
 
 
AKCİĞERİN MALİGN TÜMÖRLERİ 
 

Tümör (%) Bulgu  Patoloji  

Skuamöz hücreli 

karsinom 

 (~30)  

SİGARA KANSERİ 

• Santral (hilusa yakın) 

• Kavite yapma eğilimi yüksek 

• Metastaz hızı düşük 

• Direkt invazyon 

• Hiperkalsemi (parathormon 

etkisi) 

• Bölgesel lenfadenopati 

• Skuamöz metaplazi zemininden köken 

• Skuamöz epitel hücrelerinin tümörü 

• Diferansiyasyona göre değişen mitoz sayısı ve 

keratin üretimi 

• Lenfadeopatilerde granülomatöz tepki 

  

Adenokarsinom  

(~30) 

Bronşial  

(asiner, papiller)  

  

Bronkoalveolar  

  

  

Tümörü kuşatan kalsifikasyon 

  

  

• Erken metastaz eğilimi 

• Bölgesel lenfadenopati 

• Plevral effüzyon 

• Hipertrofik osteoartropati 

• Tromboflebit 

Patoloji (ortak bulgular): 

• Periperik (plevraya yakın) 

• Halkalar ya da kordonlar oluşturan 

• epitel hücreleri 

• Bronkoalveolar karsinomda soliter, nodüler ya 

da massif infiltrasyon (pnömoniyi anımsatır) 

  

Küçük hücreli (oat 

cell) karsinom 

 (~20) 

SİGARA KANSERİ 

• Santral (hilusa yakın) 

• Agresif  

• Hızla metastaz 

• Cushing sendromu (ACTH etkisi) 

• Hipertrofik osteoartropati 

• Onkoterapiye duyarlı 
 

Tümör lizisi sendromu: 

• Hipokalsemi 

• Hiperürisemi 

• Hiperfosfatemi 

• Hiperkalemi 

Kıt sitoplazmalı, koyu çekirdekli küçük tümör 

hücreleri 

Sitoplazmada nöroendokrin granüller 

Mitoz bol 

Nekroz alanları var 
 

İmmunhistokimya (+): 

• Kromogranin 

• Nöron-spesifik enolase 

• Sinaptofizin  

  

Büyük hücreli 

karsinom 

 (~10) 

• Periperik (plevraya yakın) 

• Hızla gelişir 

• Erken metastaz eğilimi 

• Jinekomasti (gonadotropin 

etkisi) 

• Hipertrofik osteoartropati 

Anaplastik hücreler 

Mitoz bol 
 

Mikroskopik tipler: 

• Dev hücreli 

• Berrak hücreli 

• Fusiform (spindle) hücreli  



Kombine yapıda 

tümörler 

 (~5-10) 

Santral (hilusa yakın) Örnek: Adenoskuamöz karsinom 

Mezotelyoma  

(bkz Plevra) 

• Mezotel kökenli plevra tümörü 

• Plevral effüzyon 

• Etyolojisinde asbestos çok 

önemli 

Atipik fusiform hücrelerden oluşan tümör 

infiltrasyonu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Akciğer karsinomu: BELİRTİLER ve BULGULAR (WHO) 

Sistemik belirtiler Kilo kaybı 

Duygulanım bozuklukları 

Güçsüzlük 

Ateş  

Yerel etkiler Öksürük 

Dispne 

Hemoptizi 

Hırıltılı solunum 

Göğüs ve sırt ağrıları 

Obstrüktif pnömoni 

Bronş çeperine ve çevre dokulara (toraks duvarı, vertebralar) invazyon 

Plevral effüzyon 

Pqncoast sendromu *(8.servikal ile 1. ve 2. torakal sinirlere invazyon) 

Mediasten dokularına 

genişleme 

Nervus phrenicus etkilenmesi (diafragma felci) 

Nervus laryngealis recurrens etkilenmesi (ses bozuklukları) 

Sempatik sistem etkilenmesi (Horner sendromu**) 

Nervus brachialis etkilenmeleri (brakiyal pleksopati) 

V.cava obstrüksiyonu (vena cava superior sendromu) 

Perikard invazyonu (effüzyon, tamponad) 

Myokard invazyonu (aritmi, kalp yetmezliği) 

Özofagus invazyonu (disfaji, bronko-özofageal fistül) 

Mediasten lenf sistemi (plevral effüzyon) 

Metastazlar (organlara 

özgü bulgular) 

Karaciğer, Kemik, Sürrenaller, Beyin  



Paraneoplastik 

sendromlar 

Dermatomyozit/polimyozit 

Çomak parmak “clubbing” 

Hipertrofik pulmoner osteoartropati 

Ensefalopatiler  (Progressif multifokal lökoensefalopati) 

Periferik nöropatiler 

Myasteni sendromları  

Transvers myelitis 

Endokrin sendromlar Parathormon etkili peptid üretimi: hiperkalsemi ve osteoporoz 

“Inappropriate” antidiüretik hormon: hiponatremi 

ACTH: Cushing sendromu, hiperpigmentasyon 

Serotonin: karsinoid sendrom 

Gonadotropinler: jinekomasti 

MSH: hiperpigmentasyon 

Hipoglisemi, hiperglisemi 

Hiperkalsitonemi 

Prolaktinemi 

Vazoaktif intestinal polipeptid (VIP) hipersekresyonu: diyare 

Hematopoietik sistem 

ve Kan etkilenmeleri 

DIC 

Venöz trombozlar (yineleyen) 

Nonbakteriyel trombotik (marantik) endokardit 

Anemi 

Disproteinemi 

Granülositoz 

Eozinofili 

Hipoalbuminemi 

Lökoeritroblastozis 

Trombositopeni 

(*)Pancoast tümörü ve Pancoast sendromu: akciğer apeksindeki skuamöz hücreli karsinomlarda 

8.servikal ile 1. ve 2. torakal sinirlere invazyona bağlı bulgular- uzdan başlayarak kola yayılan ağrı 

(**)Horner sendromu: Pancoast tümörünün servikal sempatik sinirleri etkilemesidir: (1) enoftalmi, 

(2) ptozis, (3) miozis, (4) anhidrozis. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA SAPTANABİLEN SEROLOJİK MARKERLER 
 

Hormonlar  Adrenokortikotropik hormon (ACTH) 

Melanosit-stimulan hormon (MSH) 

Human koryonik gonadotropin (hCG) 

Human plasental laktojen (HPL) 

Human growth hormone (HGH) 

Paratiroid hormon (PTH) 

Kalsitonin 

Antidiüretik hormon (ADH) 

Prolaktin 

Bombesin (gastrin-releasing peptide) 

5-Hidroksitriptofan (serotonin) 

Östradiol 

Hipoglisemik faktör 

Renin 

Eritropoietin 

Glukagon, Insulin 

Neuron-specific enolase (NSE) 

ß-Endorfin 

Gastrin 

Sekretin 

Serum proteinleri Alfa fetoprotein (AFP) 

Karsinoembriyonik antijen (CEA) 

Plasental alkalin fosfataze (PAP) 

Histaminaze 

L-dopa dekarboksilaze 

Anti-Purkinje hücresi antikorları 

Antinöronal nükleer antikorlar (ANNA) 

Ferritin  

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
AKCİĞER KANSERİNİN KOMPLİKASYONLARI 
  

• Metastaz 

o Bölgesel lenf düğümleri 

o Uzak organ metastazları 

• Kemik 

• Karaciğer 

• Sürrenaller 

• Beyin 

• Kanama  

• Plevral effüzyon (invazyon nedeniyle) 

• Infeksiyonlar (pnömoni) 

• Kansere sekonder akciğer bulguları: 

o Hava yollarının obstrüksiyonu 

• Yerel: fokal emfizem 

• Total: atelektazi 

o Hava yollarındaki drenaj bozuklukları 

• Süpüratif bronşit 

• Ülserli bronşit 

• Bronşiektazi  

• Akciğer abseleri 

• V.cava superior sendromu 

o V.cava superior invazyonu/basısı 

o Venöz konjesyon 

o Kol ödemi 

o Dolaşım yetmezliği  

• Perikardit 

 


