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SOLUNUM SİSTEMİ

PARANAZAL SİNÜSLER
Sadece maksiller sinüs ile ön ve arka grup etmoidal sinüslerden bir kaç tanesi yeni
doğanda bulunabilir.
Sinus frontalis ve sinus sphenoidalis, yeni doğanda bulunmaz. Paranazal sinüsler,
puberte sonrası belirginleşirler.
SİNUS FRONTALIS
Meatus nasi medius’taki recessus frontonasalis’e açılır.
CELLULAE ETHMOIDALES (SINUS ETHMOIDALES)
Cellulae ethmoidales anteriores; Meatus nasi mediusa açılırlar.
Cellulae ethmoidales mediae; meatus nasi medius’taki bulla ethmoidalis’in üzerine
açılırlar.
Cellulae ethmoidales posteriores; genellikle tek bir ağızla meatus nasi superior’a açılırlar.

SİNUS SPHENOIDALİS
Sfenoid kemik gövdesi içinde bulunan bir çift sinüstür. Her bir tarafın sinüsü, kendi tarafındaki
recessus sphenoethmoidalis’e açılır.
SİNUS MAXİLLARİS
Paranazal sinüslerin en büyüğüdür. Sinus maxillaris, meatus nasi medius’da bulunan bulla
ethmoidalis’in altındaki hiatus semilunaris’e açılır.

O.E

638

TUS DERS NOTLARI

LARİNKS KASLARI
M. cricothyroideus(anticus);larinks’in ön tarafında yer alan tek kastır. Ligamentum vocale’leri
gerer ve boyunu uzatır. N. laryngeus recurrens tarafından uyarılmayan (ya da n. laryngeus superior
tarafından uyarılan) tek larinks kasıdır.
M. cricoarytenoideus posterior (posticus); ligamentum vocale’lere abdüksiyon yaptırarak,
rima glottidis’i açan tek kastır.
M. cricoarytenoideus lateralis; ligamentum vocale’lere addüksiyon yaptıran esas kastır.
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SOLUNUM SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ
Solunum sistemi 2’ye ayrılır;
1. İletici bölüm
2. Respiratuvar bölüm
İletici bölüm burun, nazofarinks, larinks, trakea, bronş ve bronşiollerden oluşur.
Respiratuvar bölüm, respiratuar bronşioller, ductus alveolaris ve alveollerden oluşur.
Solunum epiteli iletici bölümde yalancı çok katlı prizmatik silli epiteldir. Bu epitelde goblet
hücreleride bulunur. Bazı hücreler basalde (Bazal Hücre) kalıp yüzeye ulaşamadığı için yalancı
çok katlı ismi verilmiştir.

Bronş-Bronşiol
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Bronşiyoller tek katlı prizmatik bir epitelle döşelidir ve bez bulunmaz. Bronşiyol duvarında
kıkırdak bulunmaz ama belirgin bir düz kas tabakası izlenir. Astım hastalarında
bronkokonstruksiyonun temel olarak gerçekleştiği yerdir.
Bronşiyol epitelinde 4 farklı hücre vardır.
1. Kübik silyalı hücreler
2. Clara hücreleri (prizmatik silyasız hücreler)
3. Prizmatik fırçamsı kenarlı hücreler (Brush cell)
4. Küçük granüler hücre (Endokrin fonksiyonlu) (Bombesin, serotonin)
Clara hücreleri terminal bronşiollerin epitelinde bulunur. Fonksiyonu detoksifikasyon,
sürfektan yapımı, stem cell olup diğer hücrelere diferansiye olabilir.
Alveolar epitel iki hücre tipinden oluşmaktadır.
1. Tip I pnömosit (Tek katlı yassı epitel)
2. Tip II pnomosit
Tip I hücreler diffüzyon için selektif bir bariyer oluşturur. Tip II hücreler sürfaktan sentezler ve
depolar. Ayrıca kök hücre görevide yaparlar.
Hava kan bariyeri şu tabakalardan oluşur;
1. Sürfaktan tabakası
2. Alveol epitel hücreleri
3. Epitel bazal laminası
4. İnterstisyum
5. Kapiller bazal laminası
6. Kapiller endotel

NOT: Surfektan yapısını oluşturan bileşikler:
1- Dipalmitoil fosfatidil Kolin (Lesitin)
2- Fosfatidil Gliserol
3- Surfektan Proteinleri (SP-A, SP-B, SP-C)
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SOLUNUM FİZYOLOJİSİ
İnspirasyon kasları:
Diafragma kası en önemli inspirasyon kasıdır.
Diafragma kasıldığında abdominal içerik aşağı doğru hareket eder. Böylelikle kostalar dışa ve
yukarı doğru açılır. Bu değişiklikler toraks içi hacimde artma oluşturur, toraks basıncı azaldığı için hava
akciğere girer.
Egzersiz sırasında solunum hızı ve tidal volüm artar. Bu nedenle eksternal interkostal
kaslarda inspirasyon yardımcı olur.
Ekspirasyon kasları:
Ekspirasyon normalde pasif bir olaydır.
Akciğerdeki elastik proteinler tarafından tarafından oluşturulur.
Egzersiz sırasında ve astım gibi hava yollarının rezistansının arttığı durumlarda ekspiratuar
kaslar, ekspirasyona yardımcı olur.
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Abdominal kaslar yardımcı ekspiratuar kaslardandır. Kasıldıklarında abdominal basınç
artar. Diafragma yukarı yükselir. Böylelikle toraks içi basınç artarak ekspirasyona yardımcı olurlar.
Yine internal interkostal kaslarda kasıldıklarında kostalar aşağı ve içe doğru hareket
ettikleri için ekspirasyon sağlanır.

SOLUNUMUN KONTROLÜ
Medulla Oblangata
Ritm Merkezi:
Dorsal: frenik sinir → diyafragma kası (İnspirasyon tetikler)
Ventral: interkostal kasları inerve eder. Ayrıca kemoreseptör olarak çalışır.

Pons
1) Apnöstik Merkez: İnspirasyonu devam ettirir.
2) Pnömotaksik Merkez: Apnöstik merkezi inhibe ederek, inspirasyonu baskılar

Santral Kemoreseptörler:
Bulbus kemoreseptörler CO2 ,kan pH duyarlıdırlar. Kan CO2 yükseldiğinde önce CO2 kan
beyin bariyerinden geçip, BOS a difuze olur. Burada CO2 önce H2O ile birleşip, H2CO3 oluşturur.
H2CO3, H+ ve HCO3- ye iyonize olur. Bulbus kemoreseptörler H+ duyarlıdırlar.

Periferik Kemoreseptörler (Glomus cismi)
Periferik kemoreseptörler (glomus cismi) yalnız hipoksiye (PO2 < 60 mm-Hg)
duyarlıdırlar. Ayrıca periferik kemoreseptörlerin hipoksiye duyarlılıkları karbondioksit ve pH
değişikliklerinde etkilenir. Karbondioksit artımı ve pH azalması duyarlılığı arttırır.
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VENTİLASYON
Akciğere bir dakikada girip çıkan hava miktarıdır. Ventilasyon arttığında kanda CO2
miktarı azalmaktadır. Bu nedenle ventilasyonu gösteren kan gazı parametresi kan PCO2
düzeyidir. Bunun nedeni CO2, O2 ye göre daha liposolubl bir gazdır. Bu nedenle alveoler
membrandan difuze olmasıdır.
Normal ventilasyon 4-5 L/dk → PCO2 40mmHg
Hipoventilasyon 2 L/dk → PCO2 80mmHg
Hiperventilasyon 8 L/dk → 20-25 mmHg

SOLUNUM REFLEKSLERİ
SOLUMSAL REFLEKSLER
UYARAN
Akciğerlersn İnspirasyona
gerilmesi
Pulmoner konjesyon
İrritasyon
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RESEPTÖRLER

AÇIKLAMA
Hering-Breuer refleksi İnspirasyonu sonlandırır

Germe reseptörleri

(yenidoğan solunumunun düzenlenmesinde
önemli)

Tip J-reseptörleri

Dispne hissi (yüksek irtifa veya yoğun

(juksta-kapiller)

egzersizde ortaya çıkar)

İrritan reseptörler

Bronşiollerin daralması (sigara, duman, diğer
ağrılı ajanlar)
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HEMOGLOBİN VE OKSİJEN TAŞINMASI
Kanda oksijenin % 95-98’ı hemoglobine bağlı taşınmaktadır.
Oksihemoglobin → Oksijen bağlamış Hb
İndirgenmişHb veya deoksiHb → Oksijen bağlanmamış durumda olan dir.
Methemoglobin → Fe+++ (ferrik) değerlidir okside olmuştur.
KarboksiHb → karbonmonoksit bağlamış Hb, CO, O2 e oranla Hb e bağlanmada 210 kat
daha güçlü
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Bir molekül hemoglobin A (alfa2-beta2) 4 adet globin içermektedir. Her bir globin
molekülünde bir hem halkası olması nedeniyle, bir molekul hemoglobin 4 mol oksijen taşımaktadır.
Hb tipi

Formül

Total Hb %'si

HbA

α2 β2

%90

HbF

α2 γ2

<%2

HbA2

α2 &2

%2-5

HbA1c

α2 β2-glukoz

%5

Oksihemoglobin dissosiasyon eğrisini etkileyen faktörler
A- 2, 3-Difosfogliserik Asit (2, 3-DPG)
Olgun eritrositlerde mitokondri ve çekirdek yoktur. Eritrositler enerji gereksinimini glokolitik
(anaerobik) yoldan karşılariken yan ürün olarak 2, 3-DPG sentezi olur.
Kan bankalarında bekleyen kanlarda miktarı azalır. Kan bankalarında beklemiş kanda laktik
asit birikmekte glikolizi durdurmaktadır. Glikoliz durunca 1-3 DPG azaldığı için 2-3 DPG de
azalmaktadır.

NOT:
Hemoglobinin iki ana formu vardır: T formu ve R formu. Hemoglobinin deoksi formuna “ T
veya taut-gergin “ form denir. T formunun oksijene ilgisi düşüktür.
Dimerler arasında bazı iyonik ve H bağları vardır, Hemoglobine O2 bağlanmasıyla bu bağlar
yıkılır. Bunun sonucunda ''R veya relaxed “ form oluşur. Bu formda polipeptid zincirleri daha fazla
hareket özgürlüğüne sahiptir. R formun ise oksijene ilgisi yüksektir. Ayrıca tüm allosterik enzimlerin
substratına düşük afiniteli formlarına “ T “ , yüksek afiniteli formlarına “ R “ formu denir.
B- Anemi
2, 3-DPG artar ve dokularda daha fazla oksijenin serbestlenmesini sağlar.

O.E

646

TUS DERS NOTLARI
C- Fetal Hb
2, 3-DPG bağlayamaz ve bu nedenle HbF oksijene olan affinitesi artar, maternal kandaki
oksijeni daha fazla bağlayabilir.

Hemoglobinin oksijene afinitesinin artması: (Dissosiasyon eğrisinin sola kayması)
Alkalosis
Eritrosit içi 2, 3 - DPG’nin azalması
Isının azalması
pCO2 nin azalması
Karboksihemoglobin
Methemoglobinemi
Hemoglobinin oksijene afinitesinin azalması: (Eğrinin sağa kayması)
Asidoz
Eritrosit içi 2, 3 - DPG artması (Yüksek irtifa, Tiroid hormonları, Anemi, androjen)
Isının artması
pCO2 nin artması

KARBONDİOKSİT TAŞINMASI
CO2 Üç şekilde Taşınır
1) Erimiş CO2
Oksijene göre 21 kat daha fazla suda çözünebilir.
Bu yolla total CO2 konsantrasyonun %10 u taşınır.
2) Karbaminohemoglobin
Bu yolla total CO2 konsantrasyonun %20’si taşınır.
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3) Bikarbonat
En çok taşınma formu. CO2, su ile birleşince, karbonik asit oluşur. Bu reaksiyonda
katalitik enzim karbonik anhidraz. Pco2 nin yüksek olduğu kapillerde gerçekleşir.

Klor şifti
Venöz kandaki CO2 kolaylıkla eritrosit içine difuze olabilmektedir. Eritrosit içinde CO2 ve
H2O karbonik anhidraz yardımıyla H2CO3 (Karbonik Asit) oluşmaktadır. Karbonik asit HCO3 ve H
iyonuna parçalanır. Bikarbonat eritrositten çıkarken elektronegativiteyi korumak için Cl eritrosit içine
girer. Buna Cl şifti denmektedir.

SOLUNUM VOLÜM VE KAPASİTELERİ

Hacimler (Spirometri ile ölçülür)
1- Tidal (solunum) hacim (SH) = Normal solunumda inspire ve eskpire edilen hacim = 500 ml
2- İnspiratuar yedek hacim (IYH) = 3200-3300 ml
3- Ekpiratuar yedek hacim (EYH) = 1000 ml
4-Rezidüel hacim(RH)= 1200 ml(Helyum ile ölçülür) Spirometriyle ölçülmeyen tek akciğer
hacmidir.
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Kapasiteler:
Birkaç hacmin bileşiminden ortaya çıkar
1. Total akciğer Kapasitesi: IYH + SH + EYH + RH = 6000 ml
2. Vital kapasite: IYH + SH + EYH = 4800 ml
3. Fonksiyonel rezidüel kapasite: EYH + RH=2200 ml. İstirahat halinde akciğerde kalan
havadır.
4. İnspirasyon kapasitesi: IYH + SH = 3800 ml
5. Dakikada solunum hacmi (istirahatte): 6 L/dk (Tidal V * Solunum Sayısı)
6. Alveoler ventilasyon(istirahatte): 4. 2 L/dk(Alınan havanın yanitidalvolümün hepsialveole
ulaşmaz. Bir kısmı ölü boşluk denen iletici hava yollarında kalır. Bu nedenle alveoler ventilasyon için
(Tidal volüm - ölü Boşluk) * Solunum sayısı kullanılır.
7. Maksimal istemli ventilasyon: 125-170 L/dk
8. Zamanlı vital kapasite: 1 sn de % 83 (FEV1), 3 sn’de %97 (totalin)

VENTİLASYON PERFUZYON (V/Q) DENGESİ
Akciğerde havalanmayan yere kan gitmemektedir. Bunun nedeni havalanmayan akciğer
sahasında oksijen miktarı düşer sonuç olarak hipoksiye pulmoner arterin verdiği cevap
vazokonstruksiyondur. Böylelikle ölü boşluk perfüzyonu önlenmiş olur. Böylelikle hava giden yere
kan gitmiş olur.
Soluk alındığında en çok diafragmaya yakın kısımlar havalanır. Ventilasyon perfüzyon
dengesi nedeniyle en çok havalanan yer alt kısımlar olduğu için, en çok kanlanan yer de yine
bazal kısımlardır.

Akciğerde V/Q normal değeri 0,8’dir. V/Q oranı akciğerin üst, orta ve alt sonlarında
ventilasyon/perfüzyon (V/Q) farklıdır. Üst zonlarda perfüzyon az iken, alt zonlarda yer çekimi
etkisiyle fazladır.
Ventilasyon ise alt zonlarda fazla üst zonlarda azdır. V/Q üst zonlarda yüksek iken (3.0),
alt zonlarda V/Q düşüktür (0.6). Bu nedenle üst zonlarda kanda çözünmüş oksijen yüksek iken
(130 mmHg), alt zonlarda düşüktür (89 mmHg)
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KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI
AMFİZEM
NORMAL ASİNÜS

Alveol

Respiratuvar
bronşiyol

Alveoler
duktus

Alveol
Respiratuvar
bronşiyol

Alveoler
duktus

Panasiner amfizem
Sentrasiner amfizem

Sentr - Asiner Amfizem:
En sık amfizem tipidir.
Kronik bronşitle birliktelik sıktır.
Respiratuar bronşiolleri tutar.
En sık üst loblardadır.
Sigara ile ilişkili amfizem tipidir.
TÜTÜN

Nikotin
IL-8
LTB4
TNF

Reaktif oksijen
(“serbest radikaller”)
Alveoler
makrofaj

Antiproteazların
inaktivasyonu
(“fonksiyonel”
α1-AT eksikliği)
Nötrofil
elastaz

Doku
hasarı

Makrofaj
elastaz ve
metalloproteinler

Nötrofil
Kapiller

Konjenital α1-AT
eksikliği

AMFİZEM

Panasiner amfizem
a1-AT eksikliği ile beraberdir. Yenidoğan döneminde kolestatik sarılık oluşturabilir.
Amfizem bulguları adolesan çağda ortaya çıkar.
alfa1- AT alveoler duvar bağ dokusunu yıkan nötrofil elastazı inhibe eder.
alfa1- AT inhibitörünü kodlayan genlerden 3 ana fenotip ortaya çıkar:
1. MM (normal)
2. MZ (heterozigot)
3. ZZ (homozigot eksiklik)
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En sık homozigot (ZZ) forumunda panasiner amfizem gelişir Sigara ile inaktive olan
major serum antiproteaz alfa1- Antitripsindir.
Sigara aynı zamanda elastaz kaynağı olan nötrofil ve makrofajları davet eder.

Distal asiner amfizem: Paraseptam amfizem
Genç, sarışın, erkeklerde akciğerlerin apex kısımlarında olur.
Spontan pnomothraxtan sorumludur.
Amfizemde radyoloji bulguları:
Havalanma artışı
Kot aralıklarının genişlemesi
Diafragma düzleşmesi
Damla kalp görüntüsü
Kronik bronşitte bronş duvarlarında kalınlaşma ve “kirli akciğer” görüntüsü vardır.

KOAH’da EKG bulguları:
Cor pulmonaleye ait yüksek P dalgası (P pulmonale)
Sağ dal bloğu
Sağ ventrikül hipertrofisi
KOAH’lı hastalarda en sık pnömoni etkeni:
H.influenza
Pnömokok(%80)
Moraksella katarralis
Tanı:
Solunum fonksiyon testleri
Ekspiratuar hava akımı kısıtlanması (FEV1 değerinin düşmesi)
Hiperinflasyon, diafragma hareketlerinin azalması, yardımcı solunum kaslarının solunuma
katılması, solunum seslerinin azalması ve ronküsler
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Tedavi:
Oksijen KOAH’ta sağ kalım oranını artıran tek tedavi yöntemidir. (PaO2 < 55 mm Hg or
SaO2 < 88%)
Bronkodilatasyon
Ksantinler (teofilin) : Diafragma kontraktil gücünü arttırırlar.
Beta adrenerjik agonistler ve antikolinerjikler
Kortikosteroid tedavi
Mukolitikler (N-asetil sistein)
Enfeksiyonların tedavisi:
Ekzaserbasyonlarında ampirik olarak geniş spektrumlu antibiyotikler (Makrolid)
Her yıl grip aşısı, pnömokok aşısı
Pulmoner rehabilitasyon

ASTIM
Tanım
Astım kronik inflamatuar bir hastalıktır. Ataklar tarzında bronkospazm ile karakterizedir.
Wheezing, nefes darlığı, öksürük ile klinik verir. Ataklar gece veya sabah erken saatlerde daha
belirgindir.
Hastaların % 70 inde extrensik (atopik) Th2 yanıtına bağlı iken, % 30 ise intrensek(nonatopik) formdadır. Viral enfeksiyonlar, soğuk, egzersiz, sigara dumanı atakları tetikler.
Patogenez:
Atopik astımda hastalarda ailesel alerjik bir bünye söz konusudur. Ev tozundaki akar olan
Dermatophagoides pteronyssinus a karşı allerjik duyarlanma sözkonusudur. Bu hastalarda Th2
hücreleri baskın fonksiyon gösterirler.Th 2 hücrelerinden yapılan sitokinler olan IL-4, IgE sentezini
arttırır.IL-5 eozinofil aktivasyonu, IL-13 ise mukus hipersekresyonu oluşturmaktadır.
Bu değişiklikler sonucunda solunum yollarında remodelling oluşmaktadır. Bu değişiklikler
hava yollarındaki düz kas hipertrofisi ve subepitelyal kollagen depozisyonudur.
Atopik bünyeli kişilerde alınan antijenlere karşı IgE yanıtı oluşmaktadır. IgE antikorları
mast hücreleri üzerindeki Fc reseptörlerine bağlanır. Antijenler (polen) tekrar IgE reseptörüne
bağlandığında mast hücresi libere olur. Histamin, LKT (C-D-E), PGD salınır. Bu maddeler
bronkospazm oluştururlar.
Ayrıca mast hücresinden salınanan ECF (Eozinofil kemotaktik faktör) eozinofilleri ortama
getirir. Eozinofillerden salınan major basic protein and eosinophil cationic protein, Eosinophil
peroxidase solunum yolu epitelinde hasar oluşturur.
Balgamda epitelyum döküntülerine bağlı Curschmann spirals ve eozinofil proteinlerine bağlı
Charcot-Leyden crystals görülebilir.
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Early Childhood Risk Factors for Persistent
Asthma
Allergy
Atopic dermatitis
Allergic rhinitis
Food allergy
Inhalant allergen sensitization
Food allergen sensitization
Wheezing apart from colds
Male gender
Low birthweight
Environmental tobacco smoke exposure
Severe lower respiratory tract infection
Pneumonia
Bronchiolitis requiring hospitalization
Low birthweight
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Tanı:
Bronkodilatatör kullanımı sonrası FEV1’de 200 ml ve en az %12 artması (geri dönüşümlü
olduğunu gösterir)
Spirometride FEV1 ve FEV1/FVC oranında azalma (obstrüksiyonu gösterir)
Tedavi:
Akut kriz tedavisinde
Kısa etkili Beta2-agonist (En sık yan etki tremor ve çarpıntı-FDE inhibisyonuna bağlı)

Effects of Beta-Adrenergic Agonists on Airways
Relaxation of airway smooth muscle (proximal and distal airways)
Inhibition of mast cell mediator release
Inhibition of plasma exudation and airway edema
Increased mucociliary clearance
Increased mucus secretion
Decreased cough
No effect on chronic inflammation
Steroid (Disfoni ve oral kandida)
Teofilin (En sık yan etki bulanıtı, kusma, baş ağrısı)
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Factors Affecting Clearance of Theophylline
Increased Clearance
Enzyme induction (rifampicin, phenobarbitone, ethanol)
Smoking (tobacco, marijuana)
High protein, low carbohydrate diet
Barbecued meat
Decreased Clearance
Enzyme inhibition (cimetidine, erythromycin, ciprofloxacin, allopurinol, zileuton, zafirlukast)
Congestive heart failure
Liver disease
Pneumonia
Viral infection and vaccination
High carbohydrate diet
Old age
Proflakside
Uzun etkili Beta2 agonist,
Teofilin
steroid,
mast hücre stabizatörü (kromolin, nedokromil),
Lökotrien reseptör (LTD4) antagonistleri ( Zafirluklast, monteluklast, pranlukast )
kullanılır.
Omalizumab: IgE karşı geliştirilen Antikor

NOT:

Aerosol şeklinde kullanılan steroid preparatları:
Beklometazon (Beconase, Becotide)
Flunilosid
Triamsinolon (Nasacort, SinakortA)
Budenosid (Pulmicort, Rhinocort)
Flutikazon (Cutivate, Flixotide)

BRONŞEKTAZİ
Proksimal subsegmental hava yolunu oluşturan bronşlardaki patolojik ve geri
dönüşümsüz genişlemesidir.
Tıkanmış bronştaki süpüratif enfeksiyon ile bronş duvarının harabiyeti sonucu
meydana gelir.
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Etiyoloji ve patogenez
Çocukluk çağı daha yatkındır. Hastaların %75’inde 5 yaşından itibaren semptomlar görülür
Sık sebep bakteriyel pnömonidir
Bakteriyel etkenlerden S.aureus, klebsiella, anaeroblar, Psodomonas, hemofilus yaygındır
Predispoze faktörler:
Konjenital hastalıklar
Kistik fibrozis
Bronş stenozu
Arter anomalilerinin bronşlara basısı
İmmün yetmezlikler
Kartagener sendromu
Klinik
Kronik öksürük
Pürülan balgam
Masif, abondan hemoptizi
Tekrarlayan pnömoniler
Alt solunum yolu hastalıkları
İlerlemiş olgularda klinik
Progresif dispne
Siyanoz
Parmaklarda çomaklaşma
Kor pulmonale
Tanı:
HRCT (High Resolution Computarise Tomography)

Akciğer grafisi:
Tutulan segmentte prebronşial fibrozis
En sık alt lob posterior bazal segment tutulur
Segmental akciğer kollapsı
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Bronşektazinin komplikasyonları:
Solunum yetmezliği
Sağ kalp yetmezliği
Sekonder amiloidoz
Metastatik abse (en sık beyin)
Tedavi:
Tıbbi tedavi:
Antibiyotikler (ampisilin, tetrasiklin, eritromisin)
Postural drenaj
İnfluenza ve pnömokoka karşı immünizasyon
Cerrahi tedavi endikasyonları:
Tıbbi tedaviye dirençli hastalar
Tek taraflı olup, tek lop veya segmente yayılmış genç hastalar

KİSTİK FİBROZİS
Ekzokrin bezlerin, akciğer, pankreas ve gastrointestinal sistem gibi organlarda tıkanma
ile sonuçlanan fonksiyon bozukluğudur
Otozomal resesif
Hastaların büyük kısmında ölüm solunum yetmezliğine geri kalanında ise bilier siroza
sekonder portal hipertansiyona bağlıdır.
30 Yaşına kadar olan kişilerde kronik obstrüktif akciğer hastalığının en sık sebebidir
Etiyoloji ve patogenez
Genetik anomali:
7.kromozomun uzun kolunda delesyon. Kistik fibrozis transmembran regülatörü (CFTR)
proteini bozuktur. Bu nedenle GIS ve bronş sıvılarına klor ve su verilemez.
Elektrokimyasal defekt:
Klor geçişini engeller
Yapışkan mukus oluşumu
Ekzokrin bezlerle ilişkisi olan organlarda tıkanma
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Klinik:
Pulmoner bulgular:
En erken bulgu periferik hava yolu obstrüksiyonudur.
Tekrarlayan enfeksiyonlar, obstrüksiyon ile seyreder
Pulmoner fonksiyonların kaybı
Akciğerlerde kolonize olan dominant mikroorganizma Pseudomonas auriginosanın rezistan
bir suşudur.
Başlangıçtaki enfeksiyonların nedeni S. aureus olabilir
Çoğunda sinüzit, nazal polipler ve parmaklarda çomaklaşma gelişir.
Çocuklarda ve genç erişkinlerde bronşiektazinin en sık nedenidir
Akciğer dışı bulgular:
Mekonium ileusu
Bilier siroz
Glikoz intoleransı (Pankreas yetmezliğine bağlı)
Erkekte kısırlık
Ağır tuz kaybına bağlı hiponatremik dehidratasyon
Tanı:
Anormal ter testi
Artmış sodyum ve klor konsantrasyonu : Normal klor konsantrasyonunun üst sınırı
kantitatif pilokarpin ter testi ile 60 mEq/L olarak tesbit edilmiştir. Kesin tanı gen analizi ile konur.
Pozitif deri testi aşağıdakilerden biri eşliğinde tanısaldır
a. Kistik fibrozis lehine aile öyküsü
b. Obstrüktif akciğer hastalığı
c. Pankreas yetmezliği
Solunum fonksiyon testleri
FEV1 azalma
Rezidüel volüm artışı
DLCO’da azalma
Akciğer grafisi:
Havalanma artışı
Kistik oluşumlar
Atelektazi
Bronşektazi
Segmental infiltrasyonlar
Bulgular apekslerde özellik sağda daha belirgindir
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Tedavi:
Erken evrelerde klinik bulgulara yönelik nutrisyonel destek ve pankreatik enzim
replasmanı
pulmoner enfeksiyonlar:
hastaneye yatış
parenteral antibiyotik tedavisi
hidrasyon
Balgam çıkarılması
Oksijen verme
İnhaler Rekombinant insan DNAaz tedavisi (rhDNAaz, dornase alfa): Sekresyonların
vizkoelastisitesini azaltır.
Son dönem hasta
bilateral akciğer transplantasyonu
Komplikasyonlar:
sağ kalp yetmezliği bulguları
hemoptizi
pnömotoraks

AKCİĞER ABSESİ
Akciğer parankiminde bir pnömoni odağında gelişen lokal bir enfeksiyon bölgesidir. Akciğer
grafisinde çapı 2 cm büyük hava-sıvı seviyesi gösteren süpüratif enfeksiyondur.
Enfekte alanın merkezi gangrenöz, nekrotik, pürülandır. Abse duvarı, fibröz doku,
granülasyon dokusu ve bol kan damarlarından oluşan bir inflamasyonlu yapıdır
Etiyoloji:
Üst solunum yollarından sekresyonların aspirasyonu (en sık) (Alt lob bazal segment, üst
lob posterior segment)
Bronş obstrüksiyonu
Bakteriyel pnömoni
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İnfeksiyonlarla komplike pulmoner emboli
İnfeksiyonun transdiyafragmatik geçişi
Kan yoluyla yayılan enfeksiyonlar
Hastane dışında meydana gelen akciğer abselerinde anerop bakteriler ön plandadır. (Prevotella,
Peptostreptokok, Fusobakterium, Bakteroides)
Klinik:
Başlangıç semptomları akut pnömoniye benzer
Kronik:
kilo kaybı
subfebril ateş
yorgunluk
Tanı:
Akciğer grafisi-BT
parmaklarda çomaklaşma
abse kavitesi üzerinde amorfik solunum sesi

Tedavi:
klindamisin
sefoksitin

ERİŞKİN SOLUNUM ZORLUĞU SENDROMU - ARDS
Ciddi dispne,hipoksi, akciğer kompliansının azalması,pulmoner ödem ile karakterize
Akut hipoksik,hipokapneik solunum yetmezliğidir.
Yaş akciğer olarak tanımlanır
Yedi günden daha kısa sürede ortaya çıkmış bilateral pulmoner infiltrasyon
Pulmoner arter uç basıncının 18 mmHg veya altındadır. (Sol kalp yetmezliğine bağlı
akciğer ödeminden ayırmada önemli)
Akciğer kapiller endotelinde defekt vardır. Plazma endotelden alveollere ekstravaze olur
(intrapulmoner alveolokapiller şant)
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Etyoloji:
Şok sıvı aspirasyonu,
DIC,
Bakteriyel septisemi (ARDS’nin en sık sebebidir),
Travma,
Kan transfüzyonu,
Pankreatit,
Duman inhalasyonu,
Aşırı doz eroin kullanımı
Klinik:
En sık semptom dispnedir
İlk belirti ,dispnenin izlediği, gittikçe artan bir takipnedir.
Fizik bulguda raller duyulabilir
Ventilasyon, akciğer hacimleri ve akut solunumsal alkaloz
ARDS Tanısı
1. Uygun klinik ortam (Sepsis, gastrik içerik aspirasyonu, multipl transfüzyon, DİC, multiple
kemik kırıkları, yanıklar, pulmoner konfüzyon, pankreatit, yakıcı gaz inhalasyonu, yoğun bakım
ünitesinde pnomoni gibi) olması ve sol kalp yetmezliği ile kronik akciğer hastalığının olmaması.
2. Göğüs röntgeninde yaygın pulmoner infiltrasyonlar
3. FiO2> 0.60 olduğu zaman PaO2<50 mmHg oluşu.
Akciğer grafisi:
Yama tarzı veya yaygın, bilateral pamuk atığı şeklinde infiltrasyon
Gros olarak akciğer ödematöz ve hemorajiktir; mikroskopik olarak ise intraalveolar
proteinöz sıvı kolleksiyonu mevcuttur

Tedavide
hedef doku oksijenizasyonunun sağlanmasıdır.
Hastaların çoğunda mekanik ventilasyon gerekir.(PEEP)
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DİFFÜZ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI
Diffüz inflamatuar alveolar infiltrasyonla karakterize bir grup hastalık
Akut olarak başlar ve kronikleşirler
Etiyoloji:
%50’sinde spontan başlar
Diğer nedenler:
inhale edilen maddeler:
gazlar (kadmiyum,civa)
mineral tozlar (silika, asbest)
antijenler (bakteri, küf, hayvansal protein)
sıvı ve yabancı cisim aspirasyonu
İlaç tedavisi
busulfan
bleomisin
nitrofurantoin
altın
siklofosfamid
metotreksat
İnfeksiyonlar
Pnomosistis jiroveci
tüberküloz
viral enfeksiyonlar
Primer Akciğer Hastalıkları
Kriptojenik organize pnomoni (COP)
Pulmonar alveolar proteinozis
İdiopatik fibrotizan intersitisyel pnomoni: Akut intersitisyel pnomoni, desquamatif
intersitisyel pnomoni, nonspesifik intersitisyel pnomoni, usual intersitisyel pnomoni, respiratuvar
bronşiolit ilişkili interstitial akciğer hastalığı
Sistemik Hastalıklar
ARDS
Amiloidoz
Ankilozan spondilit
Otoimmun Hastalıklar: Dermatomiyozit, polimiyozit, romatoid artrit,skleroderma), SLE
Kronik eozinofilik pnomoni
Goodpasture sendromu
Idiopatik pulmoner hemosideroz
Inflamatuar barsak Hastalığı
Langerhans hücreli Histiositoz
Kanserlerin lenfanjitik yayılımı
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Lenfanjiomiyomatozis
Wegener granulomatozis
Sarkoidoz
Fizyopatoloji
a. Akut dönem
Alveolit olarak başlar.
b. Kronik dönem:
yoğun kollajen birikimi ve yaygın fibrozisle karakterizedir
c. Son dönem:
bal peteği akciğer (interstisyumda başlayan fibrozis ve kalsifikasyon nedeniyle oluşur. meslek
hastalıklarından en sık sebep silikozis; genel olarak en sık sebep IPF )
alveol ve kapiller yapılar tamamen fibröz doku ve genişlemiş boşluklarla kaplıdır
kapiller yatakta azalma
bozulmuş gaz alış- verişi vardır.

Solunum fonksiyonlarına etkileri: Erken dönemde (egzersizle)
hipoksemi
alveoler- arteriyel PO2 gradienti artması
İleri evrede:
istirahatte hipoksi
difüzyon kapasitesi düşüklüğü(DLCO bozulma)
restrikrif tip solunum bozukluğu
akciğer volümlerinde azalma
akciğer kompliansında azalma
Ekspiratuar akım hızları (ve dolayısıyla FEV1/FVC oranı) normaldir
Gaz alış- verişinde bozukluk

O.E

663

TUS DERS NOTLARI
Klinik:
semptomlar:
En sık egzersiz dispnesi ve kuru öksürük
Çabuk yorulma
Ateş
Kilo kaybı
Fizik muayene:
takipne
çomak parmak
inspiryum sonu raller
siyanoz
sağ kalp yetmezliği
Tanı:
Laboratuar:
Nonspesifiktir
Antinükleer antikor ANA ve romatoid faktör pozitif bulunabilir
Radyoloji:
Diffüz retikülonodüler gölgelenme artışı (alt zonlarda daha belirgin).
HRCT: Alveolit döeneminde buzlu cam görünümü. Sonrasında interstisyel kalınlaşmalar.

Açık akciğer biyopsisi: (Kesin tanı)
Muhtemel prognozu, uygun tedaviyi ve hastalığın evresini belirler
Hastanın tedaviden yararlanıp yararlanmayacağı biyopside fibrozis bulunup bulunmaması ile
ilişkilidir.
Aktif hücresel infiltrasyon ve minimal fibrozisin bulunduğu olgular yoğun fibrozisli
olgulara göre daha iyi prognoza sahiptirler
Transbronşiyal akciğer biyopsisi
Sarkoid granuloma, infeksiyon ve karsinom şüphesi bulunanlarda tanısaldır.
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Bronkoalveolar lavaj:
Normalde lavajda en çok alveoler makrofaj bulunmasına rağmen, interstisyel akciğer
hastalıklarında lenfosit hakimiyeti oluşur.

İDİOPOTİK FİBROTİZAN İNTERSTİSYEL PNOMONİ (IPF)
En sık görülen interstisyel aciğer hastalığı idioptaik pulmoner fibrozistir. IPF içinde farklı
histopatalojik özellikler gösteren alt gruplar bulunur.
Usual interstitial pneumonia (UIP):
55-60 yaşlarında başlar.
Erkeklerde daha sıktır.
Kuru öksürük ve nefes darlğı vardır.
Hastaların % 25 inde ANA ve RF pozitifir.
Median yaşam süresi 3 yıldır.
Steroid cevabı iyi değildir.

Respiratory bronchiolitis- associated interstitial lung disease (Desquamative interstitial
pneumonia (DIP)
40-45 yaşlarında başlar
Aşırı sigara içen kişilerde görülür.
Sigaranın bırakılması iyilrşmr sağlar.
Mediam yaşam süresi 10 yıldır.
Acute interstitial pneumonitis (AIP) (Hamman-Rich syndrome)
Genç hasta grubunda görülür.
Akut başlangıçlı nefes darlığı ve solunum yetmezliği ile karakterizedir.
Hastaların yarısında viral sendrom anamnezi vardır.
Klinik olarak idiopatik ARDS den ayırt edilemeyebilir.
Tedavide mekanik ventilatör uygulanır. Ancak hastaların akut dönem mortalitesi oldukça
yüksektir.
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Nonspecific interstitial pneumonitis (NSIP)
45-55 yaşlarında başlar.
Kadınlarda daha sık görülür.
Aylar içinde başlayan öksürük, nefes darlığı ile karakterizedir.
Steroid tedavisi yarar sağlar.
Cryptogenic organizing pneumonitis (COP, eskiden bronchiolitis obliterans organizing
pneumonia [BOOP])
50-60 yaşlarında başar.
Kuru öksürük ve nefes darlığı yanında, ateş, kilo kaybı, yorgunluk gibi konstitusyonel
semptomlar vardır.
Steroid cevabı iyidir. Uzun dönemli prognozu iyidir.
Tanı
Klinik
HRCT
Cerrahi biyopsi
Tedavi
Steroid
Antifibrotik ilaçlar(pirfenidone, interferon gamma-1b, sildenafil, talidomide)

SARKOİDOZİS
En sık rastlanılan etiyolojisi bilinmeyen akciğer hastalığı sarkoidozistir:
Temel lezyon nonkazeifiye granülomlardır

Multisistem bir hastalıktır
En sık akciğerler tutulur(%90)
Mediastinal ,hilar lenfadenopati
Pulmoner infiltrasyonlar
Cilt veya göz lezyonları
Nadiren görülen belirtiler: periferik adenopati, eritema nodosum, artrit, splenomegali,
hiperkalsemi, diffüz veya lokal sinir sistemi tutulumu
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Sarkoidozda sık tutulan organlar:
Akciğerler
Lenf nodları
Deri
Karaciğer, dalak
Eklemler
Göz
SSS
Kaslar .
En sık 30-50 yaş arası gözlenir.
ABDde zencilerde insidans beyazlardan 10-18 kat yüksektir.
Bulgular:
Dolaşımdaki T lenfosit sayısı azalmıştır
CD8/CD4 oranı >2
Bronkoalveolar lavaj sıvısında T lenfositler artmıştır.
Hümoral immünite normaldir ve infeksiyonlara karşı duyarlılık artmıştır
Akciğer tutulumu:
Halsizlik,egzersiz dispnesi
Nonproduktif öksürük,
hemoptizi(nadiren)
Göğüs ağrısı, Plörezi
Solunum fonksiyon testleri
-Restriktif hastalığının bulguları
-Küçük hava yolu fonksiyonlarında bozulma
Akciğer radyogramı:
-Erken dönemde genişlemiş intratorasik lenf düğümleri görülmesi kuraldır.
Evre 0: Normal akciğer
Evre 1: Bilateral hiler adenopati
Evre 2: Bilateral hiler adenopati ve parankim tutulumu
Evre 3: Fibrozis, (bal peteği akciğeri)
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Sistemik tutulum
Üveit (sık) (en sık sistemik tutulum)
Cilt lezyonları
Sinir sistemi tutulumu (en sık 7.kranial sinir)
Kardiomyopati (aritmiler,iletim bozuklukları,ani ölüm)
Karaciğer fonksiyon anormallikleri
Kalsiyum metabolizma bozukları
Sarkoidozda granülom dokusundan salgılan aktif D vitamini hiperkalsemiye neden olur.
Cilt lezyonları genellikle kronik progressif sarkoidozisin göstergesidir. Sadece eritema
nodosum hastalığın erken döneminde görülür ve iyi prognozla birliktedir.
Tanı:
Transbronşial biopsi ,uygun klinik tanı koydurur. (en iyi tanı yöntemi)
Tedavide
kortikosteroid temel ilaçtır. Evre 0 ve I’de tedavi gerekmez.
Lupus pernio sarkoidozda gözlenen bir deri bulgusudur ve steroid kullanma endikasyonudur
Hastalığın aktivitesini izleme
-ACE enzimi ölçümü ,
-Ga 67 akciğer sintigrafisi
-Bronkoalveolar lavaj göstergelerdir.
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PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS(PAP)
Tanım
Alveollerde surfektan birikimi sonucu oluşur.
30-50 yaşlarında görülür.
Erkek hakimiyeti vardır.
Etiyoloji
GM-CSF’e karşı antikor gelişmesi sonucu, GM-CSF etkisiz hale gelir.Buna bağlı alveoler
makrofaj fonksiyonu bozulur. Surfektan proteinleri klire edilemez. Alveol içinde yoğun surfektan
birikimi oluşur.
Klinik
Halszilik, yorgunluk, öksürük, ateş, kilo kaybı
Yapışkan, yoğun ekspektorasyon
Laboratuar
Polisitemi, LDH seviyesinde artma
Serum surfektan A ve D seviyesinde yükselme
Radyoloji
HRCT de haritavari buzlu cam paterni
Tedavi
Çift lümenli endotrekel tup ile akciğer lavajı semtomatik rahatlama sağlar.

PULMONER LENANJİYOMİYOMATOZİS
Tanım
Premenapozal kadınları etkileyen nadir bir hastalıktır.
Genç kadın, amfizem, tekrarlayan pnomotoraks, şiloz plevral efuzyon varlığında akla
gelmelidir.
Yanlışlıkla astım veya KOAH tanısı konabilir.
Etiyoloji
Akciğerde interstisyel düz kas hücrelerinde kistik şekilli proliferasyon ile karakterizedir.
Klinik
Hastalık gebelik ve ooferektomi ile agreve olmaktadır.
Nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük ile prezente olur.
Hastaların % 50 sinde spontan pnomotoraks görülür.
Menenjiom, böbrekta anjiomiyolipom hastalığa eşlik edebilir.
Tanı
HRCT de akciğerde ince duvarlı kistler
Obstriktif paternde solunum fonksiyon testleri

O.E

669

TUS DERS NOTLARI

Tedavi
Progesteron
Akciğer nakli

PULMONER LANGERHAN HÜCRELİ HİSTİOSİYOZİS(PLCH)
(AKCİĞERLERİN EOZİNOFİLİK GRANÜLOMASI)
Dokuların nonmalign histiosit hücrelerin fokal infiltrasyonları ile birlikte çeşitli derecelerdeki
fibrozisle karakterizedir.
Akciğer veya kemiğin eozinofilik granuloması lokalizedir.
Erkeklerde daha sıktır.
Çocuklarda ve genç erişkinlerde daha sıktır.
Prolifere olan histiositlerde sitoplazmik inklüzyonlar(x cisimcikleri)
Önce üst loblarda bilateral, retikülonodüler infiltrasyonlar
Kistik yapılar, fibrozis,bal peteği akciğer
Klinik:
Öksürük, göğüs ağrısı, dispne, ateş, spontan tekrarlayıcı, pnömotoraks (vakaların %25)
Akciğer radyogramlarında bal peteği manzarası
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Solunum fonksiyon testleri
Restriksiyon ve gaz alışverişi bozulması
Kesin tanı:
Biopsi
Bronkoalveolar lavajda x cisimcikleri
Tedavi:
Steroid

İNORGANİK TOZLARA KARŞI PULMONER CEVAPLAR
Occupational Exposures

Nature of Respiratory
Responses

Comment

Inorganic Dusts
Asbestos: mining, processing, construction, Fibrosis (asbestosis),
ship repair
pleural disease, cancer,
mesothelioma

Virtually all new mining and
construction with asbestos
done in developing
countries

Silica: mining, stone cutting, sandblasting,
quarrying

Fibrosis (silicosis), PMF,
cancer, silicotuberculosis,
COPD

Improved protection in
United States, persistent
risk in developing countries

Coal dust: mining

Fibrosis (coal workers'
pneumoconiosis), PMF,
COPD

Risk dropping in United
States, increasing where
new mines open

Beryllium: processing alloys for high-tech
industries

Acute pneumonitis, chronic Risk in high-tech industries
granulomatous disease,
persists
lung cancer (highly suspect)

Other metals: aluminum, chromium, cobalt,
nickel, titanium, tungsten carbide, or "hard
metal" (contains cobalt)

Wide variety of conditions
from acute pneumonitis to
lung cancer and asthma
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Occupational Exposures

Nature of Respiratory
Responses

Comment

Cotton dust: milling, processing

Byssinosis (an asthma-like
syndrome), chronic
bronchitis, COPD

Increasing risk in
developing countries with
drop in United States as
jobs shift overseas

Grain dust: elevator agents, dock workers,
milling, bakers

Asthma, chronic bronchitis, Risk shifting more to
COPD
migrant labor pool

Other agricultural dusts: fungal spores,
vegetable products, insect fragments,
animal dander, bird and rodent feces,
endotoxins, microorganisms, pollens

Hypersensitivity
Important in migrant labor
pneumonitis (farmers' lung), pool but also resulting from
asthma, chronic bronchitis in-home exposures

Toxic chemicals: wide variety of industries,

Chronic bronchitis, COPD,
hypersensitivity
pneumonitis,
pneumoconiosis, and
cancer

Reduced risk with
recognized hazards;
increasing risk for
developing countries where
controlled labor practices
are less stringent

Other respiratory environmental agents
(proven or highly suspect): uranium and
radon daughters, environmental tobacco
smoke, polycyclic hydrocarbons, biomass
fuels, diesel exhaust, welding fumes, woods
or wood finishing products

Estimates vary from ~3 to
10% of all lung cancers; in
addition chronic bronchitis,
COPD, and fibrosis

In-home exposures
important, in developing
countries disease rates as
high or higher in females
compared to males

Organic Dusts

PNÖMOKONYOZ
İnhale edilen inorganik mineral tozlarının neden olduğu non-neo plastik, inflamasyon ve
fibrozis ile giden bir akciğer hastalığıdır. Uzun süreli tedavisiz olgularda restriktif akciğer hastalığı
gelişimi izlenir.
Hastaların akciğerlerinde gelişen patoloji inhale edilen tozun miktarına, partiküllerin boyut (1-5
µ-tm çaplı olanlar terminal hava yollarına ulaşabilirler, en tehlikeli durum) ve şekline, eriyebilirliğine, ek
iritan bulunup bulunmamasına göre değişir.
Akciğer alveollerine aspirasyon ile ulaşan inorganik tozlara karşı gelişen defansta ön planda
rol alan hücreler alveoler makrofajlardır.

Antrakozis
Akciğerde karbon tozlarının birikimini tanımlar. Büyük şehirlerde yaşayanlar ve sigara
kullanıcıları risk altındadır. Sadece karbon tozları içeren antrakosis birikimi, klinik açıdan sıklıkla
asemptomatiktir.

Kömür işcisi pnömokonyozu
Siyah akciğer hastalığı olarak da bilinir. Kömür tozu karbon ve silika tanelerini beraber içerir.
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Üç farklı klinik tabloya ayrılır.
Asemptomatik antrakozis: pigment birikimi belirli bir hücresel reaksiyon ve klinik bulgu
oluşturmadan gerçekleşir
Basit kömür işcisi pnömokonyozu: pulmoner disfonksiyon oluşturmayan, makrofaj birikimi ile
karakterize, 1-3 cm çaplı nodüllerle gider, klinik bulgu vermez.
İleri olgularda ise tablo progresif masif fibrozis, (akciğer fonksiyonunu bozan yoğun fibrozis
gelişimi, 210 cm çaplı nodüller izlenir. Rekstriktif akciğer hastalığı) kadar değişir. Klinik pulmoner
disfonksiyon, pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale ile sonuçlanır.
Basit pnömokonyozda, akciğerde kömür ya da toz içeren alveoler makrofajlar tarafından
oluşturulan ve çevresinde hafif fibrozis izlenen nodüller (kömür nodülleri) bulunur. Asemptomatik basit
kömür işçisi pnömokonyozunda nodüller 1-2 mm iken komplike olgularda 1-10 cm çaplı nodüller
gelişir.
Kömür tozları alveoler makrofajlar ile daima bölgesel lenf nodlarına taşınır.
Özellikle akciğerin üst loblarını ya da alt lobun üst segmentlerini tutar. Bu tabloya sıklıkla
sentrilobüler amfizem eşlik eder.

Kaplan sendromu
Romatoid artriti ve pnömokonyozu beraber bulunan olgularda akciğerde hızlı gelişen yaygın
nodüler lezyonların bulunuşunu tanımlar.
Kömür tozu Pnömokonkonyozlarının akciğer karsinomu için predispozan bir özelliği yoktur
(son yıllarda mide karsinomu için predispozan kabül edilmekte).
Tüberkülozun bu bireylerde görülme olasılığı artmıştır. Kronik bronşit ve amfizem olasılığı da
(sigaradan bağımsız) daima artar.
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Asbestozis:

İnhalasyonla alınan asbest liflerine karşı akciğerin diffüz interstisyel hücresel ve fibrotik
reaksiyonudur
-Nefes darlığı
-Bilateral bazal raller
-Çomak parmak
Asbestozisde asbest cisimciklerinin etrafında Fe birikmesi sonucu ferriginöz cisimcikler oluşur.
Fren balatası işçilerinde gözlenir.

Akciğer grafisi:
Küçük irregüler veya çizgisel dansiteler ile oluşan yoğun infiltrasyonların bulunduğu küçük
akciğer
Alt zonlar daha yoğun tutulur
Restriktif tip solunum bozukluğu

Asbeste bağlı Non neoplastik plevral lezyonlar:
Plevrada sıvı toplanması
Plevral plak oluşumu (en sık pulmoner lezyon)
Diffüz plevral kalınlaşma
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Kanser
En fibrojen ve karsinojen asbest lifleri çapı 0.5 mikrondan küçük ve boyu >5 mikron olan
liflerdir. En tehlikeli karsinojen tür ise krokidolit, erinoit (mavi asbest)’tir.
Kolon kanseri ve larinks kanseri riski de artar.

Bronş karsinomu
Sigara içen kişilerde asbeste maruz kaldıklarında risk artar. Asbeste maruz kalan kişilerde
sıklıkla akciğer adenokarsinom gelişir

Malign plevral mezotelyoma
Sıklıkla pariyetal ya da viseral plevradan, nadiren peritondan çıkan mezotel hücrelerinden
köken almış bifazik karakterde (epiteliyal + mezankimal) habis tümördür.
Olguların %50'sinde asbestoz hikayesi vardır. Sıklıkla 25-40 yaşların tümörüdür.
Sigara + asbest, bronş karsinomu olasılığını sinerjik olarak arttırır fakat mezoteliyoma
üzerinde sigaranın hiçbir etkisi yoktur ve mezoteliomalar sadece asbestin etkisi ile gerçekleşir.
Asbeste maruz kalan birinde asbestli ortamdan uzaklaşsa da mezoteliyoma risk azalmaz.
Asbest maruziyeti sonrası plevrada gelişen lezyonlar "lokalize fibröz plaklar" dır. Bu plaklar
sıklıkla multipledır.
Mezoteliyoma

radyoloji

ve

makroskobik

incelemede

yaygın

plevral

kalınlaşma

ile

karakterizedir.
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Malign mezotelioma lokalize başlar ve yavaş yayılır, zamanla tabloya efüzyon eklenir ve
plevral boşlukta obliterasyon oluşturur. Mikroskopik olarak bifazik malign tümörlerdir. Epitelyal,
sarkomatöz ve bu iki tipin karışımından oluşan mikst tip olmak üzere mezoteliomaların mikroskopik
olarak üç alt tipi vardır.

Mezoteliomalar hiler lenf nodlarına yayılabilir ve nadiren uzak metastaz (mezoteliyomalar kan
ve lenfatik metastazı nadiren yaparlar, genellikle lokal ilerleme eğilimindedirler) yaparlar. Direk
invazyonla toraks duvarı ya da akciğeri etkileyebilir.
Malign mezoteliomaların %60-80’inde kromozom 1p, 3p, 6p veya 22q’da delesyon
gösterilmiştir.
İmmünhistokimyasal olarak %70 p53 birikimi saptansada moleküller olarak p53 mutasyonu
nadirdir.
%60-80 olguda SV40 virüs DNA'sı tümör hücrelerinde gösterilmiştir. SV40-antijeni karsinojenik
olup p53 ve RB gibi genlere bağlanabilmektedir.
Mezoteliomalarda klinikte göğüs ağrısı, dispne ve rekürren plevral effüzyon saptanır. Sürvi
ortalama 2 yıldır.
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SİLİKOZİS

Dünyada en sık meslek hastalığıdır.
Serbest kristalin slika (kum, kuartz) inhalasyonu sonucu
Lokal fibrotik cevap sonucu hastalığın karakteristik özelliği olan asellüler fibröz silikotik nodül
meydana gelir.
Cam sanayinde çalışan işçilerde gözlenir
Kuartz en sık görülen şeklidir.
Hücresel immünite bozuktur
1.Basit silikozis
-akciğer grafisinde akciğer içine yayılmış izole nodüller gözlenir.
-genelde solunumsal bozukluğa neden olmaz
2.Mikobakteriyel veya mikotik infeksiyonlar sonucu progresyon
3.Komplike silikozis
- izole nodüllerin biraraya gelmesi ile geniş fibrotik doku kitlelerinin oluşumu
- progresif masif fibrozise (PMF) neden olur
- obstrüktif ve restriktif solunum bozukluklarının birarada izlendiği solunum bozukluğu
- En fibrinojenik madde silikozdur ve en hızlı fibrozis de silikozisde gözlenir.
Silikozisde en sık gözlenen enfeksiyon tüberkülozdur(%40); tüberküloz, silikozisdeki en
sık ölüm nedenidir .Silikoziste hiler lenf bezleri kalsifiye olur ve karakteristik yumurta kabuğu
kalsifikasyonu artaya çıkar. Silikoziste nodüler lezyonlar en sık akciğer üst loblarındadır.
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BERİLYUMA BAĞLI HASTALIK
Uçak sanayinde çalışan işçilerde berilyozis görülür
Klinik ve histopatolojik olarak sarkoidoz gibidir
Akut form:
Diffüz pnömonitis şeklindedir.
Akciğer ödemine yol açabilir
Kronik form:
Tüm vücutta sarkoizoda benzer granülomlar oluşması ile seyreder.
Solunum fonksiyonlarının progresif kaybı
Tüberküloza duyarlılık artmıştır.
Mineral Tozlan İle Oluşan Akciğer Hastalıkları (Pnömokonyozlar)
Etken

Hastalık

Kömür tozu

Antrakozis
Basit K.İ.P: Akciğerde makûl ve nodüller
Komplike K.İ.P → PMF( Kaplan sendromu)

Silika

Asbest

Akut- Kronik silikozis → Nodüler fibrozis →PMF
Hiler lenf nodlarında yumurta kabuğu
şeklinde kalsif ikasyon
Kaplan sendromu
Tbc insidansında artış
Asbestozis
Plevrada lokalize veya diffuz fibröz plaklar
Diffuz interstisyel AC fibrozisi (asbestozis)
Kaplan sendromu
Mezotelyoma
A.C, larinks, kolon ve özofagus mide kanseri

Maruz kalma şekli

Kömür madenleri

Maden, taş ocakları, taş kesme,
seramik, kum, cam, mermer,
döküm işçiliği

Maden işçiliği, izolasyon sanayii,
taş değirmen işleri, gemi
tersaneleri, boyası ve sıvası eski
evler

Berilyum

A.C. Akut berilyozis
AC. de Berilyum granülomatozisi
İntersitisyel akciğer fibrozisi
Akciğer kanseri

Nükleer Enerji
Havacılık ve Uzay Endüstrisi

Demir oksit

Siderozis

Metal kaplama
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Baryum sülfat

Baritozis

Madencilik

Tin oksit

Stanozis

Madencilik

K.İ.P:Kömür işçisi pnomokonyozu. PMF:Progresif masif fibrozis

ORGANİK TOZLARA KARŞI PULMONER CEVAP
Hipersensitivite pnömonitisi (Ekstrensek allerjik alveolitis)
Etiyoloji ve patogenez:
Organik tozların inhalasyonu diffüz granülom yapıları ile seyreden pulmoner parankimal
cevaba neden olur
Karşılaşılan maddeye karşı antikor saptanır
Tip III ve IV immün yanıt rol alır.
fibrozis ve mononükleer hücrelerin oluşturduğu interstisyel infiltratlar
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Hypersensitivity Pneumonitis (HP)
Disease

Antigen

Source of Antigen

Bagassosis

Thermophilic actinomycetes

"Moldy" bagasse (sugar cane)

Bird fancier's, breeder's, or
handler's lung

Parakeet, pigeon, chicken, turkey proteins

Avian droppings or feathers

Cephalosporium HP

Contaminated basement (sewage)

Cephalosporium

Cheese washer's lung

Penicillium casei

Moldy cheese

Chemical worker's lung

Isocyanates

Polyurethane foam, varnishes,
lacquer

Coffee worker's lung

Coffee bean dust

Coffee beans

Compost lung

Aspergillus

Compost

Detergent worker's disease

Bacillus subtilis enzymes (subtilisins)

Detergent

Familial HP

Bacillus subtilis

Contaminated wood dust in
walls

b

Farmer's lung

b

a

Thermophilic actinomycetes

"Moldy" hay, grain, silage

Fish food lung

Unknown

Fish food

Fish meal worker's lung

Fish meal dust

Fish meal

Furrier's lung

Animal fur dust

Animal pelts

Hot tub lung

Cladosporium spp., Mycobacterium avium complex

Mold on ceiling; contaminated
water

Humidifier or air-conditioner
lung (ventilation
pneumonitis)

Aureobasidium pullulans, Candida albicans, Thermophilic
a
actinomycetes , mycobacterium spp., other microorganisms

Contaminated water in
humidification or forced-air airconditioning systems

Japanese summer-type HP

Trichosporon cutaneum , T. asahii, and T. mucoides

House dust? Bird droppings

Laboratory worker's HP

Male rat urine

Laboratory rat

Lycoperdonosis

Lycoperdon puffballs

Puffball spores

Malt worker's lung

Aspergillus fumigatus or A. clavatus

Moldy barley

Maple bark disease

Cryptostroma corticale

Maple bark

Metalworking fluid lung

Mycobacterium spp., Pseudomonas spp.

Contaminated metalworking
fluid

Miller's lung

Sitophilus granarius (wheat weevil)

Infested wheat flour

Miscellaneous medication

Amiodarone, bleomycin, efavirenz, gemcitabine, hydralazine,
hydroxyurea, isoniazid, methotrexate, paclitaxel, penicillin,
procarbazine, propranolol, riluzole, sirolimus, sulfasalazine

Medication

Mushroom worker's lung

Thermophilic actinomycetes, Hypsizigus marmoreus,
Bunashimeji, and other exotic mushrooms

Mushroom compost;
mushrooms

Pituitary snuff taker's lung

Animal proteins

Heterologous pituitary snuff

Potato riddler's lung

Thermophilic actinomycetes, Aspergillus

"Moldy" hay around potatoes

Sauna taker's lung

Aureobasidium spp., other

Contaminated sauna water

Sausage worker's lung

Penicillium nalgiovense

Dry sausage mold

Sequoiosis

Aureobasidium, Graphium spp.

Redwood sawdust

Streptomyces albus HP

Streptomyces albus

Contaminated fertilizer

Suberosis

Penicillium glabrum and Chrysonilia sitophila

Cork dust

Tap water lung

Mycobacteria spp.

Contaminated tap water

Thatched roof disease

Sacchoromonospora viridis

Dried grasses and leaves

Tobacco worker's disease

Aspergillus spp.

Mold on tobacco

Winegrower's lung

Botrytis cinerea

Mold on grapes

Wood trimmer's disease

Rhizopus spp., Mucor spp.

Contaminated wood trimmings

Woodman's disease

Penicillium spp.

Oak and maple trees

Woodworker's lung

Wood dust, Alternaria

Oak, cedar, pine, and
mahogany dusts
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Çiftçi akciğeri
Termofilik aktinomyçetesler rol oynar.
Üzerine en sık sekonder bakteriyel pnömoni olarak Stafilokoklar biner
Klinik:
halsizlik
ateş
terleme
göğüste dolgunluk hissi
Wheezing olmadan öksürük
akut atakta akciğer grafisinde infiltrasyonlar
restriktif tipte solunum bozukluğu içerir
Tanı:
Akciğer biopsisi
BAL

Tedavi:
Etkenden kaçınma
Akut atak sırasında kortikosteroidler
Çiftçi akciğerinde etkenle temasın kesilmesi ile tam iyileşmenin sağlanması karakteristiktir

GOODPASTURE SENDROMU
Akciğer ve böbreklerin progressif otoimmün hastalığıdır.
İntraalveolar hemoraji ve glomerulonefrite yol açar.
Tüm yaşlarda görülür.Erkeklerde daha sıktır
Ig G tipinde anti- glomeruler bazal membran antikorları
Antikorlar glomeruller alveoller ve kapillerin bazal membranında lineer birikim oluşturur.
Tip 2 hipersensitivite reaksiyonu
Akciğerlerde
diffüz kapiller sızıntı
İntraalveolar hemoraji (en sık intrapulmoner hemoraji nedenidir)
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Böbrekler
Glomerulonefrit (RPGN)
Klinik:
- hemoptizi,dispne
- böbrek yetmezliği bulguları
Tanı
Karakteristik bulgular:
-Akciğer radyogramında bilateral alveolar infiltrasyonlar,
-hipoksi ve solunum fonksiyon testlerindeki restriktif bulgular
Serumda, böbrek, akciğerlerden alınan biyopsi örneğinde anti-GBM antikorları gösterilebilir.
Ayırıcı tanı:
Wegener granülomatozisi
SLE
İdyopatik pulmoner hemosiderozisi
Tedavi:
Plazmaferez, kortikosteroidler
Alkilleyici ajanlarla immünsupressif tedavi
Hemodializ

WEGENER GRANULOMATOZİSİ
Akciğerlerin diğer organların granulomatöz inflamasyonu ve nekrozu
Erkeklerde daha sıktır.
Öncelikle solunum yolları ve böbrekleri tutan sistemik bir vaskülittir.
Fizyopatoloji:
Küçük damar (kapiller) damarların vaskulitidir.
Klinik:
-Akciğerler; parankim tahribatı, hemoptizi, solunum yetersizliği
-glomerulonefrit
Klasik klinik üst (ağız, nazofarinks) ve alt solunum yolları tutuluşu (Ortası nekrotik Akc. Nodulleri)
ve glomerulonefrittir.
Tanı:
ANCA testi pozitifliği (C-ANCA)
Tedavi:
Sitotoksik tedavi: kortikosteroid ile birlikte veya tek başına siklofosfamid
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AKCİĞER ENFEKSİYONLARI
Community-Acquired Acute Pneumonia
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Staphylococcus aureus
Legionella pneumophila
Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae) ve Pseudomonas spp.
Community-Acquired Atypical Pneumonia
Mikoplasma pnomoni
Chlamydia spp. (C. pneumoniae, C. psittaci, C. trachomatis)
Coxiella burnetti (Q fever)
Viruses: respiratory syncytial virus, parainfluenza virus (children); influenza A and B (adults); adenovirus (military
recruits)
Nosocomial Pneumonia
Gram-negative rods belonging to Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Serratia marcescens, Escherichia coli) and
Pseudomonas spp. S. aureus (usually methicillin-resistant)
Aspiration Pneumonia
Anaerobic oral flora (Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus), admixed with aerobic bacteria (S.
pneumoniae, S. aureus, H. influenzae, and Pseudomonas aeruginosa)
Chronic Pneumonia
Nocardia
Actinomyces
Granulomatous: Mycobacterium tuberculosis and atypical mycobacteria, Histoplasma capsulatum, Coccidioides
immitis, Blastomyces dermatitidis
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Necrotizing Pneumonia and Lung Abscess
Anaerobic bacteria (extremely common), with or without mixed aerobic infection S. aureus, K. pneumoniae,
Streptococcus pyogenes, and type 3 pneumococcus (uncommon)
Pneumonia in the Immunocompromised Host
Cytomegalovirus
Pneumocystis jiroveci
Mycobacterium avium-intracellulare
Invasive aspergillosis

Invasive candidiasis

PNOMONİ
1-Lober Pnomoni
2-Bronkopnomoni

LOBER PNOMONİ
Tek lobu tutan pnomonidir. Toplum kökenli pnomonilerin en sık nedeni streptokok pnomoni
(pnomokok) lardır. Pnomoni etkeni öncelikle nozofarinkse kolonize olur. Buradan mikroaspirasyon ile
alveole ulaşır. Ardından alveolleri biribirine bağlayan Kohn ve Lambert delikleri ile alveolden alveole
yayılır. Alveol içindeki bakteriye karşı inflamasyon oluşur. İnflamasyon nedeni ile damar geçirgenliği
artar. Eritrosit, lokosit, plazma alveol içine dolar. Buna kırmızı hepatizasyon denir.
Ardından eritrositler lizise bağlı azalır. Geriye lokosit ve fibrinden oluşan materyal kalır buna
gri hepatizasyon adı verilir.
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PNÖMONILER
Pnömoni akciger parankiminin inflamasyonudur. Akut bronsit ve kronik bronşitin akut alevlenmesi
ile birlikte alt solunum yolu enfeksiyonlarini teskil ederler. Alt solunum yolu enfeksiyonlarinin çoğu kendi
kendini sınırlayan viral hastalıklardır. Bunlarda mortalite çok düsüktür.
Pnömoniler tüm alt solunum yolu enfeksiyonlarinin %5 inden azını teşkil ederler. Pnömonide
mortalite ayaktan tedavi edilenlerde %0.2-5, hastaneye yatanlarda %14, septik soklularda %50 den
fazladir. Yıllık insidans %0.5-1.1 olup, yaşla artmaktadir.
Patogenez
En tipik seklini pnömokoksik pnömonide gördügümüz yangi gelisim basamaklari dört evrede
olmaktadir:
1) Konjesyon: ilk 12-24 saatte görülen vazodilatasyon ve ödeme baglidir.
2) Kırmızı hepatizasyon: akciger sertleşmiş olup karacigeri anımsatmaktadır.
3) Gri hepatizasyon: 3-4. günlerdeki fibrin ve artmis lökositlere bagli görünümdür.
4) Rezolüsyon: makrofajlarin ölü hücreler ve fibrini temizleme evresidir.
Klinik özellikler
Pnömoniler, başladığı ortama göre baslica iki gruba ayrilir: toplum kökenli (TKP) ve hastane
kökenli pnömoniler.
Günümüzde ileri tanı olanaklarına ragmen, TKP’li olgularin yarısından çogunda etken
mikroorganizma belirlenememektedir. Tespit edilenlerde bile, belirli bir süre gerektigi için hiç olmazsa
baslangiçta empirik antibiyotik tedavisi gerekmektedir. Çünkü pnömoni tedavisinde gecikme morbidite
ve mortaliteyi artirmaktadir.
Toplum kökenli pnömoni toplumdaki kişinin günlük yasami sırasında gelisen pnömonidir.
Bunlar klinik tablo, olası etkenler ve ampirik tedavi yaklaşımı açısından iki gruba ayrılabilir.
Tipik pnömoni:
Üsüme, titreme ile ani bir baslangiç gösterir. Hemen ates yükselir, öksürük, pürülan balgam
çikarma ve plöretik tipte gögüs agrisi vardir. Balgam kanli olabilir. Fizik muayenede raller (daha çok
inspiryum sonunda) ve konsolidasyon bulgulari (perküsyonda matite, bronsiyal ses) alinir.
Radyolojik olarak lober konsolidasyon görünümü vardir ve çogunlukla lökositoz bulunur. En
sik rastlanan etken S. Pneumonia olmakla birlikte çesitli bakterilerle meydana gelebilir.
Atipik pnömoni:
Daha çok genç eriskinlerde ates, halsizlik, bas agrisi ile subakut bir baslangiç gösterir.Öksürük
kurudur veya mukoid balgam çikarmayla birliktedir. Genellikle hiriltili solunum vardir. Akciger disisistemik organ tutulumuna ait semptom ve bulgular ön plandadir.
Fizik muayenede ral ve ronküsler vardir. Akciger grafisinde genellikle iki tarafli olan yamali
infiltrasyonlar bulunur. Çogunlukla fizik muayene ve radyolojik bulgular arasinda uyumsuzluk olur.
Periferik kanda lökosit sayisi normaldir veya hafif lökositoz bulunabilir. Baslica atipik pnömoni
etkenleri Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila ve
virüslerdir.
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Microbial Causes of Community-Acquired Pneumonia, by Site of Care
Hospitalized Patients
Outpatients

Non-ICU

ICU

Streptococcus pneumoniae

S. pneumoniae

S. pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

M. pneumoniae

Staphylococcus aureus

Haemophilus influenzae

Chlamydophila pneumoniae

Legionella spp.

C. pneumoniae

H. influenzae

Gram-negative bacilli

Legionella spp.

H. influenzae

Respiratory viruses

a

Respiratory viruses

Epidemiologic Factors Suggesting Possible Causes of Community-Acquired Pneumonia
Factor

Possible Pathogen(s)

Alcoholism

Streptococcus pneumoniae, oral anaerobes, Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter spp., Mycobacterium tuberculosis

COPD and/or smoking

Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Legionella spp.
S. pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Chlamydophila pneumoniae

Structural lung disease (e.g.,
bronchiectasis)

P. aeruginosa, Burkholderia cepacia, Staphylococcus aureus

Dementia, stroke, decreased level
of consciousness

Oral anaerobes, gram-negative enteric bacteria

Lung abscess

CA-MRSA, oral anaerobes, endemic fungi, M. tuberculosis, atypical
mycobacteria

Travel to Ohio or St. Lawrence river Histoplasma capsulatum
valleys
Travel to southwestern United
States

Hantavirus, Coccidioides spp.

Travel to Southeast Asia

Burkholderia pseudomallei, avian influenza virus

Stay in hotel or on cruise ship in
previous 2 weeks

Legionella spp.

Local influenza activity

Influenza virus, S. pneumoniae, S. aureus

Exposure to bats or birds

H. capsulatum

Exposure to birds

Chlamydophila psittaci

Exposure to rabbits

Francisella tularensis

Exposure to sheep, goats,
parturient cats

Coxiella burnetii
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Tanı Yöntemleri
Uyumlu semptomlar ve fizik muayene bulgularinin varlığında, akciger grafisinde infiltratlarin
gözlenmesi pnömoni tanisi için yeterlidir.
Fizik muayene:
Uyumlu semptomlari olan bir kiside, öncelikle pnömoni olup olmadigi kesinleştirilmelidir. Fizik
muayenede ates, tasikardi, tasipne, ortopne, hiperventilasyon, ağız-burun çevresinde herpetik
döküntüler, siyanoz, hipotansiyon, lokalize raller, bronsial solunum sesi, perküsyonda matite ve
vokal fremitus artisi gibi bulgular saptanabilir.
Gögüs radyografisi:
Pnömoni düsünülen bir hastada, mümkünse gögüs radyografisi çekilmelidir. Radyografi, hem
tanida hem de pnömoniyi taklit eden diger hastaliklari ayirdetmede ve komplikasyonlari (ampiyem,
apse) belirlemede faydalidir. Radyografi ile hastaligin yayginligi da belirlenir. Pnömonili bir hastada
akciger grafisi, pnömoninin ilk 24 saatinde, dehidratasyon durumunda, Pneumocystis carini
pnömonisinde (%10-30 oraninda) ve ciddi nötropenili hastada normal görünümde olabilir.
Mikroskopik inceleme:
Balgam örneginde bol PNL bulunmasina karsilik mikroorganizma görülmemesi M.
Pneumoniae, C. Pneumoniae, solunum yolu virüsleri ve Legionella türleri gibi Gram yöntemiyle
boyanmayan patojenleri düsündürür.

Seroloji ve diger testler:
Atipik pnömoni etkenlerinin kültürü güçtür. Bunlarin belirlenmesinde çesitli serolojik,
immunolojik ve moleküler yöntemlerden yararlanilabilir.
Mycoplasma, Chlamydia, Legionella ve Coxiella enfeksiyonlarinda akut dönemde IgM
antikorlarının gösterilmesi ya da sınır değerin üzerinde yüksek IgG titresinin saptanmasi tanıyı
destekler.
Legionella pnömonisi için idrarda Legionella antijen testi, balgam ve solunum yolu
sekresyonlarinda Legionella kültürü. Direkt floresan antikor testleri yapılabilir.
Klinik Yaklaşım ve Tedavi
Pnömoni tanisi almis bir hastada tedavinin hemen baslamasi gerekir. En gelişmiş merkezlerde
bile olgularin yarisindan fazlasinda etken belirlenememektedir. Belirlenen durumlarda bile bir kaç
günlük gecikme ile mümkün olmaktadır. O nedenle, baslangıçta ampirik tedavi zorunlu olmaktadır.
Kullanilacak antibiyotik seçiminin hastanin prognozu, ilaç direnci ve tedavi maliyeti açısından büyük
önemi vardir.
Birinci basamakta görülen pnömoni olgulari için verilmesi gereken ilk karar; olgunun hastaneye
sevk edilmesinin gerekip gerekmedigidir.
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Risk faktörleri:
65 yas ve üzeri, eslik eden hastalik (KOAH, bronşektazi, kistik fibroz, diyabet, böbrek hastaligi,
konjestif kalp yetmezligi, karaciger hastaligi, malignite, serebrovasküler hastalik), bir yıl içinde pnömoni
tanisi ile yatış, aspirasyon Şüphesi, splenektomi, alkolizm, malnütrisyon, huzurevinde yaşama.
Tedavi
Makrolid

Empirical Antibiotic Treatment of Community-Acquired Pneumonia
Outpatients
Previously healthy and no antibiotics in past 3 months
Macrolide [clarithromycin (500 mg PO bid) or azithromycin (500 mg PO once, then 250 mg od)] or
Doxycycline (100 mg PO bid)
Comorbidities or antibiotics in past 3 months: select an alternative from a different class
Respiratory fluoroquinolone [moxifloxacin (400 mg PO od), gemifloxacin (320 mg PO od),
levofloxacin (750 mg PO od)] or
Beta-lactam [preferred: high-dose amoxicillin (1 g tid) or amoxicillin/clavulanate (2 g bid);
alternatives: ceftriaxone (1–2 g IV od), cefpodoxime (200 mg PO bid), cefuroxime (500 mg PO bid)]
plus a macrolide
Inpatients, non-ICU
Respiratory fluoroquinolone [moxifloxacin (400 mg PO or IV od), gemifloxacin (320 mg PO od),
levofloxacin (750 mg PO or IV od)]
Beta-lactam[cefotaxime (1–2 g IV q8h), ceftriaxone (1–2 g IV od), ampicillin (1–2 g IV q4–6h),
ertapenem (1 g IV od in selected patients)] plus a macrolid [oral clarithromycin or azithromycin or IV
azithromycin (1 g once, then 500 mg od)]
Inpatients, ICU
Beta-lactame [cefotaxime (1–2 g IV q8h), ceftriaxone (2 g IV od), ampicillin-sulbactam (2 g IV q8h)]
plus
Azithromycin or a fluoroquinolone (as listed above for inpatients, non-ICU)
Special concerns
If Pseudomonas is a consideration
An antipneumococcal, antipseudomonal beta-lactam [piperacillin/tazobactam (4.5 g IV q6h),
cefepime (1–2 g IV q12h), imipenem (500 mg IV q6h), meropenem (1 g IV q8h)] plus either
ciprofloxacin (400 mg IV q12h) or levofloxacin (750 mg IV od)

MİKOBAKTERİLER
Aside – dirençli (Nokordia gibi) hareketsiz, kapsülsüz basillerdir
Bu bakteriler ne Gram (-) ne de Gram (+) boyanırlar.
Zorunlu aeropturlar.
Mikobakterilerin ortak özellikleri:
Zorunlu aeropturlar
Geç ve güç ürerler
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Hepsi mikolik asit içerir (Uzun zicirli yağ asidi C78-C90)
Hücre duvarında %60 lipid içeriği bulunur.

İnsanda başlıca 2 patojen tipi vardır:
M. tuberculosis
M . leprae

M. TUBERCULOSİS
Veremin nedenidir.
M. tuberculosisin başlıca 3 tipi vardır:
1. Hominis (insan)
2. Bovis (sığır)
3. Muris (fare)
Özellikler
Hominis tipi daha çok erişkinlerde, bovis tipi ise çocuklarda enfeksiyon yapar.
Her organın tbc'u olabilir, fakat %80 oranında akciğer tbc'u görülür.
Löwenstein - Jensen besiyerinde (3-6 hafta) geç ürerler.

(M. tuberculosis inkübasyon

periyodu en uzun olan (3-4 hafta) bakteridir)
Erlich - Ziehl - Nielsen tekniğiyle boyanırlar.
M. tuberculosis Niasin üretirken diğer mikobakteriler üretemez.
M. tuberculosis hiçbir ekzotoksin üretmez ve hücre duvarında endotoksin yoktur.
M.tuberkülozis membran içeriği:
mikolik asid (uzun zincirli yağ asidi).
cord factor (trehalose-6,6'-dimycolate) : Virulansı sağlar. Granulom oluşumunu tetikler
Proteinler: Tuberkülin reaksiyonundan sorumlu.
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M. tuberculosis granülomatöz tipte doku hasarı oluşur. Langhans hücreleri tipiktir.
Kazeifikasyon nekrozununun sebebi mikobakteri hücre duvarında bulunan mumsu yapıdaki
peptidoglikolipidlerin toksik ekilerinin olmasındandır.

A. PRİMER PULMONER TÜBERKÜLOZ (0-3 hafta)
Kontrolsüz basil çoğalması
Mannoz kaplı glikolipid
Makrofaj mannoz reseptörü

Mikobakteriler

Alveoler makrofaj

Endozomal manipulasyon
 Maturasyon arresti
 Asit pH yokluğu
 Etkisiz fagolizozom oluşumu

B. PRİMER PULMONER TÜBERKÜLOZ (>3 hafta)
Alveoler
makrofaj

IL-12
T
hücresi

IFN-γ

“Aktive”
makrofaj
TNF

MTB
antijen

O.E

Monosit
toplanması

Nitrik oksit ve
serbest radikaller

Tüberkülin pozitif
(“aşırı duyarlılık”)

Bakteriemi ile çok sayıda
yere yayılım

Kazeöz
nekroz

TH1

Class II T-hücre
MHC reseptörü

? NRAMP 1
polimorfizm

Duyarlanmış
T hücresi
Epiteloid granülom
(“aşırı duyarlılık”)

Bakterisidal aktivite
(“bağışıklık”)
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Patogenez
Primer TBC:
Enfekte makrofajlar lenf nodlarına, oradan da lenf ve kan yoluyla tüm organlara yayılır.
Tbc enfeksiyonu primer yada reenfeksiyon şeklindedir.
Primer enfeksiyon, basille ilk karşılaşma neticesinde oluşur.
Primer enfeksiyonda bakteri eksüdatif tipte ürer. 2 hafta sonra genişleyerek lenfatik
dolaşıma katılır.

Primer enfeksiyonda ve hiler lenf nodlarında kazeifikasyon nekrozu oluşur.
Buna Primer odak, hiler LAP veya Gohn kompleksi adı verilir.
Primer lezyonlar genel olarak alt loblarda görülür.
Primer enfeksiyonun en önemli özelliği sponton iyileşmesidir.

Sekonder (Reaktivasyon)TBC
Reaktivasyon O2 konsantrasyonu yüksek olan bölgelerde (üst loblarda) görülür.
Reaktivasyon tüberkülozu en sık görülen tüberküloz formudur.
Reaktivasyonda olay daha çok lokalizedir ve bölgesel lenf nodları olaya karışmaz.
Kaviteleşme ile seyreder.
Primer enfeksiyon iyileştikten sonra bakteriye karşı CD4 T hücrelerince hücresel bağışıklık
kazanılır.
Plevral efüzyonda Adenozin Deaminaz’ı en çok artıran hastalık tüberkülozdur.
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PPD
Besiyerinde üretilen basillerin protein fraksiyonu pürifiye edilerek sağlanır.
PPD uygulandıktan 48-72 saat sonra okunur .10 mm ve yukarısı PPD (+) kabul edilir.
PPD (+) olması kişinin tbc basili ile karşılaştığını veya aşılanmış olduğunu gösterir.

Korunma
BCG (Bacille de Calmette Guerin) aşısı canlı atenüe aşıdır.
BCG aşısının en önemli komplikasyonu lenfadenit’tir.
Tanı
Tanıya balgam ve diğer örneklerin Asit-dirençli boyanmasıyla başlanır.
BACTEC besiyerinde radyoaktif CO2 üretiminin varlığına göre 2 haftada tesbit edilebilir.
Alınan örnekte PCR tetkiki
Tüberküloz menenjit
En sık 5 yaşından küçüklerde gözlenir
Tüberkülozun ekstrapulmoner olarak en sık tuttuğu yerdir
Tüberkülozun en sık ve çocuklarda en ağır komplikasyonudur
Hematojen yolla yayılan tüberkülozun en erken komplikasyonudur
En sık beyin sapı etrafındaki meninksleri tutar
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Apati en dikkat çekici bulgudur
BOS bekletilince fibrin ağı oluşur. BOS glikoz ve tuz içeriği azalmıştır.
BOS bulguları viral menenjite en çok benzeyen menenjittir.

TBC Tedavi:

Antitüberküloz İlaçları
Birinci Sınıf
İlaçlar
• INH
(izoniazid)
• Rifampin
• Etambutol
• Streptomisin
• Pirazinamid
• Morfazinamid

İkinci Sınıf İlaçlar
• Fluorokinolonlar
• Etionamid
• Tiasetazon
• Sikloserin
• Rifabutin
• PAS (paranosaksilk
asit)
• Diğer
aminoglikozidler

Üçüncü Sınıf İlaçlar (M. avium kompleksine karşı
kullanılanlar)
• Rifabutin
• Klaritromisin / Azitromisin
• Fluorokinolonlar
• Amikasin

İZONİYAZİD
Bu grubun en güçlü ilacıdır. Çok dar spektrumludur. Sadece tbc’da (Tüberküloz) etkilidir. Tüm
vücut boşluklarına ve BOS’a (Beyin Omurilik Sıvısı) kolay girer. Değişmeden idrarla atılır.
inhA geni üzerinden “mikolik asit” sentezini inhibe eder. Böylelikle bakterinin aside
dayanıklı olma özelliği kaybolur.
inhA geninde ve katalaz peroksidaz enziminde mutasyon oluşması bu ilaca direnç
gelişiminde rol oynar.
Ayrıca bakteride oluşturduğu izonikotinik asit, bakteri nikotinik asidin antimetabolitidir.
Sonuçta koenzim A sentezi bozulur ve hücrede H2O2 (Hidrojen Peroksit) birikir.
Metabolizması
Karaciğerde N-asetilasyon (→ asetilhidrazin’e dönüşür) ve hidroliz (→ isonikotinik asit) ile
inaktive edilir.
Yan Etkileri
Pridoksin eksikliği oluşturduğu için periferik nöropati ve psişik yan etkiler yapabilir. El ve
ayaklarda paresteziler ve SLE (Sistemik Lupus eritomotozus) benzeri tablo oluşturabilir. Bunu önlemek
için beraberinde pridoksin verilmelidir.
Hepatotoksik etki: İleri yaş ve hızlı asetilleyiciler bu yan etkinin oluşumunda artışa yol açar.
Aktif karaciğer hastalığı olanlarda proflaktik olarak uygulanmamalıdır.
Optik nörit ve atrofi
En sık oluşturduğu yan etkiler; deri döküntüsüdür. Ayrıca ateş, vaskülit, artralji ve proksimal
İnterfalangial eklemlerde şişlik, methemoglobinemi vb. oluşturabilir.
Ayrıca GABA sentezinde rol alan GAD enzimini de inhibe eder.
G6-PD (Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz) eksikliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Güçlü MAO (Monoamin Oksidaz) ve histaminaz enzim inhibitörüdür. Bu nedenle peynir gibi
tiramin ve histamin içeren besinlerle alınmamalıdır.
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Teratojenik değildir.
Alüminyum içeren antasitler absorpsiyonunu azaltır.
ETAMBUTOL
INH (İzoniazid) ve rifampin gibi tüm vücut kompartmanlarına iyi dağılır (SSS’e penetrasyon
yeterlidir). Eritrositler içinde depolanır.
Arabinozil transferaz enzimini inhibe ederek arabinogalakton sentezini engeller.
Yan Etkileri
Doz bağımlı gelişen retrobulber nörit oluşturabilir. Görme bulanıklığı, görmede santral
skotomlar ve görme alanı daralması oluşur. Diskromatopsi (kırmızı ve yeşil renk için) gelişebilir.
Görme bozukluğu gelişince ilaç kesilmelidir.
5 yaşın altında kullanılması kontrendikedir.
Hiperürisemi
PİRAZİNAMİD / MORFAZİNAMİD
Nikotinamid analoğudur.
İntrasellüler bakterilere karşı en etkilisidir.
SSS’ne (Santral Sinir Sistemi) en fazla geçendir.
Hepatotoksiktir (INH (İzoniazid) ve rifampin gibi): % 15 oranında görülür.
Hiperürisemi yaparak gut tablosu oluşturabilir (Etambutol gibi).
RİFAMPİN
Bu ilaca karşı direnç gelişebileceği için minör enfeksiyonların tedavisinde kullanılmamalıdır.
Mycobacterium fortuitum bu ilaca karşı dirençlidir
STREPTOMİSİN / CAPREOMİSİN / VİOMİSİN
Kaviter lezyonlardaki bakterilere en etkilidirler.
Makrofajların içine giremezler.
SİKLOSERİN
SSS’e (Santral Sinir sistemi) belirgin geçer. Büyük kısmı değişmeden idrarla atılır.
Alanın rasemaz ve sentaz enzimlerini inhibe ederek, D-alanin’in peptidoglikan yapısına
katılmasını önler.
Alanin’in antimetabolitidir.
Relaps yapmış drug-rezistans Tbc (Tüberküloz) enfeksiyonlarında kullanılır.
Somnolens, konfüzyon, paranoid reaksiyonlar gibi SSS (Santral Sinir Sistemi) yan etkileri
oluşturur.
Epileptiklerde ve alkoliklerde kullanılmamalıdır.
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ETİONAMİD
Yapı olarak INH’a (İzoniazid) benzer ve mikolik asit sentezini inhibe eder.
Otonom gangliyon blokajı sonucu postüral hipotansiyon, jinekomasti, impotans, depresyon vb.
oluşturur.
PAS (P-AMİNOSALİSİLİK ASİT)
Sadece bebeklerde etambutolün yerine (oftalmik yan etkilerinden dolayı) tercih edilir.
Yapıca sulfonamidlere benzer. Sulfonamidler gibi; PABA’nın (Paraaminobenzoik asit)
dihidropteroik aside dönüşümünü inhibe eder.
GIS’e (Gastrointestinal Sistem) ait yan etkiler ve peptik ülser aktivasyonu oluşturabilir.
Tiroid fonksiyon bozukluğu yapabilir (guatrojen).
Tüm sulfonamid türevleri gibi metabolik asidoz yapabilir.

Mediastenden kaynaklanan tümörler (sıklık sırasına göre)
Süperior mediasten

1-Lenfoma
2-Timoma
3-Tiroid kitleleri (ektopik tiroid kaynaklı)
4-Paratiroid kitleleri
5-Metastatik tümör

Anterior mediaten

1-Timoma
2-Teratoma
3-Lenfoma
4-Tiroid kitleleri (ektopik tiroid kaynaklı)

Posterior mediasten

1-Nörojenik tümörler (özellikle schwannoma ve nörofibrom)
2-Lenfoma
3-Enterik kistler
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Orta mediasten

1-Bronkojenik kistler
2-Perikardiyal kistler
3-Lenfoma

SOLUNUM YOLU TÜMÖRLERİ
1- Bronkiyal adenom
Karsinoid tümörler
Adenoid kistik karsinoma
Mukoepidermoid karsinoma
Mukoz gland adenoma
Mikst tümörler, salivar gland tip
2- Akciğer karsinoması
Küçük hücreli olmayan tümörler
Skuamoz hücreli (epidermoid ) CA
Adenokarsinoma
Büyük hücreli undiff. CA
Adenoskuamoz CA
Küçük hücreli CA
3- Akciğerdeki sekonder tümörler

AKCİĞER BENİGN TÜMÖRLERİ:
-Pulmoner hamartom (en sık)
-Bronşial karsinoid
-Silendiroma, kondroma, lipoma

Pulmoner hamartom
en sık benign tümördür.
Pulmoner hamartom akciğerin periferinde, düzgün kenarlı ve 1 -2 cm’lik yuvarlak lezyon olarak
görülür.(Popcorn kalsifikasyon)

MALİGN TÜMÖRLER
Trakeal karsinom
Bronşial karsinom (nonsmall cell ve small cell Ca)
Etiyoloji:
Sigara en önemli risk faktörüdür (10 kat fazla). Sigara kullanan kadınlarda risk erkeklerden
daha fazladır.
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Sigara bırakıldıktan 10 yıl sonra risk azalır fakat yine de sigara içmeyenlerden yüksektir.
Küçük hücreli akciğer kanserlilerin %99'u, skuamoz hücreli kanseri olanların %85'i ve
adenokanseri olanların %75'i sigara kullanır.
Diğer Risk Faktörleri:
Radyasyon, arsenik, nikel ve asbest, hava kirliliği, radon gazlarıdır.
Klinik, Prognoz:
Akciğer kanserleri kötü prognozlu tümörlerdir. Vakaların çoğunda (%75) başlangıç semptomu
öksürüktür. Ayrıca santral tümörlerde hemoptizi, stridor, nefes darlığı, postobstruktif pnomoni
görülebilir.
Akciğer kanserleri lenfatik veya hematojen yayılabilir. Skuamöz kanser dışındakiler erken
evrelerde toraks dışına uzak metastaz yapabilir. Vakaların %50'sinden fazlasında adrenal beze (en
sık) metastaz vardır. Diğer sık metastaz yerleri %30-50 karaciğer, %20 beyin ve %20 kemiktir.
Prognoz kötüdür. Erken teşhis mortalite oranını azaltır.
Risk Faktörleri:
Smoking (78% in men, 90% in women)
Asbestos exposure
Radon exposure
Halogen ether exposure
Chronic interstitial pneumonitis
Inorganic arsenic exposure
Radioisotope exposure, ionizing radiation
Atmospheric pollution
Chromium, nickel exposure
Vinyl chloride
Tanı:
Göğüs radyografisi, balgam sitolojisi, bronş yıkama ve fırçalama sıvı sitolojisi, transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi, trans bronşiyal biyopsi teşhiste kullanılmaktadır.
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Evreleme (TNM)
PET-CT : T ve M
Mediastinoscopy : N
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Tedavi:
Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ile 5 yıllık survi %15 'tir. Küçük hücreli kanserde cerrahi
yararsızdır. Bu tümör tedavi edilmezse survi-si 6-17 haftadır.
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Moleküler genetik:
En sık inaktive olan süpresor genler P53, RB, P16'dır. P53 mutasyonu küçük hücreli ve
küçük hücreli olmayan kanserlerde oldukça sıktır.
Küçük hücreli kanserlerde c-MYC ve RB mutasyonu oldukça sık görülürken, küçük hücreli
olmayan kanserlerde RAS ve P16 mutasyonu daha sıktır.

Akciğer Kanseri İçin Prekürsör Lezyonlar
1- Skuamöz displazi ve karsinoma insitü
2- Atipik adenomatöz hiperplazi
3- Diffuz idiyopatik pulmoner nöroendokrin hücre hiperplazisi

AKCİĞER KANSERLERİNİN KOMPLİKASYONLARI

DİREKT YAYILIM
Pancoast tümörü: (en sık epidermoid karsinom neden olur.)
-Brachial plexus (C8, T1 ve T2) tutulumu
-Omuzda ve kolun iç kısmında ağrı

O.E

701

TUS DERS NOTLARI

Horner Sendromu:
Sempatik ganglion tutulumuna bağlı hastada göz kapağında ptozis, aynı taraf yüzde
anhidroz, enoftalmi ve miyozis.

Rekurren laringeal sinir tutulumu - unilateral vokal kord paralizisi
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Spinal kord basısı
Frenik sinir tutulumu (Diafragma paralizisi)
Özefagus tutulumu - progresif disfaji
Superior Vena Cava Obstrüksiyonu
Superior vena kava sendromunun erişkinlerde en sık sebebi KHAK iken, çocuklarda en
sık sebebi NHL dir. VCS sendromun onkolojik acildir.
-Sabahları başağrısı
-Fasiyal konjesyon
-Ödem (fasial ve üst kısım)
-Distandü Juguler ven
Tedavi
Kortizon, furosemid, radyoterapi, siklofosfamid kullanılır.
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NONMETASTATİK EKSTRAPULMONER MANİFESTASYONLAR
Hipertrofik pulmoner osteoartropati
En sık squamoz tipte görülür
Eklem ağrıları, jinekomasti
X - ray’de karakteristik proliferatif periostit (soğan zarı görünümü)
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Uygunsuz ADH Sendromu (SIADH)
KHAK nin en sık neden olduğu paraneoplastik sendromdur.
Ektopik ACTH salımı ve Cushing sendromu

Hiperkalsemi :
Diğer bir onkolojik acildir. Genel olarak tüm tümörlerin en sık yaptığı paraneoplastik
sendromdur. Ancak akciğerin squamoz kanseri için çok tipiktir. Squamoz ca yaptığı PTH-like peptid
ile hiperkalsemi oluşturur.
Tedavi: Hidrasyon, furosemid, kalsitonin, kortizon, bifosfonat

Eaton - Lambert Sendromu
Motor nöronlardaki pre-sinaptik kalsiyum kanalına karşı antikor gelişir.
Bu nedenle asetil kolin kas-sinir kavşağına dökülemez. Hastada halsizlik belirgindir.
Tanı
EMG kullanılır.
Ensefalopati, myelopati, nöropati
TTP, hemolitik anemi, tromboflebitis migrans(Adeno kanser)

AKCİĞER CA’DA İNOPERABİLİTE KRİTERLERİ
N. rekurrens paralizisi
Diafragma paralizisi
Superior vena cava sendromu
Boyun, koltukaltı, lenf bezi metastazı
Bronkoskopide trakea bifurkasyosnunda düzleşme
Bifurkasyoya 2 cm’den yakın tümör
Toraks duvarının tümörle invazyonu
Plevra epanşmanı, atipik hücre bulunması
Uzak metastaz varlığı
Tümör tipinin küçük hücreli, anaplastik olması
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Akciğer Kanserlerinin WH0 Sınıflandırması
Kanser Tipi
Squamöz Kanser*

% Oranı
25-40

Küçük hücreli kanser*
- Kombine küçük hücreli kanser

20-25

Adenokarsinom*
- Asiner; papiller, bronkioalveolar, solid, mikst subtipler
Büyük hücreli karsinom*
- Büyük hücreli nöroendokrin karsinom
Adenosquamoz karsinom

25-40
10-15

Pleomorfik sarkomoid veya sarkomatoz elementler ile birlikte olan karsinom
Karsinoid Tümör
1-5
- Tipik, atipik
Tükrük bezi tipi karsinom
Sınflandırılamayan tip
* Majör tipler

BRONŞİAL KARSİNOM TİPLERİ
NONSMALL - CELL CA (KHDAK)
1. Epidermoid (squamoz Ca) (% 30)
Santral bronşdan kaynaklanır. İntraluminal büyür
En sık obstrüksiyon ve buna bağlı enfeksiyonla prezente olur
Kavitasyon sıktır (en sık kavitasyon ve atelektazi bunda görülür)
Tümör hücrelerinin keratin üretmesi (intrase-lüler eozinofilik keratin veya ekstrasellüler keratin
kitleleri olan globe korne yapıları)
Genelde iyi diferansiyedir ancak anaplastik tipe döneşebilir.
Metastazlar geç görülür. Cerrahiden en çok yarar gören tiptir.
Radyolojide santral lezyon ve hiler lenf nodu tutulumu
Erkeklerdeki en sık tiptir.
Hiperkalsemi en sık bu tiptedir (parathormon).
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2. Dev hücreli Ca
Kaviteleşme 2. sıklıkta bu tipte görülür.
Kötü diferansiyedir.
Erken metastaz
Gonadotrop hormon salınımına bağlı etkiler en sık bu tipte görülür. (jinekomasti)
3. Adenokarsinom (% 30)
En sık görülen tiptir.
Kadınlarda daha sıktır.
Subplevral kitle oluşturur.
K-RAS mutasyonu adenokanserde sıktır (sigara içenlerde %30, içmeyenlerde %5).
Küçük bronşlardaki mukoz glandlardan (periferde) kaynaklanır.
Plevra invazyonu ve mediastinal lenf nodları sıktır.
Beyin ve kemik metastazı daha sıktır
Skar dokusu zemininden en sık gelişen akciğer kanseridir.
Asbestozla en sık ilişkili bronşial karsinomdur.
Diğer bronş karsinomlarına göre sigara içmeyenlerde daha sıktır.
Musin salgılar
Endokardit gelişir. Hematolojik komplikasyonlar (Tromboflosit, anemi, tromboz) en sık bu tipte
görülür.
4. Alveoler Cell Ca (Bronşioloalveoler Karsinom) (% 1 - 2)
Periferal soliter nodül veya multisentrik orijinli difüz nodüler lezyonlarla karakterizedir.
Çok büyük hacimlerde mukoid balgam expektorasyonu ile ilişkilidir.
Pnömoni tablosu ile karışabilir.
Adenokarsinomun bir alt tipidir. Tip I, tip II pnömositler (alveoler epitel hücreleri) ve Clara
hücrelerinden kaynaklanır.
Bronkioloalveolar karsinom akciğerin var olan alveolar yapısını bozmaz. Bu büyüme paterni
"lepidic" patern olarak isimlendirilir. Neoplastik hücreler alveoler septumlardan alveol boşluklarına
doğru uzanır
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5. SMALL - CELL CA (Oat Cell Ca)
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Sık görülen akciğer bronşial kanseridir. (% 20 - 30)
Erkeklerde daha sıktır.
Sigara ile ilişkisi en çok kanıtlanmış tümördür (%99 vakada sigara kullanımı vardır).
Santral yerleşimlidir. Hızlı büyür.
En kötü prognozlu akciğer kanseridir.
Noroendokrin hücrelerden (Kulchitsky hücreleri) kaynaklanır. (Kromagranin, sinoptofizin ve
Leu-7 %70 vakada EM'da hücre içinde görülür)
%50-80 P53 ve % 80-100 Rb mutasyonu bulunur.
Çok sık hormon salgılar. En sık paraneoplastik sendrom yapan akciğer tümörüdür
APUD (NET) sistem kaynaklı olduğundan polipeptid hormonlar salgılar:
Ektopik ACTH
Uygunsuz ADH sendromu
Hiperkalsemi
Hızlı gelişir, malignitesi yüksektir.
Sistemik hastalık olarak kabul edilir.
Kaviteleşme (-), hiler kitle, erken mediastinal tutulum
Kemoterapiye cevap veren tek bronşial karsinomdur.
Small Cell - Ca, uranyum madencilerinde en sık rastlanan pulmoner karsinom tipidir.
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Akciğer Kanserlerinin Klinikopatolojik Özellikleri
Kanser Tipi

Lokalizasyon /Morfoloji

Diğer özellikler

Skuamoz hücreli
Karsinom**

Çoğu santraldedir, orta kısmında
nekroza bağlı kavite olabilir. Hücreler
arası desmozomal bağlantılar ve
keratin incileri (glob korn)
diagnostiktir.

Sigara içen yaşlı kimselerde sıktır.
Yavaş seyirlidir.
Hiperkalsemiye neden olur.
Skuamoz metaplazi → Displazi→ Insitu
ca → Invaziv ca sekansı vardır. P53
mutasyonu sıktır

Küçük hücreli
kanser

Santral yerleşimlidir.Lenfositlere
benzeyen koyu çekirdekli, sık mitoz
gösteren hücreler.
Lenfomalara benzer mikroskopik
görünüm vardır.
Elektron mikroskobunda
stoplazmada
Dens kor granüller.

Sigara ile en çok ilişkili kanserdir
(%99 sigara içenlerde olur)
Nöroendokrin bir kanserdir.
ACTH salgılar Cushing sendromu yapar
Inoptur, sistemik yayılım yapar.
Survisi en kısa olan AC kanseridir
P53 ve RB gen mutasyonu sırasıyla
(%50-80, %80-100) bulunur

Adenokanser

Perifere plevraya yakın yerleşirler.
Skar dokusu içerisinde bez yapıları
yaparlar.
Mezotelyoma ve metastatik
adenokanserlere benzer
mikroskopik görüntüleri vardır .

Kadınlarda sıktır
Rekürren trombozis, DIC, hipertrofik
osteoartropati, çomak parmak yaparlar.
K-RAS mutasyonu sıktır

Bronkioalveoler
kanser

Periferik lokalizedirler.
Bilateral ve multifokal olabilir.
Alveol duvarında atipik yüksek
kolumnar tip hücreler

Radyografisi pnomoniye benzer.
Prognozu iyidir, adenokansere dönüşür.
Sigara ile en az ilişkili kanserdir
(Lepidik patern) K-RAS mutasyonu sıktır

Periferik yerleşimlidir.
Nöroendokrin bir kanserdir
Büyük, pleomorfik Hücreler tabakalar
Kötü prognozludur.
oluştururlar.
Düşük grade malign tümördür.
Akciğer tümör lerinin %1-5 kadarını
Bronş lümenine doğru büyüyen plak
yapar.
yada nodüler kitle yapar.
Karsinoid Tümör
40 yaşından küçüklerde daha sık olur.
Uniform çekirdekli, nöroendokrin
Tipik ve atipik karsinoid diye 2'ye ayrılır.
hücreli bir tümördür.
Atipik olanda P53 mutasyonu ve BCL2/
BAX imbalansı vardır
** Skuamoz ca (yassı epitel hücreli ca -epidermoid ca)
Büyük hücreli
kanser

KONJENİTAL AKCİĞER HASTALIKLARI
Kistik Adenomatoid Malformasyon (KAM):
Akciğerin en sık görülen konjenital malformasyonudur.
Akciğerde epitelyum, düz kas, elastik dokulardan oluşan kistik yapılar gözlenir.
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Konjenital Lober Amfizem:
Genellikle sol akciğer üst lobda bulunan hava kistidir.
Konjenital lober amfizemde en sık neden bronşial obstrüksiyondur. Bronş obstrüksiyonu
sonucu akciğer lobuna giren havanın dışarı çıkamaması ile ilgili akciğer lobu şişer ve komşu akciğer
loblarının gelişimi engellenir.
Amfizematöz lobun basısı ile aynı akciğerdeki diğer loblarda atelektaziye, diyafragma basısına,
mediastinal kaymaya ve diğer akciğerde atelektaziye neden olur.
Doğumdan itibaren başlayan solunum sıkıntısına beslenme sırasında artan öksürük, vizing,
takipne, taşikardi, stridor ve siyanoz ilave olur.
Tedavide hayatın erken dönemlerinde lobektomi gerekebilir

Bronkopulmoner sekestrasyon:
Akciğerin dışında izole olarak bulunan akciğer dokusudur.
Genellikle kistik ve bronşiektazik olarak bulunur.
Sistemik arteriel kanlanma gösterir. Sıklıkla sekestre akciğer dokusu tekrarlayan pnomoni
ile semptom verir. Genellikle alt lob yerleşimi gösterir.
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SOLUNUM SİSTEMİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
ANTİTUSİFLER
Opoid türü antitüsifler medulla oblangatadaki öksürük merkezini inhibe ederek etki gösterir.
Kodeinin antitüsif etkisi yanında analjezik ve konstipasyon etkiside vardır.
Kodein öforizan etkisi nedeniyle hafif bir bağımlılık yapabilir.
Kodein karaciğerde kısmen morfine dönüşür.
Dekstrometorfan ise sentetik morfinin türevidir.
Dekstrometorfan özellikleri;
-SSS’ni baskılamaz
-Konstipasyon yapmaz.
-Hava yolunu kurutmaz.
-Mukosilier transportu bozmaz.
-Bağımlılık yapmaz.
-Analjezik değildir.
EKSPEKTORANLAR
Mukokinetik ilaçlarda denir.
Mide mukozasını stimüle edip refleks etki ile indirekt olarak hava yolu dış salgı bezlerinin
salgısını artırarak balgamı sulandırırlar. (İpeka)
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Bir kısım ekspektoranlar ise bu bezlerden itrah edildikleri için salgıya direkt olarak
artırıp balgamı sulandırırlar. (İyot, gayanfelin, bromheksin, ambroksol)
Ambroksol akciğer maturasyonunu arttıran expektorandır.
N-asetil sistein tipik bir mukolitik ilaçtır. N-asetil sistein, balgamdaki mukoprotein
moleküllerini depolimerize eder.

ASTIM TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Astma tedavisi 2 türlüdür;
-Profilaksi tedavisi
-Kriz tedavisi
Bronşial obstrüksiyona neden olan en sık üç faktör: Bronkokonstriksiyon, inflamasyon ve akciğer
elastisite kaybının olmasıdır. Astımlıların % 70 i extrensek (Th2 ve IgE ) iken, % 30 intrensek
astımdır.
Anti-astmatikler;
1. Beta-mimetikler (=beta agonist)
2. Fosfodiesteraz inhibitörleri
3. Antimuskarinik ilaçlar
4. Mast hücre stabilizatörleri
5. Glukokortikoidler

Beta-adrenerjik reseptör agonistleri
Bronş düz kaslarında cAMP yükselmesine ve bronkodilatasyona neden olur.
Hem proflaksi hem de krizde kullanılabilir.
Sürekli uzun süre kullanılırlarsa bronkodilatatör etkilerine karşı kısmen tolerans gelişir.
Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında bronkodilatör etkisi en fazla beta
agonistlerdir.
En önemli yan etkileri taşikardi ve aritmi yapabilmeleridir.
Kalp üzerindeki bu stimulan etkiyi azaltmak için selektif etkili beta 2 agonistler kullanılır.
Selektif Beta-2 Agonistleri
-Metaproterenol
-Terbutalin
-Salbutamol
-Salmeterol
-Formoterol
Beta2-agonistlerin antiinflamatuar etkileri yoktur ve hiçbir zaman kronik astımın tedavisinde
yalnız başlarına kullanılmamalıdır.
Salmeterolün etki süresi uzundur ve en az 12 saat süren bronkodilatasyon sağlar. Bu
yüzden akut astım ataklarında kullanılmaz.
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Glukokortikoidler
Günde birden fazla beta2-mimetiğe ihtiyacı olan orta ve ağır derece astımı olan
hastalarda ilk tercihtir.
Ağır astımda kısa süreli sistemik steroid tedavisi gerekebilir.
İnflamasyonun etkin kontrolünün yapılabilmesi için sürekli olarak kullanılmalıdır.
Direkt bronkodilatör etkileri yoktur.
Etkileri, bronkodilatör ilaçların aksine hemen başlamaz.
Beta-mimetik ilaçlara tolerans gelişmesini önlerler.
Düz kasta Beta-reseptör dansitesini artırırlar.
Profilaktik tedavide kullanılırlar.
Glukokortikoid inhalasyonun en sık görülen yan tesiri ses kısıklığıdır. (disfoni)
Aerosol öksürük yapabilir.
Kronik aerosol tedavisi ile sürrenal supresyonu tehlikesi düşük derecedir.
-Beklametazon
-Flutikazon
-Dipropionat
-Flunisolid
-Tiramsinolon
-Budesonid

Fosfodiesteraz inhibitörleri
Proflakside en çok tercih edilen teofilindir.
Brokondilatatör olarak efikasitesi, beta-mimetiklere göre düşüktür ve etki süresi daha kısadır.
Beta-mimetiklere üstünlüğü ise uzun süre kullanımda tolerans gelişmemesidir.
Beta-mimetiklere tolerans gelişmesi teofilinin etkinliği azaltmaz.
Mast hücrelerini stabilize eder.
Mukosilier klerensi artırır ve solunum merkezini uyarır.
Kronik hastalığın semptomlarını ortadan kaldırır.
Terapötik aralığı dardır.
Diafragma kontraktilitesini artırırlar. (KOAH)
Tahriş edici etkisiyle inhalasyon suretiyle kullanılmaz.
Karaciğerde metabolize edilerek elimine edilir.
Aminofilin kriz sırasında i.v. yoldan uygulanır.
Yan etkileri:
-Bulantı-kusma (en sık)
-Baş ağrısı
-Karın ağrısı
-Sinirlilik
-Uykusuzluk
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-Baş dönmesi
-Aritmi
-Mide asit salgısında artış
-Hipokalemi
Aşırı dozda veya IV injeksiyonu hızlı verildiğinde aritmi, postüral hipotansiyon,
ajitasyon ve konvulsiyon yapar ve ölüm neden olabilir.

Antimuskarinik ilaçlar (ipratropiyum)
Beta-mimetiklere göre da zayıf etkilidirler.
Vagus sinirinin kontrol ettiği bronş düz kas kontraksiyonunu ve mukus sekresyonunu azaltır.
İpratropiyum (Atropin derivesi) adrenerjik agonistleri tolere edemeyen hastalarda
yararlıdır.
Etkisi yavaş başlar.
Profilaktik tedavide kullanılır.
Mukosiliyer transporta etkisizdir.
Kronik obstrüktif akciğer hastalarında ilk seçenek ilaç ipratropiyum bromiddir.

Mast Hücre Stabilizatörleri
Profilaksi sağlayan antienflamatuar ilaçlardır.
Direkt etkili bronkodilatatör olmadıklarından akut astım atağının tedavisinde kullanılmazlar.
Mast hücrelerinde cAMP düzeyini yükselterek ve Ca++ girişini inhibe etmek süretiyle
membranları stabilize eder.
Bronkodilatasyon oluşturmuz.
Mast hücre stabilizatörleri;
-Kromalin
-Nedokromil
-Ketotifen
İnhalasyon ile oral verilirler.
Güvenilirdir çocuklarda ve gebelerde kullanılabilir.
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