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• Pnömoni tanısı olan bir hastada uygun antibiyotiklerin kullanımına rağmen 
devam eden veya nükseden ateş ve genel durum bozukluğu varsa ampiyem 
düşünülmelidir.

• Tanı: Akciğer grafisinde: plevral effüzyon bulguları vardır.
• Kesin tanı: Püyün aspirasyonu

PNÖMOTORAKS

þ Visseral ve parietal plevra arasında hava bulunmasıdır. En sık nedeni travmadır.

þ Spontan primer pnömotoraks: Sıklıkla altta yatan bir akciğer hastalığı olmadan 
sıklıkla doğumsal büllerin durduk yere yırtılması sonucu gelişir. Genelde erkek cinsiyette 
görülür. Uzun boylu, ince yapı ve sigara içimi öyküde belirgindir. Tedavisinde öncelikle 
ince iğne aspirasyonu yapılmalıdır. 

þ Spontan sekonder pnömotoraks: Altta yatan hastalığa bağlı oluşan pnömotoraksa 
sekonder spontan pnömotoraks denir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (en sık 
nedenidir). Her türlü akciğer hastalığı pnomotoraks yapabilir. Genelde tüp torakostomi 
(göğüs tüpü) ile tedavi edilmeleri gerekir.

þ Travmatik pnomotoraks: Penetran yaralanmalar genelde açık pnomotoraksa, künt 
yaralanmalar genelde basit pnomotoraksa neden olurlar.

• Açık pnomotoraks: Travma bölgesinden plevral aralığa hava girer ve çıkar.

• Basit (kapalı) pnomotoraks: Sıklıkla kot fraktürüne bağlı gelişir. Kot kırığı 
bölgesinde amfizematöz cilt bulgusu karakteristiktir.

• Tansiyon pnomotoraks: Travma bölgesindeki plevral yırtık valf gibi çalışırsa, 
her inspirasyonda plevral aralığa hava girer, ekspirasyonda çıkamaz. Bu durum tek 
taraflı hava birikmesine neden olur. Mediasten karşı tarafa şift yapar, Diafragma 
aşağıya yer değiştirir. Tek taraflı saydamlık artışı ortaya çıkar. Acil tedavi gerektiren 
bir durumdur.

Pnömotoraks
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UYKU APNE / HİPOAPNE SENDROMU

þ Sık görülen uyku bozukluklarından biridir. Uykuda solnum bozukluğunun en sık 
nedenidir.

þ Uyku apnesi, hava akımının ağızdan 10 saniye ile kesilmesidir.

þ Hipoapne, hava akımının en az 10 saniye ile en az %50’ sinin kesilmesi ile birlikte 
oksijen saturasyonunda en az%3 düşme ve aurosal gelişmedir.

þ Apne-hipopne indeksi, uyku sırasında saat başına düşen ortalama apne ve hipopne 
sayısıdır. Saatte 5 ve üzerinde klinik bulgular ile beraber anlamlı kabul edilir.

þ Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), Horlama ,tanıklı apne ve gündüz aşırı uyku 
hali ile birlikte apne-hipoapne indeksinin (AHİ) >5 olduğu klinik durumdur

Uyku apne sendromu için risk faktörleri 

Genel

• Obezite
• Erkek cinsiyet
• Aile öyküsü
• Alkol kullanımı
• Sigara kullanımı
• Postmenopozal dönem

Genetik • Down sendromu
• Marfan sendromu

Nazofaringeal 
anormallik

• Rinit, deviye septum
• Nazal polip
• Adenoid ya da tonsiller hipertrofi

Ek hastalık • Hipotroidi
• Akromegali

Yapısal üst hava 
yolu anormalliği

• Kalın boyun
• Mikroginati 
• Retrogınati 
• Makroglossi 

þ Patoloji: Uyku sırasında, genellikle yumuşak damak seviyesinden başlayan solunum 
yollarındaki tekrarlayan tıkanmalar apne-hipoapneye yol açar. Eğer daralma hafifse türbülan 
akım ve vibrasyon sonucu horlama oluşur.

þ Klinik: Hastanın solunum yolu tıkanınca hasta nefes almak için uyanır. Tekrar uyur. Bu 
apne-uyanma döngüsü gecede yüzlerce kez tekrarlayabilir.

þ Komplikasyonları: Pulmoner hipertansiyon, sistemik hipertansiyon, diabetes 
mellitus, iskemik kalp hastalığı ve serebrovasküler olay insidansı artar. Dikkat eksikliği 
oluşur. Aşırı gündüz uykusu, yorgun uykusuz kalkma, impotans ve sabah baş ağrısı gibi 
bulgular verir.

þ Tanı: Polisomnografi ile konur.

þ Tedavi endikasyonları: Apne hipoapne indeksi (AHI) >20 olan hastalar mutalaka 
tedavi edilmelidir.

þ Tedavi:

• Kilo kontrolü, uykudan önce alkol, sedatif alınmaması

• Öncelikle nazal CPAP tedavisi önerilmelidir. Yanıt alınamaz yada uyum sağlanmazsa  
BiPAP uygulaması denenir.
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AKCİĞER KANSERLERİ

GENEL BİLGİLER

þ Akciğer kanseri, erkek ve kadın birlikte düşünüldüğünde en sık görülen kanserden 
ölüm nedenidir (tüm kanser ölümlerinin %28’i). Bronşiyal karsinom en yaygın 
akciğer tümörüdür (>%90). Bronşiyal tümörler ana bronşun tıkanma sebeplerinin başında 
gelir.

þ Etiyoloji

• Sigara, kesin etiyolojik nedendir.

• Mesleksel faktörler: Asbest, arsenik, klormetileter, krom, hidrokarbonlar, mustard 
gazı, nikel, radyasyon, radon gazı

• Fibrozis zemininde skar karsinomları gelişebilir. Daha çok adenokarsinom 
görülür.

• Genetik faktörler: Küçük hücre dışı akciğer kanserinde EGFR mutasyonu veALK 
gen füzyonu tedavi seçeneği için önemlidir.

þ Klinik:

• Hastalık tanı anında %20 oranında lokal, %25 oranında bölgesel lenf bezlerini tutmuş 
ve %55 oranında uzak organ metastazı yapmış durumdadır.

• Lokal bulgular:

ü Öksürük erken dönemde en sık semptomdur. Kilo kaybı öksürükten sonra en 
sık görülen sistemik semptomdur. Hemoptizi özellikle geniş bronşlardan köken 
alan tümörlerde görülür.

ü Dispne, geniş bir bronkusun tıkanması sonucu akciğerin bir lobunun kollaps 
olması veya geniş ve yaygın bir plevral effüzyonun varlığını gösterir.

ü Stridorda tümöre bağlı hava yolu obstrüksiyonu düşünülür.

• Sistemik bulgular, kilo kaybı en önemli sistemik semptomdur.

• Metastazlarına ait, kemik metastazlarında şiddetli ağrı vardır. Santral belirtiler 
görülebilir. Beyne en sık metastaz adenokanserle olmaktadır.

• Paraneoplastik sendromlar: Paraneoplastik sendrom en sık akciğerin küçük 
hücreli karsinomunda görülür.
ü Uygunsuz ADH sendromu Küçük hücreli
ü Ektopik Cushing Küçük hücreli
ü Eaton Lambert sendromu: Küçük hücreli kanser
ü Hiperkalsemi: Epidermoid (skuamöz cell ca)
ü Jinekomasti: Büyük hücreli akciğer kanseri
ü Çomak parmak ve osteartropati: Adenokanser
ü Dermatomiyozit/polimiyozit: Adenokanser
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Akciğer kanserine ait değişik özellikler 

Özellik Küçük hücreli Küçük hücreli olmayan 

Skuamöz Adeno Büyük Hücreli 

Sıklık %20-30 %30 %30-40 %5-10

Cins Erkek Erkek Kadın Kadın

Yaş Genç orta Orta-ileri Orta Orta-ileri

Sigara ilişkisi Kuvvetli Kuvvetli Zayıf Kuvvetli

Yerleşim 2/3 santral 2/3 santral 2/3 periferik 2/3 periferik/ 
santral

Kavite-apse Kitle Kavite Nodül< 4cm Kitle> 4 cm

Kökeni

Bronş mukozasında 
nöroendokrin kökenli 
Kulchisky tipi granüler 

hücreler

Bronş epiteli 
Bazal hücreler

Bronş epiteli 
Müsin salgı b.

Sito.mutasyon 3P delesyonu %100 3P deles. %90

Rb mutasyonu %100 %20

Radyoterapiye 
yanıt

>80-90 küçülme tam 
yanıt sık

>30-50 tam 
yanıt nadir

Kemoter.yanıt %90 %30-40

5 yıllık yaşam %5 %8

@ Sigarayla en az ilişkili akciğer kanseri adenokanserdir. 

þ Tedavi:

• Hastalığın kesin tedavisi ancak cerrahi rezeksiyon ile sağlanabilir. Çoğunlukla vakalar 
cerrahi rezeksiyona uygun değildir.

• Cerrahi tedavi için evreleme (Evre 1 hastalarda 5 yıllık sağ kalım en iyidir)

Akciğer kanserlerinde inoperabilite kriterleri

• Toraks dışı lenf bezlerine metastaz 
• Mediastinal bilateral lenfadenopati  
• Karaciğer, beyin gibi uzak 

metastaz 
• Karşı akciğer ve bronşa metastaz
• Bilateral endobronşiyal tm
• Plevrada malign sıvı varlığı
• Vena kava süperior sendromu
• Vokal kord paralizisi

• Perikart tutulumu ve kardiyak tamponad
• Claude Bernad Horner sendromu
• Özofagus-trakea tümörü ya da metastazı
• Karaciğer, kalp, böbrek yetmezliği
• Akut miyokart infarktüsü
• İleri senil demans
• İleri derecede kronik obstrüktif akciğer hastalığı 

ve kor pulmonale

Küçük Hücreli akciğer kanseri özellikleri

• Sigara ile en çok ilişikili olan akciğer kanseridir.
• En kötü prognozlu akciğer kanseridir
• RT ve KT en iyi yanıt veren akciğer kanseridir.
• Kemik iliğine en sık metastaz yapan
• Paraneoplastik sendromların en çok görüldüğü

- Eaton Lambert sendromu
- Uygunsuz ADH sendromu (en sık nedeni)
- Ektopik cushing (en sık nedeni)
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YAŞLILIKTA MEYDANA GELEN SOLUNUM SİSTEMİ 
DEĞİŞİKLİKLERİ 

þ Yaşlanma ile birlikte akciğerlerdeki elastin liflerindeki kayıp sonucunda elastik recoil (geri çekilme) kuvveti azalır. 
Bu nedenle rezidüel volüm artar.

þ Total akciğer kapasitesi yaşlanma ile değişmediği için rezidüel volümde artış sonucunda vital kapasite 
azalır.

þ Spirometrik değerlendirmede; FEV1, FVC ve FEV1/FVC düzeyleri azalır.
þ Alveolar yüzey alanı ve kapiller damar yoğunluğu azaldığı için DLCO azalır.
þ Yaşlanmayla birlikte parsiyel oksijen basıncı (PaO2) azalır. Fakat pH ve parsiyel karbondioksit basıncı (PaCO2) 

değişmez.
þ Diğer değişiklikler;

• Göğüs duvarı rijiditesi artar (kıkırdaklarda sertleşme, kostokondral kalsifikasyon).
• Mukosiliyer klirens azalır.
• Solunum kaslarının gücü ve dayanıklılığı azalır.

• Uyku apnesi... hava akımının en az 10 saniye ile tamamen 
kesilmesidir.

• Hipoapne... hava akımının en az 10 saniye ile en az %50‛ 
sinin kesilmesi ile birlikte oksijen saturasyonunda en az %3 
düşme ve aurosal gelişmedir.

• Uyku apne senromu için en önemli risk faktörü... 
Obezite

• Apne-hipopne indeksi... Uyku sırasında saat başına düşen 
ortalama apne ve hipopne sayısıdır. Obstruktif uyku apne 
sendromun şiddetini belirler

• Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS)... Horlama 
,tanıklı apne ve gündüz aşırı uyku hali ile birlikte apne-
hipoapne indeksinin (AHİ) >5 olduğu klinik durumdur

• Obez hasta, çarpıntı, kan basıncı monitörizasyonunda 
noktürnal sinus duraklamaları ve noktürnal kan basıncı 
yüksekliği saptanıyor en olası tanı... Obstrüktif uyku 
apne sendromu

• Uyku apne sendromunda klinik bulgular... Gece apne 
dönemleri sonrası uyanma, horlama ve aşırı gündüz 
uykusu

• Uyku apne senddromunda görülen komplikasyonlar... 
Hipertansiyon (özellikle gece hipertansiyonu), pulmoner 
hipertansiyon, serebrovasküler olay ve koroner arter 
hastalıkları

• Uyku apne sendromunda kesin tanı... Polisomnografi
• OSAS da tedavi endikasyonu... Apne hipoapne indeksi 

(AHI) >20 olan hastalar mutalaka tedavi edilmeli
• Uyku apne sendromunda tedavide ilk tercih... CPAP
• Akciğer kanserinin ilk ve en sık semptomu... Öksürük
• En sık görülen akciğer kanseri... Adeno Ca
• En iyi prognozlu akciğer kanseri... Adeno Ca
• Sigara ile ilişkisiz akciğer kanseri... Adeno Ca
• En sık beyin metastazı yapan akciğer kanseri... Adeno 

Ca
• Akciğer nöroendokrin hücrelerden köken alan akciğer 

kanseri... Küçük hücreli akciğer kanseri
• En kötü prognozlu akciğer kanseri... Küçük hücreli akciğer 

kanseri
• En sık paraneoplastik sendroma yol açan akciğer 

kanseri... Küçük hücreli akciğer kanseri (Akciğer 
kanserleri içinde Uygunsuz ADH, Ektopik Cushing, Eaton 
Lambert Sendromunun en sık nedeni)

• Kemik iliğine en sık metastaz yapan akciğer kanseri... 
Küçük hücreli akciğer kanseri

• Kemoterapiye ve radyoterapiye en iyi yanıt veren akciğer 
kanseri... Küçük hücreli akciğer kanseri

• Hiperkalsemiye en sık neden olan akciğer kanseri... 
Squamoz hücreli akciğer kanseri

• Jinekomastiye neden olabilen akciğer kanseri... Büyük 
hücreli akciğer kanseri

SPOT BİLGİLER

• Bir hastada vibrasyon torasik azalmış ve perküsyonda 
matite alınıyorsa öncelikle düşünülmesi gereken... Plevral 
effüzyon

• Transuda vasfında plevral effüzyonun en sık nedeni... 
Kalp yetmezliği

• Eksuda vasfında plevral effüzyonun en sık nedeni... 
Bakteriyel enfeksiyonlar... 

• Eksuda vasfında sıvı tespit edilirse... ileri inceleme için 
çeşitli testler (plevral sıvıda glukoz, ADA düzeyi, LDH, pH, 
sitoloji, mikrobiyolojik inceleme) yapmak gerekmektedir.

• Şilöz plevral sıvı... Plevral sıvıda trgliserit yüksek
• Şilöz plevral sıvının en sık nedeni... Ductus torasikus 

travması
• Düşük glukoz düzeyinin karakteristik olduğu plevral 

effüzyon nedeni... Romatoid artrit, bakteriyel pnömoni, 
malignite

• Plevral sıvıyı en iyi gösteren akciğer grafisi... Lateral 
dekübit grafisi

• Malign plevral sıvıların özellikleri... Eksuda vasfında, 
glukoz düşük, tekrarlayıcı

• Tüberküloza bağlı plevral sıvının özellikleri... Eksuda 
vasfında, glukoz düşük, ADA (adenozin deaminaz) yüksek 
IFN gama yüksek

• Plevral effüzyonun infeksiyöz ajanlarla kontamine 
olması... Ampiyem

• Parapnömonik effüzyonlarda göğüs tüpü yerleştirme (tüp 
torokostomi) endikasyonu... Plevral sıvı pH <7.2, glukoz 
<60 ve pozitif kültür veya pozitif gram boyama

• Spontan primer pnömotoraksta hasta özellikleri... Erkek, 
uzun boylu, sigara içicisi, doğumsal büller

• Spontan sekonder pnömotoraksın en sık nedeni... 
KOAH

• Basit pnömotoraksın en sık nedeni... Künt göğüs 
travmasına bağlı kot kırığı (Berabrinde amfizematöz cilt 
bulgusu)

• Plevral basıncın atmosfer basıncını geçtiği pnömotoraks... 
Tansiyon pnömotoraks

• Tansiyon pnömotoraksta grafi bulguları... Tek taraflı 
saydamlı artışı, mediastenin karşı tarafa ve diafragmanın 
aşağıya yer değiştirmesi

• Nefes darlığı olan bir hastada fizik muayenede bir 
hemitoraksta vibrasyon torasikte azalma, hipersonorite 
ve solunum sesleri alınamıyorsa en olası tanı... 
Pnömotoraks


