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ÖZET Amaç: Primer akciğer kanserlerinde lenfanjitis karsinomatoza (LK) varlığının evre ve sağkalım üzerine etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2014-2016 yılları arasında primer akciğer kanser tanısı almış olgular dahil edildi. Olgular tanı aşamasında radyolojik olarak LK tespit edilen ve LK tespit edilmeyenler olarak iki
gruba ayrıldı. İki gruptaki olguların demografik, klinik, radyolojik ve sağkalım özellikleri kayıt edildi. Her iki
grubun verileri birbirleri ile karşılaştırıldı. Gruplara ait veriler Ki-kare ve Mann-Whitney U testleri ile değerlendirildi. Tüm testlerde p<0,05 istatistiksel anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya 264’ü (%82,2) erkek, 55’i
(%17,8) kadın, yaş ortalaması 61,9±9,6 yıl olan toplam 319 olgu alındı. Ortalama sigara içme öyküsü 39,1±17,3
paket-yılı idi. Olguların 28’inde (%8,8) LK var iken, 291’inde (%91,2) LK yoktu. Olguların tümör histopatolojileri incelendiğinde her iki grupta da en sık görülen tümör cinsi skuamöz hücreli kanserdi. Lenfanjitis karsinomatoza tespit edilen ve edilmeyen olguların özellikleri (Histopatolojik tanı, evre, cerrahi/onkolojik tedavi
özellikleri, sigara öyküsü, yaş, cinsiyet özellikleri) arasında fark bulunmadı. LK tespit edilen akciğer kanserlerinin ortanca genel sağkalım süreleri (11 ay) LK tespit edilmeyen özellikle evre 3B (12 ay) kanserler ile çok benzerdi (p=0,524). Sonuç: Varlığında sağkalım ve prognozun kötü etkilendiği bilinen LK, akciğer kanserlerinde
sağkalımı etkilemektedir bu nedenle akciğer kanser evrelemelerinde dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri; lenfanjitis karsinomatoza; sağkalım

ABSTRACT Objective: To investigate the effect of lymphangitis carcinomatosa on the stage, and survival in the
primary lung cancers. Material and Methods: Patients diagnosed with primary lung cancer between 2014-2016
were included in the study. The patients were divided into two groups who were radiologically detected as having lymphangitis carcinomatosa, and who were detected with no lymphangitis carcinomatosa at diagnosis. The
demographic, clinical, radiologic, and survival data of the patients were recorded in both groups. The data of both
grups were compared. The data of the groups were evaluated using the Chi-square and Mann-Whitney U test and
p<0.05 was considered as significant. Results: A total of 319 patients were included in the study. 264 (82.2%) of
the cases were male and 55 (17.8%) were female. The mean age of the patients was 61.9±9.6. The average smoking history was 39.1±17.3 pack-years. 28 patients (8.8%) were diagnosed with LC, and 291 (91.2%) were not detected LC. When tumor histopathology of the cases were examined, the most common tumor type squamous cell
carcinoma was found in both groups. No difference was detected in the characteristics of the patients diagnosed
with LC, and of the patients diagnosed with no LC (Histopathologic diagnosis, stage, surgical/oncologic treatment features, history of smoking, age, and sex). The median general survival times in lung cancers detected with
LC (11 months) were very similar particularly with the stage 3B (12 months) cancers with no LC (p=0.524). C onclusion: Lymphangitis carcinomatosa which is known to poorly affect the survival and prognosis, affects the survival in lung cancers. Therefore, LC must be considered in the staging of lung cancer.
Keywords: Lung neoplasms; lymphangitis; survival

enfanjitis karsinomatoza (LK) neoplastik hücrelerin pulmoner lenfatikler boyunca yayılmasıdır. Akciğerin primer kanserlerinde de,
meme, mide, pankreas gibi akciğer dışı kanserlerde de görülebilen bir
metastaz şeklidir. Neoplastik hücrelerinin intrapulmoner lenfatiklere
ulaşma yolu tartışmalıdır. Bu konuda en yaygın kanı, malign tümör hücrelerinin mediastinal hiler lenf bezlerinden retrograd akım yolu ile pulmoner
lenfatiklere yayılmasıdır. Bunun dışında plevraya ulaşmış tümör hücreleri48
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metabolik (PET-BT) özellikleri, akciğer kanserlerinin evreleri, akciğer kanserlerinin histopatolojik
tanıları, cerrahi tedavi öyküleri, onkolojik tedavi
öyküleri, ölen hastaların ulusal ölüm bildirim sisteminden (ÖBS) ölüm zamanları, yaşayan hastaların takip süreleri kayıt edildi. Her iki grubun
verileri birbirleri ile karşılaştırıldı. Akciğer kanser
evrelemesi 7. TNM evrelemesine göre yapıldı.9

nin antegrad yoldan akciğer lenfatikleri boyunca
yayılabileceği veya akciğerin vasküler yapılarından
tümöral embolilerin ekstravazasyon ile lenfatikleri
infiltre etmesi ile LK’nın ortaya çıkabileceği de ileri
sürülmüştür.1,2 Hangi yolla olursa olsun sonuç olarak tümör hücrelerinin lenfatik sistemin düşük basınçlı özelliğinden dolayı tutunmaları ve
çoğalmaları nispeten kolay olduğu ve malign tümör
hücrelerinin ürettiği vasküler endotelyal büyüme
faktörünün (VEGF) etkisi ile tümör hücreleri perilenfatik peribronşial bağ dokusunun infiltrasyonunun hızlanacağı öne sürülmektedir.3,4 Radyolojik
olarak klasik görünüm peribronkovasküler-interlobüler düzensiz, nodüler kalınlaşmalardır. İntertisyumun bu tarz infiltrasyonu hipoksemiye neden
olmakta ve prognozun kötüye gidişine sebep olmaktadır.4,5

LENFANJİTİS KARSİNOMATOZANIN TANISI

Primer akciğer kanseri (PAK) tanısı olan ve tanı
anında çekilen toraks BT’ler retrospektif olarak incelendi. Toraks BT’de kitle lezyonun dışında peribronkovasküler interstisyumda ve interlobüler
septalarda düzgün, nodüler veya ipe dizilmiş boncuk dizisi görünümünde kalınlaşma, retikülonodüler ve çizgisel opasitelere rağmen akciğerin normal
yapısının korunması, parahiler alanda aksiyel intersitisyumda kalınlaşmaya bağlı peribronşial kılıflanma varlığında radyolojik LK tanısı konuldu
(Resim 1).10,11 Radyolojik olarak LK yok ise cLy0,
primer tümör etrafında varsa cLy1, tümör alanı dışında ancak aynı lobda ise cLy2, aynı taraf akciğerde ise cLy3, karşı akciğerde ise cLy4 olarak kayıt
edildi.12

Varlığının kötü prognoza yol açtığı, sağkalımı
etkilediği bilinmesine karşın primer akciğer kanserlerinde LK’nın ne 7.TNM ne de 8. TNM sınıflamasında yer bulamaması eleştiri almaktadır.
Akciğer kanser evrelemelerinde primer tümörün
yeri, boyutu ve yaygınlığının yanı sıra LK’nın da
önemi olabileceği ve evrelemede dikkate alınması
gerektiğini öneren derlemeler mevcuttur.6-8 Bu çalışmada primer akciğer kanseri tanısı alıp, tanı
anında radyolojik olarak LK tespit edilen akciğer
kanserli olgularda LK’nın sağkalıma ve evreye etkisi araştırılmıştır.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

İstatistiksel analiz SPSS 17.0 (IBM Inc Relased
2008. SPSS Statistic for Windows Chicago, USA)
programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı istatistiklerde, sürekli değişkenler ortalama±standart
sapma, kategorik değişkenler yüzde biçiminde ifade
edildi. Normal dağılım testleri için Kolmogorov
Smirnov testi kullanıldı. Gruplara ait veriler KiKare, Mann Whitney U testleri ile değerlendirildi.
Sağkalım analizleri Kaplan-Meier yöntemi ile, karşılaştırmalar ise Logrank yöntemi kullanılarak hesaplandı. Tüm testlerde p<0,05 anlamlı kabul edilir
iken, LK tespit edilen olguların alt grup sağkalım
analizlerinde p<0,01 anlamlı olarak kabul edildi.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışmamız uluslararası Helsinki bildirgesi’ne
uygun olarak retrospektif planlandı ve lokal etik
kurul onayı alındı. Kliniğimizde Ocak 2014-Aralık
2016 tarihleri arasında primer akciğer kanseri tanısı almış olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Özgeçmişinde konjestif kalp yetmezliği,
interstisyel akciğer hastalığı olan olgular, histopatolojik tanısı kesin akciğer kanseri olmayan olgular, akciğere metastaz yapmış, akciğer dışında
kanser öyküsü olan olgular çalışma dışı bırakıldı.
Olguların akciğer kanseri tanısı aşamasında toraks
bilgisayarlı tomografileri (BT) incelendi. Radyolojik olarak tanı anında LK tespit edilenler ve LK tespit edilmeyenler olarak iki gruba ayrıldı. Olguların
demografik, klinik özellikleri, radyolojik ve radyo-

BULGULAR

Çalışma için 321 olgu dosyası incelendi. İki olguda
interstisyel akciğer hastalığı tanısı da olduğu için
çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya 264’ü (%82,2)
erkek, 55’i (%17,8) kadın, yaş ortalaması 61,9±9,6
49
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RESİM 1: Toraks BT’de sağ üst lobda primer kitlesi ve sol 4. kostada metastatik solid lezyon olan olgunun, sağ akciğer alt lobda belirgin olmak üzere bilateral peribronşial
kalınlaşmalar, interstisyel septalarda belirginleşmeler ve buzlu cam dansitesinde lenfanjitis karsinomatoza ile uyumlu alanlar.

ğinde LK’sı olan grupta ve LK’sı olmayan grupta en
sık görülen tümör cinsi skuamöz hücreli kanserdi.
İki grup arasında tümör histopatolojileri açısından
istatistiksel anlamlı fark yoktu (p>0,05). Olguların
klinik, demografik ve radyolojik özellikleri Tablo
1’de verilmiştir.

yıl olan toplam 319 olgu alındı. Ortalama sigara
içme öyküsü 39,1±17,3 paket-yılı idi. Olguların
28’inde (%8,8) LK var iken, 291’inde (%91,2) LK
yoktu. LK tespit edilen grupta 18 (%64,3) olguda
cLy1+ cLy2 şeklinde LK tespit edilirken, 6 (%21,4)
olguda cLy3 şeklinde, 4 (%14,3) olguda cLy4 şeklinde LK tespit edildi. Tümör radyolojik (BT) ve
radyometabolik (PET-BT) özellikleri incelendiğinde grubun ortalama tümör boyutu 51,9±25,1 milimetre (mm), ortalama tümör SUVMax değeri 16,4
idi. Olguların tümör histopatolojileri incelendi-

Olguların tümör evreleri incelendiğinde her
iki grupta da evre 4 akciğer kanseri en fazla görülen tümör evresiydi. İki grubun tümör evreleri arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p>0,05)
(Tablo 2). Olguların tedavi özellikleri (cerrahi te-

TABLO 1: Olguların klinik, demografik ve radyolojik özellikleri.
Yaş (yıl±ss)

Cinsiyet (K/E)

Sigara (Paket-yılı)

LK tespit edilen PAK (n=28)
60,8±8,8

LK tepsi edilmeyen PAK (n=291)

p değeri

51/240

0,798

61,8±9,7

4/24

40,6±15,6

39,9±16,7

KHDAK (n-%)

6-%21,4

75-%25,8

Adenokanser (n-%)

5-%17,9

Tümör histopatolojisi
Skuamöz hücreli kanser (n-%)

KHAK (n-%)

Tümör radyolojik boyutu (ort-mm)
SUV max değeri

14-%50

108-%37,1

3-%10,7

18,2±10,8

0,489
0,614

0,180

58-%19,9

0,792

51,3±24,7

0,243

50-%17,2

58,8±28,6

0,572

15,8±8,2

0,594
0,533

E: Erkek; KHDAK: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri; KHAK: Küçük hücreli akciğer kanseri; K: Kadın; LK: Lenfanjitis karsinomatoza; mm: Milimetre; Ort: Ortalama;
PAK: Primer akciğer kanseri; ss: standart sapma; SUV: Standard uptake value.
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kalım 33±12,7 ay, cLy3 şeklinde LK olan olguların
medyan sağkalım 7±2,8 ay, cLy4 şeklinde LK olan
olguların medyan sağkalım 1±1,8 ay olarak hesaplandı (p<0,001).

davi/standart onkoloji tedavi) arasında istatistiksel
anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 3).

Olguların sağkalım özellikleri incelendiğinde
LK tespit edilen olguların medyan genel sağkalımı
11±2,5 ay iken, LK tespit edilmeyenlerin medyan
genel sağkalımı 13±1,0 aydı (p=0,811). Olguların
evreleri ile sağkalımlar karşılaştırıldığında evrelerine bakılmaksızın LK eşlik eden olgularda (n=28)
medyan sağkalım 11±2,5 ay iken evre 4 olgularda
(n=103) medyan sağkalım 8±0,8 ay (p=0,016), evre
3B olgularda (n=27) medyan sağkalım 12±1,2 ay
(p=0,524), evre 3A olgularda (n=40) medyan sağkalım 21±3,8 ay (p=0,136) ve evre 1A-2B olgularda
(n=72) medyan sağkalım 42 ±3,8 ay (p<0,001) bulundu (Şekil 1).

TARTIŞMA

Bu çalışmanın en önemli sonucu LK tespit edilen
akciğer kanserlerinin sağkalım sürelerinin evre 3A
ve evre 3B ile benzerlik göstermesidir. Özellikle
sağkalım süresinin evre 3B ile örtüşmesi (LK tespit
edilenlerde 11 ay, evre 3B’de 12 ay) ilginçtir. Çalışmamızda tanı aşamasında LK tespit edilme oranı
%8,8 bulundu. En sık skuamöz hücreli kanserlerde
LK görülmekteydi. Lenfanjitis karsinomatoza tespit edilen ve edilmeyen olguların özellikleri (Histopatolojik tanı, evre, cerrahi/onkolojik tedavi özellikleri, sigara öyküsü, yaş, cinsiyet özellikleri) arasında fark bulunmadı.

Lenfanjitis karsinomatoza tespit edilen olguların alt grup sağkalım özellikleri incelendiğinde
cLy1+ cLy2 şeklinde LK olan olguların medyan sağ-

TABLO 2: Olguların tümör evreleri.
KHDAK evre

LK tespit edilen PAK (n=28)

1A (n-%)

1B (n-%)

2A (n-%)

2B (n-%)

3A (n-%)

3B (n-%)

4 (n-%)

KHAK evre

Sınırlı evre (n-%)

Yaygın evre (n-%)

LK tepsi edilmeyen PAK (n=291)

2-%7,1

22-%7,6

1-%3,6

0,936

18-%6,2

2-%7,1

0,999

20-%6,9

-

0,999

12-%4,1

5-%17,9

40-%13,7

10-%35,7

103-%35,4

5-%17,9

0,610

0,575

27-%9,3

1-%3,6

0,179

0,973

10-%3,4

2-%7,1

p değeri

0,999

40-%13,7

KHDAK: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri; KHAK: Küçük hücreli akciğer kanseri; LK: Lenfanjitis karsinomatoza; PAK: Primer akciğer kanseri.

0,556

TABLO 3: Olguların tedavi özellikleri.
Cerrahi tedavi öyküsü

LK tespit edilen PAK (n=28)

LK tepsi edilmeyen PAK (n=291)

p değeri

5-%17.9

61-%21.3

0.698

166-%57

0.459

54-%18.5

0.301

Cerrahi tedavi aldı (n-%)

Cerrahi tedavi almadı (n-%)

23-%82.1

Standart onkolojik tedavi aldı (n-%)

18-%64.3

Tedavi öyküsü bilinmiyor (n-%)

3-%10.7

Onkolojik tedavi öyküsü

Standart onkolojik tedavi almadı (n-%)

LK: Lenfanjitis karsinomatoza; PAK: Primer akciğer kanseri.

224-%78

6-%21.4

71-%24.4

51

0.532

0.726
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Evre 3A

EVRE 1A-2B/LK

EVRE 3A
LK
EVRE EVRE 3A
LK-censored

EVRE 1A-2B/LK
LK
EVRE 1A-2B/LK
LK-censored

SAĞKALIM 3BLK
EVRE 3B
LK
EVRE 3B-censored
LK-censored

TEST

EVRE 4
LK VAR
EVRE 4-censored
LK VAR-censored

ŞEKİL 1: Lenfanjitis karsinomatoza varlığında evre ve sağkalım ilişkisi.

ve Lin, 62 LK tanılı olguda en sık görülen primer
kanserin akciğer kanseri (34/62) olduğunu bildirmişlerdir.20 Yine bu çalışmada toplam 275 olgunun
dahil edildiği LK vaka serisinde PAK görülme oranının (62 olgu, %22,5) mide kanserinden sonra
ikinci sırada olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamız
primer akciğer kanserlerinde LK’yı araştırmak üzerine dizayn edildiği için ekstratorasik kanserler çalışmaya alınmadı, fakat klinik tecrübelerimiz ve
kendi kliniğimizin başka bir çalışması da primer
akciğer kanserlerinde LK’nın en az ekstratorasik
kanserlerde görülen LK kadar sık olduğunu göstermiştir.21

Lenfanjit karsinomatozisin gerçek insidansı bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda kanserli hastalarda görülme oranının %1’in altında olduğu
bildirilmekle beraber, görülme oranının %6 ile 8
arasında değiştiğini bildiren çalışmalar da vardır.2,4,13,14 Bizim çalışmamızda LK görülme oranı %8
idi ve literatür ile uyumluydu.

Konu ile ilgili literatür incelendiğinde primer
akciğer kanserlerinde LK ile ilgili geniş seriler ile
yapılmış kontrollü çalışmalar yoktur. Çoğunlukla akciğere LK şeklinde metastaz yapan ekstratorasik maligniteler olgu raporları şeklinde sunulmuştur.15-17
Birçok LK vaka serisinde primer akciğer kanserlerinin LK sıklığı meme, mide, over ve pankreas gibi
diğer organ kanserlerinden sonra geldiği bildirilmektedir.18,19 Primer akciğer kanserlerinde LK ile
ilgili yapılmış az sayıda çalışmalardan birinde Yang

Bu konu ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde çoğunlukla LK’ya neden olan histopatolojik alt tipin adenokanser olduğu bildirilmiştir.20,22,23
Yang ve Lin serilerinde LK görülen 34 primer ak-

52
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nun sağkalımını 14 ay olarak bildirmişlerdir.36
Diğer olgu sunumlarında, bu süre 3 ile 48 ay arasında değişmektedir.22,37,38 Çalışmamızda LK olan
olgularda ortanca sağkalımı 11 ay olarak bulduk.
Bu sağkalım süresi evre 3 A özellikle de evre 3 B ile
benzerlik göstermekteydi (p>0,05). Günümüze
kadar yapılan tüm TNM sınıflamaları sağkalım
temel alınarak yapılmaktadır. Her yeni çıkan TNM
sınıflaması bir öncekine göre daha detaylı olmaktadır. Detterbeck ve ark. akciğer kanser sınıflamalarındaki zorluklar üzerine yazdıkları derlemede
UICC/AJCC’de (International Union Against Cancer/ American Joint Committee on Cancer) kaynak
göstererek primer akciğer kanser evrelemelerinde
LK’nın kullanılmasını önermişlerdir.39 Evreleme ile
ilgili yapılmış benzer derlemelerde de 7. ve 8. TNM
sınıflamalarında LK’nın olması gerektiği vurgulanmıştır.6-8 Bizim çalışmamızda da LK’nın evre ile
yakın sağkalım ilişkisi çıkmasından dolayı evrelemede LK’nın dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz.

ciğer kanserinin 32’sinin (%94) adenokanser olduğunu bildirmişler ve adenokanserlerin lenfajitik yayılıma yatkın olabileceğini belirtmişlerdir.20
Literatür incelendiğinde adenokanser dışındaki
kanserlerde LK olgu sunumları şeklinde bildirilmiştir. Skuamöz hüceli karsinomun nadir görülen
farklı bir alt türü olan akantolizli skuamöz hücreli
karsinomlarda görülen LK ile ilgili literatürde 9 olgu
bildirilmiş ve bu olgularda prognozun kötü olduğu
belirtilmiştir.24-30 Bizim serimizde en sık LK’ya neden
olan histopatolojik tip skuamöz hücreli kanserlerdi.
Literatürde primer akciğer skuamöz hücreli kanser
tanısı alıp LK tespit edilen bir olguya ulaşıldı. Gupta
ve ark. rutin akciğer grafisi çekimi sırasında bilateral
retiküler, retikülonodüler görünüm nedeni ile tetkik
ettikleri 61 yaşında erkek olguda primer akciğer
skuamöz hücreli kanser ve LK tespit etmişlerdir.31
Olgu tanı sonrası takipten çıktığı için sağkalım süresi bildirilmemiştir. Serimizde skuamöz hücreli
kanserlerin adenokansere göre daha fazla görülmesinin nedenlerinden biri alt tipi tanımlanmayan
küçük hücreli dışı kanser (KHDAK) oranımızın yüksek (%21,4) olması olabilir. Bir diğer neden ise, çalışmaya alınan olgularımıza tümör çevresi (cLy1)
veya tümör ile aynı lob da görülen (cLy2) gibi görece
daha sınırlı bir yayılım gösteren LK’arın da dahil
edilmesinden kaynaklanabileceğini düşünüyoruz.

Çalışmamız retrospektif, az sayıda olgu ile tek
merkez deneyimini yansıtan bir çalışmadır. Bu
yüzden sonuçları genellenemez. Retrospektif olduğu için kayıtlarımız arasında özellikle sağkalımı
yakından ilgilendiren ECOG performans durum
bilgileri eksiktir. Ayrıca LK tanısı radyolojik olarak
konulmuştur. Bu açıdan gözlemciler içi ve gözlemciler arası uyum bakılmaması da bu çalışmanın kısıtlı yönlerinden bir tanesidir. Olgu sayısının
yetersiz olmasından dolayı bazı alt grup analizleri
yeterince güçlü değildir. LK’nın tümör çevresinde
olması ile aynı lob veya farklı loblarda olmasının
sağkalıma etkileri için yeterli sayıda olgu ile yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır.

Hemen tüm kanserlerde LK varlığında sağkalım ve prognozun kötü etkilendiği bilinmektedir.
Ikezoe ve ark. tamamı akciğer dışı kanserlerden
oluşan LK olgularında median sağkalım süresini 13
ay olarak bildirmişlerdir.32 Bu konuda yapılmış
başka çalışmalar da ortalama sağkalımın 1 yıl’dan
az olduğunu bildirmektedir.33 Primer akciğer kanserlerinde LK ve sağkalım arasında ilişkiyi inceleyen az sayıdaki çalışmalardan biri olan Ooi ve
ark.nın araştırmalarında LK tespit edilen 55 akciğer kanser olgusunda (52 adenokanser/3 adenokanser dışı olgu) ortanca sağkalımı 9 ay olarak
bildirmişlerdir.34 Suziki ve ark. evre 4 akciğer adenokanserli ve LK’sı olan olguda karboplatin, paklitaxel ve bevacizumab tedavisi ile olgunun
sağkalımını 52 ay olarak bildirmişlerdir.35 Bu, literatürde bildirilen en uzun sürelerden biridir. Fujita
ve ark. akciğer adenokanser tanısı olan bir olguda
LK tespit etmişler ve kombine kemoterapi ile olgu-

Sonuç olarak, bu çalışmada LK varlığı ile sağkalım arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. LK varlığının olguyu direkt olarak herhangi bir evreye
yerleştirmesi konusunda birden çok merkezde ve çok
sayıda olgu ile yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır.
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