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Giriş 
 

 Akciğer kanseri, erkekler ve kadınlar arasında en sık teşhis 

edilen kanserdir (toplam vakaların %11.6'sı) ve kanser 

ölümlerinin önde gelen nedenidir (toplam kanser 

ölümlerinin %18.4'ü).1 Histolojik olarak, akciğer kanseri iki 

sunum halinde sınıfa ayrılır: kanserlerin %70-80'ini temsil 

eden küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK) ve 

daha agresif kanser sunumunun kalan %20-30'unu 

oluşturan küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK).2 KHDAK 

kanserleri rutin olarak histolojik kriterlere göre 

adenokanser, skuamöz hücreli kanser ve büyük hücreli 

kanser olarak alt kategorilere ayrılmıştır. Bununla birlikte, 

akciğer kanserinin histopatolojisi son zamanlarda artan 

moleküler profil hacmine ve EGFR ve EML4-ALK füzyonu 

gibi genetik mutasyonlara istinaden Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından yeniden sınıflandırılmış ve böylece 

birçok büyük hücreli kanser de nöroendokrin tümörler gibi 

yeniden gruplandırılmıştır.3 

Akciğer kanseri hastalarının çoğu (yaklaşık %80) klinik olarak 

semptomatiktir ve öksürük, hemoptizi, nefes darlığı, göğüs 

ağrısı ve iyileşmeyen akciğer iltihabı ile başvurur.4 Bazıları 

iskelet ağrısı ya da nörolojik semptom ve bulgular gibi 

metastatik hastalıkları düşündüren özellikler belirtebilir, 

fakat kanser tesadüfi bir bulgu olarak tespit edildiğinde 

hastaların %10'undan azı tamamen asemptomatik 

olmaktadır.4 Yaş, cinsiyet, akciğer fonksiyonu, genetik, ek 

hastalıklar ve çevresel karsinojenler gibi faktörler yatkınlıkta 

ve/veya prognozda rol oynar, fakat olumlu sonuçlar için 

erken evre ve ileri evre tespiti önemlidir. KHDAK erken (evre 

I) küçük, bölgesel bir tümör olarak tanımlanmıştır ve bunun 

ardından cerrahi parça çıkarma %70-90 arasında 5 yıllık 

sağkalım oranı sunmaktadır.5,6,7 Maalesef teşhis edildiğinde 

hastaların %75'inden fazlası ileri bir aşamadadır (evre III ya 

da IV). 
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Akciğer Kanseri Taraması ve Teşhisi 

Akciğer kanserinin prognozunu geliştirmenin amacı 

tedavinin daha küratif olduğu erken bir aşamada kanseri 

tespit etmektir. Akciğer kanseri taramasının en uygun 

şekilde sunulması en fazla risk altında olan bireylerin 

hedeflenmesini gerektirir. Akciğer kanseri için belirlenmiş 

olan çevresel risk faktörleri arasında sigara ya da diğer 

tütün ürünlerini içmek, pasif olarak tütün dumanına 

maruz kalmak, mesleki akciğer karsinojenleri, radyasyon 

ve iç ile dış hava kirliliği yer alır.10 Akciğer kanseri taraması 

ile ilgili ilk ufuk açıcı çalışma olan Ulusal Akciğer Taraması 

Denemesi (NLST) yüksek riskli hastaları taramak için 

düşük doz göğüs bilgisayarlı tomografi (BT) kullanımının 

akciğer kanserinden %20 daha düşük ölümle 

sonuçlandığını göstermiştir.6,11 Son zamanlarda Hollanda-

Belçika akciğer kanseri tarama (Nederlands–Leuvens 

Longkanker Screenings Onderzoek [NELSON]) denemesi 

BT taraması kullanımının erkeklerde %24, kadınlarda %33 

gibi daha düşük ölüm oranı ile sonuçlandığını 

göstermiştir.11 

 
Akciğerde tespit edilen çoğu nodül ya da kitle hemen iyi 

huylu ya da kötü huylu olarak tanımlanamaz. Bununla 

birlikte yapay zeka (AI) destekli algoritmaların mevcut olması, 

segmentasyon (ölçüm ve hacim) yoluyla tespit edilen ve 

doğru şekilde karakterize edilen nodüllerin oranını artırmaya 

yardımcı olacak bir araç sağlar.13 Yapay zeka, otomatik 

segmentasyon ile tümör ölçümlerinin verimliliğini, 

tekrarlanabilirliğini ve kalitesini çarpıcı şekilde artırma 

potansiyeline sahiptir.14 

 
Tespit edildikten ve başta karakterize edildikten sonra 

özellikle cerrahi bir müdahaleden önce, kötü tümörü 

doğrulamak için genellikle daha fazla tetkik gereklidir. 

Prognozu tahmin etmek, tedavi yaklaşımlarını belirlemek 

ve hastalığın standart bir tanımını sağlamak için tümör, 

lenf nodu ve metastaz (TNM) evrelemesini kullanan ilk 

klinik evreleme gerçekleştirilmelidir.15 Klinik evreleme, 

beyin ya da diğer bölgelere yayılmayı belirlemek için ek BT 

taramaları, 18florodeoksiglukoz (18F-FDG) ile işaretlenmiş 

tümör hücreleri ile PET BT ya da manyetik rezonans 

görüntüleme (MRG) ile gibi cerrahi dışı yaklaşımlar 

kullanabilir. Daha yeni bir gelişme, mikroRNA'lar gibi 

kandaki tümör biyogöstergelerinin test edilmesi aracılığı ile 

yapılan "sıvı biyopsi" uygulamasıdır.6 İnvaziv evreleme 

prosedürleri, fiberoptik bronkoskopi iğne biyopsisi 

(genellikle endobronşiyal ultrason ile uzatılır) veya 

transtorasik BT kılavuzluğunda çekirdek iğne biyopsisi 

yoluyla elde edilen doku incelemesini içerir.15 Burada yine 

yapay zeka destekli algoritmaların kullanımı, tümörleri 

tedavi stratejilerinin belirlenmesinde önemli olan görünüm 

ve yayılma farklılıklarına bağlı olarak önceden tanımlanmış 

gruplara ayırarak karakterizasyonu kolaylaştırabilir. 14 

Cerrahi-patolojik evreleme, en yaygın olarak KHDAK'de 

olmak üzere, ameliyat sırasında elde edilen tüm 

numuneler için dokubilim sonuçlarını temsil eder. 

Örnekler alınarak veya tam eksizyonla elde edilen farklı 

bölgelerden tümör, hilar ve mediyastinal lenf bezlerini 

içerir. Sonuç kanserin gerçek aşamasını temsil eder ve 

daha ileri tedaviyi planlamak için kullanılır.15 Metastatik 

hastalığı olan hastalar için, hedeflenen tedavinin en uygun 

seçimi için kanser hücrelerinin moleküler patolojisi ciddi 

öneme sahiptir. 

 
 
 

Akciğer Kanseri Tedavisi 

Tedavinin seyri, ilk klinik aşamaya, cerrahi-patolojik 

aşamaya ve hastanın fizyolojik durumuna bağlıdır. 

Hastanın fizyolojik durumu, tedavi sırasında ortaya çıkabilecek 

komplikasyonlarda ve/veya hastalık prognozunda birer etken 

olabilir. Yapay zeka algoritmaları ile birleştirilmiş göğsün 

düşük doz BT taramaları, amfizem ve fibrozis gibi diğer 

anormallikleri vurgulayarak, bölerek ve/veya ölçerek altında 

yatan koşulları belirlemeye yardımcı olabilir. Ek olarak, 

düşük dozlu BT taramaları diğer organların bozukluklarını 

tanımlayabilir. 

Örnekler arasında koroner kireçlenme, aortik anevrizmalar, 

tiroid böbrek üstü bezlerindeki nodüller, adenopati, 

karaciğer ve böbrek hastalığı, kemik yoğunluğu 

ölçümlerinden belirlenen kemik erimesi ve vertebral vücut 

kırıkları bulunmaktadır.16 Bu tesadüfi bulguların yaygınlığının 

hastanın taranmasında, vakaların yaklaşık %14'ünde klinik 

olarak anlamlı bulgular olması ile birlikte %59-73 kadar yüksek 

olduğu raporlanmıştır.17 

 
Tedavi için ana seçenekler arasında neoadjuvan 

kemoterapili ya da kemoterapisiz cerrahi, tek başına ya da 

kemoterapi ile birleştirilerek radyasyon terapisi (harici 

radyoterapi [EBRT]/stereotaktik radyasyon tedavisi 

[SBRT]), palyatif kemoterapi hedefli tedavi ya da bağışıklık 

artırıcı tedavi bulunmaktadır.12 Bununla birlikte akciğer 

kanseri tedavisi, yeni nesil dizileme (NGS) kullanan 

moleküler teşhisler, stereotaktik vücut radyoterapisi gibi 

yeni tedaviler, girişimsel tedaviler, minimal invaziv cerrahi 

tedavi ya da birkaç yeni hedefli maddeler ve kontrol 

noktası inhibitörleri ile bağışıklık artırıcı tedavi gibi çok 

çeşitli yeni teşhis ve tedavi seçeneklerinin sunulması 

sebebiyle şu anda devrim niteliğindedir.
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Tedavi ve Yönetim Kılavuzu 

Akciğer kanseri yönetimi için uluslararası ve ulusal 

kılavuzlar, artan bakım kalitesi, etkinlik ve tedavinin 

standartlaştırılması için kanıta dayalı karar vermeyi teşvik 

etmek üzere geliştirilmiştir. Kılavuzlara uyum tavsiye 

edilse de, genel uyum oranı, %33 ila %61 arasında 

değişen katılım oranlarını gösteren çalışmalarla birlikte 

genellikle memnun edici değildir.18 Uyumsuzluğun 

nedenleri, hekimlerin daha aşina oldukları yönergeleri 

takip etmemekten, profesyonel muhakeme kullanma 

seçeneğinden veya erişim veya yorumlamada 

karmaşıklıktan dolayı değişiklik gösterebilir.18 Çok sayıda 

çalışma nedeniyle, onkolojideki bilimsel kanıtlar hızla 

gelişmektedir ve kılavuzlardaki tedavi önerileri sıklıkla 

güncel tutulacak şekilde ayarlanmaktadır. 

Bununla birlikte, hekimler için sürekli gelişen akciğer 
kanseri tedavisi ve hastalık yönetimi alanında güncel 
kalmak mümkün olmayabilir. 
 

Bu sebeplerden dolayı, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, 

radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji, radyoloji, nükleer tıp ve 

patoloji alanlarından ana üyeler ile birlikte çok disiplinli uzman 

tümor kurulları (MDT) kurulmuştur. MDT, iş birlikçi bakımda 

yüksek bir değere sahiptir ve bu, kılavuzlara bağlılığı 

zorlamak, zamanında karar vermeyi sağlamak ve stajyer 

doktorları eğitmek için en son kanıtlara dayanmaktadır. 

Diğer hastalığın kötü evrelerinde olduğu gibi, MDT 

tarafından hastalık yönetimi daha hasta merkezli hale gelir 

- bu, çok disiplinli kliniklerin gelişiminin yansıttığı bir 

eğilimdir. Ek olarak, MDT ve doktorlar artık hastanın sağlık 

geçmişinin algoritmik değerlendirmesine, kanser teşhisine ve 

tedavi için kişisel tercihlere dayalı tedavi kılavuzlarına ve 

tavsiyelerine erişimi kolaylaştıran yapay zeka destekli 

çözümlerden yararlanabilmektedir. Bu ortam, ideal hekim-

hasta ilişkisini teşvik eder ve hastayı karar alma sürecinin 

merkezine yerleştirir. 

Sonuç 

 

Akciğer kanseri, şu anda yüksek ölüm oranına sahip bir 

hastalık olsa da, erken evrelerde yakalandığında uzun vadeli 

olumlu bir prognoza sahip olduğu gösterilmiştir. Düşük doz 

göğüs BT taraması, yüksek riskli hastalarda hastalığın 

erken teşhisine yardımcı olduğu gösterilen bir tarama 

mekanizması sağlar. Ek olarak, akciğer kanseri 

taramasında yapay zekanın tamamlayıcısının üç ana klinik 

görevi yerine getirdiğini bilmek önemlidir: tümörlerin 

saptanmasına, karakterizasyonuna ve izlenmesine 

yardımcı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kılavuza Bağlılık 
Akciğer kanseri yönetimi için 
kılavuzların kullanılması, artan 
bakım kalitesi, etkinlik ve tedavinin 
standartlaştırılması için kanıta 
dayalı karar vermeyi teşvik eder.  
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