVAN RADYOTERAPİ
Operasyona rağmen hala rekürrens riski fazla olan bu hastalarda, adjuvan RT birçok çalışmada
denenmiştir. Birkaç grup, cerrahi ve radyoterapi ile tedavi edilen MPM'li hastalar için kemoterapi
ile veya kemoterapi olmadan umut verici sonuçlar bildirmiştir.
Plörektomiyi/Dekortikasyonu Takiben Adjuvan RT
1982 ve 1988 yılları arasında Helsinki'de yapılan bir çalışmada, adjuvan hemitoraks radyoterapisi (55 Gy ila 70 Gy) ile tedavi edilen 34 hastada (kısmi plörektomiden 29 gün sonra) yüksek pulmoner toksisite oranları bildirilmiştir (17,18).
Memorial Sloan Kettering Cancer Center'den (MSKCC) daha büyük bir çalışma sunulmuştur.
Bu retrospektif çalışmada, 1974'ten 2003'e kadar adjuvan RT ile plörektomi veya dekortikasyon ile
tedavi edilen 123 hastanın sonuçları raporlanmıştır. Bu çalışmada, 54 hastaya aynı zamanda intraoperatif olarak ek radyasyon dozu da verilmiştir. Buradaki hedef gros hastalıktır ve radyoaktif kaynaklarla (125I,

Ir veya 32P) ek doz planlanmıştır. Radyoterapi planlaması, yüzeysel göğüs duvarını
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tedavi etmek ve mevcut akciğeri koruyabilmek için foton ve elektron enerjileri kombine kullanılarak yapılmıştır. Plevra yüzeyinin radyasyon dozu 45 Gy iken, akciğer dozu da 20 Gy'nin altında
tutulmuştur (19,20). Helsinki raporunda olduğu gibi, tedaviden 1 ay içinde %25 oranında grade-3-4
toksisite, %10 oranında da ciddi pulmoner semptomlar bildirilmiştir. Çalışmadaki hastaların medyan sağkalım süresi 13.5 ay, 1 yıllık lokal kontrol oranıda %42 olarak raporlanmıştır (19,20).
Radyoterapi tekniklerinin gelişmesi ile özellikle 2000 yıllardan sonra kullanımı yaygınlaşan
IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy: Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) tekniği de mezotelyoma
tedavisinde kendisine yer bulmuştur. MSKCC'den bir başka çalışmada, 2005-2010 yılları arasında
IMRT ile tedavi edilen 36 hastanın sonuçlarını içermiştir. Bu çalışmada medyan radyasyon dozu
46.8 Gy (dağılım 41.1 Gy ila 50.4 Gy) olarak planlanmıştır. Yirmi (% 56) hastaya radyasyon öncesi
plörektomi veya dekortikasyon yapılmış, ayrıca 32 (%89) hastaya da RT'den önce kemoterapi uygulanmıştır. Erken dönemde, 7 (%20) hastada grade 3 ya da daha kötü pnömoni geliştiği (1 ölüm), geç
dönemde de 30 hastanın 5'inde grade 3 pnömoninin devam ettiği görülmüştür. Büyük toksisiteye
rağmen, plörektomi ile tedavi edilen hastalarda medyan sağkalım ve 1 yıllık lokal başarısızlık sırasıyla 26 ay ve %48 olarak tespit edilmiştir (21).
İntraoperatif radyasyon terapisi (IORT), eksternal radyoterapiye alternatif olarak araştırılmıştır
ancak sonuçlar cesaret verici bulunmamıştır. California-San Francisco Üniversitesi'nden bir raporda
IORT ile tedavi edilen 24 hastanın sonuçları verilmiştir. Başlıca komplikasyonlar arasında 4 hastada
radyasyon pnömonisi, 1 hastada perikardit ve 1 hastada özofagus striktürü bulunmuştur. Tümör
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rekürrensi çoğunlukla lokal-bölgesel olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada, hastalığın nispeten erken
evrelerine rağmen sonuçları göreceli olarak zayıf bulunmuştur (medyan genel sağkalım süresi 18 ay
ve progresyonsuz sağkalım süresi de 12 ay) (22). MSKCC grubuda, plörektomi veya EPP sonrası
yüksek doz IORT ile olan deneyimlerini bildirmişlerdir. EPP/IORT grubundaki 6 hastanın 3'ünde
(%50) ve PD/IORT grubunun 5 hastasının 1'inde (%20) ciddi komplikasyonun olması üzerine
EPP'den sonra IORT'u terk etmişlerdir (23).
Plörektomi veya dekortikasyon sonrası adjuvan RT kullanan çalışmaların sonuçları, yalnız cerrahinin tarihsel kontrolleriyle karşılaştırıldığında, lokal bölgesel başarısızlık oranlarını azaltığını
düşündürse de, yine de lokal başarısızlık yaygın olarak görülmekte ve toksisite hala önemli bir
limitasyon olarak gözlenmektedir. Mevcut National Comprehensive Cancer Network (NCCN) klavuzu pleurektomi sonrası radyoterapi uygulamalarında, dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır (24).
İntraplevral Fotodinamik Terapi (PDT)
PDT sterilizasyon sağlamak için duyarlılaştırılmış tümör hücrelerinin ışık aktivasyonunu kullanan bir yöntemdir. Toraks boyunca mikroskobik hastalığın sterilize edilmesi amacı ile intraoperatif olarak plörektomi veya EPP'yi takiben hemen verilmelidir (25,26).
Foscan aracılı PDT'nin bir Faz I çalışmasında, ameliyattan 6 gün önce maksimum tolere edilebilen fotosensitizer dozunun 0.1 mg/kg olduğu bulunmuştur. Bir sonraki doz seviyesinde dozsınırlayıcı toksisite olarak sistemik kapillerden kaçak gelişmiş ve tedavi edilen üç hastanın ikisinde
ölümle sonuçlanmıştır. Diğer PDT ile ilişkili toksisiteler ise yara yanıkları ve deri ışık hassasiyeti
olarak kaydedilmiştir. On dört hasta önemli toksikasyon olmaksızın maksimum tolere edilen dozda
tedavi edilmiştir (27).
Pennsylvania Üniversitesi'nden bir araştırma ile 38 hasta (%97 evre III/IV), radikal plörektomi
ve PDT ile tedavi edilmiştir. Medyan sağkalım tüm hastalarda 31.7 ay iken, nonepitelyal histoloji
olan 38 hastanın 7'sinde sadece 6.8 ay olarak tespit edilmiştir. Medyan progresyonsuz sağkalım
süresi sadece 9.6 ay olarak kaydedilmiştir (28). Fotodinamik tedavi diğer adjuvan tedavileri ile birlikte de kullanılabilir. Konuyla ilgili daha ileri çalışmalar devam etmektedir (27-29).
Ekstraplevral Pnömonektomiyi (EPP) takiben adjuvan RT
EPP sonrası başarısızlık paternleri üzerine agresif adjuvan tedavinin etkisi ile ilgili raporlar çelişkili olmuştur. Dana Farber Kanser Enstitüsü'nden yapılan bir çalışmada, EPP ile tedavi edilen 49
hastaya 4-6 kür kemoterapi sonrada adjuvan RT uygulanmıştır. Hastaların 35’inin hemitoraksına
medyan 30.6 Gy RT dozu verilmiştir. Hastaların bir kısmını da boost dozu ile medyan 50 Gy’lik (2559.4 Gy) radyasyon dozuna ulaşılmıştır. İlk nüksün en sık görülen yeri lokal nüks olmasının yanı
sıra (hastaların %35'inde), karın ve kontralateral toraks nüksü de yaygın olarak gözlenmiştir. Karındaki nükslerin nedeni olarak hastalığın invazyonuna bağlı geliştiği düşünülmüştür. Hastalarda
uzak izole relapslar nadir olarak gözlenmiştir. Çalışmada, hastaların medyan sağkalım süresi 22 ay,
hastalıksız sağkalım süresi 19 ay, 3 yıllık sağkalım oranıda %34 olarak tespit edilmiştir (30).
MSKCC’de yapılmış olan faz II çalışma sonucunda EPP sonrası 54 Gy/30 fraksiyon ile adjuvan
radyoterapi (RT) uygulaması sonucu lokal kontrolün arttığı gösterilmiştir. Mevcut rekürrenslerin
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hepsi RT alan kenarında gözlenmiştir. Bu çalışmada RT genelde iyi tolere edilmiş ve görülen iyi
lokal kontrol oranları başka çalışmalarda gösterilememiştir (evre I-II hastalıkta medyan sağkalım
33.8 ay, evre III-IV hastalıkta ise 10 ay). Ancak 1 hastada, grade 4 bronkoplevral fistül görülmüştür.
Bu çalışmaların çoğunda konvansiyonel radyoterapi teknikleri kullanılmıştır (31). Gupta ve ark.’nın
yapmış olduğu bir çalışmada ise konvansiyonel teknikle adjuvan RT uygulanan EPP hastalarında
%41 oranında lokal rekürrensler bildirilmiştir. Bu rekürrenslerin bir kısmı RT dozunun düşük olduğu bölgelerde tespit edilmiştir (32).
Konvansiyonel RT tekniği ile doz dağılımı istenen kararlılıkta olmayabilir çünkü hedef volümün boyutu, şekli ve yakınındaki kritik organların varlığı (kalp, spinal kord, özofagus, kontrlateral
akciğer ve karaciğer) konvansiyonel teknikle üstesinden gelinemeyecek zorluklar doğurmaktadır.
Radyoterapi teknolojisindeki yeniliklerle birlikte, lokorejyonel kontrolün arttırılması sağlanırken,
radyasyona bağlı toksisiteyi azaltmak IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy: Yoğunluk Ayarlı
Radyoterapi) ile mümkün olabilmektedir. Keza doz düşmeleri IMRT ile düzeltilebilir. Bu sayede
hedef volümde iyi bir doz dağılımı sağlamak da mümkün olabilir. IMRT ile yapılan adjuvan RT
çalışmalarında lokal kontrol oranlarının daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. MD Anderson
raporlarında IMRT ile %5 oranında alan içi nüks bildirirken, van Sandick ve ark.ları %9 oranında
lokal nüks bildirmişlerdir (33,34). Aynı zamanda neoadjuvan KT ve EPP yapılan hastalarda da postoperatif IMRT ile konvansiyonel RT tekniğine göre daha iyi lokal kontrol oranları bildirilmiştir
(35). MPM için yapılan büyük çalışmaların özeti, Tablo 1'de gösterilmiştir.
Tablo 1: MPM’de yapılmış olan postoperatif RT çalışmaları (22).
Hasta
sayısı

Radyoterapi
dozu

Çalışma

Yıl

Cerrahi

Maasita(17)

1991

Plörektomi

34

Lee ve ark.(36)

2002

Plörektomi

24

Grupta ve ark.(20)

2005

Plörektomi

123

2012

Plörektomi

20

2012

Plörektomi+PDT1

38

Baldini ve ark.(9)

1997

EPP2

49

30.6 Gy+20 Gy
boost

Ahamad ve
ark.(37)

2003

EPP

28

45-50 Gy

Yajnik ve ark.(38)

2003

EPP

35

54 Gy

Gomez ve ark.(39)

2013

EPP

86

Weder ve ark.(40)

2004

KT3+EPP

19

Rosenzweig ve
ark.(21)
Friedberg ve
ark.(27)

55-70 Gy
41.4 Gy (medyan)
5-15 Gy IORT
42.5 Gy (medyan)
54 hastaya IORT
46.8 Gy (medyan)

Lokal
başarısızlık
%33 progresyon

12 ay

Çoğu

18 ay

69/123

13.5 ay

%48
(1 yıllık)

26 ay

25/38

45-50 Gy,
13 hastaya boost
ile 55-60 Gy
Seçili volumler

21/49

31.7 ay

0
2 marjin
nüksü

22 ay

13/35

Raporlanmamış

14/86

14.7 ay

8/13

16.5 ay

PDT: İntraplevral Fotodinamik Terapi, 2EPP: Ekstraplevral Pnömonektomi, 3KT: Kemoterapi

1

Sağkalım
(medyan)
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Kesin sonuçlara ulaşılamasa da, yüksek doz postoperatif radyoterapi, EPP uygulanan hastalarda aynı taraftaki lokal başarısızlıkları önemli ölçüde azaltabilir gibi görünmektedir. Lokal nüks,
plevral dekortikasyon ile EPP sonrasında olduğundan daha sıktır ve plevra dekortikasyonu sonrası
radyoterapinin rolü hala net değildir. Ameliyat sonrası uygulanan RT deneyimli ellerde iyi tolere
edilebilmesine rağmen, ciddi toksisite potansiyeli dikkate alınmalıdır.
PALYATİF RADYOTERAPİ
Ağrı Kontrolü
Radyoterapi, MPM'li hastalar için etkili palyasyon sağlayabilir. Hastalığa bağlı ağrının kontrolünde, ayrıca basıya ve metastaza bağlı semptomların palyasyonunda kullanılabilir. Sağkalıma
katkısı olmasa da palyatif radyoterapi yaşam kalitesine anlamlı katkı sağlayabilir. Metastatik hastalık varlığında diğer tümörlerde olduğu gibi 30 Gy (3Gyx10 fraksiyon) uygun bir tedavi seçeneğidir.
MPM'si olan 17 hastaya uygulanan palyatif RT sonuçlarının gözden geçirilmesinden sonra bir
radyasyon doz-yanıt ilişkisi bildirilmiştir. Bu çalışmada, 40 Gy'den fazla doz ile tedavi edilen 6 hastanın 4’ünde semptomlarda belirgin azalma sağlandığı bildirilmiştir (41).
Bir başka çalışmada, semptomatik iyileşme için 26 hasta retrospektif olarak gözden geçirilmiş
ve ağrı palyasyonunun, 18 hastanın 13'ünde sağlandığı bildirilmiştir. Yanıt, doz veya fraksiyondan
bağımsız olarak benzer bulunmuştur (yani, 5 fraksiyonda 20 Gy veya 10 fraksiyonda 30 Gy). Örneklemin boyutu küçük olmasına rağmen, bu karışık hasta grubunda vakaların yaklaşık yarısında palyasyon sağlanmıştır (42).
Bu veriler, mezotelyoma semptomlarının kısa süreli ışınlama ile etkili bir şekilde hafifletilebileceğini göstermektedir. Radyoterapi, genel prensibine uygun olarak primer plevral kaynaklı ağrının palyasyonunda, farklı fraksiyon şemalarını içeren çalışmaların incelendiği bir derlemenin sonucunda, hiç palyasyonun olmayışından %70’lere varan etkinliği içermesi bakımından çelişkilidir (43).
Literatürde ayrıca günlük dozun yükseltilmesiyle (4 Gy/fraksiyon) palyasyon oranlarının arttığı
bildirilmektedir (44). Şekil 1 ve 2’de palyatif RT uyguladığımız bir hastanın doz dağılımı ve doz
volüm histogramı gösterilmiştir.

Şekil 1. Palyatif RT uygulanan bir hastanın doz dağılımı
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Şekil 2. Palyatif RT uygulanan bir hastanın doz volüm histogramı
PROFİLAKTİK RADYOTERAPİ
MPM önceki göğüs duvar enstrümantasyonunun izleri boyunca tekrar etme eğilimi gösterir.
Hem drenaj hem de biyopsi alanlarına lokal ışınlamayı destekleyen ve bunlara karşı kullanılan
randomize kanıtlar bulunmaktadır (45,46).
Boutin ve ark., cerrahi işlem sonrası izlem ve insizyon/dren bölgelerine radyoterapi uygulamasını karşılaştırdıkları randomize çalışmalarında, ekilmeye bağlı lokal nüks oranının radyoterapiyle
azaldığını göstermişlerdir. Çalışmada radyasyon tedavisi, 3 fraksiyonda 21 Gy yüzeyel elektron
alanları ile yapılmıştır (45). Ancak, bu çalışmayı destekleyen çalışmaların yanı sıra, herhangi bir
yarar gösterilemeyen çalışmalar da bulunmaktadır (46-49). Yarar gösterilemeyen çalışmalarda uygulanan radyasyon dozu ve seçilen enerji Boutin ve ark.larının çalışmasına göre daha düşüktür. Bu
nedenle bazı merkezler girişim bölgesi nükslerini önlemek üzere uygun enerji (12-15 MeV elektron)
ve fraksiyonasyon (7 Gy x 3 fraksiyon) seçimiyle proflaktik radyoterapi yapmaktadır.
Bu nüksler tipik olarak ağrılı olduğu için, elektif radyoterapi hastaların yaşam kalitesini korumak için makul bir yöntem olarak bilinmekle birlikte proflaktik radyoterapi için bir öneri geliştirmek bugünkü verilere göre zordur.
RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ
Simulasyon
Hastalar, bilgisayarlı tomografi (BT) simulatör üzerinde, bir vakum yatakta ve bir başlık ile birlikte kullanılan "T-bar bölümüne sahip genişletilmiş board immobilizasyon cihazı kullanılarak supin pozisyonda hareketsiz hale getirilmelidir. Radyopak teller ile cerrahi insizyonlar işaretlenmeli
ve gerekirse doku eşdeğer bolusun kullanılması düşünülmelidir. Hasta görüntüleri, orta boyundan
anterior superior iliyak kemiğe kadar taranmalıdır. Bu alt sınır, her iki böbreğin tam tanımlanmasını sağlar, böylece doğru doz hacmi histogramları oluşturulabilir. Solunum hareketinin değerlendirilmesi ile birlikte dört boyutlu simülasyon ideal olarak yapılmalıdır.
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Hedef Volümler
Cerrahi sonrasında klinik hedef volüm (Clinical Target Volum: CTV) ilk belirlenen volum olmalıdır. CTV, plevral yüzeyleri içeren ipsilateral hemitoraks, ipsilateral mediasten (nod negatif olsa
bile), tüm kesi ve drenaj alanlarını içermelidir. Laparoskopi veya mediastinoskopi alanları, eğer
mediastinoskopi patolojik olarak negatifse CTV'ye dahil edilmesi önerilmez.
Plevral yüzeylerin işaretlemesinde, üst sınır göğüs girişine yerleştirilmelidir. Medial sınır, ipsilateral nodal bölgeleri, trakea ve subkarinal bölgeleri veya vertebra gövdesini içermelidir. Anteromedial plevra refleksiyon, hedef hacim tanımlamasında potansiyel bir sorundur. Medial plevral
boşluk bazen orta hattı geçebilir bazen de bu anatomik ilişki ameliyattan sonra kaybolabilir. Mümkünse, bu bölge intraoperatif olarak radyoopak klipslerle işaretlenmelidir. Alternatif olarak, plevra
mediali preoperatif BT taramalarında tanımlanarak, daha sonraki tedavi BT’sinde tahmin edilebilinir. Alt sınır, L1'den L4'e kadar değişen bir parametreden oluşur. Bu değişkenlik nedeniyle, diyafragmaya radyoopak klipslerin ameliyat sırasında yerleştirilmesi veya neodiyafragmanın bu konumda dikerek işaretlenmesi gerekmektedir. İntratorasik içeriğin ve abdominal içeriğin sınırları iyi
işaretlendiğinde, radyoterapi marjları azami ölçüde azaltılabilir. Bir başka konturlama hatası, diyaframın krusunun medial uzantısı, özellikle de en aşağı derece olmasıdır. İpsilateral crus klipsiz ameliyattan sonra tanımlanması genellikle zordur. Hedef cildin alt kenarını belirlemenin en iyi yolu,
özellikle krusa dikkat ederek radyoopak klipslerin intraoperatif yerleştirilmesidir.
Riskli Organlar
Kalp, medulla spinalis, akciğer, karaciğer, böbrekler ve ösefagus RT alanı içerisinde bulunan
yapılardır. Konturlamada tüm bu yapılar işaretlenmelidir.
Tedavi Planlaması
Tedavi planlamasında amaç, hedef volüme dozun yüzde yüzünü verirken, riskli organları olabildiğince korumayı hedeflemektedir. RT planlanması 2 farklı teknikle yapılabilir (3DCRT ve IMRT).
Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi (3DCRT)
3DCRT yaklaşımı, en iyi MSKCC'den iki raporda açıklanmıştır (38,39). Bu teknikte, hastalar
kollar yukarda supin pozisyonda tedavi edilmiştir. CTV olarak tanımlanan hacimler ön-arka (postero-anterior) alanlar kullanılarak ışınlanmıştır. Sağ hemitoraksta yerleşik vakalarda, tedavi boyunca bir karın bloğu, sol taraflı vakalarda ise böbrek ve kalp bloğu kullanılmıştır. Böbrek bloğu tedavi
boyunca bulunurken kalp bloğu 19.8 Gy'den sonra eklenmiştir. Medulla spinalis her vakada 41.4
Gy'den sonra korunmuştur. Bölgenin boost tedavisi, elektron enerjisi kullanılarak günlük 1.53
Gy’lik fraksiyon dozları ile yapılmıştır. Adjuvan radyasyon dozu 54 Gy olarak verilirken, karaciğer
ve kalp gibi radyosensitif yapıların iyi korunması mümkün olmuştur.
Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT)
Konvansiyonel tekniklerle yüksek oranda pulmoner toksisitenin görülmesi nedeniyle, bu hastalarda IMRT gibi yeni gelişen teknikler denenmiş ve sonuçları bildirilmiştir. Büyük tedavi volümü
ve çok yakın ve pek çok sayıda kritik organın olması nedeniyle, bu hastalarda IMRT’nin ilk kullanımı oldukça da zahmetli olmuştur. Ayrıca, optimizasyon süreside konvansiyonel RT tekniklerine
göre daha uzun bulunmuştur. Halen diğer tedavi planlamalarına göre daha uzun ve zahmetli ol-
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masına rağmen yeni tedavi planlama algortimaları ile (Pinnacle veya Eclipse gibi) veya gelişmiş
multileafler sayesinde mezotelyoma RT’si eskisine göre daha konforlu olarak yapılmaktadır.
Tedaviye bağlı pulmoner toksisitede normal akciğer dokusunun dozları oldukça önemlidir.
Özellikle V5 gibi düşük doz alan akciğer volümü IMRT uygulamalarında giderek daha önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu dozların doğru hesaplanması ve ölçülmesi de son derece hayatidir.
Düşük doz bölgelerinin normalden daha düşük olarak hesaplanması beraberinde ciddi sıkıntılar
getirebilir. Bu durum bazı planlama sistemlerinde rapor edilmiştir. Pinnacle sistemi ile yapılan
planlamalarda 10 Gy altında alan volüm hesaplamalarında %25’lik hatalar bildirilmiştir (50). Bunun
en önemli nedeni multileaf kolimatörlerden saçılan dozlardır. Bu nedenle özellikle MPM hastalarında postoperatif RT uygulaması yapılırken düşük doz volümünün sağlıklı olarak hesaplanabilmesi için Monte-Carlo veya AAA (anisotropic analytical algorithm) gibi komplike ve sofisitike algoritmalar kullanılması gerekmektedir. Allen ve ark.larının bir dozimetrik çalışmasında, sınırlı alan
IMRT tekniğini kullanarak tüm hemitoraks kavitesi iki alana bölünmüş ve karşı akciğer seviyeside
IMRT alan açıları sınırlandırılmıştır. Bu teknik sayesinde karşı akciğer MLD (mean lung dose: ortalama akciğer dozu), V5 (5 Gy ve üzeri radyasyon dozu alan akciğer volümü) ve V20 (5 Gy ve üzeri
radyasyon dozu alan akciğer volümü) oranlarını istenen seviyenin altına düşürmek mümkün olmuştur, ancak bu bir dozimetrik çalışmadır, hasta tedavi edilmemiştir (13).
IMRT teknolojideki gelişmeler sayesinde, EPP sonrası hemitorasik IMRT’de de gelişmeler gözlenmiştir. Helikal tomoterapi bu gelişmelere ilk örnek olmuştur. Helikal tomoterapi günlük megavoltaj BT rehberliğinde uygulanan bir IMRT tekniğidir. Helikal tomoterapi ile ışınlama sırasında
gantry ve masada kesintisiz senkron hareket sağlamak mümkündür. Ayrıca, 51 farklı gantry açısı
kullanarak mükemmel bir doz dağılımı elde edilebilir. Helikal tomoterapi IMRT’si ile linak tabanlı
IMRT’e göre daha konformal bir doz dağılımı sağlamanın mümkün olduğu gösterilmiştir (51). Şekil
3’de Helikal Tomoterapi ile tedavi edilmiş bir hastanın doz dağılımı gösterilmiştir. Diğer bir teknolojik gelişmede volumetrik ark terapisi ile sağlanmıştır. Volümetrik ark tedavisi (Rapid Arc) kullanılarak yapılan bir dozimetrik çalışmada, normal IMRT ile yapılan tedavi planlamasına göre daha
düşük akciğer V20 oranlarını yakalamak mümkün olmuştur, aynı zamanda bu hastalar için çok
önem arz eden tedavi süreleri de kısalmıştır (52). Doku içerisinde fotonlardan daha farklı ilerleyen
proton tedavisinin uygulamalarıda teknolojideki yeniliklere eklenmiştir. Proton tedavisi ile de akciğer dozlarında, IMRT ile elde edilemeyecek oranlarda düşüş sağlanmıştır (53).

Şekil 3. Helikal Tomoterapi ile tedavi edilen bir
hastanın doz dağılımı
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Hastalar EPP'den sonra yalnızca bir akciğere sahip olduklarından, Duke grubu, ortalama kontrolateral akciğer dozunun 9.5 Gy'den daha düşük olmasını önermektedir (54). Bu, tüm akciğer ışınlamasının sonuçlarıyla tutarlıdır. Pennsylvania Üniversitesi doz sınırlamalarında biraz daha muhafazakardır. Onlar ortalama akciğer dozunu 9 Gy'den daha düşük, V5 değerini % 60'ın altında ve
V20 değerini de % 20'’nin altında önermektedirler (55). Tablo 2’de IMRT çalışmalarında önerilen
kontrlateral akciğer dozları gösterilmiştir.
Tablo 2: IMRT çalışmalarında önerilen akciğer dozları (22)
Kontralateral akciğer
IMRT Çalışmaları
MLD1
V202
Allen ve ark.(13)

<13 Gy

<%15

Miles ve ark. (54) (Duke)

<11 Gy

<%7

Rice ve ark. (32) (MSKCC)

<8.5 Gy

<%20

<9 Gy

<%20

Du ve ark.(55) (Pennsylvania Üniv.)

MLD: Mean Lung Dose: Ortalama Akciğer Dozu, 2V20: 20 Gy’den fazla doz alan akciğer volümü

1

IMRT planlaması, 3DCRT'den daha karmaşıktır ve daha uzundur, ancak hedefin daha iyi kapsanması sağlanabilir. Gelişmiş ‘alan ve homojenlik’ nedeniyle IMRT, 3DCRT'ye kıyasla dozimetrik
avantajlara sahiptir, ancak kontralateral akciğerde düşük doz alanlarının geniş olması nedeniyle de
ortalama akciğer dozunda bir artış bulunmaktadır. 3DCRT’de foton ve elektron kombine edilerek
verilen 54 Gy’lik bir RT planlaması ile 45 Gy'lik bir radyasyon dozu ile yapılan IMRT planlaması karşılaştırıldığında; IMRT'ye kıyasla kontralateral akciğer, kontralateral böbrek ve kalpte anlamlı azalma
3DCRT ile sağlanabildiği gösterilmiştir (56). MPM ışınlamasında, aynı taraftaki böbrek genellikle
yüksek doz alır çünkü CTV tipik olarak böbreğin arka kenarına dayanmaktadır. Yeterli kontralateral
böbrek fonksiyonu, tedavi öncesi renal taramalarla doğrulanmalıdır. Sol taraflı lezyonlar için dalak
yüksek radyasyon dozu alabilir ve bu hastalarda pnömokok profilaksisi önerilmelidir.
MSKCC’den bildirilen bir rapor ile pnömonektomi uygulanmayan mezotelyomalı hastalarda (intakt akciğeri bulunan hastalarda) IMRT için RT alanları tanımlanmıştır. Onlara göre, RT alanı toraks
girişinden, diafragmaya kadar tüm hemitoraksın plevra ve göğüs duvarını içermelidir ve riskli organlar için doz kısıtlamaları küçük hücre dışı akciğer kanserindeki planlamalara benzer olmalıdır. Bu
hastalarda MLD 20 Gy’in altında tutulmalıdır (21). Şekil 4’de intakt akciğeri olan ve IMRT yapılacak
hastaların RT alanları ve doz volüm histogramı gösterilmiştir (MSKCC’in raporuna göre).

Şekil 4. MSKCC’den bildirilen, intakt akciğerli IMRT uygulanan hastaların RT alanı ve doz volümü
histogramı (22).
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Radyasyon dozu
IMRT’de önerilen radyasyon dozu ve riskli organlar için doz kısıtlaması Tablo 3’te özetlenmiştir.
Tablo 3: IMRT’de önerilen radyasyon dozu ve riskli organlar için doz kısıtlaması (22)
Hedef volümler
Önerilen/kısıtlanan dozlar
CTV

50 Gy/25 fraksiyonda

Boost CTV

60 Gy/25 fraksiyonda

Akciğer

V20 <%20, MLD <9.5 Gy

Karaciğer

V30 <%30

Kalp

V45 <%50

Medulla spinalis

V45 <%10, nokta doz <50 Gy

Kontralateral böbrek

V15 <%20

Ösefagus

V55 <%30

SONUÇ
MPM’da radyoterapinin etkinliği ve rutin kullanımı henüz net olarak anlaşılamamıştır. Ancak,
erken evrede EPP veya P/D sonrası adjuvan RT’nin olduğu trimodaliter tedavide etkinliği bulunmaktadır. Profilaktik RT’nin etkinliğini gösterebilmek için daha fazla hasta sayılı ve standart doz
fraksiyonun kullanıldığı çalışmalara gerek duyulmaktadır. Ayrıca RT, uygun hastalarda iyi bir
palyasyon seçeneği olarak gözükmektedir. Bu modalitenin etkinliği de profilaktik çalışmalarla desteklenmelidir.
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MALİGN MEZOTELYOMA VE AĞRI TEDAVİSİ
Doç. Dr. Ahmet Cemil İsbir
Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan bir duygudur. Aynı zamanda
ağrı subjektif bir belirtidir ki; yaş, cinsiyet, altta yatan hastalıklar ve yetersizlikler, sosyal ve kültürel
değerlere göre de değişebilir. Akut ya da kronik olsun tüm ağrıların bir nedeni vardır (1) (Tablo 1).
Tablo 1: Ağrı Sebepleri (1)
Kanser ağrıları (direkt hastalık ile ilişkili): %77-80


Kemik metastazı



Paraneoplastik sendromlar



Boş organlarda obstrüksiyona bağlı



Spinal kord/ periferik sinirlerin kompresyonu ve hasarlanması

Tanı ve tedavi ilişkili ağrılar: %15-25


Tanısal işlemler(biyopsi, plevral ponksiyon vs.)

*

Operasyon (ampütasyon, torakotomi, mastektomi)

*

Kemoterapi (mukozit, nöropati)

*

Radyoterapi (pleksopati, myelopati, enﬂamasyon)

Bilinmeyen Sebepler: % 3-5

Kronik ağrılar, akut ağrıların aksine mutlak hasarlı bir dokudan kaynaklanmazlar. Hissedilen
ağrı sürekli hale gelir ve şekli değişerek kendi kendine bağımsız hareket etmeye başlarsa o zaman
kronik ağrıdan bahsedilir. Günümüzde mekanizmaları hala karanlık olmakla birlikte bu tipin, beynin ilgili merkezleri ve vücudun daha çok omurga çevresindeki hassas bölgelerindeki ağrı hafızasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Başka bir deyişle sinir hücreleri ağrıya neden olacak doku
hasarı olmayan yerden de ağrı sinyalleri gönderebilirler. İşte bu durum 3-6 ay gibi bir zaman dilimi
boyunca sürerse ve tekrarlarsa o zaman kronik ağrı oluşur (1).
Kronik bir ağrı gelişimini engellemek için en iyi yöntem ise akut bir ağrının agresif ve derhal
tedavisidir (2). Günümüzde en sık ağrı sebebi olan kanser tipleri: Kemik % 85, oral kavite %80, genitoüriner %75-80, meme %52, akciğer %45, gastrointestinal sistem %40, lenfoma %20, lösemi %5
oranları ile karşımıza çıkmaktadır (3). Kanser hastalarında ağrı görülme sıklığı %25-75 arasında
değişmektedir (4). Bu ağrıların %10-20’si ise tedavilere dirençli ve zor kontrol edilen tabiatlıdır (5).
Malign Mezotelyoma’da ise göğüs ağrısı en sık ve en fazla rahatsız eden, normal yaşamı etkileyen ve sekteye uğratan belirtidir. Lokalizasyon olarak sırasıyla en sık: Göğüs, karın ve omuz böl
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gelerinde hissedilir. Malign mezotelyomada ağrı etiyolojisi kanserin bizzat kendisine, tedaviye ve
vücut direncinin zayıflamasına bağlıdır. Başlangıç aşamasında akut ve ataklar halinde gelen ağrı
tipinde iken, sonrasında kronik ağrı formatına dönüşür. Ağrı görülme sıklığı erken dönem hastalarda %30-45 iken, ileri dönemde %60-90 arasında orta ya da şiddetli ağrı mevcuttur. Neyse ki uygun tedaviler ile % 90 hastada ağrı kontrolü mümkün olmaktadır. Malign Mezotelyomada 17 aya
varan sağkalım süreleri söz konusu olduğundan, ağrı tedavisinin aynı zamanda bir destek tedavisi
biçiminde devamı şarttır. Tedavide ağrının değerlendirilmesi şu aşamaları kapsamalıdır:
Ağrının;
• Yeri, şiddeti, süresi ve niteliği
• Artıran ve azaltan faktörler
• Eşlik eden semptomlar
• Fizik muayene
• Tetkiklerin ve tıbbi geçmişinin değerlendirilmesi
• Ağrının nedeninin tespiti
• Tedavi planının yapılması
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ nün yayınladığı kılavuza göre ağrı tedavisi üç basamak içermelidir (Şekil 1). Üçüncü aşama tedavi tamamlandığında ise ağrı kontrolü açısından invaziv yöntemler
denenmelidir.

Şekil 1: DSÖ ye göre basamaklı ağrı tedavisi
Malign Mezotelyoma’lı hastalarda ağrı tedavisinin her basamağında mutlaka adjuvan tedavi
ajanlarından da faydalanılmalıdır. Adjuvan ilaçlar NSAİ’lar, kortikosteroidler, antidepresanlar,
antikonvülzanlar, bifosfonat grubu ilaçlar ve ketamin gibi anestezik ajanlar olabilir (Tablo 2). NSAİ
ilaçlar kemik tutulumu, yumuşak doku tutulumu ve hepatomegalide etkilidir. Parasetamol ağrı
tedavisinin birinci basamağında oldukça güvenli bir ilaçtır ve hafif ağrıların tedavisinde etkin olabilir. NSAİ’ ların dezavantaj ve avantajları şunlardır: 1) Tavan etkisine sahiptirler (Doz artışı belli bir
seviyeden sonra etkisizdir), 2) Tek birinden düşük doz başlanmalıdır, 3) Tolerans ve fiziki bağımlılık görülmez, 4) Solunum depresyonu ve sedasyon yapmazlar, 4) Non-opioidler ve opioidler ile
sinerjik etki gösterirler. 5) Tüm NSAİ ilaç tedavilerinde GIS koruması için proton pompa inhibitörü
reçeteye eklenmelidir.
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Orta ve şiddetli ağrılı hastalarda Kortikosteroidlerin kullanımı 10-20 mg (dexametazon) yükleme dozu sonrasında 2-4 mg/gün idame ve ağrı krizlerinde 50-100 mg yükleme sonrasında 12-24
mg olmalıdır. Adjuvan tedavide anti-depresanlar da kullanılabilir. Bu ilaçlar mizaç değişikliğine ek
olarak analjezik özelliğe de sahiptirler (monaaminlerin geri alımını engeller, desending inhibe edici
ağrı yolaklarını aktive ederler) Nöropatik ağrı varlığında anti-depresanlara ek olarak anti-epileptik
ilaçlar da kullanılabilir; bu tip ilaçlar voltaj ilişkili kalsiyum kanalları üzerinden etki ederler (Gabapentin (900 mg-1800 mg), Pregabalin (75 mg-600 mg)) , ancak böbrek yetmezlikli hastalarda dikkatle kullanılmalıdırlar. Özellikle kemik ağrısından muzdarip hastalarda ise adjuvan tedavi olarak
bifosfonatlar, denosumab ve radyo-izotop tedaviler denenebilir.
Tablo 2: Kanser tedavisinde kullanılan adjuvan ilaçlar ve endikasyonları

Malign Mezotelyoma’da ağrı tedavisinde zayıf opioidlerden kodein, dihidrokodein ve tramadol tercih edilebilir. Tramadol özellikle nöropatik ağrı varlığında etkilidir. Kodein dozu başlangıçta
15-60 mg. her 4 ile 6 saatte bir oral yoldan kullanılabilirken, tramadol oral kapsül 50 mg 4-6 saatte
bir tekrarlanabilir. Unutulmaması gereken husus, kodein ve tramadol’ün aktif metabolitlerine dönüşebilmeleri için karaciğerde metabolize olmaları gerekliliğidir. CYP2D6 enzimi, beyaz ırkın
%10’unda yoktur. Bu nedenle, kodein ve tramadol on hastadan birinde aktif hale gelemez ve etkinlik gösteremezler. Tramadol’a %8-20 hastada cevap istenen düzeyde olmamasının nedeni CYP2D6
enziminin eksikliğindendir (6).Hızlı analjezi için, hızlı etkili bir opioidle başlanıp, normal salınımlı
olanla minimal analjezik doz saptandıktan sonra, yavaş salınımlı formlara geçilir. Güçlü opioidlere
başlama kuralları ise şöyle olmalıdır: Oral opioidler ilk tercih olmalı, ciddi renal problem yoksa
normal salınımlı morfin 20-30 mg/gün, acil kullanım için de 5 mg hızlı salınımlı morfin hastaya
başlanabilir. Hasta fayda görmez yada oral opioid kullanamazsa transdermal fentanil yada bupre-
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norfin’e başlanabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 12 μg transdermal fentanil yaklaşık olarak 45
mg oral morfin e karşılık gelirken, 20 μg transdermal buprenorfin yaklaşık 30 mg oral morfin’e
denktir (7). Oral yada transdermal opioid etkisiz, kullanılamıyor yada yoksa, subkutan morfin de
uygulanabilir (10-15 mg). İdame tedavisinde ise yavaş salınımlı morfin, oksikodon yada hidromorfon, transdermal fentanil (12-25-50-75-100 μg/saat 48-72 saatte bir) , buprenorfinden faydalanılabilir.
Transdermal fentanil preperatlarının avantajı yan etkilerinin az olması, dezavantajları ise doz titrasyonunun güç ve pahalı olmalarıdır (8).
DSÖ’ye göre basamak tedavisine ek olarak en son noktada girişimsel yöntemler yer almaktadır. Bunlar:
1.

1.

Epidural-intratekal uygulamalar
Somatik sinir blokları
Sempatik sinir blokları
Kimyasal rizotomi
Spinal kord stimülasyonu
Cerrahi yöntemler (kordotomi, myelotomi, talamotomi) şeklinde literatüre girmiştir.

Girişimsel yöntemler uygun dönemde, ehil ellerde ve uygun girişim yapıldığı takdirde, ağrıda
azalma, yaşam kalitesinde artış, analjezik dozunda azalma sağlayabilirler.
Sonuç olarak; Ağrı, Malign Mezotelyoma hastalarının yaşam kalitesini ciddi bir şekilde bozmaktadır. Ancak büyük ölçüde tedavi edilebilir bir durumdur ve bu sayede hastalar kaliteli bir
yaşam süresine kavuşabilirler. Bunun için iyi bir anamnez, fizik muayene, doğru değerlendirme ve
takip, patofizyolojik mekanizmalara göre tedavi düzenlenmesi ve multi-disipliner yaklaşım çok
önemlidir.
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PLEVRANIN PRİMER SOLİTER TÜMÖRLERİ
Dr. Serhat Yalçınkaya
Bu bölümde plevranın nadir görülen primer tümörlerinden bahsedilecektir. Bu tümörlerin bir
kısmı benign, bir kısmı malign olma potansiyeli yüksek, bir kısmı da malign özellikler sergilemektedir. Diffüz malign plevral mezotelyoma başka bir bölümün konusunu oluşturmakta olup bu bölümde bahsedilmeyecektir.
Plevranın benign tümörlerinin tüm plevra tümörlerinin %5 inden azını oluşturduğu bildirilmektedir (1-4). Ayırıcı tanıda ortaya çıkabilecek zorluklar arasında hem benign hem de malign lezyonların
mezotelyal veya submezotelyal bölgeyi tutmaları, cerrahi eksizyon sonrası nüks göstermeleri ve doku
biyopsisinde heterojen selüler yapı göstermeleri sayılabilir (5-7). Ancak benign lezyon tanısı iyi prognoza işaret ettiği için bu ayrım hem tedavi hem de prognoz açısından mutlaka gereklidir.
Benign plevral tümörlü hastaların bilgisayarlı tomografi kesitlerinde altta yatan akciğerde baskı oluşturan kalınlaşmış pariyetal bir tabaka izlenir (1-4, 8-10). Bazen bu tümörler viseral plevradan
kaynaklanarak akciğer invazyonuna benzer görüntüler oluşturabilir ve bunun en güzel örneği
plevranın soliter fibröz tümörüdür (PSFT) (4,10). Viseral veya pariyetal plevrada değişen miktarlarda kalınlaşmalar birçok etiyolojik sebebi akla getirdiği gibi ince iğne ile alınan örneklerin incelenmesi de tanıda sorunlara yol açabilir. İmmünhistokimyasal boyaların kullanımı bu sorunun çözümüne katkı sağlamaktadır. Bu boyaların bir kısmı spesifik olmayan boyanma özellikleri sergilerken bazıları ise oldukça spesifiktir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2015 yılında yapılan son düzenlemeyle plevral tümörler Tablo 1 de olduğu gibi sınıflandırılmıştır (11-13). Bu bölüm sunulurken 2004 yılındakinden bazı farklılıklar içeren bu yeni sınıflandırma ana hat olarak kabul edilecektir.
Tablo 1. Dünya Sağlık Örgütü 2015 Plevral Tümör Sınıflandırması
Tümör Tipi
Mezotelyal Tümörler
Diffüz malign mezotelyoma
Epiteloid mezotelyoma
Sarkomatoid mezotelyoma
Dezmoplastik mezotelyoma
Lokalize malign mezotelyoma
Epiteloid mezotelyoma
Sarkomatoid mezotelyoma
Bifazik mezotelyoma



Kodu

9052/3
9051/3
9051/3
9052/3
9051/3
9053/3

Tümör Tipi
Mezenkimal Tümörler
Epiteloid hemanjioendotelyoma
Anjiosarkom
Sinovyal sarkoma
Soliter fibröz tümör
Malign soliter fibröz tümör
Desmoid benzeri fibromatozis
Kalsifikasyon gösteren fibröz tümör
Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli
tümör
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Kodu
9133/3
9120/3
9040/3
8815/1
8815/3
8821/1
8817/0
8806/3
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İyi diferansiye papiller mezotelyoma
Adenomatoid tümör
Lenfoproliferatif Bozukluklar
Primer effüzyon lenfoması
Kronik inflamasyonla ilintili diffüz
büyük B-hücreli lenfoma

9052/1
9054/0
9678/3
9680/3

Lokalize Malign Mezotelyoma
Lokalize nodüler lezyon şeklinde izlenen nadir bir tümördür (1,2,4,9). Diffüz plevral tutulum
belirtisi göstermez. Malign mezotelyoma ile aynı histopatolojik görünümdedir. Günümüze dek 50’
den az olgu bildirilmiştir. Bu olgularda erkek sayısı daha fazla ve ortalama yaş da 60-65 arasındadır. Olgularda rastgele çekilen grafilerde tespit edilir. Bazen hastalarda göğüs ağrısı, dispne, halsizlik, ateş veya gece terlemesi yakınmaları olabilir. Bu tümör genellikle göğüs duvarına veya komşu
akciğer parankimine doğru büyür. Viseral veya pariyetal plevraya tutunan, plevraya oturan, soliter
ve iyi sınırlı bir tümör olarak izlenir. Ayırıcı tanısında soliter fibröz tümör, metastatik karsinoma ve
sinovyal sarkoma akla gelmelidir. Prognozu diffüz mezotelyomadan daha iyi olup cerrahi eksizyon
ile kür sağlanabilir.
İyi Diferansiye Papiller Mezotelyoma
Mezotelyal kaynaklı, papiller yapıda ve invazyondan çok yüzeysel yayılım gösteren, beraberinde serbest plevral effüzyon izlenen nadir bir tümördür (2,4,9). Klinik, morfolojik ve prognoz
açısından papiller tip diffüz epiteloid mezotelyomadan farklıdır. Plevrada peritondakinden daha az
görülür ve 50 den az olgu bildirilmiştir. Kadın erkek eşit tutulur ve yaş aralığı oldukça geniştir.
Birçok hastada dispne öyküsü ve göğüs ağrısı olmadan tekrarlayıcı plevral effüzyon yakınması
vardır. Radyolojik olarak nodüller olmaksızın tek taraflı plevral effüzyon tespit edilir. En sık papiller tip diffüz epiteloid mezotelyoma ile karışır. Plevral effüzyonun kontrol altında tutulması tedavinin amacıdır. Birçok olguda kitlenin komplet eksizyonu küratif olup sağkalım süresi uzundur.
Ancak bu tümörlerin malign mezotelyomaya dönüşme olasılığı olduğuna inanıldığından olguların
takibi önerilmektedir.
Adenomatoid Tümör
Vücudun diğer bölgelerinde tespit edilen adenomatoid tümörlere tıpatıp benzeyen, ancak viseral veya pariyetal plevrada yerleşen mezotelyal bir tümördür (1,2,4,8,9). Çok az sayıda bildirilmiş
olgu vardır. Plevranın detaylı incelemesi esnasında tesadüfen bulunan, 0,5-2,5 cm çaplı nodüler
lezyonlardır. Ayırıcı tanıda epitelyal malign mezotelyoma düşünülmelidir. Genitoüriner sistemde
yerleşen adenomatoid tümörler gibi bu tümör de sadece tümöre komşu dokuya lokal invazyon
gösterir ve komplet eksizyon kür ile sonuçlanır.
Epiteloid Hemanjioendotelyoma
Epiteloid endotelyal hücre kordonlarından oluşan malign bir vasküler tümördür (1,2,4,8,9).
Oldukça nadir görülür. Geniş bir yaş aralığında, genellikle yetişkinlerde tespit edilir. Vücudun
diğer bölgelerinde tespit edilenin aksine plevral tipi erkeklerde daha fazla görülür. Olgular sıklıkla
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plevral kalınlaşma, plevral effüzyon ve plöritik ağrı ile başvururlar. Beraberinde akciğer tutulumu
da izlenebilir. Görüntüleme yöntemleriyle nodüler veya diffüz plevral tutulum tespit edilebilir.
Progresif lokal plevral yayılım ve akciğer, karaciğer ile bölgesel lenf nodlarına yayılım olabilir. Bu
tümör immünhistokimyasal olarak endotelyal antijenler olan CD31, ERG ve CD34 ile pozitif sonuç
verir (12,14,15). Olguların yaklaşık olarak üçte birinde keratin de pozitif boyanabilir. Bu tümör oldukça agresif olup olguların çoğu 1 yıldan az süre sağ kalırlar.
Anjiosarkom
Endotelyal diferansiyasyon gösteren, genellikle damar benzeri yapılar oluşturan nadir bir tümördür (1,2,4,8,9). Sıklıkla yetişkin erkekleri tutar. Japonya’da tespit edilen az sayıda olguda asbeste maruziyet veya tuberkülöz piyotoraks ile ilintili olduğu bildirilmiştir. Olgularda dispne, plevral
effüzyon veya hemotoraks ve plevral kalınlaşma yakınmaları bulunur. Hızlı ve ilerleyici bir plevral
tutulum gözlenir. Bu tümörler CD31, ERG ve CD34 gibi endotelyal antijenler ile birlikte sıklıkla
keratinle de pozitif boyanırlar. Ayırıcı tanıda metastatik karsinoma ve mezotelyoma akla getirilmelidir. Olgular ilk başvurudan günler veya haftalar içinde kaybedilirler.
Sinovyal Sarkoma
Değişik seviyelerde mezenkimal ve epitelyal diferansiyasyon gösteren bir yumuşak doku sarkomudur(1,2,4,8,9). Oldukça nadir olup sıklıkla akciğeri de tutar. Olguların çoğu ortalama 40 yaşlarında yetişkinler olup, erkek ve kadınlarda eşit oranda görülür. Sıklıkla göğüs ağrısı, plevral effüzyon, dispne veya hemotoraks yakınmaları gözlenir. Genellikle lokalize solid tümör olarak, nadiren
de diffüz plevral kalınlaşma şeklinde izlenirler. İmmünhistokimyasal olarak sitokeratin, epitelyal
membran antijeni gibi epitelyal boyalar yanı sıra vimentin, CD99 ve Bcl2 ile pozitif boyanabilir.
Kalretinin ve S100 boyaları da fokal olarak pozitif sonuç verebilir. Ancak TLE1 ile pozitif boyanması daha spesifik ve yararlı bir bulgudur (12). Agresif olan bu tümörde ortalama sağkalım 2 yıl civarındadır.
Plevranın Soliter Fibröz Tümörü
Nadir rastlanan fibroblastik yapıda tümörler olmalarına karşın, en sık tespit edilen benign
plevral tümörlerdir (1, 2, 4, 8, 10, 16-24). Herhangi bir yaşta gelişebilirse de cinsiyet ayrımı olmaksızın en sık 6. ve 7. dekatlarda tespit edilir. Bu tümörün frekansının 100.000 de 2,8 civarında olduğu
bildirilmektedir. Mezotelyal tabakalardan submezotelyal alandan kaynaklanır. Genellikle adından
da anlaşılacağı gibi soliterdir. Beraberinde paraneoplastik sendromlar da görülebilir. En sık hipertrofik pulmoner osteoartropati (%22), daha az da hipoglisemi (%5) izlenir. Hipoglisemi ortalama 20
cm çaplı tümörlerle beraber bulunur ve Doege-Potter sendromu olarak adlandırılır. Bu klinik tablo
benign ve malign PSFT de eşit oranlarda izlenir. Sebebinin uygunsuz salgılanan insülin benzeri
büyüme faktörü 2 nin (insülin-like growth factor 2, IGF-2) yol açtığı glukoneogenezde inhibisyon
ve perifer hücrelerde glikoz alımında artma olduğu tespit edilmiştir (16). Daha fazla materyal elde
edileceği için ince iğne aspirasyon biyopsisi yerine tru-cut doku biyopsileri tercih edilmelidir. Biyopsiden tanı koymak güç olsa da immünhistokimya boyama teknikleriyle vimentin, CD34, CD99,
Bcl-2 ve STAT6 ile pozitif boyanması ayırıcı tanıda yardımcı olur. Bu boyalardan özellikle STAT6
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ile PSFT lerin %95 inden fazlasında pozitif boyandığı ve çok spesifik olduğu bildirilmektedir (12,
17-21). PSFT genellikle pedinküllü olup çoğunlukla (%80 üzeri olgu) viseral plevradan kaynaklanır.
Geriye kalanlar ise diyafragmatik veya mediyastinal pariyetal plevradan çıkar ve bunlar daha çok
pedinkülsüzdür. Pedinkül varlığının daha düşük nüks oranlarına yol açtığını bildiren yayınlar vardır. Pedinküllü olan PSFT tedavisinde video yardımlı torakoskopik cerrahi girişim (video assisted
thoracic surgery, VATS) tercih edilebilir (1, 2, 4, 8, 10). Komplet rezeksiyon amacıyla tümörün çevresindeki sağlam dokudan da 1 cm sınır kalacak şekilde çıkarılması önerilmektedir. VATS ile çıkarılamayacak kadar büyük olan tümörler, torakotomi ile çıkarılmalıdır. Pariyetal plevradan kaynaklanan tümörlerde parsiyel pariyetal plevrektomi de eklenmelidir. Nüks veya malign transformasyon
şüphesi varlığında göğüs duvarı rezeksiyonundan kaçınılmamalıdır. Pedinkülsüz olan 5 cm den
büyük lezyonlarda mutlaka torakotomi ile rezeksiyon önerilmektedir. Bazen akciğer parankim
tutulumu nedeniyle akciğer rezeksiyonu gerekebileceği akılda bulundurulmalıdır. Nüks tümörler
birden çok yerde gelişebilir ve malign transformasyon gösterebilir. Histopatolojik olarak benign
olduğu tespit edilen tümörlerde bile olgunun takibi gereklidir.
Desmoid Benzeri Fibromatozis (Desmoid Tümör)
Daha önceden desmoid tümör olarak bilinirken, 2015 DSÖ sınıflandırmasında adı değişmiştir
(1, 2, 4, 8, 9). Lokal olarak agresif ancak metastaz oluşturmayan bir miyofibroblastik tümördür. Tipik olarak derin yumuşak dokudan köken alır ve CTNNB1 gen mutasyonu sergiler (12). Primer
olarak plevrada nadiren gelişir. Cinsiyet ayrımı olmaksızın genellikle yetişkinlerde görülür. Göğüs
ağrısı ve dispne yakınmalarına yol açabilir. Bazıları rastgele çekilen grafilerde izlense de tipik bir
görünümü yoktur. Olguların çoğunda düz kas aktin veya kasa spesifik aktin ile fokal veya diffüz
boyanma olur. Desmin ve CD34 genellikle negatif sonuç verir. Olguların %70-75 inde ß-katenin ile
nükleer düzeyde pozitif boyanma olur. Düzgün fasiküler yapısı ve STAT6 ile negatif boyanması ile
PSFT den ayırt edilebilir (12, 25). Bu tümörlerin % 20-25 inin lokal olarak nüks olasılığı olduğu bildirilmektedir. Bu nüks olasılığı tümörün histolojik bulguları ve eksizyon sınırlarından bağımsızdır.
Kalsifikasyon Gösteren Fibröz Tümör
Viseral plevradan gelişen, kronik inflamasyon ve kollajenden zengin doku ile birlikte psammomatöz veya distrofik kalsifikasyon gösteren, oldukça nadir bir fibröz tümördür (1, 2, 4, 8, 9, 26, 27). Bu
tümör sıklıkla subkutan veya derin yumuşak dokuda gelişir ve plevral tutulum nadirdir. Genellikle
kadınlarda ve ortalama 39 yaş civarında tespit edilir. Asyalı olgularda sıklıkla yaygın tutulumlu fibröz tümörler olarak bulunur. Hastalarda genellikle hiç klinik semptom yoktur. Olanlarda ise göğüs
ağrısı ve prodüktif öksürük izlenir. Görüntüleme yöntemleriyle tek veya birden fazla plevraya oturan
kitle olarak tespit edilirler. Bunlar iyi sınırlı ve kalsifikasyon içermeyen kitleler olarak göze çarpsa da
tomografi ile kitlenin merkezinde kalsifikasyona bağlı yoğunluk artışı görüntülenebilir. Bu tümörler
tamamen plevra ile sınırlı kalır ve altta yatan parankimi invaze etmezler. İmmünhistokimyasal boyalardan CD34 için pozitif, ß-katenin ve ALK1 ile negatif sonuç verir (12). Bu tümörlerin %10-15 gibi bir
nüks potansiyeli olduğu, ancak malign transformasyon potansiyeli olmadığı bildirilmektedir. Komplet cerrahi eksizyon ve uzun süreli takip önerilmektedir.
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Desmoplastik Küçük Yuvarlak Hücreli Tümör
Yuvarlak hücreli ve polifenotipik diferansiyasyon gösteren malign bir mezenkimal tümördür
(1, 2, 4, 8, 9). Çok nadir olup olgular genellikle genç yetişkin erkeklerdir. Sıklıkla göğüs ağrısı ve
plevral effüzyon yakınmaları bulunur. Akciğeri hapseden bir tümör olarak tespit edilir ve bilateral
plevral tutulum ve parankime metastaz gelişebilir. Sitokeratin, epitelyal membran antijeni, desmin
ve WT1 ile pozitif olarak boyanırlar (12). Ayırıcı tanıda mezotelyoma, lenfoma, nöroblastoma, rabdomiyosarkoma ve Ewing sarkoma ile karışabilir. Batın bölgesinde bulunanların aksine başlangıçta
kemoterapiden fayda görse de olguların çoğu 2 yıl içinde kaybedilirler.
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SOLİTER PLEVRA METASTAZLARINDA CERRAHİ
Oligometastatik hastalığa yeni bir yaklaşım?
Doç. Dr. Banu Yoldaş
Giriş
Plevra, göğüs boşluğunu çevreleyen ve akciğerleri örten iki tabakalı, ince seröz bir zardır (1).
Solunum hareketleri ve fizyolojisine olan önemli katkısı dışında pek çok solid organ için de çekici
bir metastaz sahasıdır (2).
Akciğer kanserinde eşlik eden plevral tutulum veya efüzyon akciğer kanserinin 8. TNM Evrelemesi’nde Evre 4, M1a olarak sınıflandırılmış olup, malign plevral efüzyonlu hastalarda 5 yıllık sağkalım
IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) tarafından %2 (8 ay) gibi kısa bir süre
olarak bildirilmiştir (3). Son evreleme sisteminde M1a olarak bildirilen plevral tutulumun ise tanımı net
değildir. Tek bir nodül ile dissemine hastalık ve/veya efüzyon aynı grup altında yer almaktadır.
Evre 4 akciğer kanserinde -bazı klinik durumlar hariç- tedavi hastanın tolere edebilir durumda
olması halinde kemo+radyoterapi şeklindedir. National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
2017 kılavuzuna göre M1a plevral metastazlı hastalarda efüzyona yönelik tedavi lokal tedavi olup,
drenaj, kataterizasyon ve plöredezi kapsamaktadır (Tablo 1) (4).
Tablo 1. NCCN kılavuzuna göre M1a akciğer kanserinde malign plevral efüzyon durumunda tedavi
şeması
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Aynı kılavuza göre, uzak metastazlı akciğer kanserinde metastazın soliter olması halinde her
iki odağın uygun şekilde tedavisi (cerrahi, radyoterapi) önerilmektedir (Tablo 2).
Tablo 2. NCCN kılavuzuna göre M1b akciğer kanserinde soliter metastaz durumunda tedavi şeması

Oligometastatik Hastalık Kavramı
NCCN kılavuzunda yer alan bu yaklaşımın nedeni ilk kez 1995 yılında Hellman ve ark. tarafından tanımlanan “oligometastaz” kavramıdır (5). Bu kavram, çalışmacıların, metastaz bölge ve
sayısının sınırlı olması halinde, cerrahi, radyoterapi veya radyofrekans ablasyon gibi lokal tedavilerle yaşam beklentisinin iyileştirilebilmesi gerektiğine olan inancı ile ortaya atılmış ve yıllar içerisinde akciğer kanseri tedavisinde bir yer edinmiştir.
Oligometastaz durumunda, klinisyen, metastazın tedavisinden önce primer odağın kontrol altında olup olmadığından emin olmalıdır. Primer odak kontrol altında ise, küratif amaçlı tedaviler
planlanabilecektir (6). Primer odak kontrol altında değil ise veya ekstra alanlarda da metastaz mevcut ise uzun survey veya kür beklemek doğru değildir.
Oligometastatik hastalıkta sağkalımı belirleyen faktörler; metastaz bölge sayısı, torasik hastalık
yükü (T ve N evresi) ve histolojik tiptir (7-9).
Bu bölümün amacı oligometastatik hastalıkta yer bulan cerrahinin soliter veya multipl plevral
metastazlardaki yerine yaklaşıma dikkat çekmektir.
Plevral Metastatik Hastalıkta Yaklaşım ve Literatür
Oligometastatik hastalık ile uzak organ metastazlarında dahi cerrahi tedavi uygulamaya girmiştir. Bu tedavi planlanırken;
- Genellikle tek organda, tek uzak metastaz,
- Primer odak kontrol altında,
- Lokal olarak tedavi edilebilir uzak metastaz varlığı,
- Bu belirtilen uzak metastaz odağı dışında başka bir uzak metastaz odağı olmaması
şartları aranmalıdır (10).
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Peki plevral metastatik hastalıkta durum nasıldır? Plevral metastatik hastalık birkaç şekilde
karşımıza çıkabilir. Akciğer kanseri nedeniyle preoperatif değerlendirmesi yapılan bir hastada
plevral tutulum saptanabilir ve bu malign plevral efüzyon veya dissemine plevral hastalık şeklinde
olabilir. Bu durumda hasta Evre 4 olarak kabul edilip sistemik tedavisi planlanabilir. Bir başka durum ise plevral tutulumun preoperatif saptanmamışken cerrahi sırasında saptanmasıdır. Cerrahı
karar vermeye zorlayan bu durumda ya işlem sonlandırılmalı ya da çıkarılabilir durumda plevral
hastalık olması halinde cerrahiye devam edilmelidir. Bölükbaş’ın, operasyonda lokalize plevral
yayılım saptanması ile ilgili makalesinde cevap aradığı soru da budur;
“Should one carry on when everyone else stops at stage IVa NSCLC?” (Evre 4a küçük hücreli dışı
akciğer kanserinde herkes dururken, bir kişi devam etmeli mi?). Yazara göre bu durumda devam
etmenin en önemli sebebi “birşeyler yapma duygusu” (the feeling of to do something) olabilir (11).
Ren ve ark. (12) KHDAK nedeniyle 2005-2013 yılları arasında torakotomi uygulanan 9576 hastayı değerlendirdikleri çalışmalarında operasyon sırasında plevral yayılım tespit edilen 83 olguyu
retrospektif incelemişlerdir. Olguların 31’inde 300 ml.den az plevral efüzyon ve eşlik eden nodüller
var iken, 52’sinde yalnızca plevral nodüller bulunmuş olup, 62 olguda rezeksiyona devam edilmiştir. Sekiz hastaya wedge rezeksiyon, 43 lobektomi ve 11 bilobektomi uygulanmış, 21 hastaya ise
sadece biyopsi yapılmıştır. Cerrahi uygulanan 62 hastaya karşın, yalnızca biyopsi yapılan 21 hastanın ortalama sağkalımı düşük saptanmıştır (sırası ile 35/17 ay; p=0.001). Efüzyon olmaksızın nodül
saptanan olgularda da sağkalım daha iyi bulunmuş olup, 37 vs. 22 aydır (p=0.005). Bu çalışmanın
sonuçları, beklenmeyen, intraoperatif kanıtlanan, malign plevral nodüllerde primer tümör rezeksiyonunun sağkalıma katkısını ortaya koymaktadır.
KHDAK hastalarında operasyonda saptanan malign plevral efüzyonun prognostik öneminin
araştırıldığı başka bir çalışmada 49 hasta incelenmiş, 16 hastada sadece plevral efüzyon (PE), 17 de
plevral disseminasyon (PD), 16 hastada ise her ikisi birden (PE+PD) tespit edilmiş. Uygulanan cerrahi
işlemler; eksploratris torakotomi (n=10), parsiyel rezeksiyon (n=7), lobektomi (n=27), plöropnömonektomi (n=5) dir. Üç ve beş yıllık sağkalımlar sırasıyla %26.7 - 15.6 saptanmıştır. En iyi sağkalım da PE
grubunda görülmüştür (3 yıllık %60 - p=0.0001). Çalışmacılar elde ettikleri veriler ışığında;
- PE veya PD şüphesi halinde operasyona videotorakoskopik olarak başlanmasını, PD tespit
edilmesi halinde daha ileri bir cerrahi işleme geçilmemesini,
- Efüzyon mevcut ancak videotorakoskopik değerlendirmede benign olması halinde cerrahiye
devam edilmesini,
- Az miktarda malign PE saptandı ancak PD yoksa ve cerrahi T1/2 tümör için uygulanıyorsa
belirgin sağkalım etkisi nedeniyle lobektomiye devam edilmesini önermektedirler (13).
Acaba M1a ve M1b de cerrahi uygulanan hastalar arasında sağkalım farkı var mı? Bu düşünceden yola çıkan Okamoto ve ark. 7. TNM evreleme sistemine göre değerlendirilen ve opere edilen
1623 hastadan 73’ ünün M1a (32 efüzyon, 41 plevral nodül (+efüzyon)), 25’inin ise M1b (16 beyin, 2
kemik, 2 servikal LAP, 5 diğer bölge metastazı) nedeniyle opere edildiklerini saptayarak retrospektif analiz etmişlerdir. Plevral hastalığı olup N0-1 ve N2-3 olan hastalar arasında sağkalım farkı görülmüştür (33.7 vs. 24.1 ay, p=0.003). Çoklu analizde en iyi sağkalım sadece efüzyonu olan ve N0-1
olan (n=14) hastalarda tespit edilmiştir (75.4 ay). Çalışmanın çıkış noktası olan M1b hastalar ile kar-
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şılaştırmada ise M1a grubunda ortalama sağkalım 25.9 ay, M1b grubunda ise 8.7 ay (p=0.014) bulunmuştur. Sonuç olarak, operasyonda sadece malign efüzyon saptanan ve N0-1 durumunda olan
rezektabl akciğer kanserli hastalarda operasyona devam edilmesini önermektedirler (14).
Benzer bir uzak metastaz (n=19) ve plevral disseminasyon (n=17) karşılaştırma çalışmasında 5
yıllık sağkalımlar sırasıyla 30.1 / 25.1 ay olarak bulunmuştur (15). Çalışmacılar seçilmiş hastalarda,
primer tümörün cerrahisinin mümkün olduğu durumda, oligometastatik hastalığın da lokal tedavisi mümkün ise, uzun sağkalım şansı elde edilebileceğini belirtmektedirler.
Bu çalışmaların karşısında görüşler de mevcuttur. Sawabata ve ark. disseminasyon olmaması
halinde dahi malign plevral efüzyonda cerrahinin sağkalım katkısı olmadığını göstermişlerdir (16).
Fiorelli ve ark. nın operasyonda saptanan plevral tutulum konusunda yapmış oldukları literatür
taramasında konuyla doğrudan ilgili 8 makale değerlendirilmiş, cerrahinin sağkalım gösterdiği
çalışmalar bulunmakla beraber günümüz kılavuzlarını değiştirecek kadar güçlü bir çalışmaya rastlamamışlardır (17).
Olgu Sunumu
Yorgunluk, halsizlik şikayetleri nedeniyle tetkikleri sırasında sağ akciğer alt lobda santral yerleşimli küçük hücreli dışı akciğer karsinomu ve eşlik eden plevral efüzyon (Resim 1) tespit edilen 61
yaşındaki erkek hasta pozitron emisyon tomografisinde (PET) de N2 pozitifliği saptanması üzerine
göğüs hastalıkları kliniğince 4 kür kemoterapi programına alınmış (Resim 2).

Resim 1. Toraks bilgisayarlı tomografisinde santral yerleşimli kitle, beraberinde efüzyon saptanan
görünüm

Resim 2. PET’de sağ paratrakeal, malignite
düzeyinde fluorodeoksi glukoz tutulumu gösteren lenf adenopati (SUVmax:5.1)

Tedavi bitiminde yeniden PET ile değerlendirilen ve lenf nodu ve plevral efüzyon sitolojik incelemesi negatif saptanan hastaya mediastinoskopi ile mediasten evrelemesi sonrası cerrahi eksplorasyon kararı alındı (Resim 3 A,B).
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Resim 3. A. Dört kür kemoterapi sonrası rezidü kitlenin tomografik görünümü. B. Neoadjuvan sonrası
PET değerlendirmesi.
Eksplorasyonda minimal plevral efüzyon ve yapışıklıklar izlendi. Parietal plevrada kitleden
bağımsız bir alanda frozen ile metastatik olduğu doğrulanan bir odak bulundu. Rezeksiyona devam kararı alınarak alt lobektomi ve total plörektomi uygulandı (Resim 4).

Resim 4. Post operatif dönemde akciğer grafisi.
Hasta operasyonun 14. ayında hastalıksız izlenmektedir. Literatürde de bronş karsinomu ve
eşlik eden malign efüzyon nedeniyle 3 kür kemoterapi alan, ardından cerrahi ile 2 yıl hastalıksız
sağkalım elde edilen olgu sunumu ile uzak metastaz yokluğunda cerrahinin multimodal tedavinin
bir parçası olabileceği belirtilmiştir (18).
SONUÇ
Bu bölümün amacı plevral malign hastalığın operasyonda saptanması halinde “cerrahiye devam etmeli mi?” kararında yol gösterici olmasıdır. Elbetteki mevcut literatür çalışmaları plevral
tutulum halinde cerrahinin rolü konusunda kesin bir karar sağlamak için yeterli değildir. Hiçbir
çalışma yaygın disseminasyon halinde cerrahinin tarafında da değildir. Ancak “pre” değil ama
“peroperatif” tespit edilen malign plevral efüzyonda bir sağkalım beklentisi olabileceğini vurgulamaktadırlar. Yine bu çalışmalardan yola çıkılarak, plevral tutulum söz konusu olduğunda, sadece
bir adet nodüler tutulum ile dissemine hastalığın aynı grup altında ele alınmasının doğruluğu konusunda da ileri çalışmalara gerek olduğu ve belki de gelecekte çıkacak yeni evreleme sistemlerinde bu konunun da yer bulacağını düşünmekteyiz.
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PLEVRAYA METASTAZ YAPAN TÜMÖRLER VE
MALİGN PLEVRAL EFFÜZYON
Doç. Dr. Figen Türk, Prof. Dr. Soner Gürsoy
Plevraya Metastaz Yapan Tümörler
Genel olarak metastaz oluşumu, primer tümörün histopatolojik tipi önemli olsa da, yaygın
hastalıkla ilişkili olduğundan kötü prognoz göstergesidir. Primer tümör rezektabl olduğunda, tek
veya oligometastazlar, cerrahi olarak ayrıca değerlendirilmektedir. Ancak plevral tutulum ve/veya
malign plevral effüzyon varlığında, girişimler ancak palyasyonla sınırlıdır. Kemoterapi, radyoterapi ve palyasyon amaçlı cerrahi girişimleri kapsar.
Plevral metastazlar, inflamasyon veya endotelyum rüptürüne bağlı, artmış kapiller permeabilite ve/veya lenfatik drenajın bozulması ve bu durumun viseral veya paryetal plevrayı etkilemesi
sonucu oluşur.
Metastatik malign hastalığın genel olarak viseral plevradan başladığı düşünülür. Tümör viseral plevraya; akciğerden veya daha az meme dokusundan direkt olarak, tümör hücrelerinin periferdeki akciğer parankimine hematojen embolizasyonuyla, lenfatik tutulumla, ya da paryetal plevraya hematojen yayılımla gelebilir. Özellikle akciğer adenokarsinomu periferik yerleşim doğası ve
vasküler invazyon yatkınlığıyla, pulmoner kapillerler vasıtasıyla hematojen yolla viseral plevraya
ve mevcut adezyonlar yoluyla paryetal plevraya ulaşmaktadır. Metastatik karsinomların tersine
mezotelyomada tümör paryetal yüzeylerde başlayıp, visseral plevraya sonrasında yayılır. Akciğer
kanserinde plevral effüzyon aynı tarafta ya da hepatik yayılım veya parankimal invazyon nedeniyle iki taraflı olabilir. Diğer kanserlerde ise genelde mevcut olan karaciğer metastazlarından tersiyer
yayılımla karşı tarafta da efüzyon oluşabilir.
Plevra metastazı en sık akciğer kanseri sonrasında oluşur (%40). Adenokarsinom en sık metastaz yapan histopatolojik tiptir. Küçük hücreli karsinom ikinci sıklıkta iken, squamoz hücreli karsinom nadiren metastaz yapar (1). İkinci sıklıkta meme kanseri (%20), lenfoma, over kanseri, gastrik
karsinom, invaziv timoma ve diğerleri şeklinde sınıflandırılabilir.
Plevral metastaz, sıklıkla plevral effüzyon şeklinde görülür. En sık semptom dispnedir. Plevra
tümörleri primer veya başka hastalıklara sekonder olarak gelişebilir (Tablo 1) (2-5).
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Tablo 1: Plevral Tümörler
Primer Plevral Tümörler
Malign plevral mezotelyoma
(MPM)
Plevral fibrom:
Plevranın soliter fibröz tümörü
Plevral fibrosarkom
Plevral liposarkom
Primer plevral lenfoma
Plevral sinovyal sarkom
Plevral leiomyom
Plevranın desmoid tümörü

Plevrayı içeren sekonder
lezyonlar
Metastazlar

Plevranın tümör benzeri
durumları
Fokal
- plevral orjin

Akciğer kanseri

Plevral plaklar

Meme kanseri
Lenfoma
Over kanseri
Mide kanseri
Timik epitelial tümörler
(Timoma)
Plevraya invaziv tümörler
Timik epitelial tümörler (Timoma) plevral invazyonla birlikte
İnvaziv göğüs duvarı tümörleri
- Ewing sarkomu
- Diğer göğüs duvarı tümörlerinin invazyonu
Plevral invazyon ile birlikte perikardiyal tümörler

Torasik splenozis
Torasik endometriyozis
Plevral psödotümör
- ekstraplevral orjin
Ekstraplevral hematom
Diffüz plevral kalınlaşma

Erdheim-Chester hastalığıplevrayı etkilemiş olan*

Diffüz pulmoner lenfanjiomyomatozis

* 1930 yılında ilk kez Erdheim ve Chester’ın tanımladığı, nadir görülen ekstra iskeletal dokularda histiyositik infiltrasyon olsun
veya olmasın köpüklü histiyositler şeklinde tanımlanabilen, uzun kemiklerin multifokal osteosklerotik lezyonları ile karakterize
nonLangerhans histiyositik hastalığıdır. Akciğer tutulumu görülen olgularda Toraks BT bulguları; mediastinal infiltrasyon, plevral kalınlaşma/effüzyon, sentrilobüler nodüler opasiteler, ground glass opasiteler (GGO) ve akciğer kistleri şeklinde olabilir.

Plevral karsinomatozis plevral yüzeye metastatik hastalığın yaygın ve diffüz olarak yayılmasına
verilen addır. Sıklıkla serosanjinöz plevral effüzyon şeklinde, bronkojenik karsinom, meme karsinomu ve gastrointestinal adenokarsinom da görülür (7).
Plevraya en sık metastaz yapan tümörleri kısaca ele alırsak;
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 8. evrelemeye göre (8)
M1
M1a Karşı akciğerde ayrı tümör nodül(leri)i, plevral perikardiyal nodüller, malign plevral veya perikardiyal metastaz (Paramalign effüzyonlar hariç)
Meme kanserine bağlı metastazda da, ya rutin takipler sırasında ya da fizik muayene veya öksürük, derin nefes alamama, plöritik göğüs ağrısı, ortopne gibi semptomlara bağlı şüphe ile tetkiklerde ortaya çıkar. Akciğer grafi veya toraks BT’de görülen effüzyon, Toraks BT’de veya PET-BT’de
plevral nodulariteler veya plevral kalınlaşma ve SUV tutulumu görülebilir. Plevral effüzyon sıklıkla
tek taraflı ve meme kanseri olan taraftır (9). PET-BT’de ılımlı bir pozitiflik veya plevral sıvı volümüne bağlı hücre azlığından dolayı SUV negatif bile olabilir. Plevra metastazında radyoterapiye
bağlı komplikasyonlar en çok göz önünde bulundurulandır (10).
Lenfomaların %20’inde plevral tutulum görülebilir (Tablo 2). Lenfomaya bağlı visseral ve paryetal plevral tutulum veya plevral effüzyon şeklinde karşımıza çıkabilir. Tek taraflı veya bilateral
olabilse de sıklıkla sol taraf daha sıktır (11). Büyük B hücreli lenfoma en sık tiptir. Hodgkin ve non-
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hodgkin lenfomada da mediastinal lenfadenopatiler tarafından bozulmuş lenfatik akım mevcuttur.
Plevral effüzyon, plevral kalınlaşma veya plevral kitlelerden daha sık görülür. Plevral effüzyon
kötü prognostik faktördür. Sistemik KT, talk plöredez ve RT tedavi seçenekleridir (12).
Tablo 2: Hematolojik ve lenfoid dokuların tümörlerinin WHO sınıflaması
Lokalizasyon- Spesifik Lenfomalar
Santral sinir sistemi
Baş ve boyun lenfoması
Torasik lenfoma
- Meme lenfoma
- Kardiyak lenfoma
- Mediastinal lenfoma
- Pulmoner lenfoma
- Plevral lenfoma
Primer plevral lenfoma
Sekonder plevral lenfoma
- Gastrointestinal lenfoma
- Hepatobilier lenfoma
- Genitoüriner lenfoma
- Kas-iskelet lenfoması
- Cilt lenfoması
- Multisistem lenfoması

Timoma timusun ve ön mediastenin en sık görülen tümörüdür. Yaklaşık %20-50’si asemptomatiktir. Uzak metastaz nadiren görülür. En sık görülen metastatik bölge plevradır. Toraks BT
plevral ve ekstraplevral yayılımları göstermede oldukça kullanışlıdır. Timik karsinomlar daha büyük tümörlerdir ve büyük damar invazyonu, lenfadenopati, frenik sinir tutulumu, akciğer, plevra
ve uzak metastaz gözlenebilir (13).
Over kanserinde en sık metastaz karaciğer, ikinci olarak plevra tutulumu gözlenir. Uzak metastaz ortaya çıkış oranı asit varlığı, peritoneal karsinomatozis, retroperitoneal lenf nodu tutulumu,
geniş abdominal kitle ile artar. Yine hematojen ve lenfatik yayılım dışında diyafragmadaki porlar
vasıtası ile de hastalık geçiş yapabilir (14).
Mide kanseri en sık olarak karaciğer, periton ve lenf nodlarına metastaz yapar. Dalak, adrenaller, over, beyin ve deriye de metastaz yapabilme potansiyeli vardır. Plevra nadir metastaz
yeridir ve malign effüzyon görülme sıklığı %2 civarındadır (15). Plevral yüzeyden akciğer lenfatik
drenajı baskın mekanizmadır. Plevral yüzeyden akımla birlikte neoplastik hücrelerin akümülasyonu, plevral sıvıda malign hücrelerin görülmesine neden olur. Mediastinal lenf nodlarının infiltrasyonu ile plevral effüzyon oluşumu arasında güçlü bir ilişki gösterilmiştir. Submukozanın lenfatik
kanallarındaki masif tümör kümeleri mediastinal lenf nodlarından plevraya metastazda önemli bir
yol olduğu düşünülmektedir (16).
Tanıda PA akciğer grafisi başlangıçtır. Grafide plevra kaynaklı kitleler, plevral kalınlaşma,
plevral effüzyonu görülebilir. Toraks bilgisayarlı tomografisinde (Toraks BT) plevral effüzyonun
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gizlediği nodüller, büyümüş mediastinal lenf nodları, akciğer nodülleri, kaburga lezyonları veya
subkutanöz kitleler saptanabilir.
Malign Plevral Effüzyon
Plevralar oldukça geniş, akciğerlerin ve göğüs kavitesinin iç kısmını şal şeklinde örten zarlardır. Plevra yaprakları arası çok ince bir yüzeydir ve çok az miktarda sıvı vardır. Bu minimal sıvı
nefes alıp ve vermekte plevra yapraklarının pürüzsüzce hareket etmesini sağlamaktadır.
Malign plevral effüzyon (MPE) klasik tanımı paryetal plevra açıklıklarının tıkanması veya lenf
damarlarının obstrüksiyonu olarak tanımlanabilir. MPE’ların yaklaşık % 10’unda ise primer tümör
bilinememektedir (17).
Bazı tümörler plevra tutulumu yaparken bazılarının plevral tutulum göstermemesi halen cevaplanmamış bir durumdur. Plevra metastazlarında tümör hücreleri mezotelyal veya submezotelyal alana yayılırlar. Bu da mezotelde kalınlaşma ve fibrozise daha ileri evrelerde submezotelyal
alanda kollajen artışına neden olur (18).
Plevral tümörlerin büyük bir kısmı metastatik neoplazilerden kaynaklanmakta olup, primer
tümörlerinin oranı %2-3’ü geçmemektedir. Dünyada en sık malign effüzyon nedeni akciğer kanseri,
meme kanseri ve lenfoma iken ülkemizde mezotelyoma da önemli bir nedendir. En sık gözlenen
primer plevra tümörü malign plevral mezotelyomadır.
Asbest Zararı Nereden?
Eski Yunanistan‟da Pliny adındaki bir filozof, asbest madeninde çalışan kölelerin diğer kölelere
göre daha sağlıksız olduklarını gözleyerek, asbest maruziyeti ile akciğer hastalığı arasındaki ilişkiyi
kurmuştur. 1960 yılında Wagner ve arkadaşlarının, Güney Afrikalı asbest madeni işçileri üzerinde
yaptıkları çalışma sonucu, asbestin mezotelyoma etyolojisinde yer aldığı kabul edilmiştir (19-21).
Asbest lifleri tümör gelişiminde mutajenik olmayıp, katalizördür. Patolojide en önemli hücre makrofajdır. Makrofajın uzun asbest lifini tam olarak fagosite edememesi sonucunda ortama enzimler,
sitokinler ve superoksid radikalleri çıkar; oksijen ve nitrojen radikalleri nedeniyle asbest lifleri DNA
hasarı ve bağları kırarak hem mutajenik hem de fibrojenik aktiviteyi başlatabilirler (22). Uzun, sert
ve dayanıklı liflerin malignite gelişimi açısından daha fazla risk taşımasının (> 5 mm) nedeni budur.
Ayrıca, liflerde fiziksel travma sonrası, mitoz sırası kromozomal anomali, hücresel hasar sonucu artmış tamir aktivitesi, lokal inflamasyon veya karsinogenezis, ekstrasellüler sinyal düzenleyici
kinaz 1 ve 2 proteinleri, SV40 ve MC29 virüslerinin deneysel çalışmalarda etkileri de sorumlu tutulmaktadır (23-26).
Maruziyet sonrası ortalama geçen süre ortalama 35-40 yıldır. Fibröz bir yapı özelliğine sahip
olan erionite lifleri asbest liflerine göre çok daha güçlü karsinojendir. Mezotel hücreleri asbest ile
etkilenime, diğer sistem hücrelerine göre daha fazla duyarlıdır (27).
En son TNM sınıflamasında, MPE T4’den M1a’ya alınmıştır (28,29). MPE’un prognoza olumsuz etkisi bilinse de minimal invazyon veya masif effüzyon arasındaki ayrım halen yapılmamıştır
(30). MPE’ların çoğunluğu eksuda kriterindedir (17). Malign sıvı kötü prognostik faktörle birliktedir (31).
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Tanı
PA akciğer grafi, yan grafi, gerekli durumlarda sıvının serbest vasıfta olup olmadığını anlamak
için lateral dekübitis grafisi başlangıç tetkikleridir. Toraks BT masif effüzyon dışında lokalizasyon,
miktar, etiyoloji ve girişim bölgesi hakkında bilgi verir. Toraks ultrasonografi rutin olarak yapılmamakla birlikte özellikle loküle sıvılarda işaretleme ve sıvının içeriği hakkında bilgiler verir. Plevral sıvıların sitolojik incelemesi tanıya katkı sağlasa da özellikle onkolojik tedavi için mutasyon
analizleri için doku gerekliliği, kapalı iğne biyopsileri (tru-cut biyopsiler) veya cerrahi yaklaşımları
(VATS) öncelikli kılar. VATS eşliğinde biyopsi ile tüm plevral yüzeyler değerlendirilebilir ve gözlem eşliğinde biyopsi ve plöredez rahatlıkla uygulanabilir. Tanı alınamayan çok nadir durumlarda
torakotomi uygulanabilir.
Tedavi
Amaç palyasyon olduğu için, hastanın semptomlarını rahatlatıp, sıvı drenajının azalması için
tedavi (plöredez) ve en az hastanede kalış süresi şeklinde planlanabilir. Yaşam süresi; etiyoloji,
akciğerin reekspansiyonu, hastanın genel durumu, semptomları ve beklenen yaşam süresine göre
değişir. Akciğer kanseri, meme kanseri, lenfoma, prostat, over, tiroid kanseri, küçük hücreli akciğer
kanseri, germ hücreli tümörlerde MPE kontrol altına alınabilir. Kemoterapi ve dekompresyon/palyasyon amaçlı radyoterapi/cerrahi girişimleri kapsar. Radyoterapi mediastinal lenf nodu
tutulumlarında fayda sağlayabilir. Vital organ invazyonu yapan tümörlerde girişimler sadece palyatiftir. Akciğer ve meme kanserli hastaların yaklaşık %20-40’ında, hastalıklarının seyri sırasında
MPE gelişir (8). İlk drenajdan sonra ise ne zaman nüks edeceğini tahmin etmek zordur (32,33). Akciğer kanserinde komşuluk yoluyla ya da tümör embolileri ile meme kanserlerinde plevra lenfatik
yayılım sonucu ipsilateral ya da karaciğer tutulumundan sonra meydana gelebilir.
Göğüs Cerrahisi başvuruları sıklıkla masif effüzyon ve tüp torakostomi şeklinde olsa da (orta
aksiler hat 5-6. interkostal aralık), torasentez, plevral katater uygulaması, VATS veya medikal torakoskopi eşliğinde drenaj ve biyopsi şeklinde palyasyon amaçlı tedaviler şeklindedir.
Torasentez, ile bir hemitorakstan bir anda maksimum 20mL/kg sıvı boşaltılması uygundur.
Torasentez sonrası pnömotoraks, kanama, enfeksiyon, sıvı lokülasyonu olabilir. Bu nedenle işlem
öncesi sterilite için azami özeni göstermek ve işlem sonrası PA akciğer grafisi ile değerlendirmek
gerekir. Reekspansiyon akciğer ödemi de aklımızda bulunmalıdır.
Tüp torakostomi uygulaması, nörovasküler demete zarar vermemek için 5. veya 6. kotun üstünden yerleştirilir. Drenaj miktarı 200mL/gün veya daha az oluncaya dek tüp alınmaz (34). Göğüs
tüpü takılmış ve malign tanısı varsa, plöredez yapılması önerilir (rutinde 4-5 gr sterilize granule
talk). Talk en etkili sklerozan maddedir. Plöredeze bağlı en sık yan etki, plöritik göğüs ağrısı ve
ateştir. Diğer sklerozan ajanlar; Bleomisin: Akciğer ve kütenöz toksisitesi olan anti-neoplastik ajan.
(doz 60 unite). Doksisiklin: Tetrasiklinin parenteral formunun piyasadan çekilmesi sonrası farmakolojik benzerliği nedeniyle kullanılan bir ajandır. Gümüş Nitrat: %5’lik konsantrasyonda. Mitoxantrone: Over kanserine sekonder gelişen efüzyonlarda kullanılan sentetik bir anti-neoplastik ilaçtır (35).
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Malign plevral efüzyonlu hastalarda genetik analizler de farklı seçenekler sunmaktadır. Malign plevral sıvı hücrelerinde epidermal growth faktör reseptör (EGFR) mutasyonlarının saptanması küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda gefitinib (EGFR inhibitörü) tedavisine olumlu yanıt
verileceğini gösterebilir.
Uzun süreli intraplevral katater takılması, küçük çaplı drenaj kateteri/pigtail kateter (10F14F); daha minimal invaziv, konforlu.
Plöroperitoneal şunt,
Plörektomi
Preklinik proanjiogenik moleküller üzerinde çalışma
İntihar gen tedavisi: Bölgesel intraplevral gen tedavisi de denebilir. Gelişim aşamasında olmakla birlikte genel yaklaşım,
1) Terapotik gen, supresör bir onkojendir. Tümör hücrelerine girip supresör fonksiyon onarımı ve kontrolsüz hücre proliferasyonunun durması sağlanır.
2) Bazı hücre tipleri genetik olarak manipule edilerek, KT ve immunoterapinin etkisinin arttırılması sağlanır (36).
Akciğer, meme kanseri ve MPM'nin, plevraya kan dolaşımı yoluyla değil, lokal yakınlığı nedeniyle invazyona neden olduğunu düşünülürken, uzaktaki adenokarsinomalar kendilerine yön
veren spesifik biyokimyasal yollar kullanabilir. Bu durum kolon, mide veya over gibi uzak kanserlerin altında yatan KRAS mutasyonları gibi spesifik mutasyon spektrumları ve biyokimyasal yollarla otokrin, sitokin - kemokin sinyalleri parakrin sinyal mekanizmaları ve konakçı özelliklerine bağlı
olarak plevra metastazları geliştirebilir. Bu çeşitli tümör türleri arasında potansiyel olarak tanımlanabilen bir ortak MPE biyolojik yolak olduğunu düşündürmektedir (37).
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PLEVRAL HASTALIKLARDA KARŞILAŞILAN
ZOR DURUMLAR
Yrd. Doç. Dr. Salih Çokpınar
Plevral patolojiler, plevra aralığında hava, sıvı ve kan toplanmasını içeren, malign ve bening
tümoral lezyonların da dahil olduğu çok geniş kapsamda durumları içerir. Tanı ve tedavide torasentezle başlayıp, major cerrahi prosedürlerin uygulandığı girişimler yapılabilmektedir. Aslında
torasentez bile zaman zaman patolojinin durmuna göre hekimi zorlayabilmekte, USG eşliğinde
yapılması gerekebilmektedir. Komplikasyon olarak hemotoraks ve pnömotoraksın görülmesi, daha
ilk basamakta karşılaşılacak olan zorluklardır. Diğer cerrahi prosedürlerse mortalite ve morbiditeye
çok daha yüksek oranda açıktır.
Aslında plevral patolojilerde cerrahı zorlayan durumları şöyle sıralayabiliriz;
1. Uzamış hava kaçağı
2. Mezotelyoma
3. Kronik ampiyemler
4.Dev kitleler
5. Nadir maligniteler.
Göğüs cerrahisinin günlük pratiğinde spontan pnömotraks tanı,takip ve tedavisi basit olabilmekle beraber örneğin gebelikle ilişkili pnömotoraks karmaşık hale gelebilmektedir. Primer spontan pnömotrakslı olgularda dren takılmasını izleyen dönemde uzamış hava kaçağı görülmesi, olgularda akcğerinin geç ekspanse olmasına neden olmakta, ampiyem ve sistemik enfeksiyonlara yol
açmakta ve dolayısı ile hastanede yatış süresini uzatmaktadır. Bu nedenle hastalar ayrıntılı olarak
değerlendirilmeli, ileri tetkikler yapılmalı ve erken cerrahi girişimler planlanmalıdır. Kadın olgularda tekrarlayan pnömotorakslarda mutlaka katamenial pnömotoraks akla gelmelidir.
Mezotelyomada gelişen frozen toraks, solunum fizyolojisini bozmakta ve operabl tümörlerde
operasyonu kaçınılmaz hale getirmektedir. Ancak invaziv tümör nedeniyle yapılacak olan dekortikasyon operasyonu zor olabilmektedir. Plörektomi/Dekortikasyon ile plevral tümor makroskopik
olarak büyük ölçüde eksize edilse de tümor tamamen ortadan kalkmaz.
Ampiyemde, özellikle ileri derece kalınlaşmış ve kalsifikasyon gelişen durumlarda akciğerin
ekspanse olma ihtimali olmadığı için dekortikasyon önerilmektedir. Bu olgularda özellikle viiseral
plevraya olan yapışıklık çok zor ayrılmaktadır. Dekortikasyon sırasına visseral plevranın hasarlanması kaçınılmazdır. Bu da postoperatif dönemde uzamış hava kaçağı ve yaygın cilt amfizemi
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dekortikasyonu tolere edemeyecek veya dekortikasyona rağmen akciğeri ekspanse olamayan
olgularda açık drenaj gerekliliği vardır. Ampiyem poşuna bir yada birden fazla dren konularak
drenaj flebi de bir diğer seçenek olarak uygulanmaktadır. Ekspansiyonun sağlanamadığı ve steril
hale getirilemeyen ampiyem poşu varlığında çok sık kullanılmayan alternatif yöntem torakoplastidir. Torakoplasti daha çok akciğer rezeksiyonu sonrasında gelişen bronkoplevral fistülde tercih
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edilen bir yöntemdir. Ancak toraks duvarında meydana gelen deformite ve solunum mekaniğinin
bozulması nedeniyle pek tercih edilmemektedir.
Plevranın nadir görülen tümörleri tanı aşamasında oldukça zorluklar yaratmaktadır ve sonrasındaki patolojik tanı sürecine göre de tedavi planlanmaktadır. Nadir lezynların bening ve malign
tümörleri mevcuttur. Bening tümörler arasında plevranın kalsifiye fibröz psödotümörü, adenomatoid tümör, sklerozan hemanjiom yer almaktadır. Nadir görülen primer malign tümörler ise, lokalize malign mezotelyoma, iyi diferansiye papiller mezotelyoma, epiteloid hemanjioendotelyoma,
anjiosarkom, sinoviyal sarkom, soliter fibröz tümör, piyotoraksla ilişkili lenfoma, primer efüzyon
lenfomasıdır. Hemanjioperisitom, primer düz kas tümörü, psödomezotelyamatöz anjiosarkom,
primer plevral liposarkom, primer iskelet dışı miksoid kondrosarkom, primer plevral timoma, primer skumaöz hücreli karsinom, primer melanom, malign periferik sinir kılıfı tümörü, kondroblastik osteosarkom, malign fibröz histiyositom diğer nadir tümörler arasında sayılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde opere edilen tanı tedavi ve operasyon aşamasında zorluk yaşadığımız plevral patolojileri olgular eşliğinde şöyledir:
Olgu 1
58 yaşında erkek hasta nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde tüberkülöz öyküsü
vardı. Kliniğimize başvurduğunda solunum sıkıntısının uzun yıllardır mevcut olduğunu öğrendik.
Başvurusunda özellikle gece solunum sıkıntısının arttığını ve BİPAP kullandığını ifade ediyordu.Yapılan tetkiklerinde toraks BT’ de etrafı kalsifik yapıyla çevrili ampiyem kesesi izlendi. Olguya
dekortikasyon yapıldı. Operasyon sırasında kalınlaşmış olan kalsifik dokular kot makası ile kesilerek akciğere ulaşılabildi. Postoperatif dönemde akciğer büyük oranda ekspanse oldu. Solunum
sıkıntısı belirgin olarak düzelen olguda BİPAP kullanımı sonlandırdı. Hasta aralıklı olarak poliklinik başvurusunda izlenmektedir.

Resim 1: Preoperatif toraks BT

Resim 2: Postoperatif 4. yıl akciğer grafisi
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Olgu 2:
34 yaşında erkek olgu, acil başvurusunda nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti olup, 15 gün
önce büyük baş hayvan travması öyküsü vardı. Özgeçmişinde ayrıca yaklaşık 14 yıl önce sol ayak
tabanı cam kesmesi sonrasında operasyon öyküsü bulunmaktaydı. Çekilen akciğer graﬁsinde sol
hemitoraksta plevral sıvı izlendi. Yapılan torasentezde hemorajik vasıfta sıvı ponksiyone edildi.
Sıvı hemogramı hemotoraks ile uyumlu idi. Olguya 14 f plevral kateter takılarak yaklaşık 800 cc
hemorajik vasıfta sıvı drene edildi. Takiplerde sol akciğer ekspanse izlendi. Olgu 5. gün taburcu
edildi. Taburculuk sonrasında 8. gün nefes darlığı ile acil servise tekrar başvurdu. Akciğer graﬁsinde sol hemitoraksta ankiste plevral sıvı izlendi. Torasentezde deﬁbrine kahverengi renkte sıvı aspire edildi. 28 f toraks dreni takılarak plevral lavaj yapıldı. Ancak akciğeri ekspanse olmadı. Drenajı
hemorajik vasfa döndü. Olguya torakoskopi kararı alındı. Yapılan torakoskopide torasik aorta üzerinde ﬁbrotik yapıların altından aktif kanama olduğu izlendi. Mini torakotomi yapılarak kanama
alanı ekpslore edildiğinde inen aortanın üzerinden ve posteriorundan sol hemidiafragmaya kadar
uzanan tümöral lezyonlar olduğu izlendi.Tümöral dokular çıkarıldı ve dekortikasyon yapıldı. Çıkarılan dokulardan frozen çalışıldı ve malign olduğu bildirildi. Hasta 5. gün taburcu edildi. Olgunun
patolojik tanısı sinoviyal sarkom olarak bildirildi. Onkoloji kliniğine yönlendirilen olgu eş zamanlı
polikliniğimiz ve onkoloji poliklinik 4. kontrolünde sol ayak tabanı cam kesiği operasyonun sinovial sarkom nedeniyle opere edildiğini ve plantar bölgeden radyoterapi aldığını bildiren bir dosya
tarafımıza başvurmuştur.

Resim 1: Acil başvurusunda tomografi

Resim 2: Tüp torakostomi sonrası PA akciğer grafisi

Resim 3: 8. gün acil başvurusundaki PA akciğer grafisi ve toraks BT

278

•

Salih Çokpınar

Resim 4: Postoperatif PET-BT

Resim 5: Kemoterapi sonrası PET-BT

Olgu 3:
41 yaşında bayan olgu nefes darlığı ve obstrüktif uyku apnesi tanılarıyla göğüs hastalıkları kliniğinde incelenmekteyken yapılan tetkiklerinde akciğer grafisinde sağ hemitoraks, totale yakın
opak olarak görülmüş. İleri tetkik incelemelerinde toraks BT ve akciğer mediasten MR incelemelerinde sağ hemitoraksı dolduran dev kitle izlenmişti. Olguya yapılan transtorasik biopsi sonucu
soliter fibroz tümör olarak raporlanması üzerine operasyon kararı alındı. Sağ posterolatral torakotomi yapıldı. Ancak tümör ilk operasyonda ana vasküler yapılar, mediastinal yüzde kontrol altında
olamayacağı için operasyon sonlandırıldı. Olguya 2 gün sonra sağ anteroolateral torakotomi ve
sternektomi yapılarak hemiclamshell kesi yapıldı. Çıkarılan tümör 25 × 18 cm boyutunda ve 2590 gr
ağılığında idi. Olgu poliklinik kontrollerinde sağlıklı olarak izlenmektedir.

Resim1: Preoperatif akciğer mediasten MR ve toraks BT görüntüleri

Resim 2: İntraoperatif görüntü Resim 3:Postoperatif 1. yıl akciğer grafisi

PLEVRAL ARAŞTIRMALARDA HAYVAN MODELLERİ
Doç. Dr. Yücel Akkaş
Hayvan çalışmalarındaki amaç hücre-doku-organ-sistem bağlamındaki fizyolojik ve patolojik
olayları anlamak, sistemler arası ilişkileri öğrenmek, hastalıklara karşı tanı ve tedavi yöntemlerini
bulup geliştirmektir. Hayvanlar ve insanlar arasındaki bir takım biyolojik benzerliklerden dolayı
hayvan modelleri önem kazanmaktadır (1).
Plevraya ait hastalıklar, plevranın primer kendi hastalığı olabileceği gibi diğer sistem hastalıklarından da kaynaklanabilen geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu da sadece göğüs hastalıkları ve göğüs
cerrahisi değil, tüm branşlardaki hekimleri yakından ilgilendirmektedir.
Uygun hayvan modeli için, insanları iyi temsil eden, ucuz, rahat elde edilebilen ve girişimsel
işlemlere olanak tanıyan bir hayvan modeli seçilmelidir (2). Hayvan çalışması yapılmadan önce
mutlaka hayvan etik kurullarından onay alınmalı ve uluslararası kılavuzlara uygun olarak yapılacak deneyler planlanmalıdır. Bu konuda en sık kullanılan kaynak ‘The Guide for the Care and Use
of Laboratory Animals’ isimli kaynaktır(3). Deneyler yapılırken hayvan sayısı minimalde tutulup,
hayvanlara acı ve ağrı çektirmemeye maksimum özen gösterilmelidir.
Plevral araştırmalarda tavşan, koyun, köpek, fare, sıçan, domuz ve hamster gibi hayvanlar kullanılmıştır (2). Bu bölümde plevral araştırmalarda hayvan seçimi, plevraya giriş teknikleri ve spesifik plevral hastalık modelleri anlatılacaktır.
Hayvan Seçimi
Plevral hastalıklarla ilişkili çalışmalar yapılırken en çok tavşan, fare, sıçan ve koyun kullanılır
(2). Denek hayvanlarının büyüklüğü, anatomileri, maliyetleri, bulunabilirlikleri, deneyler için kullanılacak kitlerin vb. hayvana uyumlu olması, genetik manipülasyon gibi çeşitli etkenler hayvan
seçiminde rol oynar (2).
Yapılacak girişimle hayvanın boyutunun uyumlu olması gerekir. Hayvanların bazılarının anatomik olarak 2 ayrı plevra özellikleri vardır (2). Bunlar:
1. Köpek ve fare gibi hayvanlarda tek plevral boşluk varken tavşan ve koyunların plevra yapıları insana benzer.
2. Koyun gibi daha büyük hayvanların plevrası ise aynı insandakine benzer şekilde kalındır.
Plevraya Giriş Teknikleri
Plevraya cerrahi tekniklerle giriş işlemleri esnasında denek hayvanlarına uygun dozlarda lokal
anestezi ve genel anestezi sağlanmalı ve ağrı kontrolü yapılmalıdır. Anestezi sedasyon olarak veya
genel anestezi altında endotrakeal entübasyonla yapılabilir. Toraksa direkt iğne yardımı ile girilerek plevral boşluğa hava, ilaç vb. maddeler noninvaziv bir şekilde enjekte edilebilir. Silikon ince bir
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kanül, aynı tüp torakostomideki gibi cilt insizyonunu takiben eğri bir klemple plevraya takılabilir
(Resim 1). Silikon drene tek yönlü bir valv takılarak intraplevral hava girişine engel olunabilir. Takılan silikon kanülün plevral boşluğa girip girmediğini anlamak için dren ucuna konulan suyun
emilmesi kontrol edilebilir ya da bir tranduser yardımıyla ölçüm yapılabilir (4, 5, 6, ). Diğer bir yöntem de direkt görerek yapılan cilt insizyonu ve ardından klemple toraksa girilip açık pnömotoraks
oluşturmaktır (4) (Resim 2). Açık pnömotoraks oluşturulurken eğer denek hayvanı entübe değil ve
sedasyon altında işlem yapılıyorsa, aynı insandaki gibi mediastinal flatter sonrası arrest görülebilir.
Toraks içine plöredez amaçlı talk veya doksisiklin gibi maddeler verilecekse işlem mutlaka genel
anestezi altında yapılmalıdır (7).

Resim 1:İnce kanülle pnömotoraks oluşturulma modeli

Resim 2:Sıçanda açık pnömotoraks oluşturulması
İntraplevral giriş işlemleri supin ve dekübit pozisyonlarında yapılabilir (4, 8, 9).
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Spesifik Plevral Hastalık Modelleri
En çok plöredez amaçlı hayvan modelleri kullanılmıştır (10, 11, 12). Plöredezis talk, doksisiklin
veya otolog kan gibi maddelerle 2 plevra yaprağı arasında inflamasyon oluşturarak, pnömotoraks
ve tekrarlayan plevral effüzyonlarda kullanılır.
Plöredezis için en sık kullanılan hayvan, Yeni Zelanda türü beyaz tavşandır (10, 11, 12). Ajanlar direkt veya kanül içinden intraplevral boşluğa verilir. İşlem sonrası hayvanlar 7-28 gün içinde
öldürülüp, oluşan plöredezis makraskopik ve mikroskopik olarak incelenerek skorlanır (10). Fareler
plöredeze diğer hayvanlardan farklı olarak dirençlidirler (13).
İnsanlarda 2-5 gr. talk (30-70 mg/kg) kullanılırken, tavşanlarda bu doz 400 mg/kg olarak değişir (11).
Malign Plevral Effüzyon Modelleri
Malign plevral effüzyon patofizyolojisini ve tedavi yöntemlerini araştırmak için plöredeze fareler dirençli olmalarına rağmen, immünitelerinin malign hücreleri temizleyememesinden dolayı
atimik nude fareleri kullanılır (2). En etkili olan adenokanser hücreleridir. Bunlar plevraya cerrahi
olarak direkt veya plevral injeksiyonla, yada akciğere enjekte edilip metastaz yoluyla verilebilir
(14).
Bu çalışmada hayvanın kilo kaybı, yaşam beklentisi, oluşan effüzyonun miktarı, tümörün boyutu, miktarı, oluşan uzak metastazlar ölçülebilir. Plevral sıvı ve doku örnekleri incelenebilir. İnsanlardan alınan adenokanser örnekleri de torakotomi yolu ile farelerde kullanılabilir (2).
Tümör hücrelerinin en iyi enjeksiyon yolu, sol lateral subdiafragmatik yoldur. Yetişkin bir fareye 1, 0 ml kadar sıvı enjekte edilebilir. Bunun yeterli olduğu göğüs kafesi ekspansiyonu ve dispneden anlaşılır (2).
Tümör hücrelerinin toraks içine enjekte edilmesinden 1-2 hafta sonra toraks içi organlarda lokal invazyon oluşturulurken, 3 hafta içinde de plevral effüzyon oluşur. Birçok hayvan da uzak metastaz nedeniyle ölürler (2).
Ampiyem Modelleri
Ampiyem ile ilgili deneysel hayvan modelleri bize aşağıdaki sorulara cevap bulabilmek için
yapılmışlardır:
1) Parapnömonik effüzyonda terapötik torasentezin rolü nedir?
2) Loküle parapnömonik effüzyonda fibrinolitiklerin rolü nedir?
3) Plevral alana antibiyotiklerin penetrasyonu nasıldır?
4) Plevral enfeksiyonlardaki intraplevral antibiyotiklerin rolü nedir? (2)
Hayvanlardaki ampiyem çalışması sayısı azdır çünkü bakterileri intraplevral alana verdikten
sonra Gine domuzları ampiyem olmadan ölmüşlerdir (15).
Beş farklı deneysel hayvanda ampiyem modelleri vardır. Bunları sırasıyla anlatacak olursak;
a) Köpek modeli
Köpeklerde ampiyem oluşturulmuş ama tüplü hayvanların yaşamı devam etmemiştir (2).
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b) Tavşan modeli
Tavşanlardaki modellerde antibiyotiklerin intraplevral kavitedeki etkinlikleri araştırılmıştır.
Her antibiyotiğin plevral kaviteye penetrasyonunun farklı olduğu görülmüştür (2). Sase ve ark.’ları
tavşanlarda tPA’nın ampiyemde adezyonları azalttığını göstermişlerdir (16).
b) Gine Domuzu
Gine domuzlarında oluşturulan ampiyem yabancı cisim varlığında oluşturulduğu için kliniğe
uygun bir durum değildi ve bunlarda ampiyemden daha çok pnömoni gelişmişti. Bunlardan dolayı
başarılı ve insan vücuduna uygulanabilir bir model değildi (2).
d) Rat Modeli
Ratlarda ampiyem modeli oluşturmak daha zor bir modeldi (2).
Tüberküloz Plevral Effüzyon Modelleri
Gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde tüberküloz effüzyonlar sık görülmektedir. Bunun patogenez ve tedavileri ile ilgili olarak Gine domuzları, tavşan ve fare modelleri kullanılmıştır (2). Gine
domuzlarına intradermal aşılanma sonrası tüberküloz plörezi oluşturmuşlardır (17). Bu aşılamadan
10-15 hafta sonra da yüksek dozda BCG veya M.Tuberculosis intraplevral olarak enjekte edilmiştir
(18, 19, 20). Bu model insanlarda oluşan tüberküloz plöriti temsil eder. Plevranın histopatolojik
incelemesinde kazeifiye granülom, multinükleer dev hücreler ve zamanla fibrozis görülür (17-20).
İmmun sistemi baskılanmış tavşanlarda nitrojen mustard verilerek tbc plörezi oluşturulmuştur (20).
Farelerde farklı olarak aşılama yapmadan intratorasik BCG injeksiyonu ile tbc plöritinin erken inflamatuar etkileri araştırılabilir (21).Hayvan modellerinde intratorasik injeksiyonla tbc oluşturulurken, insanda farklı olarak klinik enfeksiyonun lokal veya hematojen yayılımı ile olmaktadır (2).
Asbest Maruziyetine Bağlı Plevral Hastalık Modelleri
Plevral kalınlaşma, benign asbest plörezisi, round atelektazi ve malign mezotelyoma asbete
maruz kalma sonucu oluşan patolojilerdir. Hayvan modeleri çoğunlukla malign mezotelyoma ile
ilgilidir (2). Asbest hayvanlara intraplevral veye inhalasyon yoluyla verilir. İnhalasyon yoluyla etki,
aylar yılları alacağı için doğal yolu temsil etmez. İntraplevral etki akut olarak plevral mezotelyomayı oluştururken, inhalasyon yolu daha çok akciğer kanserine yol açar (7). En sık kullanılan modeller sıçan, fare ve hamsterlardır. Hayvan modellerinin içinde insanı en iyi temsil eden sıçanlar
olmuştur (22). Bu çalışmalarda farklı asbest liflerinin güvenli dozları ve terapötik girişimlerin etkileri araştırılmıştır (7).
Plevral Adezyonları Önlemeye Yönelik Hayvan Modelleri
Ameliyat sonrası oluşan plevral yapışıklıklar aynı bölgeye yapılacak olan diğer cerrahilerde
kötü görüş alanına, kanamaya, akciğer ve damar yaralanmasına yol açmaktadır. Bunları önlemek
için ratlarda torakotomi yolu ile D-L pudra, hemostatik pudra ve polietilen glikol içeren içeren
membranlar kullanılmıştır (23-25).
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Pnömotoraks Modelleri
Pnömotoraksta görüntüleme yöntemlerini karşılaştırmak, pnömotoraksta yeni tedavi yöntemlerinin geliştirmek, pnömotoraksın rezorbsiyonunu görmek ve plöredezin küçük pnömotorakslardaki etkilerini görmek amaçlı sıçanlar, tavşanlar, domuzlar ve ratlar üzerinde birçok deneysel model oluşturmuşlardır (Resim 3). Pnömotoraks oluştururken pozisyon, insizyon yeri, toraksa giriş
şekli, havanın toraksa veriliş şekli, verilen havanın miktarı gibi farklı teknikler kullanılmıştır (4-6, 8,
9, 26-34). Bütün bu çalışmalardaki amaç akciğer parankimine zarar vermeden istenilen miktarlarda
pnömotoraks oluşturmaktır.

Resim 3: Açık pnömotoraks yöntemi ile pnömotoraks oluşturulmuş sıçan akciğerinin bilgisayarlı tomografi görüntüsü
Not: Resim 1, 2 ve 3 Dr. Yücel AKKAŞ’a ait Sıçanlarda Deneysel Pnömotoraks Oluşturulması
(2008) isimli uzmanlık tezinden alınmıştır.
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