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ÖZET 

Akciğer Adenokarsinomlarının, 2011 Uluslararası Akciğer Karsinomları 

Çalışma Grubu (IASLC/ATS/ERS)’nun Sınıflandırmasına Göre Yeniden 

Sınıflandırılması ve Olguların Gözden Geçirilmesi 

Akciğer kanseri, kanser ölümlerinde birinci sırada yer alır. Birçok ülkede 

akciğer kanserlerinin en sık histolojik alt tipi adenokarsinomdur. International 

Assosiation for the Study of Lung Cancer (IASLC)/ American Thoracic Society (ATS) 

/European Respiratory Society (ERS) çalışma grubu akciğer adenokarsinomları için 

yeni bir sınıflama yayınlamıştır. Bu sınıflama akciğer adenokarsinomları 7. Versiyonu 

olarak tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ = WHO) 2015 4. Edisyonu da bu 

sınıflamadaki değişikliklere yer vermiştir. Bu yeni sınıflamada, histolojik 

subtiplendirmenin prognostik önemi vurgulanmaktadır.  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ nda 2007- 2011 yılları 

arasında tanı alan 51 akciğer adenokarsinom rezeksiyon spesmeni çalışma 

kapsamına alındı. WHO 2004 sınıflamasına göre tanı almış adenokarsinom 

olgularının histolojik alt tipleri araştırmacılar tarafından retrospektif olarak yeniden 

değerlendirilerek IASLC/ATS/ERS-2011’e göre yeniden sınıflandırıldı. Bu iki 

sınıflama arasındaki patern uyumu ve farklılıkları yanısıra yeni sınıflamaya göretanı 

alan olguların  tümör hücrelerinin nükleer özellikleri, lenf nodülü metastazı durumu 

ve diğer prognostik parametreler ile ilişkileri araştırıldı. 

 Eski ve yeni sınıflama subtipler açısından karşılaştıırldığında, en yüksek 

uyum, %100 oranında asiner adenokarsinomalar için saptandı. Papiller ve solid 

adenokarsinomlar için % 75 oranında uyum görüldü Lenf nodülü metastazı 

açısından yeni sınıflamaya göre subtipler ile lenf nodülü metastazları arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmadı. Asiner adenokarsinomalara en çok orta derecede 

nükleer atipinin eşlik ettiği, yüksek dereceli tümörlere atipik mitoz ve kaba kromatin 

yapısının eşlik ettiği görüldü. Minimal invaziv adenokarsinoma düşünülen olgularda 

ise mutlaka tümörün tamamının örneklenmesi ve rapora yansıması gerektiği 

sonucuna varıldı.  

Anahtar sözcükler: Akciğer adenokarsinomu, sınıflama, nükleer özellikler  
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                                                               ABSTRACT  

Reclassification of Lung Adenocarcinomas by International Association 

for the Study of Lung Cancer Group (IASCL) / (ATS) / (ERS) and to Determine 

the Cases  

Lung cancer is the most common cause of cancer death worldwide. In many 

countries adenocarcinoma is the most histological subtype of the lung carcinoma. 

Invasive adenocarcinoma is a malign epithelial tumor with glandular differentiation,  

mucin production or pneumocyte marker expression. It is mostly seen the ages 

between 50-70 age. Male ratio is more than female. Smoking is an important risc 

factor for lung adenocarcinoma. 

The newly proposed classification isInternational  Association for the study of 

Lung Cancer (IASLC)/America Thoracic Society (ATS/ENS) ınternational 

multidisiplinary.Classification of Lung Adenocarcinoma clearly empharizes the 

prognostic signifiance of histological subtypes in lung adenocarcinoma.This 

classification is defined as 7. version. WHO 2015 4.edition edicted this classification 

.In this classification prognostic value of histological subtyping is empharized. 

Fifty one  lung adenocarcionoma resection specimens were included to the 

study which diagnosed between 2007 -2011 in the pathology department of the 

medical faculty of Mersin University. The architectural patterns of the cases were 

classified according to the WHO 2004 classification were retrospectively classified 

according to IASCL-2011. The patern correliation two classification was observed. 

The acinary predominant subtype was the most lymph node metastases patern  

in both classifications, but value was not significant.  It was significant assosiation 

between aciner predominant adenocarcinoma and nuclear features. The new aung 

adenocarcinoma classification is more valuable for prognos. 

Keywords: Lung adenocarcinoma, classification, nuclear grade 
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GİRİŞ ve AMAÇ 

Akciğer kanseri, kanser ölümlerinde birinci sırada yer alır1. Birçok ülkede 

akciğer kanserlerinin en sık histolojik alt tipi adenokarsinomdur2. Diğer akciğer 

tümörleri arasında skuamöz hücreli karsinom, nöroendokrin tümörler, büyük hücreli 

karsinom, pleomorfik karsinom, iğsi hücreli karsinom, dev hücreli karsinom, 

pulmoner blastom, tükrük bezi tipi tümörler, diğer veya sınıflandırılamayan 

karsinomlar yanı sıra mezenkimal tümörler ve lenfohistiositik tümörler yer 

almaktadır. 

Sigara akciğer kanserine neden olan en önemli faktördür2,3.  Akciğer kanserli 

hastaların %85’ i sigara içen ya da içmiş kişilerdir. Sigara içenlerin %20’ sinde 

akciğer kanseri gelişmektedir4. 

Akciğer kanser vakalarının %80 ile %85’ ini küçük hücreli dışı akciğer 

karsinomu (KHDAK) oluşturmaktadır. Tanı esnasında hastaların 2/3’ ü ileri evredir. 

Cerrahi tekniklerdeki ilerlemelere, yeni kemoterapötiik ilaçlara, sınıflama ve 

evrelemelerdeki yapılan düzenlemelere rağmen 5 yıllık sağkalım 1974-76’ lı yıllarda 

yaklaşık olarak %12 civarındayken, günümüzde ancak %15 düzeylerine ulaşabilmiş 

olup, ileri evre hastalarda ise bu oran %10’un altındadır5,6 . 

Akciğer adenokarsinomlarının yeniden sınıflandırılmasının birçok sebebi 

vardır.  Tümör; patoloji, moleküler, klinik, radyoloji ve cerrahi olmak üzere birçok 

yönden çok heterojendir. Son dekadda  özellikle epidermal growth factor receptor 

(EGFR) mutasyonlarının keşfi ile moleküler yöntemler başta olmak üzere tüm bu 

alanlarda birçok ilerleme kaydedilmiştir. Dünya sağlık örgütü (DSÖ=WHO) 2004 ve 

Noguchi sınıflandırmaları mikst histolojik tipleri iyi sınıflandırmamaktadır. Bu 

sınıflamalara gore tüm akciğer adenokarsinom rezeksiyonlarının çoğu akciğer 

adenokarsinomu mikst tip olarak sınıflandırılmaktaydı. Bu sınıflamalarda düşük ve 

yüksek dereceli tümörlerin aynı kategoride bulunması ancak prognoz ve yaşam 

sürelerinin farkli olmasından dolayı yeni  gelişmeler ışığında prognoz ile ilişkili yeni 

bir histolojik kategorizasyon ve sınıflandırmaya ihtiyaç duyuldu. Bu nedenle 

onkologlar, radyologlar, patologlar, göğüs cerrahları, göğüs hastalıkları uzmanları ve 

moleküler biyologlar birleşerek  ‘International Assosiation for the Study of Lung 
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Cancer (IASLC)/American Thoracic Society (ATS)/European Respiratory Society 

(ERS) ‘adı altında yeni bir sınıflandırma oluşturdular. Bu sınıflamada  akciğer 

adenokarinomlarında histolojik subtiplerin belirgin prognostik önemi net bir şekilde 

vurgulanmaktadır. Nükleer yapıların dereceleme sisteminin yararları ise meme, 

böbrek, mesane gibi diğer kanserlerde daha önce yayınlanmıştır. Akciğer 

kanserinde daha önceki çalışmalar nükleer özelliklerin prognostik önemini göstermiş 

olmasına rağmen klinik prognostik dereceleme sistemi henüz yayınlanmamıştır ve 

yeni sınıflamada da nükleer özelliklerin yeri sınırlıdır3. Bu çalışmada amaç; daha 

önce tanı almış akciğer adenokarsinomlarını, Uluslararası Akciğer 

adenokarsinomları çalışma grubunun oluşturduğu, 2011’de yayımlanan yeni 

sınıflamaya göre yeniden sınıflandırmak, eski ve yeni sınıflama arasındaki uyum ve 

farklılıkları gözden geçirmek, tümörü oluşturan hücrelerin nükleer özelliklerini, lenf 

nodülü metastazlarını, plevra, lenfovasküler / perinöral invazyon durumu ve tümör 

boyutları arasındaki ilişkileri araştırarak, olguları gözden geçirmektir.  

  



  

9 
 

GENEL BİLGİLER 

 

Akciğer 

Embryoloji 

Alt solunum sistemi, dördüncü haftanın ortalarında primordial farinksin 

zeminindeki laringotrakeal oluktan gelişmeye başlar. Oluk derinleşerek bir 

laringotrakeal divertikülü oluşturur. Bu divertikül de, trakeözefageal katlantılar ile ön 

barsaktan ayrılarak trakeözefageal septumu meydana getirir. Bu bölme özofagus ve 

laringotrakeal tüpün oluşumu ile sonuçlanır. Alt solunum organlarının epitelini ve 

trakebronkiyal salgı bezlerini laringotrakeal tüpün endodermi oluşturur. Bu organların 

bağ dokusunu, kıkırdak, kas, kan ve lenf damarlarını tüpü çevreleyen splanknik 

mezenkim oluşturur. Dördüncü haftada laringotrakeal tüpün distal ucunda bir akciğer 

tomurcuğu gelişerek beşinci haftanın başlarında iki bronşial tomurcuğa bölünür. 

Bronşial tomurcuklar büyüyerek birer “primer” veya “ana bronş” u oluşturur. Her bir 

primer bronştan da sekonder bronşları oluşturmak üzere iki yeni bronş tomurcuğu 

meydana gelir. Sağ alt sekonder bronş iki bronşa ayrılır. Bronşlar dallanmaya devam 

ederek “segmental bronşları” oluşturur. Her bir segmental bronş, kendisini 

çevreleyen mezenkimle birlikte bronkopulmoner segmentin başlangıç halini 

oluşturur. Onyedi sıra boyunca dallanma işlemi devam ederek, doğumdan sonra 

dallanma 24 sıra oluncaya dek ek hava yolları oluşur.  

Akciğer gelişimi fetal 5. haftada başlar ve doğuma kadar devam eder. Dört 

evreye bölünür. Psödoglandüler evre (5-17. haftalar arası) bronşlar ve terminal 

bronşiyollerin oluşumunu kapsar. Kanaliküler evrede (16-25. haftalar arası) 

bronşların ve terminal bronşiyollerin lümenleri büyür, respiratuvar bronşiyoller ve 

alveoler kanallar gelişerek akciğer dokusu yüksek oranda damarlı hale gelir. 

Terminal kese evresi (24. haftadan doğuma kadar) alveolar kanallardan terminal 

keselerin  (primordial alveoller) oluşumunu içerir. Başlangıçta kübik epitel ile kaplı 

olan terminal keseler yirmialtıncı hafta civarında epitelin incelmesi ile yassı epitele 

dönüşür. Geç fetal dönemden akciğerlerin olgunlaştığı sekizinci yaşa kadar süren 

“alveolar evre” ise akciğer gelişiminin son evresidir. Bu evrede respiratuar 

bronşiyollerin ve ilkel alveollerin sayısı artar.  
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Karakteristik olgun alveoller, doğumdan önce mevcut değildir. Altıncı ayın 

sonunda, endotelyal ve yassı alveoler epitelyum hücrelerine ek olarak, başka bir 

hücre tipi daha ortaya çıkar. Bu hücreler, alveol yüzey geriliminin düşmesini 

sağlayan fosfolipidden zengin bir sıvı olan sürfaktanı üreten tip II alveol epitelyum 

hücreleridir 7. 

Doğumdan önce akciğerler, içinde yüksek konsantrasyonda klor, biraz 

protein, bronşial bezlerden gelen bir miktar mukus ve tip II alveol epitel 

hücrelerinden gelen sürfaktan bulunan bir sıvı ile doludur. Bu sıvıdaki sürfaktan 

miktarı, özellikle doğumdan önceki son 2 haftada artar7. 

Anatomi 

Akciğerler toraks boşluğu içinde yerleşmiş, inspirasyon havası ile kan 

arasındaki gaz değişiminin yapıldığı asıl solunum organlarıdır. Mediastinum ile 

birbirinden ayrılmış iki akciğer vardır. Sağ akciğer yaklaşık 625 gram, sol akciğer 

yaklaşık 565 gr ağırlıktadır. Akciğerler hilus pulmonalis dışında tamamen visseral 

plevra ile sarılmışlardır ve her bir akciğer hareket edebildiği bir plevra boşluğu içine 

yerleşmiştir. Akciğerler koni şeklindedir. Apeks, basis, üç kenar ve iki yüz içerirler. 

Apeks pulmonalis: 1. kostal kıkırdaktan 3-4 cm yukarı, boyun köküne doğru yükselir 

ve bu bölümünü plevra servikalis örter. Apeksin komşulukları plevra aracılığı iledir. 

Ön yüzü; subklaviyan arter, arka yüzü; ganglion servikalis inferior, 1. torakal sinirin 

ventral ramusu ve superior interkostal arter, dış yüzü; skalenius medius kası, iç 

yüzü; sağda trunkus brakiosefhalikus ve brakhiosefhalik ven ve trakea, solda sol 

subklaviyan arter ve sol brakhiosefhalik ven ile komşudur. Basis pulmonalis: 

Akciğerlerin alt yüzleri karaciğerden dolayı sağda daha fazla olmak üzere konkavdır 

ve diyafragmanın üstüne otururlar. Kostal yüz: Toraks boşluğu duvarlarının iç 

yüzüne uyan bir konveksitesi vardır. İç yüz: Arkada vertebral ve önde mediastinal 

olmak üzere iki kısımdan oluşur. Mediastinal yüzün ortasında, içinde kalbin yer aldığı 

impressio kardiaka denilen çukur bulunur. Bunun üst arka kısmında ise, radiks 

pulmonalisin yer aldığı hilus vardır. Mediastinal plevranın radiks pulmonalisi 

sardıktan sonra, iki akciğer arasında enine olarak diyafragmaya doğru sarkan bu 

uzantılarına ligamentum pulmonale denir. Bu oluşumlar dışında, mediastinal yüzde 

her iki akciğerde farklı olmak üzere bazı çukur ve izler vardır. Alt kenar, Tabanı 

kostal yüzden ayıran keskin bir kenardır. Alt kenarlar recessus kostodiafragmatikus 



  

11 
 

içine girerler. Resessusun kostal kenarından 10 cm. yukardadır. Ön kenar, en keskin 

kenarlardır. Solda, kalbin ön yüzünde geniş bir çentik bırakır. Kalbin matite alanının 

bulunduğu bu çentiğe insisura kardiaka denir. Akciğerler radiks pulmonalise kadar 

giden derin fissurlarla loblara ayrılmıştır. Visseral plevra fissurların dibine kadar 

uzanarak, lobları birbirinden ayırmaktadır  (Şekil 1) 8, 13. 

Her bir akciğere pulmoner arterler ile kalpten venöz kan gelir. Arterialize kanı 

kalbe götüren ise iki adet olan pulmoner venlerdir. İyi oksijenlenmiş kanı 

akciğerlerden kalbin sol atrium’una taşırlar. Akciğerler ve visseral plevranın sinirleri 

radiks pulmonalis’in ön ve arka bölümünde yerleşmiş pleksus pulmonalis’lerden gelir. 

Bu sinir ağları vagal sinirden (X.) gelen parasempatik lifleri ve trunkus sempatikustan 

gelen sempatik lifleri içerir9.  

 

 

Şekil 1: Akciğerin anatomik yapısı 

 

Histoloji 

Havayolları trakeadan respiratuar bronşiyole kadar yaklaşık 20 kez fissurlarla 

dallanma gösterir. Havayolları, duvarında kas ve döşeyici epitel bulunan tübüler 

yapılar şeklindedir. Bronşlar, çapı 1 mm’ den büyük, duvarında kıkırdak bulunan 

hava yollarıdır. Kıkırdak, bronşların kollabe olmasını önler. Bronşiyoller ise 1 mm’ 
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den küçük hava yollarıdır ve duvarında kıkırdak bulunmaz. Terminal bronşiyoller, 

respiratuvar olmayan bronşiyollerdir, respiratuvar bronşiyollerin proksimalinde yer 

alırlar. Respiratuvar bronşiyoller alveol kesecikleri ile devam ederler. Hava yollarını 

döşeyen hücreler şunlardır; bazal hücreler, Kulchitsky’s hücreleri, silyalı hücreler, 

seröz hücreler, Klara hücreleri, goblet hücreleri, intermediate hücreler ve fırçamsı 

hücreler. Terminal bronşiyole yaklaştıkça, goblet hücreleri ve silyalı hücrelerin sayısı 

azalır, Klara hücreleri ise artar. Mukoza daha az kolumnar, daha küboidal bir 

görünüm kazanır. Klara hücrelerinin sekretuvar fonksiyonları vardır, bronşiyoler 

hasardan sonra progenitör hücre gibi hareket ederler. Kulchitsky’s hücreleri, 

nöroendokrin sistemin bir parçasıdır, daha çok dallanma alanlarında görülür. 

Submukozal bezler, seröz ve muköz hücrelerden oluşup, geniş bronşlarda 

bulunurlar. Geniş hava yollarının duvarlarında, ganglia, sinir ve bronşiyal arterler 

bulunur. Lambert’s kanalları, bronşiyoller ve komşu alveoler  parankim arasında ilişki 

sağlar. Histolojik kesitlerde nadiren görülür. Akciğer lobülleri makroskobik olarak 

gözle görülebilir ve akciğerin küçük anatomik subünitleridir. Bağ dokusundan oluşan 

interlobüler septalarla ayrılır. Lobüllerin çapı yaklaşık 2 cm kadardır.  

Bir akciğer lobülü 3-5 asinusdan oluşur. Terminal bronşiyollerin distali asinus 

olarak adlandırılır. Asinuslar; respiratuvar bronşiyol, alveoler kanal ve alveoler 

keseciklerden oluşur. Akciğerin fonksiyonel subünitleri olan asinuslar, gaz 

alışverişinin yapıldığı yerlerdir (Şekil 2)13. Alveoller, skuamöz (tip 1 pnömosit) ve 

küboidal (tip 2 veya granüler pnömosit) epitelyal hücreler ile döşeli olup, gaz 

alışverişi tip 1 hücrelerin sitoplazmasında gerçekleşir. Tip 2 hücreler, tip 1 hücreler 

için progenitördür, sürfaktan üretir ve travmadan sonra sayıları artar. Makrofajlar 

alveol yüzeyinde sıklıkla görülür. Alveoler duvar (septa); kapiller damar endoteli, 

bazal membran ve çevre interstisiyel alan ile alveoler epitel ve alveoler 

makrofajlardan oluşur. Alveoler duvarda çok sayıda Kohn porları bulunur. İnterstisyel 

alan, kollajen, elastik lifler, mezenkimal hücreler ve birkaç inflamatuvar hücre içerir. 

Yetişkinlerde bu alan normalde belirgin değildir. Çocuklarda interstisyel genişleme 

ve artmış sellülarite normal histolojik bulgudur. 
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Şekil 2: Akciğer lobülünün histolojik yapısı 

 

 

Fizyoloji 

Solunumun asıl amacı, dokulara oksijen sağlayıp, karbondioksiti dokulardan 

almaktır. Solunum dört bölümde incelenebilir. 1) “Pulmoner ventilasyon”; atmosfer ve 

alveoller arasında hava alışverişidir. 2) “Difüzyon”; alveol ve kan arasında oksijen ve 

karbondioksit değişimidir. 3) “Transport”; oksijen ve karbondioksitin kan ve vücut 

sıvıları ile dokulara taşınmasıdır. 4) “Solunumun düzenlenmesi”dir14. 

Ventilasyon: Ventilasyon kapasitesi akciğer volümlerine, akıma karşı 

havayolları direncine, göğüs duvarı ve akciğerlerin kompliyansına bağlıdır. Akım 

olmadığı zaman, ağız basıncı ve alveolar basınç eşittir. İnspirasyon sırasında, 

diyafragma aşağıya inerek, toraks genişler, böylece göğüs kafesi volümü ve 

akciğerlerin volümü artar. Ekspirasyon ise pasif bir olay olup, göğüs duvarı ve 

akciğerlerin elastik geri dönüşüne bağlıdır. Plevral boşluk basıncı negatiftir ve 

inspirasyon sırasında akciğerlerin genişlemesine neden olur. İntraplevral basınç, 

apeksten tabana doğru artar. Bu fark bölgesel ventilasyon ve perfüzyon üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Pulmoner perfüzyon ise, dik pozisyonda tabandan tepeye 

doğru artar. Alveol epitelindeki tip 2 pnömositlerden salgılanan sürfaktan alveol 

yüzeyini örten sıvının yüzey gerilimini azaltır. Alveollerin çapları küçüldükçe yüzey 
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geriliminin kollabe edici etkisi artar. Alveolar çap küçüldükçe, alveolü genişlemiş 

durumda tutmak için gereken basınç artar. Sürfaktan, alveolleri stabilize edici etkisi 

ile, alveoller küçüldükçe, yüzeydeki sürfaktan yoğunluğu artarak, yüzey gerilimini 

azaltır. Alveol genişledikçe yüzeyindeki sürfaktan tabakası incelerek, yüzey gerilimi 

büyür. Bu etki, akciğerlerin heryerinde alveol çapının hemen hemen aynı olmasını 

sağlar. Ayrıca sürfaktanın, alveollerde ödem sıvısı birikimini önleyici rolü vardır.  

Difüzyon: Normal solunumda, inspire edilen hava solunum yollarını 

doldurarak, terminal bronşiyollere kadar iner. Solunan havanın çok küçük bir bölümü  

alveollere ulaşabilir. Alınan hava terminal bronşiyollerden alveollere kadar difüzyon 

ile ulaşır.  

Difüzyon, moleküllerin kinetik hareketleri ile, gaz moleküllerinin hızlı yer 

değiştirmesinden doğar. Gaz moleküllerinin hareket hızları çok yüksek olduğundan, 

terminal bronşiyollerle alveoller arasındaki mesafeyi saniyenin çok kısa bir bölümü 

içinde alırlar. Alveollere gelen hava içindeki oksijenin kana karbondioksitin pulmoner 

kandan alveol içine geçişi de yine difüzyonla olmaktadır. Solunum fizyolojisininde 

oksijen, nitrojen ve karbondioksitten oluşan gaz karışımı söz konusudur. Bu gazların 

her birinin difüzyon hızı, parsiyel basınçları ile doğru orantılıdır. Difüzyon için, 

solunum gazlarının alveollerdeki gaz fazından, pulmoner arterdeki erimiş faza 

geçmeleri gerekir. Her gazın parsiyel basıncı moleküllerini eriyik içine girmeye zorlar. 

Pulmoner sıvılardaki erimiş moleküller de, sıvı ile gaz fazı arasındaki yüzeye 

çarparak alveole geri döner. Oksijen alveolerden pulmoner kana geçerek bütün 

vücuda yayılır. Karbondioksit difüzyonu ile oksijen difüzyonu arasında önemli bir fark 

vardır. Karbondioksitin difüzyon hızı oksijenden 20 kat daha fazladır. Bu yüzden, 

karbondioksitin difüzyonu için gerekli basınç farkı, oksijene göre daha azdır. Bu 

yüzden, karbondioksitin difüzyonu için gerekli basınç farkı, oksijene göre daha azdır. 

Difüzyon hızını etkileyen bazı parametreler vardır; 1) solunum membranının kalınlığı, 

2) membranın yüzeyi, 3) membranın içinde yani, suda gazın difüzyon katsayısı, 4) 

membranın iki yanı arasındaki basınç farkıdır.  

Transport: Alveollerden pulmoner kana difüzyon ile geçen oksijenin % 97’si 

eritrositlerde hemoglobin ile kimyasal bileşik halinde, % 3’ü ise plazmada erimiş 

halde taşınır. Oksijen molekülü gevşek ve reversibl olarak hemoglobinin hem 

kısmına bağlanır. Pulmoner kapillerde, yüksek oksijen basıncında oksijen 
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hemoglobine bağlanır. Doku kapillerinde ise, oksijen basıncı düşük olduğundan 

oksijen hemoglobinden ayrılır. Bu olay, oksijenin akciğerlerden dokuya taşınmasının 

temelini oluşturur. Doku hücrelerinde oksijen çeşitli maddelerle reaksiyona girerek 

büyük miktarda karbondioksit oluşturur. Karbondioksitin doku hücrelerinden 

difüzyonu gaz halinde olur. Kana geçen karbondioksit, kimyasal maddelerle 

birleşerek taşınır. Bu, karbondioksit taşınmasını 15-20 kat artırır. Karbondioksitin 

küçük bir kısmı ise erimiş halde taşınır. Karbondioksit, kanda karbonik anhidraz 

enzimi etkisi ile su ile reaksiyona girerek karbonik asit oluşturur. Bu olay, 

eritrositlerde saniyenin çok kısa bir bölümünde oluşarak dengeye ulaşır. Karbonik 

asit, kısa süre içerisinde hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrışır. Hidrojen 

iyonlarının büyük bir bölümü eritrositrositlerde hemoglobin ile birleşir. Eritrosit 

membranındaki özel bir taşıyıcı protein yardımı ile, klor iyonları eritrosite, bikarbonat 

iyonları da plazmaya geçer Bu reaksiyon karbondioksit taşınmasında en önemli rolü 

oluşturur. Karbondioksit, hemoglobin ile de direk reaksiyona girerek 

karbaminohemoglobin bileşiğini oluşturur. Bu reaksiyon zayıf bağlarla gelişen 

reversibl bir reaksiyondur. Karbondioksit bu yüzden, parsiyel basıncının daha düşük 

olduğu alveollerde serbestlenir. Karbondioksitin çok küçük bir miktarı, aynı şekilde 

plazma proteinleri ile de birleşir.  

Solunum regülasyonu: Alveolar ventilasyon hızı, sinir sistemi tarafından 

vücudun ihtiyaçlarına göre ayarlanır. Solunum merkezi, medulla oblangata ve 

ponsda dağınık ve iki taraflı olarak yerleşim gösteren nöron gruplarından oluşur. Bu 

merkez 3 büyük alandan oluşur; dorsal solunum grubu, ventral solunum grubu ve 

pnömotaksik merkezdir. Solunumun denetlenmesinde esas rolü dorsal solunum 

grubu nöronları oynar15. 

 

Akciğer Kanseri 

Epidemiyoloji 

Akciğer kanseri günümüzde en yaygın görülen kanserdir ve batı ülkelerinde 

20. yüzyıl boyunca insidansı giderek artmıştır16.  Uluslararası kanser araştırma 

kurumunun (IARC) 2010 yılı raporlarına göre, akciğer kanseri dünya genelinde en sık 

tanı alan ve en sık ölüme neden olan kanser türüdür17. IARC raporunda mortalite 

oranları; Dünyadaki 7,6 milyon kanser ölümünün %18,2’sinden (1,4 milyon kanser 
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olgusu) akciğer kanseri sorumludur17. Sağlık bakanlığı verilerine göre ülkemizde 

akciğer kanseri görülme sıklığı erkeklerde yüzbinde 74,2 iken kadınlarda yüzbinde 

9,3 tür18. Çoğunlukla 50-70 yaşları arasında görülmektedir16. E:K oranı 2,7’dir. 

Kadınlarda da insidansı giderek artmaktadır. Yüksek gelirli ülkelerde (örn. ABD) 

kadın-erkek insidansı gittikçe birbirine yaklaşmaktadır1. Görülme sıklığı kadınlarda 

meme, erkeklerde prostat kanserinden sonra ikinci sıradadır19,20. Her yıl dünyada 

yaklaşık 1 milyon erkek, 400 bin kadın akciğer kanserine yakalanmakta, 1.2 milyon 

insan bu sebepten yaşamını kaybetmektedir. Bu sayı kansere bağlı ölümlerin 

%17’sine denk gelmektedir. Kalın barsak, meme ve prostat kanseri nedeniyle 

yaşamını yitirenlerin toplamından daha fazla kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını 

kaybetmektedir21. 

2011 yılında IASLC/ATS/ERS tarafından akciğer adenokarsinomları yeniden 

sınıflandırılmıştır. Bu yeni sınıflama uniform bir terminoloji ve tanısal kriterler 

sağlamak amacıyla gerekliydi. Bu sınıflama onkoloji, patoloji, radyoloji, moleküler 

biyoloji ve göğüs cerrahisi uzmanlarından oluşan uluslararası bir panel ile geliştirildi. 

Yeni sınıflama ile terminoloji ve kriterlerin tanımlanması patolog yanı sıra klinik ve 

biyolojik olarak da multidisipliner bir panel ile sağlandı22.  EGFR başta olmak üzere 

yapılan moleküler çalışmalar ile tedaviye yönelik yaklaşımda tiplendirmenin önemi 

artmıştır. Özellikle mikst tipte adenokarsinom tanısının eski sınıflamadaki yerinin 

geniş olması tedaviye yönelik yaklaşımda zorluğa neden olmakta idi. Eski 

sınıflamadaki bir sorun da Brokoalveolar karsinom (BAK) tipinin soliter küçük 

noninvaziv akciğer adenokarsinomundan mikst tip invaziv adenokarsinomuna kadar 

geniş bir tanı spektrumuna sahip olması idi23. 

Yeni sınıflamadaki major değişiklikler; (1) Adenokarsinoma in situ (AIS)’ nun 

atipik adenomatoz hiperplazi ile birlikte preinvaziv lezyonlara eklenmesi (2) MIA 

eklenmesi (3) Birden fazla %5 ve üzeri oranda invazıv patern bulunan vakalarda 

invaziv adenokarsinom tipinin predominant subtipe göre verilmesi (4) Daha önce 

BAK olarak sınıflandırılan, noninvaziv komponent içeren invaziv adenokarsinomlarda 

lepidik teriminin kullanılması (5) Mikst subtipinin kullanılmaması (6) AIS veya MIA 

kriterlerini taşıyan vakalar dışında eski sınıflamaya göre müsinöz BAK tanısı alan 

akciğer adenokarsinomların  ‘invaziv müsinöz adenokarsinom’ olarak 

sınıflandırılması (7) Berrak hücreli ve taşlı yüzük hücreli adenokarsinomların yerine 
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bunlardan biri mevcutsa sitolojik yapı olarak belirtmek (8) Müsinöz kistadenomun 

artık kullanılmaması, bu antitenin kolloid adenokarsinom kategorisi altında 

değerlendirilmesi22.   

 

Etiyoloji 

Sigara:  Sigara akciğer kanserini tetikleyen en önemli faktördür. Sigara 

içimine kronik maruz kalmanın, akciğer kanseri olgularının %90’ından sorumlu 

olduğu düşünülmektedir. Sigara içiminin süresi ve yoğunluğu akciğer kanseri riski ile 

doğrudan ilişkilidir. Sigaranın, akciğer kanseri riskini, sigara içmeyenlere oranla 20 

kat arttırdığı düşünülmektedir . Risk, kullanılan sigara sayısı ve kullanım süresine 

göre farklılık göstermektedir. Sigara bırakıldıktan sonra akciğer kanseri riski, 15 yılda 

içmeyen kişilere yakın bir düzeye inmektedir24.  Sigarada yaklasık 40,000 tane 

kimyasal madde tanımlanmış, bunların 60’ tan fazlası karsinojen olarak tespit 

edilmiştir. En güçlü karsinojenler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), N-

nitrozaminler, aromatik aminler ve heterosiklikaminlerdir25.  Sigara dumanının 

karsinojenik etkisi, karsinojenlerin DNA’ya ulaşmasına, DNA’da hatalı kodlama ve 

mutasyon oluşturmasına bağlıdır26,27.  Skuamöz hücreli kanserlerin %90’ı ve küçük 

hücreli kanserlerin büyük bir kısmında sigara çok önemli bir faktör iken; 

adenokarsinomlarda bu oran %40 kadardır2.  Toplum içinde ayrıca akciğer kanseri 

sigara içmeyenlerde de kendini gösterebilir. Tüm akciğer kanserlerinin %15’i hiç 

sigara içmemiş kişilerde de görulebilmesine rağmen, sigara bu kanser türünün 

sebebi olarak %90’dan daha fazla bir oranda sorumlu olarak gösterilmektedir. 

Akciğer kanserinin en önemli sebebinin sigara içiciliği olduğu kanıtlanmıştır28.   

Çevresel Etki: Akciğer kanseri riski ve hava kirliliği arasında, pek çok 

çalışmanın sonuçunda zayıf bir ilişki saptanmıştır29.  Doll ve Peto 1981 yılında 

yayımladıkları bir makalede hava kirliliğini, tüm akciğer kanseri olgularının % 1-

2’sinden sorumlu tutmuşlardır. Hava kirliliğinin yanı sıra, fazla miktarda biriken radon 

gazı ve yüksek oranda radyasyona maruz kalma akciğer kanserine sebebiyet veren 

çevresel etkenler arasındadır29.  

Mesleki Maruziyet: Birçok meslek grubunda, farklı maddelere (asbest, eter, 

radon, polisiklikaromatik hidrokarbonlar, krom, nikel, inorganik arsenik bileşikleri gibi) 
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maruziyet sonrası akciğer kanseri riskinin arttığı belirtilmiştir. Tüm akciğer kanserli 

olguların % 9-15’ inden mesleki karsinojenler sorumlu tutulmuştur30,31.  Bilinen 

karsinojenlerin listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo1) . 

Tablo 1:  Akciğer kanseri ile ilişkili mesleki maruziyete yol açan maddeler 

Karsinojen  Risk oranı  İlgili meslek 

Asbest   
Madenciler, çimento, tekstil, 
izolasyon, tersane 

Uranyum   Uranyum maddeleri 

Kömür kurumu, katran 2-6 Havagazı işçileri, asfalt, madenciler 

Hardal gazı 2-36 Hardal gazı işçileri 

Vinil klorür 4 Plastik sanayi işçileri 

Arsenik  3-8 
Maden ve kaynak işçisi, böcek 
öldürücüler, Petro-kimya işçileri  

Krom  3-40 
Çamaşır suyu üretimi, cam-seramik, 
itfaiyeciler 

 

Diyet: Değiştirilebilir risk faktörleri içinde diyetin rolü üzerine yoğun 

araştırmalar yapılmıştır. Meyve ve sebzelerde antioksidanlar ve mikroelementler 

yoğun olarak bulunmaktadır. Diyetteki yüksek antioksidan içeriğinin oksidatif DNA 

hasarını azaltacağı ve böylece kansere karşı koruyucu olabileceği düşünülmüştür. 

Yapılan çalışmalarda akciğer kanseri ile beta karoten arasında güçlü bir ilişki olduğu, 

vitamin C ile ise zayıf olmakla birlikte yine de koruyucu ilişki bulunduğu 

gösterilmiştir29.   İnsanlarla yapılan çalışmalarda betakaroten / retinol den zengin 

diyet alan kişilerde akciğer kanseri riskinin %40 oranında azaldığı tespit edilmiştir30.  

Sigara içimi direkt olarak diyetsel faktörlerin konsantrasyonunu etkileyebilmektedir. 

Sigara içenlerde antioksidan konsantrasyonları düşük olma eğilimindedir29.  

Geçirilmiş Akciğer Hastalıkları: Daha önceden geçirilmiş hastalıkların 

(astım, tüberküloz, kronik bronşit, amfizem ve obstrüktif akciğer hastalıkları gibi) 

akciğer kanseri riskini arttırdığını gösteren çalışmalar vardır32.  Kronik obstrüktif 

akciğer hastalığında, tekrarlayan akciğer inflamasyonu ve akciğerdeki skar 

dokularında (örneğin tüberküloza bağlı) kanser gelişimi artmaktadır. Baş-boyun 

kanseri olan kişilerde akciğer kanseri daha sık görülmektedir. Bu durum, kanserojen 

faktörün tüm epitel yüzeyine etki yapmasına bağlıdır33.   
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Aile öyküsü: Akciğer kanserli hastaların akrabalarında hem sigara içen, hem 

de içmeyen kişilerde akciğer kanseri riskinin 2,4 kat arttığı bildilmektedir. Artmış 

ailesel riskin yaş, cinsiyet, mesleksel maruziyet ve sigara içiciliğinden bağımsız 

olduğu, akciğer kanserine predispozisyon yaratan nadir bir otozomal genin 

mendelyen kodominant kalıtımı ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir33.   

Genetik faktörler: Akciğer kanseri üzerinde genetik faktörlerin etkili olduğu 

uzun süredir bilinmektedir. Vaka kontrol ve kohort çalışmalarında ailesel kümelenme 

gösterilmiştir34.  Birinci derece akrabalar arasında kanser hastalığı bulunanlarda 

akciğer kanseri oluşma riski 2.4 kat artmış olarak gözlenmiştir33.  Karsinojenleri 

içeren toksik ajanların metabolizmasında rol oynayan enzimlere ait polimorfizm ve 

mutasyonların kanser gelişimine yatkınlık oluşturduğu yönünde yayınlar da son 

zamanlarda literatürde yer almaktadır. Karsinojenleri içeren toksik ajanların 

metabolizması genellikle iki fazda ilerlemektedir. Faz 1’de sitokrom P450 

enzimlerinden CYP2D6, CYP1A1 ve CYP2E1 yer alır. CYP1A1 için iki spesifik 

polimorfizm gösterilmiştir. Glutatyon Stransferazfaz 2 enzimidir. Polisiklik aromatik 

hidrokarbonların detoksifikasyonunu sağlar. Glutatyon S-transferazın izoenzimi M1 

(GSTM1), benzo(a)pireni inaktive etmektedir. GSTM1 geni olmayanlarda akciğer 

kanser riski yüksek olarak saptanmıştır. Onkogenler, tümör süpresör genler ve DNA 

tamir kapasitesi, sigara içenlerde yatkınlığı belirlemedeki diğer etkenlerdir. Tümör 

baskılayıcı bir gen olan p53’ün mutasyonları, küçük hücreli akciğer kanserinde 

(KHAK) % 90’dan fazla, küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) ise % 

50’den fazla görülmektedir35.  

Akciğer kanseri patogenezine katkıda bulunan genetik değişiklikler aşağıda 

verildiği şekilde özetlenebilir; 

1. Kromozom sayısında ortaya çıkan değişiklikler 

2. Kromozom yapısında ortaya çıkan değişiklikler 

3. Allelik değişim veya heterozigozite kaybı 

4. Nokta mutasyonları, amplifikasyonlar ve delesyonlar 

İlk üç değişiklik genomik düzeyde olmakla birlikte sonuncusu protein kodlama 

düzeyindedir36.   
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Akciğer kanserinde çok çeşitli kromozomal anomaliler gözlenmektedir. En 

yaygın görülenleri; 1p, 1q, 2p, 3p, 5q, 6p,  7q, 8p, 8q, 9p, 9q, 11q, 13p, 14p, 15p, 

18q, 21q ve Xq kromozomlarını içeren kayıplar iken, 1q, 3q, 8q, 15q kromozomlarının 

ve 11q13 bölgesinin kazanımlarını içeren anomalilerdir37.  Nokta mutasyonları, DNA’ 

daki bir tek ya da bitişik birkaç baz çiftindeki değişiklikleri tanımlamaktadır. Bu 

mutasyonlar baz değişiklikleri ve baz eklenmeleri (insersiyon) ya da baz eksilmeleri 

(delesyon) olarak ikiye ayrılmaktadır38.  Proto-onkogenlerin önemli bir temsilcisi olan 

RAS (rat sarkom virusü)  gen ailesi akciğer kanserinin alt tiplerinde görülmektedir. 

Proto-onkogenlerin mutant aktif formları onkogen olarak tanımlanmaktadır38.  

Dominant bir onkogen olan RAS, sinyal iletisinde ve hücre çoğalmasında önemli bir 

rol oynamaktadır. RAS, büyümeyi teşvik eden sinyaller varlığında aktive edilir ve bu 

sayede MAPK (mitojenle aktive olan kinaz) kaskadı başlatılır. RAS genleri (k-ras, h-

ras, n-ras) üç farklı guanozin trifosfat (GTP) bağlayıcı protein kodlamaktadırlar. GTP’ 

nin guanozin difosfata (GDP) hidroliz olması RAS büyüme başlatıcı sinyalini inaktive 

etmektedir. Onkojenik RAS mutasyonlarının varlığında (çoğunlukla KRAS genindeki 

nokta mutasyonlardır), GTP molekülü GDP’ ye hidroliz edilemez ve büyümeye teşvik 

edici olan RAS-GTP aktif formunun oluşmasıyla sonuçlanır. RAS mutasyonlarına 

KHAK’de nadiren rastlanmaktadır fakat KHDAK’ nin %15-20’sinde bu mutasyonlar 

mevcuttur. Bu mutasyonların %70’i sigara dumanı kökenli benzopiren dietiloksit 

(BPDE) ve nitrözamin gibi DNA’ ya kovalent bağlanan mutajenlerden kaynaklanan G-

T baz değişimleridir. Bu durum KRAS mutasyonları ve sigara kullanımı arasındaki 

bağlantıya açıklık getirmektedir. Hem erken hem de geç fazdaki KHDAK’ lerinde 

KRAS mutasyonları kötü prognozla birlikte karşımıza çıkmaktadır39. Gen 

amplifikasyonu, genomik DNA’ nın normalden fazla replike olması sebebiyle ortaya 

çıkar ve genellikle homojen olarak boya alan bölgelere veya double-minute 

kromozomlar (DM) olarak ifade edilen karyotipik bozukluklara sebep olur. 

Amplifikasyon hücre büyümesi için seçici bir avantaj sağlayarak genlerin 

ekspresyonunun artmasına yol açar. Gen amplifikasyonu, bir hücrede onkogen 

kopya sayısını birkaç kattan birkaç yüz kata kadar arttırabilir. Bu durum ise karşılık 

gelen onkoproteinin çok miktarda üretilmesi ile sonuçlanır. Bu değişimler tümörlerin 

yaklaşık olarak %10’unda genellikle erken dönemden çok, geç dönemde ortaya 

çıkarlar40.  Son yıllarda kanserin etyolojisine ve tedavisine yönelik çalışmalarda en 
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çok araştırılan konulardan biri epidermal büyüme faktörü reseptörleri ve ara yolağıdır. 

Çalışmamızda değerlendirdiğimiz bu yolakta yer alan EGFR, HER2 ve c-MET genleri 

ile ilgili bilgi daha sonraki bölümlerde verilmiştir. 

Klinik  

Akciğer kanserinde en sık görülen semptomlar; öksürük, kilo kaybı, göğüs 

ağrısı ve dispnedir. Ayrıca, tümör yayılımına bağlı lokal etkiler görülebilir. Bunlar; 

pnömoni, abse, plevral efüzyon, disfaji, diyafragma paralizisi, kostalarda 

destrüksiyon, süperior vena kava sendromu, Horner sendromu, perikardit ve 

perikardial tamponatdır. Bütün tiplerin sigara içimi ile ilişkisi vardır. Skuamöz hücreli 

karsinom ve küçük hücreli karsinom ile sigara arasındaki ilişki daha kuvvetlidir. 

Kadınlarda ve sigara içmeyenlerde ise en sık görülen tip adenokarsinomdur. Akciğer 

kanserleri, agresif davranış gösteren, lokal invazyon ve metastaz yapabilen 

tümörlerdir. Küçük hücreli akciğer karsinomu (KHAK) en sık metastaz yapan tiptir. 

Başta karaciğer, adrenaller, beyin ve kemik olmak üzere hemen her organa 

metastaz yapabilirler.  

KHAK başta olmak üzere bütün tipler, sentez ettikleri biyoaktif maddeler ile 

paraneoplastik sendroma neden olabilirler. Bunlar arasında hiponatremi, Cushing 

sendromu, hiperkalsemi, hipokalsemi, jinekomasti ve karsinoid sendrom sayılabilir. 

Bunlara ek olarak, bazı sistemik bulgular karşımıza çıkabilir. Bunlar ise, Lambert-

Eaton myastenik sendromu, periferal nöropati, akantozis nigrikans gibi dermatolojik 

anormallikler, lökomoid reaksiyon ve hipertrofik pulmoner osteoartropatidir41.   

Sınıflama 

Akciğer tümörlerinin patolojik sınıflandırılmasında yakın tarihlere kadar Dünya 

Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2004 sınıflaması kullanılmaktaydı (Tablo 2) 42.  IASCL 

çalışma grubu 2011’ de özellikle akciğer adenokarsinom sınıflamasında birtakım 

değişiklikler öngördü. 2015 yılında yayınlanan WHO 4. edisyonuda bu değişikliklerle 

birlikte yayınlandı. Tüm akciğer kanseri olgularının %80-85 kadarı küçük hücreli dışı 

akciğer karsinomlarıdır43.  Akciğer karsinomlarının 4 majör tipini skuamöz hücreli 

karsinom, adenokarsinom, küçük hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinom 

oluşturur. Akciğer karsinomları klinik olarak metastaz yetenekleri ve terapiye 

verdikleri cevaba göre 2 grupta; yüksek oranda metastatik ve kemoterapiye iyi cevap 

veren KHAK ve daha az metastaz yapan, kemoterapiye daha az cevap veren küçük 
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hücreli dışı akciğer karsinomları (KHDAK) şeklinde incelenir2,44,45.  Küçük hücreli dışı 

akciğer karsinomları ise 3 ana gruba ayrılır; skuamöz hücreli karsinom, 

adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom.  

Küçük hücreli akciğer karsinomları  

Küçük hücreli akciğer karsinomları (KHAK), küçük hücreli dışı akciğer 

karsinomlarından (KHDAK) ayıran belli morfolojik özellikler vardır. KHAK hücresini 

KHDAK hücresinden ayıran asıl özellik; boyut değil, kromatin yapısıdır. KHAK 

hücresinin bir diğer belirgin özelliği de, tümör hücrelerinin kolay zedelenebilmesi 

nedeni ile oluşan ezilme artefaktıdır. Fakat doğru tanı koyabilmek için biyopsi 

örneklerinde, az da olsa iyi korunmuş tümör hücresi aranmalıdır. Bu gibi durumlarda, 

“Lökosit Ortak Antijeni” (LCA) ile immünohistokimyasal boyama; ezilmiş hücrelerin 

doğru değerlendirilmesi için uygulanabilir2. 

Küçük hücreli dışı akciğer karsinomları 

Skuamöz hücreli karsinom: Akciğer karsinomlarının % 25-40’ını oluşturur. 

%90 sigara içenlerde görülür46.  Erkeklerde daha sık rastlanır. Büyük bronşların 

santralinden çıkmaya eğilimlidir44.  Eskiden skuamoz hücreli karsinomların (SCC) 

akciğer santralinde ve adenokarsinomların periferde oluşma eğilimi olduğu 

düşünülürken günümüzde yeni yapılan çalışmaların ışığında her iki tip tümörün de 

benzer lokalizasyonlarda olabileceği ortaya konmuştur47.  Keratinize veya 

nonkeratinize olabilirler1.  Keratinize SCC; keratinizasyon varlığı,  keratin incisi 

formasyonu ve / veya interselüler koprülerin varlığı ile tanınır1.  Lokal hiler lenf 

nodlarına kolay yayılır; fakat toraks dışına diğer tiplerden daha geç yayılır44.  

Skuamöz hücreli karsinom, bronş epitelinde yıllar öncesinde başlayan metaplazi 

veya displaziyi izleyen in-situ karsinomdan sonra ortaya çıkar. Mukozada 1-2 cm 

çapında kalınlaşma ve irregüler nodül şeklinde kabarıklık oluşmaya başlar. Kısa süre 

içerisinde tümör; bronş lümenini kapatacak şekilde bir kitle haline gelir, akciğerin 

diğer kısımlarına invaze olur. Histolojik olarak, keratin incileri ve intersellüler köprüler 

oluşturan iyi diferansiye tip ya da az derecede skuamöz özelliğe sahip andiferansiye 

tip şeklinde görülebilir. Skuamöz hücreli karsinom alt tipleri; keratinize SCC, non-

keratinize SCC, bazaloid SCC, in situ skuamoz hücreli karsinomdur1.  En sık 

kavitasyon gösteren tümördür. Keratinizasyon, özellikle iyi diferansiye tümörlerde 

keratin incileri oluşturacak tarzda görülürken, az diferansiye olanlarda tek hücre 
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keratinizasyonu şeklinde görülebilir ya da görülmeyebilir47.  Skuamöz hücreli 

karsinomlar metastaz yapmadan önce büyük ve bronşları tıkayan bir kitle 

oluşturdukları için diğer tiplerden daha iyi bir pognoza sahiptir44.  

Büyük hücreli karsinom: Yapısal, hücresel ve immunohistokimyasal 

özellikleri küçük hücreli karsinom, skuamoz hücreli karsinom veya adenokarsinoma 

benzemeyen andiferansiye küçük hücreli dışı karsinomdur. Sitolojik diferansiyasyon 

göstermez. Hücreler genellikle anaplastiktir ve büyük veziküler nükleusları vardır. 

Çoğunlukla periferal yerlesimli olup büyük hacimlidirler. Erken fazda metastaz 

görülür; bu nedenle kötü prognoza sahiptir. Tanı konulan hastaların çoğunda beyin 

metastazı vardır ve 5 yıllık yaşam oranı %2-3’dür44.   

Adenokarsinom: Glandüler diferansiasyon, müsin üretimi veya pnömosit 

belirleyici ekspresyonu gösteren malign epitelyal tümördür1. Kadınlarda ve sigara 

içmeyenlerde en yaygın görülen tiptir44.  Genellikle akciğerdeki mukus üreten 

hücrelerden kaynaklanır.  İnvaziv adenokarsinomlar çoğunlukla periferal 

yerleşimlidir. Solid predominant adenokarsinomlarin %33’ ü, mikropapiller 

predominant adenokarsinomlarin % 25’ i ve asiner predominant adenokarsinomlarin 

% 20’ si santral yerleşimlidir1.  Yavaş büyür ve daha küçük kitle oluştururlar. Diğer alt 

tiplere göre daha erken safhada metastaz yaparlar. Tipik olarak tübüler, asiner ya da 

papiller yapılar oluştururlar44.  Yoğun müsin sekresyonu olduğunda mukoid 

görünümdedir44,48.  Solid, gri-beyaz renkli alanlar içerdiğinde pnömoni benzeri bir 

görünüm oluşturabilir44.  Kavitasyon oldukça az görülür. Periferal skar veya bal 

peteği görünümü de sıklıkla karşımıza çıkar. Rezeksiyon sırasında, %77 oranında 

plevral fibrozis şeklinde visseral plevra tutulumu saptanır48.  Akciğerin periferinde 

yerleşip, diffüz olarak plevrayı tutan tümörlere psödomezotelyomatöz karsinom 

denir45,48.  Solid, gri-beyaz renkli psödomezotelyomatöz karsinom tanısı için, akciğer 

alanlarında kitle bulunmaması ve başka bir primerin olmaması şarttır. Mesane, 

böbrek, pankreas, parotis ve prostatdan kaynaklanan tümörler de 

psödomezotelyomatöz görünüm yapabilirler. Psödomezotelyomatöz karsinomların 

%70’ini adenokarsinomlar oluşturur. Mezotelyomadan ayrımı immünohistokimyasal 

boyama ile yapılır45 . 

WHO adenokarsinomları 2004 sınıflamasinda 4 ana gruba ayırmakta (Tablo 

2) ve ayrıca nadir görülen varyantlarını tanımlamaktaydi. Dört ana grup; asiner, 
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papiller, bronkioloalveoler ve solid tip olup, genellikle değişen oranlarda bir arada 

görülmekte ve adenokarsinomların büyük bir kısmını mikst tip oluşturmaktaydı49.  

Adenokarsinomlarda iyi tanımlanmış histolojik ve sitolojik bir derecelendirme  

yoktur. Sadece birkaç çalışma detaylı morfolojik derecelendirme sistemini 

değerlendirmiştir50,51,52.  Bu çalışmalara göre; yapısal özelliklere bakıldığında 

prognostik özellikler solid ve mikropapiller tipler icin kötü, papiller ve asiner tipler icin 

orta dereceli, nonmüsinoz lepidik dominant (eski BAK) için iyi dereceli olarak 

tanımlanmıştır. Nükleer kriterlere bakıldığında ise taslak veriler büyük nükleus ve 

nükleer boyut ve şekil değişkenliğinin kötü prognostik faktörler olarak tanımlanmıştır. 

 
 

Tablo 2: Akciğer Tümörlerinin  WHO/IASLC 2004 (International Association for the 

Study Lung Cancer) 2004 Patolojik Sınıflaması 
 

Skuamöz hücreli karsinom  Büyük hücreli karsinom 

Varyant Varyant 
Papiller Büyük hücreli nöroendokrin karsinom 

şeffaf hücreli Kombine büyük hücreli nöroendokrin karsinom 

Küçük hücreli Bazaloid karsinom 

Bazaloid Lenfoepitelyoma benzeri karsinom 

Küçük hücreli karsinom şeffaf hücreli karsinom 

Varyant Rabdoid fenotip içeren büyük hücreli karsinom 

Kombine küçük hücreli karsinom Adenoskuamöz karsinom 

Adenokarsinom Sarkomatoid karsinom 

Asiner Pleomorfik karsinom 

Papiller Şğsi hücreli karsinom 

Bronkioloalveolar karsinom(BAK) Dev hücreli karsinom 

Non-müsinöz (clara hücresi tip II Karsinosarkom 

pnömosit tipi)   

Müsinöz (goblet gücre tipi) Blastom (pulmoner blastom) 

Mikst müsinöz ve non-
müsinöz (clara hücresi tip II pnömosit ve 
goblet hücre tipi veya belirsiz Diğer 

   

Müsin yapan solid adenokarsinom Karsinoid tümör 

Mikst Tipik karsinoid 

Varyantlar Atipik karsinoid 

İyi diferansiye fötal adenokarsinom Tükrük bezi karsinomları 

Müsinöz (kolloid) Mukoepidermoid karsinom 

Müsinöz kist adenokarsinom Adenokistik karsinom 

Signet ring Diğerleri 

Seffaf hücreli Sınıflandırılamayan karsinomlar 

 

Birkaç yıl önce; Journal of Thoracic Oncology dergisinde yayımlanan bir 

makalede IASLC/ATS/ERS multidisipliner bir uzman grubu tarafından akciğer 
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adenokarsinomlarında yeni bir sınıflama önerisi getirilmiştir (Tablo 3). Günümüzde 

adenokarsinomun akciğer kanserinin en sık görülen subtipi olması ve neredeyse 

akciğer kanserlerinin yarısını oluşturması nedeniyle Akciğer adenokarsinomunun 

moleküler özelliklerinin ortaya konulması ve tedavi protokollerinin belirlenmesi için 

oldukça önemli hale gelmiş olup bu yönde büyük kaynaklar harcanmaktadır. 

Histolojik kriterler bu yeni sınıflamanın temeli olarak kalmasına rağmen, bu sınıflama 

entegre multidisipliner işbirliğine dayalı olup klinik olarak öne çıkan patolojik antiteleri 

de kapsayabilmektedir49.  Yeni akciğer adenokarsinom sınıflandırması Tablo 3’ de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 3: IASLC/ ATS/ ERS 2011 Akciğer Adenokarsinoma Sınıflaması 

Preinvaziv lezyonlar 

  Atipik adenomatoz hiperplazi 

  Adenokarsinoma in situ 

Minimal invaziv adenokarsinom (Non-müsinoz, müsinoz, mixed) 

İnvaziv adenokarsinoma 

  Lepidik predominant 

  Asiner predominant 

  Papiller predominant 

  Mikropapiller predominant 

  Müsin salgilayan solid predominant 

İnvaziv adenokarsinom varyantlari 

  İnvaziv müsinoz adenokasinom 

  Kolloid 

  Fetal 

  Enterik  

 

Atipik adenmatoz hiperplazi, alveol duvarlarını, bazen respiratuar bronşiyolleri 

döşeyen küçük,  (genellikle ≤0.5 cm), lokalize, hafif-orta atipik tip II pnömosit veya 

klara hücresi hiperplazisidir. Atipik adenomatoz hiperplazi de dahil preinvaziv  

lezyonlar skuamoz displazinin karşılığıdır. Zeminde fibrozis veya inflamasyon 

bulunmaz. Multifokal olabilirler (Resim 1) 1,53. 



  

26 
 

 

 

Resim 1:  Atipik adenomatoz hiperlazi histolojik görünümü 

 

Adenokarsinoma in situ 

Adenokarsinoma in situ, stromal, vasküler veya plevral invazyonun 

bulunmadığı, neoplastik hücrelerin sınırlı büyüme gösterdiği, küçük, lokalize 

adenokarsinomdur (≤3cm). Asiner, papiller, solid veya mikropapiller paternler ve 

intraalveolar tümor hücreleri bulunmaz. Genellikle non müsinöz, bazen müsinöz 

tümör gelişir. Tümör çapı genllikle ≤2 cm dir ancak 3 cm ye kadar  olabilir (Resim 2)  

1,49 .  

 

 



  

27 
 

Resim 2: Adenokarsinoma in situ histolojik görünümü 

 

Minimal invaziv adenokarsinom 

Minimal invaziv adenokarsinom predominant lepidik patern içeren ve  en 

geniş yerde ≤5 mm  invazyon bulunan küçük (≤3 cm), soliter adenokarsinomdur. 

Minimal invaziv adenokarsinom genellikle non müsinozdur, nadiren müsinoz olabilir 

(Resim 3) 1,49. 

 

 

Resim 3: Minimal invaziv adenokarsinom histolojik görünümü 

 

 

 

 

İnvaziv adenokarsinomlar 

Lepidik dominant invaziv adenokarsinom 

Alveol duvarının yüzeyi boyunca gelişim gösteren sakin pnomositlerden (tip II 

pnomosit veya klara hücresi)  meydana gelen, minimal invaziv veya 

adenokarsinoma in situ morfolojisine benzeyen invaziv adenokarsinom varyantıdır. 

En az bir odakta en geniş çapı >5 mm.  invaziv adenokarsinom komponenti bulunur.  

İnvazyon şu şekilde tanımlanır; 1-Lepidik paternden başka bir subtip (örn. 

asiner, papiller, mikropapiller ve / veya solid) 2- İnvaziv tümör hücreleri ile ilişkili 
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myofibroblastik stroma 3-Vasküler veya perinoral invazyon 4-Hava boşlukları 

boyunca yayılma. 

Eğer kanser: 1- Lenfatikleri, kan damarlarını veya plevrayı invaze etmişse, 2- 

Tümör nekrozu mevcut ise, 3- >5 mm invaziv komponent içeriyor ise, 4- Tümörü 

çevreleyen akciğer parankimine alveolar boşluklardan yayılım mevcut ise tanı MIA 

yerine Lepidik baskın adenokarsinom olarak tanımlanır (Resim 4) 1,55. 

Asiner dominant adenokarsinom 

Bu varyantın major komponenti yuvarlak-oval şekilli, ortasındaki santral 

luminal boşluğu tümör hücreleri tarafından çevirilen glandlardır. Neoplastik hücreler 

ve / veya glandüler boşluklar müsin içerebilir. Asiner yapılar ayrıca periferinde 

palizatlanmalar gösteren, santralinde belirgin lümen bulunmayan agregatlar şeklinde 

de bulunabilir. Alveolar yapılar kaybolduğunda ve/veya myofibroblastik stroma 

mevcutsa invaziv asiner adenokarsinom varlığı ön planda düşünülmelidir. Kribriform 

yapılar kötü prognozla ilişkili olmasına rağmen asiner adenokarsinom paterni olarak 

kabul edilir (Resim 4) 1,55. 

Papiller adenokarsinom 

Bu varyantın major komponenti santral fibrovasküler korlar boyunca gelişim 

gösteren glandüler hücrelerdir. Myofibroblastik stroma bu paternin tanısında gerekli 

değildir (Resim 4)1,55. 

Mikropapiller adenokarsinom 

Bu varyantin major komponenti; fibrovasküler kor bulundurmayan, çiçek 

benzeri  yapılar oluşturan papiller küme şeklinde tümör hücreleridir. Bu mikropapiller 

yapılar alveol duvarlarına tutunuyor ve/veya alveol duvarından ayrı duruyor olabilir. 

Tümör hücreleri genellikle değişken nükleer atipiye sahip küçük ve küboidal 

hücrelerdir. Yüzük benzeri glandüler yapılar alveolar boşluklarda yüzebilir. Vasküler 

ve stromal invazyon sıktır. Psammom cisimciği görülebilir (Resim 4) 1,55. 

Solid adenokarsinom 

Bu varyantın major komponenti; tümör hücrelerinin asiner, papiller, 

mikropapiller veya lepidik gibi diğer adenokarsinom paternlerinin izlenmediği, 

poligonal tümör hücrelerinin tabakalar oluşturduğu yapılardır. Eğer tümör % 100 

solid ise, >5 tümör hücresinde intraselüler müsin bulunması ve histokimyasal 

boyama ile gösterilmesi gerekir (Resim 4) 1,55. 
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Resim 4: Adenokarsinomda major invaziv komponentlerin histolojik 

görünümü; a- Lepidik patern, b-Papiller patern c-Asiner patern d-Mikropapiller patern 

e- Solid patern 

 

Atipik adenomatöz hiperplazinin progresyonu ile bronkoalveoler karsinom 

oluşur. İnvaziv adenokarsinom ise, BAK’ un transformasyonu ile oluşabilir44. Yeni   
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sınıflamadaki yeniliklerden bir tanesi BAK teriminin oldukça geniş bir tümör grubunu 

kapsamı içine alması nedeniyle artık kullanılmamasıdır. Eski adıyla BAK aşağıda 

tanımlanan beş gruba ayrılmıştır. Yeni adlandırmalar kullanıldığında beraberinde 

parantez içinde eski adıyla BAK olarak belirtilmesi önerilmektedir (Tablo 4) 44. 

 

Tablo 4: Eski BAK terminolojisi yerine kullanılan yeni adenokarsinom 

kategorileri 

Adenokarsinoma in situ 

Minimal invaziv adenokarsinom 

Lepidik adenokarsinom (nonmüsinoz) 

Adenokarsinom  

İnvaziv müsinoz adenokarsinom  

 

Akciğer Kanserinde Tanı-Tarama  

Akciğer kanserinde opere edilebilir hasta oranının %20-30’ ların üzerine 

çıkarılamaması, erken tanının önemini ortaya koymaktadır. Son yıllarda yapılan 

çalışmalarda balgam sitomorfolojisi yerine balgamda bazı monoklonal antikorların 

gösterilmesiyle, radyolojik bulgular ortaya çıkmadan önce, özellikle risk grubu olan 

kişilerde tanıya yönelik anlamlı veriler elde edileceği gösterilmiştir56. Semptomatik 

dönemde tanı konulan hastaların sağkalım oranları asemptomatik dönemde tanı 

alanlara göre daha düşüktür. Ayrıca akciğer kanserine ait bir lezyonun düz akciğer 

grafisinde görünür hale gelmesi için en az 1 cm çapta olması gerekliliği göz önüne 

alındığında, düz akciğer grafileri ve balgam sitolojileri ile erken tanı ilk basamak için 

ancak sensitivitesi yüksek olmayan incelemelerdir. Bilgisayarlı tomografinin  

kullanılması ile erken evrede tanı konulan olgu sayısı on kat artış gösterebilmektedir. 

Ancak unutulmamalıdır ki akciğer kanserinde fiberoptik bronkoskopi ile yapılan 

biyopsi ve histopatolojik incelemeler altın standart yöntemdir. Akciğer kanserinde 

erken tanı için yapılabilecekler kısıtlı iken, şüpheli lezyonlara yaklaşımda hem 

invaziv hem de non-invaziv yöntemlerde çeşitlilik söz konusudur. Hasta bazında 

değerlendirmenin en doğru yaklaşım olduğu pratikte görülmektedir.  
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Akciğer kanserinde evreleme 

Akciğer kanserinin evrelendirilmesi; tedavi yontemlerinin belirlenmesinde, 

prognozun tanımlanmasında ve araştırılmasında, çalışma sonuçlarının evrensel 

olarak karşılaştırılmasında önemlidir. Evrelendirme aynı zamanda disiplinler arası 

ortak bir dil kullanmasını da sağlar. 

 Akciğer kanseri evrelemesinde en sık kullanılan TNM (T: primer tümör; 

N: bölgesel lenf bezi; M: uzak metastaz) evreleme sistemidir. TNM evreleme sistemi 

ilk kez Deniox tarafından 1946 yılında önerilmiştir. 1953 yılında Uluslararası Kanserle 

Mücadele Birliği (UICC) TNM sistemine dayalı tümörlerin anatomik sınıflandırılması 

için bir komite kurmuştur. 1968 yılında bu komite malign tümörlerinin TNM 

sınıflandırmasını ilk kez yayımladıktan sonra 1973 yılında Amerikan Kanser Birliği 

(AJCC) TNM sistemine dayalı olarak kendi sınıflandırmasını yapmış ve tümörleri üç 

evreye ayırmıştır. Evre I ve II operabl, evre III ise inoperabl tümör olarak 

sınıflandırılmıştır. Akciğer kanserinin evreleme sisteminin revizyonu 1997 yılında 

Mountain tarafından yapılmıştır. 2002 yılında yeniden TNM sınıflandırılması yapılmış 

ancak akciğer kanser evrelendirilmesinde değişiklik yapılmamıştır. 2009’ da Union 

International Cancer Control (UICC) ve American Joint Committee on Cancer (AJCC) 

tarafından düzenlenmiştir. Son olarak 2015’ te WHO IARC/WHO Committee 

tarafından yapılan sınflamayı yayınlamıştır (Tablo 5, Tablo 6) 1. 
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Tablo 5:  Akciğer Kanserinin TNM Sınıflaması, (7. Versiyon) 

Tx Tümörun büyüklüğü değerlendirilememiştir 

T0 Primer tümör belirtisi yok 

Tis Karsinoma in situ 

         T1 En geniş çapı ≤ 3 cm, akciğer veya plevra ile çevrili, bronkoskopik olarak lob 

bronşundan daha proksimale (ana bronşa) invazyon göstermeyen tümör 

T2 Tümör >3 cm, ≤7 cm veya tümör aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip 

olması gereklidir; 

  -Karinadan ≥ 2 cm uzaklıkta ana bronş tutulmuş 

  -Viseral plevra invazyonu 

  -Hiler bölgeye ulaşan ancak tüm akciğeri kapsamayan atelektazi ya da 

obstruktif pnömoni 

T2a: Tümör en geniş çapı ≤ 5 cm veya çapı saptanamamışsa 

T2b: Tümör en geniş çapı >5 cm, ≤7 cm 

T3 Tümör >7 cm veya  aşağıdaki durumlardan birine sahipse 

  -Göğüs duvarı (superior sulkus tümörleri dahil), diyafragma, frenik sinir, 

mediastinel plevra, perietal perikard invazyonu 

  -Tümör ana bronşta karinayı tutmadan <2 cm daha yakın bulunması 

  -Akciğerde atelektazi vaya obstruktif pnömoni bulunması 

  -Primeri ile aynı lobda ayrı bir tümör nodülü (nodülleri) bulunması 

T4   -Mediasten, kalp, büyük damarlar, trakea, rekurren larengeal sinir, özofagus, 

vertebra gövdesi, karina invazyonu 

  -Primer tümör ile aynı taraf farklı bir lobda  

Nx Bölgesel lenf bezleri değerlendirilemiyor 

N0 Bölgesel lenf bezi metastazı yok 

N1 İpsilateral peribronşial ve / veya ipsilateral hilar lenf nodu ve intrapulmoner lenf 

nodu, direk ekstansiyon ile yayılım gösteren 

N2 İpsilateral mediasten ve / veya subkarinal lenf nodu metastazı 

N3 Karşı taraf mediastinal, karşı taraf hiler, aynı taraf veya karşı taraf skalen veya 

supraklaviküler lenf nodu (nodları) metastazı 

        M0 Uzak metastaz yok 

        M1 Uzak metastaz 

M1a: Karşı lobda tümör nodülü (nodülleri); malign plevral veya perikardiyal 

effüzyon veya plevrada tümöral nodüller 

M1b: Uzak metastaz 
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Tablo 6:  Akciğer kanserinde yeni evreleme, (7. Versiyon) 

Okkült karsinom Tx N0 M0 
 

Evre0 Tis N0 M0 
 

Evre 1A 

T1a 

T1b 

N0 

N0 

M0 

M0 
 

Evre 1B T2a N0 M0 
 

Evre IIA 

T1a 

T1b 

T2a 

T2b 

N1 

N1 

N1 

N0 

M0 

M0 

M0 

M0 
 

          Evre IIB 

T2b N1 M0 
 

T3 

T1 

T2 

T3 

T3 

T4 

T4 

N0 

N2 

N2 

N1 

N2 

N0 

N1 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

 

 

 

Evre IIIA 

 

 
 

Evre IIIB 

T4 

Herhangi bir T 

N2 

N3 

M0 

M0 
 

Evre IV 

 Herhangi bir T 

 Herhangi bir T 

 

Herhangi bir N 

Herhangi bir N 

M1a 

M1b 
 

 

 

       Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler  

Akciğer kanserinde sağkalımı etkileyen en önemli prognostik faktorler; 

hastanın performans durumu, tümorün evresi ve histopatolojik tipidir. Aşırı kilo 

kaybının bulunması, LDH yüksekliği, albumin düşüklüğü kemik metastazlarının 

varlığı, iki veya daha fazla kemik dışı ekstratorasik metastazın saptanması ve 

hastanın erkek olması prognozu olumsuz etkileyen faktörlerdir57. Diğer prognostik  

faktorler; rezeksiyon şekli, damar invazyonu, hastanın yaşı, anemi, 

karsinoembriyonik antijen seviyesi, p53 geni, DNA ploidi yapısı, kemoterapi ve 

radyoterapi etkinliği sayılabilir. Tedavinin şekline karar vermeden önce bu prognostik 
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faktorlerin değerlendirilmesi gereklidir58. Hücresel fonksiyonlarda düzenleyici rolleri 

olan yeni genlerin keşfi ile birlikte; pek çok biyolojik ve moleküler değişiklik; 

potansiyel moleküler prognostik faktör olarak araştırılmıştır59. Bunlardan başlıcaları; 

Ras onkogeni: Ras ailesi genleri ve proteinleri; hücre yüzeyinden nükleusa 

biyokimyasal sinyalleri ileten, en iyi anlaşılmış moleküllerdendir. H-ras, K-ras ve N-

ras olmak üzere ras protoonkogeninin 3 aile üyesi vardır. Bu genler ayrı kromozomlar 

üzerinde yerleşmiştir; fakat fonksiyonel ve yapısal olarak benzer proteinler üretirler. 

Ras aktivasyonu; kanser biyolojisinde önemli olan invazyon, metastaz, anjiogenez, 

apoptoz ve mitojenez ile ilişkilidir. Akciğer kanserinde çoğunlukla K-ras genine ait 

mutasyonlar gözlenir. Bu mutasyonlar büyük hücreli karsinomaların %20, 

adenokarsinomaların %35’inde gözlenirken, skuamöz hücreli karsinomlarda (5%) 

nadir gözlenir59. 

HER/c-erbB ( epidermal büyüme faktörü reseptör ailesi ) ve ligandları : 

Tirozin kinaz reseptörleri  (TKR); protein tirozin rezidülerini fosforile edebilen 

intrasellüler tirozin kinaz domaini ve ekstrasellüler ligand bağlayan domaini olan, 

transmembran proteinleridir. Akciğer kanserinde en çok çalışılan ve en çok rastlanan 

TKR’ leri, HER / c-erbB ailesi reseptörlerinin üyeleri olan epidermal büyüme faktörü 

reseptörü (EGFR) ve HER-2/c-erbB2/neu’ dur (Şekil 3) 60. 

KHDAK’ de EGFR overekspresyonunun prognostik değeri tartışmalıdır . İkinci 

önemli c-erbB ailesi geni meme kanserinde çok fazla çalışılmış olan HER-2 / cerbB2 / 

neu’ dur. HER-2 geninin amplifikasyonu akciğer kanserinde nadiren gözlenir. KHDAK’ 

de ilk kez Kern ve arkadaşları HER-2 ekspresyonunun prognostik önemini ve sıklığını 

değerlendirmişlerdir. Çalışmalarında adenokarsinoma ve skuamöz hücreli 

karsinomada, %36-38 oranında ekspresyon gözlemişlerdir59. Bunların dışında 

Hepatosit Büyüme Faktörü ve reseptörü Met/HGFR, Retinoblastoma ve p16INK4A, 

Siklin E ve p27 kip1, p53, Bcl-2 aile genleri prognozda etkileri olan genlerdir. 
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Şekil 3. EGF sinyal üretim ara yolakları 
 

Akciğer Kanserinde Genel Tedavi Protokolleri  

Cerrahi rezeksiyon akciğer kanseri tedavisinde en etkili yoldur. Cerrahi 

tedavide başarı, hastaların iyi seçilmesine, evrelemenin iyi  yapılmasına bağlıdır. 

Ayrıca hastaların performans ve fizyolojik durumları, pulmoner ve kardiyak 

fonksiyonların iyi bir şekilde değerlendirilmesi erken ve geç dönem tedavi sonuçlarını 

etkileyen önemli faktörlerdir. Evre I küçük hücreli akciğer kanserinde bile cerrahi 

tedavi en iyi seçenek olarak görülmektedir. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ise 

Evre IIIa’ ya kadar olan hastalara uygulanan cerrahi ile oldukça iyi sağ kalım süreleri 

elde edilebilmektedir. Diğer hastaların genel durumu, hastalığın yaygınlığı ve tutulum 

yerlerine göre kombine tedaviler uygulanabilmektedir. 
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                            GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ nda 2007-2011 yılları 

arasında tanı alan 51 akciğer adenokarsinom olgusuna ait vedge biyopsi, lobektomi 

ve pnömonektomi rezeksiyon spesmenine ait veriler çalışma kapsamına alındı. 

Olgulara ait H-E boyalı örnekler patoloji arşivinden elde edildi. Hastalara ait genel 

bilgiler için patoloji raporları tarandı. WHO 2004 sınıflamasına göre tanı almış 

adenokarsinom olgularının histolojik alt tipleri araştırmacılar tarafından retrospektif 

olarak yeniden IASCL/ATS/ERS, 2011 sınıflamasına göre göre sınıflandırıldı. Bu iki 

sınıflama arasında tümörün yapısal patern uyumu ve farklılıkları yanısıra tümör 

hücrelerinin nükleer özellikleri, lenf nodülü metastaz durumu, plevral, lenfovasküler-

perinöral invazyon durumları, tümör boyutları yeniden gözden geçirildi. Hastaların 

büyük bir kısmının postoperatif dönem takiplerine ulaşılamadığından klinik evre ve 

yaşam süreleri değerlendirmeye alınamadı. Lenf nodülü metastazları için, N1 ve 

N2’ye uyan  metastazlar seçildi. Olgulara ait hematoksilen eozin (H-E) boyalı 

kesitler, ışık mikroskobunda (Olympos BX51) iki araştırmacı tarafından retrospektif 

olarak değerlendirildi. Eski sınıflamaya (WHO 2004) göre olguların yapısal 

paternlerine göre; mikst tip; MxP, papiller tip; PP, asiner tip; AP, solid tip; SP, 

bronkoalveoler karsinoma; BAK, olarak tanı aldığı gözlendi. Bu olgular, baskın 

patern gözetilerek yeni sınıflamaya (IASCL/ATS/ERS, 2011) göre yeniden 

değerlendirildiğinde olgular, minimal invaziv adenokarsinoma; MIA, lepidik patern 

baskın nonmüsinöz adenokarsinoma; LP, papiller adenokarsinom PP, asiner 

karsinom AP, solid adenokarsinoma; SA, ve invaziv müsinoz adenokarsinoma; MP 

olarak sınıflandırıldı. Yeni sınıflamaya göre tanı alan olguların tümör hücrelerinin 

nükleer özellikleri, nükleer atipileri ve  mitotik aktivasyonları, Kadota ve 

arkadaşlarınnın çalışmaları modifiye edilerek değerlendirildi. Mitotik aktivite, nükleer 

özelliklerden bağımsız bir parametre olarak değerlendirmeye alındı. Yeni 

sınıflamaya göre tanı verilen olguların ayrıca, lenf nodülü metastazı durumları ile 

plevral-vasküler-perinöral invazyon ve tümör boyutu gibi diğer paramatreleri de 

gözden geçirildi.  Olgulara ait nükleer özellikler aşağıdaki kritelerlere göre skorlandı.  

Kromatin paterni (KP); homojen kromatin paterni = 1, ince granüler kromatin 

paterni = 2, kaba granüler kromatin paterni = 3 olarak skorlandı. Nükleus/ sitoplazma 
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oranı (N/C); nükleus, sitoplazmanın 1/3’ ünden küçük ise ‘düşük’, 1/3’ ü ile 1/2’ si 

arasında ise ‘orta’, 1/2 ‘ sinden büyük ise ‘yüksek’ olarak skorlandı. Nükleol 

belirginliği (NB); 10x büyütme ile belirsiz nükleol = 1, kısmi belirgin nükleol = 2, bir 

küçük lenfositten büyük nükleol = 3 olarak skorlandı. İntranükleer inklüzyon (INI); yok 

= 1, var = 2 olarak skorlandı. Ayrıca tümör hücrelerinin nükleer atipi (N/A) özellikleri 

değerlendirildi. Kadota ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre aşağıdaki şekilde 

skorlandı.  Hafif derecede atipi : N/A=  tümör hücrelerinde uniform nükleus ve şekil 

olması, Orta derecede atipi: N/A= hafif nükleer kontür bozukluğu olan orta boyda 

hücreler Şiddetli derecede atipi= büyük nükleus, düzensiz konturlar ve bazı 

nükleuslarda diğerlerinin en az iki katı kadar irileşme olması şeklinde tanımlandı.  

Tümörler, mitoz sayımına (tipik ve atipik) göre üç grupta değerlendirildi. Mitoz 

sayısı; 10 büyük büyütme alanında (BBA) 0-5 arası mitoz = düşük (1), 6-10 arası 

mitoz = orta derece (2), ve  >10 mitoz = yüksek (3) olarak skorlandı. Atipik mitozlar  

tripolar ve tetrapolar formlar kriter alınarak ayrıca yok= 1, var = 2 olarak skorlandı.  

Olgulara ait tümör boyutları, TNM. 7. versiyondaki pT değerleri esas alınarak 

değerlendirildi. Tümörün en geniş makroskopik boyutu <3 cm olan olgular = 1, 3-7 

cm arası olgular = 2, >7cm olgular = 3 olarak değerlendirildi.  

N1 ve N2 lenf nodülü metastazı (LNM); yok = 1, var = 2, lenfovasküler 

invazyon (LVİ); yok = 1, var = 2,  plevra invazyonu (PLİ), akciğerin   mezotel ile 

döşeli visseral yüzün değerlendirilmesiyle yok = 1, var = 2, perinöral invazyon (PNİ); 

yok = 1, var = 2 olarak kategorize edildi. Veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Ameliyat şekli vedge rezeksiyon = 1, lobektomi = 2, pnömonektomi = 3 olarak 

kategorize edildi. Tümör lokalizasyonu sağ üst = 1, sağ alt = 2,  sol üst =3, sol alt = 4 

olarak değerlendirildi. Olgularda cinsiyet kadın = 1, erkek = 2 olarak belirlendi. 

Yeni sınıflamaya göre tanı alan histolojik subtiplerde;  yukarda belirtilen 

özelliklere göre nükleer özellikler, lenf nodülü metastazı, plevral invazyon, 

lenfovasküler invazyon, perinöral invazyon gibi diğer prognostik parametreler 

araştırıldı.  
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İstatistik Analiz 

Nicel yapıdaki veriler için ortalama ve standart sapmalar verildi. Kategorik 

yapıdaki parametreler için ise sayı ve yüzde değerleri hesaplandı. Kategorik yapıdaki 

parametreler arasındaki ilişki için ki kare analizi kullanıldı. Verilerin analizi SPSS 

17’de yapıldı. İstatistik anlamlılıkta p<0.05 kullanıldı. Eski ve yeni sınıflamaya göre 

tümör tiplerinin karşılaştırılması uyumluluğu kapa testi ile değerlendirildi. Kapa 

katsayısı 0.504 bulundu. Buna göre uyumun düşük olduğu yönünde değerlendirildi.  
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BULGULAR 

Tablo 7: Çalışmaya dahil edilen tüm olgulara ait veriler  

Olgu Y C LO  TE  TY  B  LV  PN PLV  LNM KP NB M NA N/C 

1 52 1 1 8 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

2 61 2 1 6 6 2 2 2 1 1 3 1 3 2 3 

3 69 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 76 2 3 8 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

5 55 2 2 8 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 

6 65 2 2 4 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 

7 28 1 2 4 4 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 

8 64 1 1 8 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 

9 69 2 4 9 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

10 70 2 1 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

11 52 2 1 6 6 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 

12 64 2 2 6 7 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

13 61 2 4 4 4 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 

14 78 1 4 8 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

15 72 2 2 9 7 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

16 66 2 1 8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

17 75 2 2 4 4 3 1 1 2 1 2 3 3 3 3 

18 64 2 2 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 52 2 4 4 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 

20 75 1 4 8 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 

21 54 2 1 4 4 1 2 1 1 1 3 1 3 2 3 

22 48 2 2 9 7 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 

23 57 2 1 9 7 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 

24 56 2 1 4 4 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 

25 52 2 1 6 6 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 

26 72 2 1 4 4 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 

27 59 2 1 8 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 

28 32 1 4 9 4 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 

29 60 2 2 4 4 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 

30 81 2 3 4 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 

31 65 2 1 4 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 

32 46 2 1 6 6 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 

33 69 2 4 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

34 58 2 1 8 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

35 86 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 
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36 56 2 1 8 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 

37 61 2 3 6 6 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 

38 30 1 1 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

39 56 2 1 4 4 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 

40 53 1 1 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 

41 83 2 1 4 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

42 72 2 1 8 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

43 51 1 2 4 4 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 

44 83 1 1 8 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 

45 80 2 3 9 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

46 51 1 3 8 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 

47 72 2 3 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 

48 78 1 4 4 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

49 58 2 1 6 6 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 

50 57 2 1 8 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

51 62 2 4 9 4 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 

 

Y: Yaş, C: Cinsiyet, LO: Lokalizasyon, TE: Tümor tipi (eski sınıflama; WHO 2004) TY: Tümor tipi 

(yeni sınıflama; IASLC/ATS/ERS-2011), LNM: Lenf nodu metastazı,  M: Mitoz, KP: Kromatin paterni, 

NB: Nükleol belirginliği, N/C: Nükleus/sitoplazma oranı,  NA: Nükleer atipi, B:Tümör boyutu, PLV: 

Viseral plevra invazyonu, LV: Lenfovasküler invazyon, PN: Perinoral invazyon. 

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ ndan 2007-2011 

yılları arasında tanı almış 51 akciğer adenokarsinomu çalışmaya dahil edildi. 

Olguların 12’ si (%23.5) kadın, 39’ u (76.5) erkektir. Erkek / kadın orani 3.25 / 1 idi. 

Yaş ortalaması 62.08 dir (28-86). İncelenen spesmenlerin 15’ i (%29.4) vegde 

rezeksiyon, 33’ ü (%64.7) lobektomi, 3’ ü (%5.9) pnömonektomidir. Olguların 27’ 

sinde (%52.9) viseral plevra invazyonu mevcuttur. Lenfovasküler invazyon 35 olguda 

(%68.6) görülmüştür. Perinöral invazyon 40 olguda (%78.4) mevcuttur. Lenf nodu 

metastazı  36 olguda (%70.6) izlenmiştir.   

Eski sınıflamaya göre olguların histolojik dağılımına bakıldığında olguların 19’ 

u (%37.2) asiner adenokarsinom, 14’ ü (27.5) BAK, 8’ i (%15.7) solid 

adenokarsinom, 7’ si (%13.7) mikst tip, 3’ ü (%5.9)  papiller adenokarsinoma olarak 

değerlendirilmişti  (Tablo 8). 
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Tablo 8:  Olguların  WHO 2004 sınıflamasına göre yapısal patern dağılımları 

Tümör tipi Papiller Asiner Solid Bronkioloalveolar Mikst Topla
m 

Adet (n) 3 19 8 14 7 51 

Oran (%) 5.9 37.2 15.7 27.5 13.7 100 

 

Yeni sınıflamaya göre olguların histolojik subtip ve varyant dağılımına 

bakıldığında ise, 24 olgunun (%47.1) asiner baskın adenokarsinoma, 10 olgunun 

(%19.6) lepidik baskın adenokarsinoma, 6 olgunun (%11.8) müsin üreten solid 

adenokarsinoma, 5’ inin (9.8) invaziv müsinöz  adenokarsinoma, 4’ ünün  (%7.8) 

papiller baskın adenokarsinoma, 2’ sinin (%3.9) non-müsinöz MİA olduğu görüldü. 

En sık görülen subtip asiner adenokarsinoma olarak, en az görülen subtip ise MİA 

olarak belirlendi (Tablo 9).  

Tablo 9: Olguların IASLC / ATS / ERS 2011 sınıflamasına göre patern dağılımları 

 
Tümör 
tipi 

 
MIA 

 
Lepidik 

 
Papiller 

 
Asiner 

 
Solid 

 
Müsinöz 

 
Toplam 

Adet (n) 2 10 4 24 6 5 51 

Oran 
(%) 

3.9 19.6 7.8 47.1 11.8 9.8 100 

 

 

Eski ve yeni sınıflama karşılaştırıldığında;  

Eski sınıflamaya göre papiller tanısı almış 3 olgunun tamamı yeni sınıflamada 

da papiller baskın subtip olarak, benzer şekilde eski sınıflamaya göre asiner tanısı 

almış 19 olgunun tamamının da yeni sınıflamaya göre aynı şekilde asiner baskın 

subtip olarak değerlendirildi. Bu iki histolojik subtip ile ilgili bir değişiklik saptanmadı. 

Eski sınıflamaya göre solid adenokarsinom tanısı almış 8 olgunun 6’ sı yeni 

sınıflamaya göre yine  müsin üreten solid adenokarsinoma subtipi, 2’ si ise invaziv 

müsinöz adenokarsinoma olarak değerlendirildi.  

Eski sınıflamaya göre bronkoloalveoler karsinom tanısı almış 14 olgunun yeni 

sınıflamaya göre 2’ si minimal invaziv adenokarsinoma, 10’ u lepidik 
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adenokarsinoma, 1’ i papiller adenokarsinoma, 1’ i asiner adenokarsinoma olarak 

değerlendirildi. Yine eski sınıflamaya göre mikst tip tanısı almış 7 olgudan 4’ ü 

asiner, 3’ ü invaziv müsinöz adenokarsinoma olarak değerlendirildi (Tablo 10). Bu 

sonuçlara göre asiner adenokarsinoma  olguları için de her iki sınıflama %100 

oranında uyum gösterdi. Papiller ve solid adenokarsinomlar için % 75 oranında 

uyum saptandı. Eski sınıflamaya göre BAK tanısı alan 14 olgu ise yeni sınıflamaya 

göre dört ayrı gruba bölündü. Bu gruplar içinde en büyük alanı (%71) lepidik baskın 

invaziv adenokarsinomanın oluşturduğu, sıklık sırasına göre MIA (%14), papiller 

adenokarsinoma (%7) ve asiner adenokarsinomanin (%7) oluşturduğu saptandı. Bu 

verilere gore BAK icin eski ve yeni sınıflama arasında uyum saptanmadı (%0).  

 

Tablo 10: Olguların WHO 2004 sınıflaması (eski) ile IASLC/ ATS/ ERS 2011 

(yeni), sınıflamasının karşılaştırılması 

 
Tümör tipi 
Eski/Yeni 

 
 
MIA 

 
LP 

 
PP 

 
AP 

 
SP 

 
MxP 

 
Toplam 

 
PP 

N 
% 

0 
0 

0 
0 

3 
75 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
5.8 

 
AP 

N 
% 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

19 
79.2 

0 
0 

0 
0 

19 
37.2 

 
SP 

N 
% 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 
100 

2 
40 

8 
15.6 

 
BAK 

N 
% 

2 
100 

10 
100 

1 
25 

1 
4.2 

0 
0 

0 
0 

14 
27.4 

 
MxP 

N 
% 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 
16.7 

0 
0 

3 
60 

7 
13.7 

 
Toplam 

N 
% 

2 
100 

10 
100 

4 
100 

24 
100 

6 
100 

5 
100 

51 
100 

 

MIA: Minimal invaziv adenokarsinom LP: Lepidik adenokarsinom PP: Papiller adenokarsinom AP: 

Asiner adenokarsinom SA: Solid adenokarsinom MP: İnvaziv müsinöz adenokarsinom BAK: 

Bronkoalveolar karsinom  MxP: Mikst adenokarsinom, N: Olgu sayısı. 

 

Yeni sınıflamaya göre tanı alan olgularda tümör hücrelerinin nükleer özellikleri 

araştırıldı.   
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Resim 5: A:Akciğer adenokarsinom, asiner predominant subtip, H-E, X40, 

B:Kaba kromatin paterni: skor 3, H-E, X400 

Nükleer özelliklere bakıldığında; kromatin paterni homojen olan (skor 1) 14 

olgunun 4’ ü (%28.5) papiller; 3’ ü (%21.4) asiner; 2’ si (%14.2) lepidik; 2’ si (%14.2) 

solid; 2’ si (%14.2) müsinöz predominant invaziv adenokarsinom, 1’ i (%7.1) MIA 

olarak değerlendirildi. Kromatin paterni ince granüler (skor 2) olan 19 olgunun 12’ si 

(%63.1) asiner; 3’ ü (%15.7) müsinöz; 2’ si (%10.4) solid; 1’i (%5.2) lepidik 

adenokarsinom;  1’ i (%5.2) MIA olarak değerlendirildi. Kromatin paterni kaba 

granüler (skor 3) olan  (Resim 5) 18 olgunun 9’ u (% 50) asiner, 7’ si (%38.8) lepidik, 

2’ si (%11.1) solid adenokarsinom gruplarında görüldü (Tablo 11). Buna göre asiner 

adenokarsinoma ile kaba kromatin paterni arasında anlamlı bir ilişki saptandı 

(p=0.010). 

 

Tablo 11: Olguların IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına göre kromatin paterni ile 

yapısal paternlerin karşılaştırılması  

 
Tümör tipi  

MIA LP PP AP SP MP Toplam 

 
 
 
 
 
KP 

 
1 
 

Sayı (n) 1 2 4 3 2 2 14 

Yüzde (%) 50 20 100 12.5 3.3 40 27,5 

 
 
2 

Sayı (n) 1 1 0 12 2 3 19 

Yüzde 
(%) 

50 10 0 50 33.3 60 37.3 

3 Sayı (n) 0 7 0 9 2 0 18 

A B 
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Yüzde 
(%) 

0 70 0 37,5 33,3 0 35,3 

 T 
Sayı (n) 2 10 4 24 6 5 51 

Yüzde (%) 100 100 100 100 100 100 100 

 

MIA: Minimal invaziv adenokarsinom LP: Lepidik adenokarsinom PP: Papiller adenokarsinom 

AP: Asiner adenokarsinom  SP: Solid adenokarsinom, MP: Müsinöz patern N: Olgu sayısı KP: 

Kromatin paterni 

  

Resim 6: A:Akciğer karsinomu, papiller predominant varyant, H-E, X40, 

B:Nükleol belirginliği, skor 3, H-E, X400 

Nükleol belirginliği, ‘skor 1’ olan 27 olgudan 9’ u (%33.3) asiner, 8’ i (29.6) 

lepidik, 4’ ü (14.8) papiller, 3’ ü solid (%11.1), 2’ si (%7.4) müsinöz baskın invaziv 

adenokarsinom, 1’ i (%3.7) MIA grubunda görüldü. NB, ‘skor  2’ olan 17 olgudan 11’ 

i (%64) asiner, 2’ si (11.7) solid, 2’ si (11.7) lepidik,  1’ i (%5.9) müsinöz baskin 

invaziv adenokarsinom, 1’i MIA olarak değerlendirildi. NB, ‘skor 3’ (Resim 6) olan 7 

olgudan 4’ ü (%57.1) asiner, 1’ i (%14.2) solid, 2’ si (%28.5) müsinöz tip olarak 

değerlendirildi (Tablo 12). Nükleol belirginliği ile subtipler karşılaştırıldığında 

herhangi bir subtiple nükleol belirginiliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

saptanmadı (p = 0.245) . 
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Tablo 12: IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına göre nükleol belirginliği ile 

yapısal paternlerin karşılaştırılması 

 
Tümör tipi  

MIA LP PP AP  SP MP Toplam 

 
 
 
 
 
NB 

 
1 
 

Sayı (n) 1 8 4 9 3 2 27 

Yüzde (%) 50 20 100 37.5 50 40 27,5 

 
2 
 

Sayı (n) 1 2 0 11 2 1 17 

Yüzde (%) 50 20 0 45.8 33.3 20 33.3 

3 
 

Sayı (n) 0 0 0 4 1 2 7 

Yüzde (%) 0 0 0 16.7 16.7 40 13.7 

 T 
Sayı (n) 2 10 4 24 6 5 51 

Yüzde (%) 100 100 100 100 100 100 100 

 

NB: Nükleol belirginliği MIA: Minimal invaziv adenokarsinom  LP: Lepidik adenokarsinom PP: 

Papiller adenokarsinom AP: Asiner adenokarsinom  SP: Solid adenokarsinom MP: İnvaziv müsinöz 

adenokarsinom, N: Olgu sayısı KP: Kromatin paterni 

 

 

Resim 7: Akciğer adenokarsinomu, İntranükleer inklüzyon, H-E, X400 
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İntranükleer inklüzyon açısından değerlendirildiğinde 7 olguda intranükleer 

inklüzyon varlığı saptandı (Resim 7). Bu olgulardan 3’ ü (%42) lepidik, 2’ si (%28.5) 

papiller, 1’ i (%14.2) asiner baskın invaziv adenokarsinom, 1’ i (%14.2) MIA olarak 

değerlendirildi (Tablo 13). Intranükleer inkluzyon varlığı ile tek tek subtipler arasında 

anlamlı bir ilişki gözlenmemektedir (p = 0.128).  

 

Tablo 13: IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına göre intranükleer inklüzyon 

varlığı ile yapısal paternlerin karşılaştırılması 

   Tümör tipi    

   MIA LP PP AP SP MP Toplam 

 
 

İNİ 
 
 

1 
Sayı (n) 1 7 2 23 6 5 44 

Oran (%) 50 70 50 95.8 100 100 86.3 

2 
Sayı (n) 1 3 2 1 0 0 7 

Oran (%) 50 30 50 4.2 0 0 13,7 

Toplam  
Sayı (n) 2 10 4 24 6 5 51 

Oran (%) 100 100 100 100 100 100 100 

 

İNİ: Intranükleer inklüzyon MIA: Minimal invaziv adenokarsinom  LP: Lepidik adenokarsinom 

PP: Papiller adenokarsinom AP: Asiner adenokarsinom SP: Solid adenokarsinom MP: İnvaziv 

Müsinöz adenokarsinom, N: Olgu sayısı 

 

Nükleus/sitoplazma oranı, subtipler ile karşılaştırıldığında, N/C oranı düşük 

(Nükleus, sitoplazmanın 1/3’ ünden küçük ) olan 10 olgunun 3’ ü (%30) papiller, 2’ si 

(%20) lepidik, 2’ si (%20) müsinöz, 1’ i (%10) asiner, 1’ i (%10) solid predominant 

invaziv adenokarsinom, 1’ i (%10) MIA olarak saptandı. N/C oranı orta (Nükleus 

sitoplazmanın 1/3’ ü ile 1/2’ si arasında ) olan 28 olgunun 11’ i asiner (%39.2), 8’ i 

(%28.5) lepidik, 4’ ü (%14.2) solid, 3’ ü (%10.7) müsinöz, 1’ i (%3.5) papiller 

predominant invaziv adenokarsinom, 1’ i MIA (%3.5) olarak saptandı. N/C oranı 3 



  

47 
 

(Nükleus, sitoplazmanin 1/2’ sinden büyük ise) olan 13 olgunun  12’ si (%92.3) 

asiner, 1’ i (%7.6) solid tip predominant invaziv adenokarsinom olarak değerlendirildi 

(Tablo 14). N/C oranı ile subtipler arasında direkt olarak anlamlı bir ilişki 

gözlenmemektedir (p = 0.096).  

Tablo 14: IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına göre nükleus / sitoplazma  (N/C) 

oranı ile yapısal paternlerin karşılaştırılması 

   Tümör tipi 

   MIA LP PP AP  SP MP Toplam 

 
 
 
 
 

N/C 

1 
 

1 

Sayı (n) 1 2 3 1 1 2 10 

Yüzde (%) 50 20 75 4.2 16.7 40 19.6 

2 
 
2 

Sayı (n) 1 8 1 11 4 3 28 

Yüzde (%) 50 20 0 45.8 33.3 20 33.3 

3 
 
3 

Sayı (n) 0 0 0 12 1 0 13 

Yüzde (%) 0 0 0 50 16.7 0 25.5 

 
TT 

Sayı (n) 2 10 4 24 6 5 51 

Yüzde (%) 100 100 100 100 100 100 100 

 

N/C: Nükleus / sitoplazma oranı MIA: Minimal invaziv adenokarsinom  LP: Lepidik adenokarsinom 

PP: Papiller adenokarsinom AP: Asiner adenokarsinom  SP: Solid adenokarsinom MP: İnvaziv 

müsinöz adenokarsinom, N: Olgu sayısı T: Toplam 

  

Resim 8: A:Akciğer adenokarsinomu, mitoz, H-E, X400, B: Akciğer 

adenokarsinomu, atipik mitoz, H-E, X200 
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Mitoz sayısı, subtipler ile karşılaştırıldığında; mitoz sayısına göre skoru 1 olan 

25 olgunun 9’ u (%36) lepidik adenokarsinoma, 9’ u (%36) asiner adenokarsinoma, 

2’ si (%8) papiller adenokarsinoma, 2’ si (%8) solid adenokarsinoma, 2’ si (%8) 

invaziv müsinöz adenokarsinom, 1’ i MIA, olarak saptandı. Mitoz sayısına göre skoru 

2 olan (5-10 adet mitoz) 16 olgunun 6’ sı (%37.5) asiner, 3’ ü (%18.7) solid, 3’ ü 

(%18.7)  müsinöz, 2’ si (%12.5) papiller, 1’ i (%6.2) lepidik predominant invaziv 

adenokarsinom,  1’ i (%6.2) MIA olarak değerlendirildi. Mitoz sayısına göre skoru 3 

olan (>10 adet mitoz) 10 olgunun 9’ u (%90) asiner, 1’ i (%10) solid tip olarak 

değerlendirildi (Resim 8) (Tablo 15). Mitoz sayısı ile herhangi bir subtip arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki gözlenmedi (p=0.076).  

Tablo 15: Olguların IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına göre mitoz sayısı  ile 

yapısal paternlerin karşılaştırılması 

   Tümör tipi yeni (TY) 

   MIA LP PP AP  SP MP Toplam 

 
 
 
 

Mitoz 

 
1 

Sayı (n) 1 9 2 9 2 2 25 

Yüzde (%) 50 90 50 37.
5 

33.3 40 49 

 
2 

Sayı (n) 1 1 2 6 3 3 16 

Yüzde (%) 50 10 50 25 50 60 31.4 

 
3 

Sayı (n) 0 0 0 9 1 0 10 

Yüzde (%) 0 0 0 37.
5 

16.7 0 19.6 

 

T 

Sayı (n) 2 10 4 24 6 5 51 

Yüzde (%) 100 100 100 10
0 

100 100 100 

 

 

 



  

49 
 

 

Resim 9: Akciğer adenokarsinomu, solid subtip, nükleer atipi derece 3, H-E, 

X400 

N/A derecesi ‘1’ olan 9 olgunun 3’ ü (%33.3)  papiller adenokarsinom, 2’ si 

(%22.2) MIA, 2’ si (%22.2)  lepidik, 2’  si (%22.2)  müsinöz predominant invaziv 

adenokarsinom grubunda izlendi. N/A derecesi ‘2’  olan 28 olgunun 12’ si (%42.8) 

asiner, 7’ si (%25) lepidik, 5’ i (%17.8) solid, 3’ü (%10.7) müsinöz, 1’ i (%3.5) papiller 

predominant invaziv adenokarsinom grubunda görüldü. N/A derecsi ‘3’  (Resim 9) 

olan 14 olgunun 12’ si (%85.7) asiner, 1’ i (%7.1) lepidik, 1’ i solid adenokarsinom 

grubunda yer aldı (Tablo 16). Nükleer atipi derecesi ile asiner varyant arasında 

anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p=0.000). 

 

Tablo16: IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına göre nükleer atipi varlığı ile histolojik 

subtiplerin karşılaştırılması 

     tm tipi / yeni    

     MIA LP PP AP SP MP T 

NA 1 Sayı (n) 2 2 3 0 0 2 9 
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Oran (%) 100 20 75 0 0 40 17,6 

2 
Sayı (n) 0 7 1 12 5 3 28 

Oran (%) 0 70 25 50 83,3 60,0 54,9 

3 
Sayı (n) 0 1 0 12 1 0 14 

Oran (%) 0 10 0 50 16,7 0 27.5 

T 
Toplam 

Sayı (n) 2 10 4 24 6 5 51 

Oran (%) 100 100 100 100 100 100 100 
 

NA: Nükleer atipi  MIA: Minimal invaziv adenokarsinom  LP: Lepidik adenokarsinom PP: 

Papiller adenokarsinom AP: Asiner adenokarsinom  SA: Solid adenokarsinom MP: İnvaziv müsinöz 

adenokarsinom, N: Olgu sayısı T: Toplam 

 

 

 Yeni sınıflamaya göre değerlendirilen subtiplerin,  lenf nodülü metastazı 

durumuna bakıldığında, metastatik olguların 9’ u  (%60) asiner, 2’si (%13.3) papiller, 

1’ i (%6.7) müsinöz, 1’ i (%6.7) solid, 1’ i (%6.7) lepidik predominant invaziv 

adenokarsinom, 1’ i (%6.7) mikroinvaziv adenokarsinom olarak değerlendirildi (Tablo 

17). Lenf nodu metastazı varlığı ile yeni sınıflamaya göre subtipler arasında anlamlı 

bir ilişki gözlenmedi (p= 0.483). Bu olgular aynı şekilde WHO 2004 sınıflamasına 

göre değerlendirildiğinde de lenf nodu metastazı varlığı ile subtipler arasında anlamlı 

bir ilişki gözlenmedi (p= 0.537).  

 

Tablo 17: Lenf nodu metastazı varlığı ile IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına göre 

yapısal paternlerin karşılaştırılması 

 

   LNM  

   Yok Var Toplam 

Tm  

MIA 
Sayı (n) 1 1 2 

Yüzde (%)  2,8 6,7 3,9 

LP 
Sayı (n) 9 1 10 

Yüzde (%)  25 6,7 19,6 

PP Sayı (n) 2 2 4 
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Yüzde (%)  5,6 13,3 7,8 

AP 
Sayı (n) 15 9 24 

Yüzde (%)  41,7 60 47,1 

SP 
Sayı (n) 5 1 6 

Yüzde (%)  13,9 6,7 11,8 

MP 
Sayı (n) 4 1 5 

Yüzde (%)  11,1 6,7 9,8 

 
T 

Sayı (n) 36 15 51 

Yüzde (%)  100 100 100 

 

LN: lenf nodu metastazı MIA: Minimal invaziv adenokarsinom  LP: Lepidik adenokarsinom PP: 

Papiller adenokarsinom AP: Asiner adenokarsinom  SP: Solid adenokarsinom MP: Müsinöz 

adenokarsinom, N: Olgu sayı Tm: Tümör , T: Toplam 

Yeni sınıflamaya göre tümör tipleri ile lenfovasküler invazyon arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde; lenfovasküler invazyon bulunan 16 olgudan 1’ i papiller varyant, 

10’ u asiner varyant, 4’ ü solid varyant, 1’ i müsinöz varyant olarak değerlendirildi. 

Lenfovasküler invazyon bulunmayan 35 olgudan 2’ si MIA, 10’ u lepidik varyant, 3’ ü 

papiller varyant, 14’ ü asiner varyant, 2’ si solid varyant, 4’ ü müsinözvaryant olarak 

değerlendirildi (Tablo 18). Lenfovasküler invazyon ile tümör subtipleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.078).  

Tablo 18: Lenfovasküler invazyon varlığı ile IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına 

göre yapısal paternlerin karşılaştırılması 

 
Tümör tipi  

MIA LP PP AP SP MP Toplam 

LV 

 
1 
 

Sayı (n) 2  10 3 14 2 4 35 

Yüzde (%) 5,7 28,6 8,6 40,0 5,7 11,4 68,6 

 
 
2 

Sayı (n) 0 0 1 10 4 1 16 

Yüzde 
(%) 

0 0 6,3 62,5 25 6,3 31,4 

 T 
Sayı (n) 2 10 4 24 6 5 51 

Yüzde (%) 100 100 100 100 100 100 100 
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Yeni sınıflamaya göre tümör tipleri ile plevra invazyonu ile arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde; plevra invazyonu bulunan 24 olgudan 6’ sı lepidik varyant, 2’ si 

papiller varyant, 12’ si asiner varyant, 2’ si solid varyant, 2’ si müsinöz varyant olarak 

değerlendirildi (Tablo 19). Plevral invazyon ile tümör tipleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.684). 

Tablo 19: Plevra invazyonu varlığı ile IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına göre 

yapısal paternlerin karşılaştırılması 

 
Tümör tipi  

MIA LP PP AP SP MP Toplam 

PLV 

 
1 
 

Sayı (n) 2  4 2 12 4 3 27 

Yüzde (%) 7,4 14,8 7,4 44,4 14,8 11,1 53 

 
 
2 

Sayı (n) 0 6 2 12 2 2 24 

Yüzde 
(%) 

0 25 8,3 50 8,3 8,3 47 

 T 
Sayı (n) 2 10 4 24 6 5 51 

Yüzde (%) 100 100 100 100 100 100 100 

 

Yeni sınıflamaya göre tümör tipleri ile perinöral invazyon ile arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde; perinöral invazyon bulunan 11 olgudan 1’ i lepidik varyant, 7’ si 

asiner varyant, 3’ ü solid varyant olarak değerlendirildi. Perinöral invazyon 

bulunmayan 40 olgudan 2’ si MIA, 9’ u lepidik varyant, 4’ ü papiller varyant, 17’ si 

asiner varyant, 3’ ü solid varyant, 5’ i müsinöz varyant olarak değerlendirildi (Tablo 

20). Perinöral invazyon ile tümör subtipleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki saptanmadı (p=0.84). 

 

Tablo 20: Perinöral invazyon varlığı ile IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına göre 

yapısal paternlerin karşılaştırılması 

 
Tümör tipi  

MIA LP PP AP SP MP Toplam 

PN  Sayı (n) 2  9 4 17 3 5 40 
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1 
 

Yüzde (%) 5 22,5 10 42,5 7,5 12,5 78,5 

 
 
2 

Sayı (n) 0 1 0 7 3 0 11 

Yüzde 
(%) 

0 9,1 0 63,7 27,3 0 21,5 

 T 
Sayı (n) 2 10 4 24 6 5 51 

Yüzde (%) 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Tümör boyutu ile yeni sınıflamaya göre tümör tipleri arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde; tümör boyutu skoru 1 olan 26 olgudan 2’ si MIA, 7’ si lepidik 

varyant, 9’ u asiner varyant, 2’ si solid varyant, 3’ ü müsinöz varyant olarak 

değerlendirildi.  Tümör boyutu skoru 2 olan 21 olgudan 3’ ü lepidik varyant, 1’ i 

papiller varyant, 11’ i asiner varyant, 4’ ü solid varyant, 2’ si müsinöz varyant olarak 

değerlendirildi. Tümör boyutu skoru 3 olan 4 olgudan 4’ ü de asiner varyant olarak 

değerlendirildi (Tablo 21). Tümör boyutu ile tümör subtipleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.409). 

Tablo 21: Tümör boyutu ile IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına göre yapısal 

paternlerin karşılaştırılması 

 
Tümör tipi  

MIA LP PP AP SP MP Toplam 

 
 
 
 
 
Byt 

 
1 
 

Sayı (n) 2  7 3 9 2 3 26 

Yüzde (%) 7,7 26,9 11,5 34,6 7,7 11,5 100 

 
 
2 

Sayı (n) 0 3 1 11 4 2 21 

Yüzde 
(%) 

0 14,3 4,8 52,4 19 9,5 100 

3 

Sayı (n) 0 0 0 4 0 0 4 

Yüzde 
(%) 

0 0 0 4 0 0 100 

 T Sayı (n) 2 10 4 24 6 5 51 

  Yüzde (%) 100 100 100 100 100 100 100 
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Atipik mitoz değerlendirildiğinde 45 olguda atipik mitoz mevcuttur (Resim 8). Bu 

olgulardan 23’ ü (%51.1) asiner tip, 5’ i (%11.1) lepidik, 5’ i (%11.11) müsinöz, 4’ ü 

(%8.88) papiller baskın invaziv adenokarsinom, 2’ si (%4.44) MIA olarak 

değerlendirildi (Tablo 22). Atipik mitoz varlığı ile asiner tip arasında anlamlı bir ilişki 

gözlendi (p <0.001). 

Tablo 22: IASLC/ ATS/ ERS 2011 sınıflamasına göre atipik mitoz varlığı ile 

yapısal paternlerin karşılaştırılması 

      tm tipi / yeni   

      MIA LP PP AP SP MP Total 

AM 
  

1
1 

Sayı(n) 0 5 0 1 0 0 6 

Oran 
(%) 

0 50 0 4,2 0 0 11.8 

2
2 

Sayı(n) 2 5 4 23 6 5 45 

Oran 
(%) 

100 50 100 95.8 100 100 88,2 

T
T 

Sayı(n) 2 10 4 24 6 5 51 

Oran 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 
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TARTIŞMA 

Adenokarsinomalar, genelde sigara öyküsü olmayan kişilerde görülmekte, kimi 

zaman skar dokusu zemininde  gelişmektedir. Tümör histopatolojik olarak çoğu kez 

heterojen bir yapıya sahiptir61. Adenokarsinoma, en sık görülen tip olarak artık 

karşımıza çıkmaktadır. Akciğer  kanserlerinin neredeyse yarısını oluşturan bu tümör,  

dünyadaki en sık ölüm nedenlerinden biri olarak da görülmektedir. Bu yüzden iyi 

anlaşılması hasta sağaltımı açısından çok önemlidir. Histolojik paternin yeni 

sınıflamada da temel kriter olarak kalmasına rağmen, bu yeni sınıflama, entegre 

multidisipliner bir platforma dayalı olarak yeni patolojik antiteleri tanımlamaktadır. Bu 

yeniliklerden en temel olanları, ‘Mikst adenokarsinoma’ sınıflamasının kaldırılması, 

BAK terimin artık kullanılmaması, Adenokarsinoma in situ ve Minimal invaziv 

adenoarsinoma gibi yeni antitelerin tanımlanmasıdır. Yeni sınıflamada BAK terimi 5 

ana gruba bölünmüş, yerine; AIS, MIA, lepidik predominat nonmüsinöz 

adenokarsinoma, adenokarsinoma ve müsinöz adenokarsinoma terimleri 

kullanılmıştır.  Adenokarsinoma histopatolojik olarak çoğu kez heterojen bir yapıya 

sahip olup bu yapı, lepidik, papiller, asiner, mikropapiller, ve solid paternlerin bir ya 

da birkaçından oluşur. Çoğu olguda bu kompleks yapılanma görüldüğü için IASCL 

2011 sınıflamasında ‘Mikst adenokarsinoma ‘ tanımlamasının kaldırılması uygun 

görülmüş, bunun yerine,  tümör dokusu içinde en az %5 oranında görülen paternlerin 

semikantitatif ve en yaygın görülen paternin ise ‘predominant patern’ olarak tanıda 

belirtilmesi önerilmiştir. Tümörde solid ya da mikropapiller paternin ağırlıkta olmasının 

prognozu kötü yönde etkilediği ortaya konmuştur61. 

Literatürde eski sınıflamaya göre (WHO 2004) mikst adenokarsinoma farklı 

histolojik komponentleri kapsayan ( bronkioalveoler,  asiner, papiller, müsin içeren 

solid komponent) bir karsinoma tipi olarak tanımlanmakta idi62. Yeni IASLC/ATS/ERS 

sınıflandırmasının uygulanması sırasında gözlemciler arasında değişkenlikler Warth 

ve arkadaşları63 tarafından incelenmiştir. Araştırmaya katılanlar, arşivlenmiş 100 

akciğer adenokarsinom rezeksiyon örneğini yeniden incelemişlerdir. Bütün tümörler 

biribirinden bağımsız olarak beş patolog ve iki patoloji asistanı tarafından yeni 

sınıflamaya göre yeniden değerlendirilmiştir. Bu kohort çalışmasında en sık saptanan 

baskın patern solid (%37), takiben asiner (%35), lepidik (%20), papiller (%5) ve 
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mikropapiller (%3) olmuştur. Kadota ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada, en 

sık görülen patern asiner adenokarsinoma olarak ele alınmıştır. Bizim çalışmamızda 

da yeni sınıflamaya göre olgular yeniden değerlendirildiğinde, mikst adenokarsinoma 

antitesi, asiner ve müsinöz adenokarsinoma olarak ikiye bölünmüş, nihai olarak en 

sık asiner adenokarsinom olgularının görüldüğü saptanmıştır. Hasta profillerinin ve 

hasta sayısının bu dağılımı etkileyebileceği düşünülmektedir. Bizim verilerimiz içinde 

en ileri prognostik parametre olarak ele alınan lenf nodülü metastazı durumuna 

bakıldığında ise eski ve yeni sınıflamalar arasında subtipler açısından metastaz 

bakımından istatistiksel bir fark görülmedi. Çalışmamızda en çok metastaz yapan 

subtipin asiner adenokarsinomalar olduğu görülmekte bunu papiller 

adenokarsinomalar izlemektedir. Bunun dışında kalan diğer subtiplerdeki oranlara  

bakıldığında, yüksek dereceli bir tümör olarak hemen göze çarpan solid, müsinöz 

tipler ve minimal invaziv adenokarsinomarın  da benzer oranda metastaz yaptığı gibi 

bir sonuç ortaya çıkmakta ve bu sonuç literatür49 ile ters düşmektedir. Ancak 

değerlendirdiğimiz lenf nodüllerinde N1 ve N2 ayrımı yapılmamış olması, bu tanıları 

alan olgu sayılarıın azlığı ve grupların birbirine eşit ya da yakın sayıda olmaması 

gözönüne alındığında beklenen sonuçların ortaya çıkmamasını açıklayabilir. Ayrıca 

MİA’ların metastaz yapması beklenmezken böyle bir sonucun ortaya çıkması 

tümörün tamamının örneklenmemiş veya tümör boyutu ölçümü ile ilgili bir sorun 

olabileceğini akla getirmektedir. Eski sınıflamaya göre BAK tanısı alan 14 olgudan 

sadece ikisinin yeni sınıflamada MIA olarak tanımlanması, diğer tümörlerin invaziv 

gruba girmesi ve bu grupların tamamında lenf nodülü metastazı saptanması yeni 

sınıflamada göre daha korele prognostik parametreleri ortaya koyduğunu 

düşündürebilir.  

 

Yeni sınıflamada tümörün nükleer derecelendirilmesi  için kabul edilebilir belli 

bir dereceleme sistemi ortaya konmamıştır. Sınırlı sayıda, ancak büyük olgu serileri 

ile yapılmış, nükleer özelliklerin yaşam süresi ve lenf nodülü metastazı ve subtiplerle 

karşılaştırıldığı çalışmaların3,67,68 çoğunda nükleer atipi derecelendirilmiş;  düşük, orta 

ve yüksek dereceli atipi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu çalışmaların çoğunda temel 

bir faktör olarak nükleer morfometrik ölçümler kullanılmıştır.  
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Nakazato ve arkadaşlarının71 yaptığı bir çalışmaya göre nükleer atipi derecesi, 

TNM evresi, agresiflik ve invazivlik ile ilişkili bulunmuştur. Benzer şekilde meme ve 

mesane karsinomalarında olduğu gibi başka organlara ait çalışmalarda da11,33,18 

nükleer atipi, evre ve invazyon ile ilişkilidir. Kendi çalışmamızda ise, daha önceki 

çalışmalara benzer şekilde derecelendirdiğimiz nükleer atipinin çok yüksek oranda ve 

anlamlı bir istatistiksel ilişki (p=0.000) ile yine asiner baskın tipte görüldüğü saptandı. 

MIA da nükleer atipinin hafif derecede olması, müsinöz karsinomalarda da benzer 

şekilde hafif bir atipi izlendiği ve heriki grupta da şiddetli derecede bir atipi 

görülmediği saptandı. Bu hali ile bulgularımız literatür ile uyumlu gözükmekle birlikte, 

nükleer atipinin lepidik baskın adenokarsinomlarda da nispeten yüksek görülmesi, 

ayrıca yüksek dereceli tümörlerde anlamlılık gösterecek şiddetli derecede bir nükleer 

atipi görülememiş olması olgu çeşitliliği ve gözlemciler arası farklılıktan kaynaklanıyor 

olabilir.   

Yapılan bir çalışmada3, nükleer atipi, nükleus sitoplazma oranı ve nükleol 

belirginliği, intranükleer inküzyon, kromatin paterni 5 yıllık yaşam süresi arasında 

anlamlı ilişki saptanmamıştır. Bizim çalışmamızda ise nükleer özelliklere tek tek 

bakıldığında, kaba kromatin paterni ile asiner baskın adenokarsinomalar arasında 

anlamlı bir ilişki göze çarpmaktadır (p=0.010). Asiner baskın subtipin yine kendi 

verilerimize göre en çok lenf nodülü metastazı yapan tümörlerden biri olması kaba 

granüler kromatin yapısının dolaylı olarak kötü prognostik bir faktör olduğu 

düşünülebilir. Bununla birlikte çalışmamızda homojen kromatin yapısının orta 

dereceli bir tümör olan papiller karsinomada da belirgin olarak  görülmesi yine aynı 

şekilde anlamlı bir istatistiksel farklılık ortaya koymaktadır (p=0.010). Bu bulgu, ilk 

teorimizle ters düşüyor gibi gözükmesine rağmen papiller adenokarsinomalar ile 

papiller tufting yapısına sahip asiner adenokarsinomaları özellikle de çok sayıda 

paterne sahip olgularda ayırt etmek bazı olgularda patern analizinde zorluklara sebep 

olmaktadır. Bu sonucun çıkmasında tümörün yapısal  heterojenitesi ve az olgu sayısı 

etkili olabilir. Verilerimize göre ayrıca invaziv müsinöz karsinomalarda homojen ve 

ince kromatin yapısı birbirine yakın oranlarda gözlenmiş ancak kaba kromatin yapısı 

hiç görülmemiştir. Bu bulgu kaba kromatin yapısının müsinöz adenokarsinomalarda  

belirgin bir özellik olmayabileceğini belirten çalışmalar ile uyumlu kabul edilebilir 62.  
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Çalışmamızda diğer bir nükleer özellik olan nükleol belirginliği ile ilgili olarak 

tipler arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte (p=0.245), en 

belirgin olarak asiner baskın tipte görülmektedir (%57.1). Asiner baskın tip ise, en çok 

lenf nodülü metastazı yapan gruplardan biri olduğuna göre nükleol belirginliği ile 

dolaylı olarak kötü prognostik gidiş arasında bir ilişki olabilir. Yine bu bulgular ile 

uyumlu bir şekilde  nükleol belirginliği en az olan olgular, MIA grubunu 

oluşturmaktadır (%3.7).  

İntranükleer inklüzyon ve N/C verilerine baktığımızda, İNİ sadece 7 olguda 

görüldü. Bu olgular ağırlıklı olarak lepidik baskın grubu oluşturmakta idi. Solid ve 

müsinöz tümörlerde hiç görülmedi. Subtiper ile arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki 

saptanmadı. (p=0.228). Aynı şekilde, N/C oranları incelendiğinde en yüksek asiner 

tipte olduğunu saptamakla birlikte, subtiper ile arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki 

saptanmadı (p=0.096). İNİ’ ve N/C oranının adenokarsinomaları subtiplendirmek için 

kullanılabilir birer parametre olmadığı düşünülebilir.  

Kobayashi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada67 sitolojik materyalde 

değerlendirilen 16 hücresel özellikten 3’ ü istatistiksel olarak anlamlı bağımsız 

prognostik faktör olarak saptanmıştır. Bu hücresel özellikler; 1- Küme boyutu 2- 

Multinükleer hücre sayısı 3- Nükleer irregülarite’ dir. Bu üç özelliğin skorları 

toplanarak elde edilen derecelendirme ile 5 yıllık yaşam oranı arasında ciddi bir ilişki 

olduğu saptanmıştır67. Barletta ve ark yaptığı bir çalışmada68 ise tümörün içerdiği 

solid patern oranı ve hücresel atipi derecelendirilmiş, yüksek değerli olgular ile  

yapısal olarak yüksek tümör derecesi ile ilişkili olduğu saptanmış ve istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur68. Maezawa ve ark. yaptığı bir çalışmada69 ise  sitolojik 

preperatların incelendiği eski sınıflamaya göre bronkoalveolar karsinom tanısı almış 

olgularda değerlendirilen 13 hücresel parametreden 5’ i invazyon açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu hücresel özellikler; 1- Nükleer overlap (3’ 

ten fazla tabaka) 2- Nükleer boyut varyasyonları (3 katından fazla) 3- 50’ den fazla 

tümör hücresinden oluşan küme boyutu 4- Nükleer Groove varlığı 5- 1000 tümör 

hücresinde 1 mitoz varlığı dır. Bu parametrelerden ilk ikisi invazyon açısından 

bağımsız sitolojik faktörler olarak saptanmıştır69.  
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Yapılan çalışmaların çoğunda nükleer atipi derecesi ile birlikte, mitoz da 

bağımsız bir prognostik faktör olarak değerlendirilimiştir64. Bir çalışmada evre 1 

adenokarsinomalarda mitoz sayısının özellikle orta dereceli tümörler ile bağlantılı ve 

bağımsız bir prognostik parametre olduğu, yapısal derece ile yakın ilişkisi 

gösterilmektedir.  Mitoz sayısının tek başına evre 1 tümörlerde rekürrens için önemli 

bir prediktif değer olabileceği belirtilmekte, buna dayanarak kombin yapısal ve mitotik 

derecelendirme sistemi önerilmektedir3. Kendi çalışmamıza baktığımızda ise, en çok 

mitotik aktiviteye sahip grubun %85.7 oranı ile yine asiner baskın patern olduğu 

saptandı. Fark istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (p: 0.076). En az mitotik 

aktivite ise birbirlerine eşit oranda (%22.2) MIA ve lepidik baskın adenokarsinoma 

grubunda  izlenmektedir. Bununla birlikte, asiner ve solid baskın paternlerde, mitozun 

10 BBA’ da hiç 5’ ten az olmadığı, bununla birlikte MIA’ da ise 5 mitozu aşmadığını 

görülmektedir. Bu bağlamda mitotik aktivite ile orta ve yüksek dereceli tümörler 

arasında doğru bir  korelasyon olduğu düşünülebilir. Kadota ve arkadaşlarının3 

yaptığı çalışmada atipik mitoz varlığı ile 5 yıllık yaşam süresi ile arasında anlamlı bir 

ilişki görülmüştür (p<0.001). Ming-Ching Lee  ve arkadaşlarının yaptığı çalışma64 

sonucunda mitoz sayısının bağımsız bir risk faktörü olduğu saptanmıştır. Bizim 

çalışmamızda mitoz ve subtipler arasında anlamlı bir ilişki olmamakla birlikte, atipik 

mitozların en çok asiner baskın tipte olduğu gözlendi ve bu fark anlamlı bulundu 

(p=0.03). Bunu sırası ile solid ve müsinöz tiplerin izlediği görüldü. Lepidik baskın 

tümörlerin yarısında görüldü. Ayrıca MIA da hiç görülmedi. Bu bulgularla orta ve 

yüksek dereceli subtiplerde atipik mitozun mutlaka olması gerektiği gibi bir sonuç 

ortaya çıkabilir. Mitoz sayısı ve atipik mitoz varlığının birbirine paralel olarak kötü 

prognostik etkisi olduğunu, bununla birlikte MIA da hiç atipik mitoz görülmemesi 

nedeniyle de bulgularımızın literatür ile uyumlu olduğunu belirtebiliriz.  

Bizim çalışmamızda adenokarsiomaların erkek cinsiyette daha çok görüldüğü 

ve erkek/kadın oranının 3.25 / 1 oranında görüldüğü saptandı. Bu veri  çalışmalarda  

değişkenlik göstemekte1,49,11, literatür ile kısmen uyumlu gözükmektedir. Uyumsuzluk 

nedeni olarak yöresel, ırksal ve sigara içiciliği gösterilebilir. Tümör lokalizasyonuna 

bakıldığında ise invaziv adenokarsinomlar sıklıkla akciğer periferinde görülür10. Solid 

baskın adenokarsinomlar % 33, mikropapiller invaziv adenokarsinomlar %25, asiner 

invaziv adenokarsinomlar %20 oranında santral yerleşimlidir1.  Sağ akciğerde sol 
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akciğere göre nispeten daha sık görülmektedir. Üst loblarda daha sık görülmektedir 

11.  Bizim bulgularımız da bu açıdan literatür ile uyumlu bulunmuştur.  

Bizim çalışmamızda plevral invazyonu, lenfovasküler invazyon ve perinöral 

invazyo ile tümör subtipleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

saptanmamadı (p=0.684, p=0.078 ve p=0.84). Yeni sınıflamaya göre, minimal invaziv 

adenokarsinoma olgularında, plevral, lenfovasküler ve perinöral invazyon 

beklenmeyen bulgular olarak göze çarpmaktadır. Kendi verilerimize göre ise 2 olgu, 

minimal invaziv olarak tanı almıştır. Bu olguların makroskopik olarak tamamının 

örneklenip örneklenmediğine baktığımızda ise olguların herikisinde de bununla ilgili 

tanımlamada eksiklik olduğunu saptadık. Bununla birlikte verilerimizde plevral, 

lenfovasküler ve perinöral invazyonun en çok asiner adenokarsinomalarda görülmesi 

anlamlı olabilir. Ancak bu veri subtipten ziyade olgu sayısının en çok bu grupta 

bulunması ve tümör boyutunun da en büyük olduğu grup olmasıyla ilişkilendirilebilir.  

Tümör boyutunu ve subtiplendirme, durumunu ele alan çalışmalarda özellikle 

stage 1A,  lepidik patern baskın ve erken invaziv tümörlerde küçük boyut (genellikle < 

2cm üzerinden) iyi prognoz ile ilşkili gözükmektedir72,73,74.   

. Bizim olgularımızda  tümör boyutu ile tümör subtipleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.409). Olgularımız arasında en büyük çapa 

sahip grubun asiner adenokarsinomalar olduğu ve bunların da en çok metastaz 

yapan grubu oluşturması basitçe tümör boyutu artışının kötü gidişle ilgisi olduğu 

sonucuna varılabilirse de raporlarımızı gözden geçirdiğimizde olguların tamamında 

tümör boyutunun verildiği ancak MİA gibi bazı tümörlerin tamamının örneklenip 

örneklenmediği ile ilgili eksik bilgilerin olması,  bununla birlikte değerlendiridiğimiz 

olguların bir kısmının vedge rezeksiyon örnekleri olup, bazılarının da cerrahi sınır 

pozitifliğinin sözkonusu olması nedeni ile ileri bir yorum yapmak mümkün 

olamamıştır72,73,74.   

 

Sonuç olarak, IASCL/ATS/ERS 2011’de önerilen yeni sınıflamaya 

baktığımızda yapısal paternlerin ve varyantların tamamının ve nükleer özelliklerin de 

tümünü içeren, subtiplerle korelasyon gösteren kabul edilmiş standart bir nükleer 
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derecelendirme sistemi yoktur. Yapısal derecelendirme için belirli subtipler için baskın 

paterne göre sunulan bir üç dereceli bir sistem sunulmaktadır; Derece 1; iyi 

diferansiye: lepidik baskın adenokarsinoma, Derece 2: asiner veya papiller baskın 

adenokarsinoma, Derece 3: Solid veya mikropapiller baskın adenokarsinoma. 

Nükleer özelliklerin değerlendirildiği hemen bütün çalışmalarda ise nükleus 

boyutunun morfometrik olarak ölçülmüş olması sözkonusu ve bu çalışmalarda 

morfometrik parametre en önemli veri olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca çalışmalarda 

nükleer atipi derecelendirmesi adı altında bakılan parametreler, hücre üniformitesi, 

nükleer kontür düzensizliği ve nükleol boyutunun, lenfositle karşılaştırılarak elde 

edilen kısmen subjektif verilerden oluşmaktadır. Biz de bu veriler eşliğinde kendi 

olgularımızı değerlendirdiğimizde, atipik mitozların yüksek dereceli tümörlerde olması 

gerektiği, tersine minimal invaziv adenokarsinomalrda olmaması gerektiği, nükleer 

atipinin en çok asiner adeokarsinomalarda karşımıza çıktığı ve minimal invaziv 

adenokarsinoma tanısı veya şüphesi olan olgularda tümörün tamamının 

örneklenmesi gerektiği, tümör boyutlarının doğru ölçülmesi ve bunların raporlara da 

mutlaka yansıması gerektiği sonucuna vardık.   

Akciğer adenokarsinomaları oldukça heterojen bir tümör grubu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yapısal, nükleer ve prognostik parametrelerin birbirleri ile olan 

ilişkilerini değerlendirebilmek adına, daha geniş ve çeşitli olgu serileriyle çalışmak, 

bununla birlikte prognoza etkisi olabilecek tüm verilerin gerektiği şekilde ele alınması 

gerekmektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

1. Çalışmaya 51 akciğer adenokarsinom olgusu alınmıştır.  

2. Olgularda ortalama yaş 62.08’ dir 

3. Tümörün en sık yerleşim yeri sağ üst lobdur. 

4. En çok lenf nodülü metastazı yapan tümör grubu asiner predominant 

subtiptir. 

5. Eski ve yeni sınıflama subtipler açısından karşılaştıırldığında, en 

yüksek uyum asiner adenokarsinomalar için, daha sonra,  papiller ve 

solid adenokarsinomlar için görüldü. 

6. Atipik mitoz, en çok asiner baskın tipte gözlenmektedir.  

7. Kaba kromatin paterni en çok asiner baskın adenokarsinomalarda 

görülmektedir.  

8. Minimal invaziv adenokarsinoma tanısı veya şüphesi var ise tümörün 

tamamı örneklenmelidir. 

9. Tümör boyutları rapora mutlaka yansımalı ve tamamının veya bir 

kısmının örneklenip örneklenmediği bilgisi raporlarda bulunmalıdır.  

10.  Adenokarsinoma subtiperi ve lenf nodülü, nükleer özellik ve diğer 

prognostik parametreler arasında ilişkiler değerlendirebilmek için geniş 

serilerle ve olgu çeşitliliği içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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