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Önsöz
Sayın hastamız,
Akciğer kanseri tanısı sıklıkla tamamen beklenmeyen bir durumdur ve ilk şoku
atlattıktan sonra korku, şaşkınlık ve çaresizlikle birlikte akıllara pek çok soru gelir.
Ancak, gidilecek çok fazla test randevusu ve tedavinin nasıl ilerlemesi gerektiğine
dair verilecek kararlar olduğundan dolayı bu hisler için sıklıkla çok az zaman
bulunur.
Bu durumda sizi desteklemek amacıyla size evre III akciğer kanseri konusunda
ayrıntılı bilgilere kolay erişim sağlamak üzere bu broşürü tasarladık. Sizi
tedavi eden doktor ve sağlık bakım ekibi ile birlikte sizin için doğru tedavi
seçeneklerini görüşmek üzere bunu bir temel olarak kullanabilirsiniz.
Bu açıdan, bu kılavuz size aşağıdaki örneklerde olduğu gibi sorularınıza ilk cevapları
verebilir: İlk tanı esnasında immünhistokimya testi (PD-L1) gerekli mi? Hangi tedavi
seçenekleri var ve iyileşme şansı var mı? Tedavi sırasında bağışıklık sistemimin rolü
nedir?
Tıbbi “açıklamalara” ek olarak ayrıca broşürün arkasındaki bölümde hastalığı idame
etme için bir takım öneriler ve işe yarar destek bulacaksınız. Özellikle böyle bir
zamanda bazen alışıldık rutinin dışına çıkarak yeni bir yaklaşım denemek gerekli
olabilir. Ayrıca öğrenmek istediğiniz veya başkalarıyla görüşmek istediğiniz konular
hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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Akciğer kanseri tanısı – Nedir?
Akciğer kanseri, doğrudan akciğerlerin dokusunda gelişen ve tüm solunum organlarının unsurlarını
etkileyebilen bir kanser türüdür.
Akciğer kanseri nasıl gelişir?

Akciğer kanseri
tanısı
– Nedir?

İnsan hayatının seyri boyunca hücreler belirli
çevresel unsurlar veya hatalı hücre bölünmesi ile
zarar görebilir. Bu hücreler artık sağlıklı hücreler
üretmediğinden dolayı sıklıkla “dejenere” hücreler
olarak tanımlanmaktadır. Ancak, vakaların
çoğunluğunda hücreler hayatta kalamadığından
dolayı bir tümöre dönüşmezler ve ekzojen olarak
tanımlanıp bağışıklık sistemi tarafından imha
edilirler. Yine de, bazı hücreler vücudun içerisindeki
bu intrinsik savunma mekanizmasından kaçıp
kontrolsüz bir şekilde bölünmeye başlar. Bu da
karsinoma veya kanser olarak da ifade edilen
malign tümörlere neden olur.
İleri evrede kanser hücreleri lenf kanalları veya
kan akışıyla metastaz olarak da adlandırılan yeni

tümörler oluşturdukları vücudun diğer bölgelerine de
yayılmış olur.

Kaç çeşit akciğer kanseri türü vardır?
Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük
hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olmak üzere
iki ana akciğer kanseri formu arasında ayrım
yapılmaktadır. Her iki hastalık da temelde histolojisi
açısından ve ilişkili hastalık ilerlemesi açısından
farklılık göstermektedir. Küçük hücreli akciğer
kanseri daha hızlı büyümektedir ve daha hızlı
metastaz oluşumu ile sınıflandırılır. Küçük hücreli
dışı akciğer kanseri daha yaygındır (%85-90) ve
genellikle daha yavaş hastalık ilerlemesi
sergilemektedir.1

İnsanlarda akciğer kanseri ne kadar yaygındır?
Akciğer kanseri seyrek görülen bir hastalık değildir. Almanya’da akciğer kanseri kadınlarda üçüncü en
yaygın ve erkeklerde ikinci en yaygın kanserdir. Sadece 2018 yılında kadınlarda 22.000 ve erkeklerde
33.700 yeni hastalık tanısı tahmin edilmektedir.2 Akciğer kanseri oluşum riski yaşla birlikte artış
göstermektedir. Çoğu akciğer kanseri vakasının hastalar 65 yaşındayken tanısı koyulmaktadır.1

Akciğer
%8,5

Akciğer
%13,9

Bağırsak
%12,3
Diğer kanser türleri
%48,7

“

Göğüs %30,5

Hayat, siz başka planlar
yaparken sizin başınıza
gelenlerdir.
John Lennon
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”

Bağırsak
%13,3

Diğer kanser türleri
%49,8

Prostat %23,0

Grafik RKI’den (Robert Koch-Institut [Robert Koch Institute]) (2014) alınmıştır3, Krebsneuerkrankungen in Deutschland [Almanya’da yeni kanser vakaları] (2014)
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Akciğer kanseri tanısı – Nedir?

Akciğer kanseri tanısı nasıl konur?

Akciğer kanseri oluşumu için risk
unsurları var mı?

Akciğer kanserinin tanısı için önemli sayıda araştırma yöntemleri mevcuttur. Tanının birincil amacı
tümörün ve metastazların kesin konumunu ve boyutunu belirlemektir. Laboratuvar testleri akciğer
kanser tedavisini klinik koşullarınıza göre düzenlemesinde doktorunuza yardım edebilir.

Akciğer kanserinin kesin nedeni halen tam olarak
bilinmemektedir. Ancak, akciğer kanseri oluşumunu
destekleyen belirli risk unsurları vardır. Bu zamana
kadar en önemli ve kesin risk unsuru sigaradır.
Yaklaşık oranlarla akciğer kanseri hastası olan
erkeklerin %90’ı ve kadınların %60’ı sigara içmiştir.3

Risk unsurlarına örnekler:
Sigara içme/pasif içicilik
İnce toz
İş yerindeki kimyasal maddeler
İyonlaştırıcı radyasyon

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir?
Akciğer kanserinin erken evrelerinde sıklıkla hiç belirti yoktur. Bunun nedeni akciğerin kendisinin ağrıyı
hissedemiyor olmasıdır. Genellikle ağrı ve diğer belirtiler sadece hastalık önemli ölçüde ileri evreyse ve diğer
organlara da bulaşmışsa oluşur. Akciğer kanserinin sonraki evrelerinde olduklarını öğrenen hastalar birden
fazla belirti bildirmektedir. Bunlara akciğerlerdeki tümörler, vücudun zayıflaması ve stresi veya metastaz
neden olabilir.

Tümör ile ilgili belirtilere örnekler:
Geçmeyen öksürük

Röntgen
Göğüs röntgen görüntüsü en az 0,5 cm veya daha büyük boyutta
ölçüm yaparak tümörleri saptamak için kullanılabilir. Ancak,
daha küçük tümörler bu yöntemle saptanamayabilir. Bu yöntemle
akciğer kanserini ekarte etmek mümkün değildir.

Bilgisayarlı tomografi (BT) / manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) / pozitron yayınlayıcı tomografi-BT (PET-BT)
BT veya MRG vücudun katman katman görüntülerini sağlamak
için kullanılabilir. Metastazların yanı sıra tümörün kesin boyutu
ve konumu bu yolla belirlenebilir. Bireysel vakalarda PET-BT
de bir tanı koymak için kullanılabilir. Potansiyel metastazların
etiketlendiği ve küçük miktarda radyoaktif maddelerle izlendiği
çok hassas bir yöntemdir.

Nefes darlığı
Hırıltı
Göğüs ağrısı
Kanlı öksürük

Bronkoskopi

Ses kısıklığı

Bronkoskopi, genellikle genel anestezi almış olan bir hastanın
hava yollarından akciğerlerine doğru sokulan ucunda kamera
olan ince bir sondadır. Ayrıca tanıyı onaylamak için belirli araçlar
kullanarak doku numunesi almak da mümkündür.

Genel belirtilere örnekler:
Uzun süreli yorgunluk
Ani kilo kaybı
İştah kaybı

Metastaz ile ilgili belirtilere örnekler:
Baş ağrıları
Baş dönmesi
Denge kaybı
Kemik ağrısı
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Doku ve kan testleri
Doku ve/veya kan numuneleri belirli türdeki bir tümörü belirlemek
için ve tedaviyi kanser türüne göre düzenlemek için laboratuvarda
analiz edilebilir. Bağışıklık tedavisinin uygun olup olmadığını
araştırmak için aynı zamanda bağışıklık kontrol noktası proteini
PD-L1 (programlanmış ölüm ligandı-1) de içeren biyobelirteçler
tümör hücrelerinde tanımlanır. İlk tanıdan alınan doku numunesi
kullanılarak durum kolaylıkla belirlenebilir. Bu, sizin için sağlık
bakım ekibinin en iyi olası tedaviyi seçmesini sağlar.

6

Akciğer kanserinin evreleri nelerdir?
Size akciğer kanseri tanısı koyulduğunda, ayrıca hastalığın evresi de söylenmiş olabilir.
Tedavi seçenekleri hastalığın evresine ve ilk tanı konduğu zamanki tümörün ne kadar
ilerlediğine bağlıdır. Bu yüzden, hastalığın evresini belirlemek sağlık bakım ekibinizin
uygun tedaviyi seçmesine yardım edebilir.

Evre III akciğer
kanseri

Evre I akciğer kanseri
Etkilenmemiş ve uzak metastazlar olmayan lenf nodları ile
konumu belirlenmiş tümör. Bu evrede, tümör genellikle cerrahi
olarak çıkarılır.

Evre II akciğer kanseri

– Tedavisi var mı?

Tümör cerrahi olarak çıkarılması için hala yeterince küçüktür. Ancak,
lenf nodları daha öncesinde etkilenmişse ilave tedavi (radyasyon,
kemoterapi) gerekebilir.

Evre III akciğer kanseri
Lenf nodlarını etkilemiş olan veya belirli bir boyutu aşmış olan
lokal olarak ileri evre tümör. Evre III A’da ardından radyasyon/
kemoterapinin geldiği cerrahi yine de bir seçenek olabilir. Diğer
taraftan evre III B’de cerrahi her zaman mümkün değildir ve genel
olarak terapötik sonucu iyileştirmez. Yine de sonraki radyoterapi ve
bağışıklık tedavisi hastalığın ilerlemesini duraklatabilir.

Evre IV akciğer kanseri

“

Uzak metastazlar vücutta mevcuttur. Çoğu vakalarda, bu evrede
sadece ilaçlı tedavi (kemoterapi, hedeflenen tedavi, bağışıklık
tedavisi) düşünülebilir.

Sadece varış noktasını bilen
gittiği yolu bilir.
Laozi
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Tedavinin seyrinin hedefleri nelerdir?
İdeal bir senaryoda tüm tıbbi tedavinin hedefi
hastanın iyileşmesidir. Akciğer kanseri vakasında
bu, tüm kanser hücrelerinin tamamen yok edilmesi
anlamına gelebilir.
Ancak, akciğer kanseri çok ileri evredeyse iyileşme
artık mümkün değildir. Bu vakada, hastaya aynı
zamanda en iyi olası yaşam kalitesi garantisini
verirken kanser hücrelerinin daha fazla çoğalmasını
ve tümörün büyümesini mümkün olduğu kadar
durdurmak için tasarlanmış bir tedavi yöntemi
seçilmiştir. Ek olarak, tedavinin amacı hastanın
tedavi sonucunda mümkün olduğunca az rahatsızlık
yaşamasıdır. Bu yüzden, yaşam süresini uzatmak
ve yaşam kalitesini sürdürmek bu tedavi biçiminin
merkezindedir.

Evre III akciğer kanserinden iyileşme
olasılığı var mı?
Evre III sırasında tümör çok büyük olduğundan,
akciğer kanseri cerrahinin sıklıkla işe yaramayacağı
ölçüde ilerlemiştir. Evre III A sırasında, cerrahi yine
de tümör dokusunun tamamen çıkarılması ile
sonuçlanabilir. Bu söz konusu olursa iyileşme
mümkündür. Ancak, evre III B’de tümörü çıkarmak
artık mümkün değilse tam iyileşme sadece nadiren
başarılabilir. Belirtilerin giderilmesi ve en iyi olası
yaşam kalitesi öncelik olur. Bağışıklık tedavisi gibi
yeni tedavi seçenekleri hedeflenen kanser
hücrelerinin imhasına yönelmektedir. Bu da bu geç
evrede bile hastanın yaşam süresinin önemli ölçüde
artırabileceğine dair umudun halen olduğu anlamına
gelmektedir. Ayrıca araştırma projeleri sürekli olarak
hasta iyileşme olasılıklarının daha fazla olmasına
odaklanmaktadır.

Evre III için hangi tedavi seçenekleri
mevcut?
Cerrahi
Eğer akciğer kanseri ameliyat edilebilirse cerrahinin amacı mümkünse tümörü tamamen çıkarmaktır.
Tümörün boyutuna ve yayılma ölçüsüne bağlı olarak sadece etkilenen doku, bir pulmoner lob veya akciğerin
tamamı çıkarılabilir.

Etkilenen akciğer dokusunun
çıkarılması
Tümör

Lenf nodları

Pulmoner lobun
çıkarılması
Tümör

Lenf nodları

Akciğerin
çıkarılması
Tümör

Lenf nodları

Tümörler ameliyat edilemezse ne olur?
Evre III sırasında mesela önemli kan damarlarına yapışmış olabileceğinden dolayı tümörün cerrahi
olarak çıkarılması çoğu vakalarda artık mümkün değildir. Buna ameliyat edilemeyen akciğer kanseri
denilmektedir.

Radyoterapi (radyasyon tedavisi)
Radyasyon tedavisinin amacı yüksek enerjili
radyasyon kullanarak hedeflenen şekilde
akciğerlerdeki tümör hücrelerine zarar vermektir.
Radyasyon kanser hücrelerini doğrudan öldürmekte
veya genetik malzemelerini imha etmektedir,
böylece artık yayılamazlar. Ancak, radyasyon
çevresindeki sağlıklı dokuya da zarar verebilir. Sonuç
olarak, tedavinin başlamasından önce radyasyon
dozunu ve radyasyonla uyarılacak alanı belirlemek
için tümörün konumu ve boyutu kesin olarak belirlenir.

Kemoterapi
Tümör hücreleri esas olarak hızlı ve kontrol edilmeyen
bölünme ile karakterizedir. Bu, kemoterapinin fokal
noktasıdır. Buna hücre bölünmesini engelleyen
ilaç kullanımı dahildir. Sonuç olarak, ilaç özellikle
kanser hücrelerinin hızlı bölünmesine engel olmaya
çalışmaktadır. Bu tedavi formu, tümörde sadece lokal
olarak değil tüm vücutta kanser hücresi büyümesinin
engellenmesini etkinleştirmektedir. Keşfedilmemiş
metastazlar bile bu yöntemi kullanarak erken evrede
engellenebilir.
Maalesef, vücutta saç kökleri ve muköz membran
hücreleri ve ayrıca kemik iliğinde üretilen kan hücreleri
gibi hızlı yayılan başka hücreler de vardır. Bu hücreler
de kemoterapiden negatif olarak etkilendiğinden
dolayı bu tedavi şekli sıklıkla şiddetli yan etkilere
neden olabilir.
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Birleştirilmiş radyokemoterapi
Evre III akciğer kanserinde radyasyon tedavisi
genellikle doğrudan kemoterapi ile birleştirilir. Buna
radyokemoterapi denilmektedir. Bu tedavi formunda
hastalığın ne kadar ilerlediğine bağlı olarak çeşitli
terapötik amaçlar vardır.
Ameliyat edilebilir akciğer kanseri
Hastalığın ileri evrelerinde cerrahi yine de bir
seçenekse cerrahi öncesinde veya sonrasında
radyokemoterapi gerçekleştirilebilir.

Ameliyat edilemeyen akciğer kanseri
Radyokemoterapi, cerrahi evre III hastalıkta uygun
değilse tercih edilmektedir. Birleştirilmiş radyasyon
ve kemoterapinin amacı ilk durumda mümkün
olduğunca hastalığın ilerlemesini durdurmak veya
kanseri geriletmektir. Bağışıklık tedavisi gibi yeni
tedavi seçenekleri sayesinde radyokemoterapinin
sınırlarının dışında hastayı tedavi etmek
mümkündür. Bu, hastanın yaşam süresini gözle
görülür şekilde iyileştirmeye yardım edebilir.

Tedavi seçeneklerine genel bakış

• Belirli durumlarda cerrahiden önce radyokemoterapi,
cerrahinin gerçekleştirilmesini daha kolay hale
getirerek tümörün boyutunu ve derecesini azaltabilir.
• Cerrahinin ardından radyokemoterapi, cerrahi
sırasında çıkarılması mümkün olmayan tümör
hücrelerini imha etmek için kullanılabilir.

Evre III akciğer kanseri

Ameliyat edilebilen

Ameliyat edilemeyen

Radyokemoterapi – Nedir?
Uzun bir süredir, radyokemoterapinin ardından daha fazla tıbbi eylemin nüksetmeye yanıt olarak
yapılabilmesi için sadece düzenli kontrol seçeneği vardı. Ancak son “yıllarda” doğrudan radyokemoterapinin
ardından kullanılabilen yeni tedavi yöntemleri gelişmiştir. Radyokemoterapinin ardından biyolojik ilaçların
doğrudan kullanımı hastalığın ilerlemesini geciktirmeyi ve böylece hastanın yaşam süresini iyileştirmeyi
mümkün kılmaktadır. Bu açıdan, kanser bağışıklık tedavisi radyokemoterapinin ardından hastalığın
ilerlemesinde bariz biçimde anlamlı bir gecikme sağlayabilen ilk tedavi seçeneğidir.

Radyokemoterapi

Radyokemoterapi

 ücutta kanser hücrelerinin
V
büyümesini engeller

 ücutta kanser hücrelerinin
V
büyümesini engeller

 ümörün boyutunu ve kapsamını
T
azaltır

 ümörün boyutunu ve kapsamını
T
azaltır (sonraki cerrahiyi
kolaylaştırabilir)

Kanser bağışıklık
tedavisi

Cerrahi

Hastalığın ilerlemesini geciktirir

 ümörün olası tamamen
T
çıkarılması (akciğerin
yenilenmesine kadar)

Yaşam süresini artırır

İyileşme sağlayabilir

Cerrahi
 ümörün olası tamamen
T
çıkarılması (akciğerin
yenilenmesine kadar)
İyileşme sağlayabilir

Radyokemoterapi
Kalan tümör dokusunu imha eder

Radyokemoterapi
Kalan tümör dokusunu imha eder
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Kanser bağışıklık tedavisi –
Bağışıklık sistemimin rolü nedir?
Bağışıklık sisteminin rolü

Kanser bağışıklık
tedavisi
– Bağışıklık sistemimin rolü nedir?

Bağışıklık sisteminin işi, bakteriler veya virüsler gibi
patojenlere karşı insan vücudunu korumaktır.
Ancak, vücudumuzun kendi hücreleri bile belirli
koşullar altında sağlığımıza karşı bir tehdit
oluşturabilir. Mutasyonlar olarak adlandırılan hasarlı
kalıtsal bilgilerin olduğu hücrelerin kanser oluşumunu

önlemek için imha edilmesi gerekmektedir.
Doğal bir mekanizma bu hücrelerin yabancı olarak
tanımlanmasını ve imha edilmesini sağlar. Ancak,
dejenere hücreler bağışıklık sistemi tarafından tespit
edilemezse kansere neden olarak kontrolsüz şekilde
yayılabilirler.

Bağışıklık sistemi, vücutlarımızın biyolojik savunma
mekanizmasıdır.

Bağışıklık hücreleri, patojenlerden kurtulmada ve sağlık tehdidi
oluşturabilen dejenere hücreleri tespit etmede ana oyunculardır.

Bazı bağışıklık hücreleri antikorlar oluşturabilmektedir. Antikorlar,
tümör hücreleri örnek olmak üzere bu davetsiz misafirler veya
dejenere hücreleri gibi ekzojen yüzey yapılarına bağlanabilen
özel proteinlerdir. Saldırmaları gereken bağışıklık hücrelerine
sinyal gönderebilirler.

Kanser hücreleri nasıl tespit edilmeden kalabiliyor?

“

Kanser hücreleri bağışıklık sistemi saldırısından kurtulmak için belirli özellikler geliştirebilir. Örneğin,
bağışıklık hücreleri etkinliğini engelleyen bağışıklık kontrol noktası PD-L1 (programlı ölüm ligandı-1)
gibi yüzeylerinde belirli protein molekülleri barındırabilirler. Bunun gibi bir durumda bahsedilen kanser
bağışıklık tedavisi tercih edilen tedavi olabilir.

Mucizeler doğaya ters değildir,
sadece doğa hakkında
bildiklerimize terstir.
St. Augustine
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Kanser bağışıklık tedavisi – Nedir?
Kanser bağışıklık tedavisinin amacı vücudunuzun
kendi bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasını
desteklemektir.
Kanser bağışıklık tedavisinde kullanılan ilaçlara
biyolojikal adı verilmektedir. Bunlar, vücudun kendi
antikorlarında şekillenirler ve yukarıda bahsedilen
proteinlerde belirli etkileri tetikleyebilirler (ör. PD-L1).

Kanser bağışıklık tedavisinde, bağışıklık hücrelerinin
kanser hücrelerini daha kolay tanımlamaları
sağlanır. Sonuç olarak, bağışıklık sistemi yeniden
kanser hücreleri ile savaşabilir. Diğer bir deyişle,
kemoterapinin aksine kanser bağışıklık tedavisinin
vücudun kendi hücrelerine doğrudan zararlı bir
etkisi yoktur. Bu yüzden, ameliyat edilemeyen küçük
hücreli dışı akciğer kanseri karsinomasında (evre
III) kanser bağışıklık tedavisi sıklıkla yeni, progresif
tedavi seçeneği sunmaktadır.

Evre III için kanser bağışıklık tedavisi ne
zaman kullanılabilir?
Kanser bağışıklık tedavisi genellikle radyokemoterapi sonrasında evre III sırasında başlatılabilir.
Biyolojik ilaçların çoğunluğu sadece yenilenmiş hastalık ilerlemesinden sonra kullanılabilir. Son
yıllarda, radyokemoterapinin ardından derhal başlatılabilen yeni bir immunoterapötik tedavi seçeneği
geliştirilmiştir. Bu daha erken uygulama, hastalık ilerlemesine kadar olan süreyi uzatabilir ve
potansiyel olarak hastaların yaşam süresini uzatabilir.

Kanser bağışıklık tedavisi kansere
karşı savaşında vücudun kendi bağışıklık
sistemini desteklemektedir.

Kanser hücresi

Bağışıklık hücresi
(T hücresi)

Biyolojik ilaçların etki mekanizması

Bağışıklık hücreleri kanser hücrelerini değiştirilmiş
yüzeylerinden dolayı tanımlayabilir.

Kanser hücresine saldırılması ve imha edilmesi

Saldırı

Savunma

Ancak, bazı kanser hücreleri artan miktarlarda
bağışıklık kontrol noktası proteini PD-L1 üreterek bir
saldırıyı püskürtmek için stratejiler geliştirmiştir.

Kanser hücresi, kontrolsüz şekilde
üreyebilir ve vücuda yayılabilir

PD-L1

Antikorlar

Biyolojik ilaçlar, radyasyondan sonra tümör
hücrelerinde artan sayıda oluşturulan bağışıklık
kontrol noktalarını PD-L1 engeller. Bu, bağışıklık
yanıtını baskılamayı önleyebilir.
Saldırı
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Kanser hücresine saldırılması ve imha
edilmesi

Kanser bağışıklık tedavisi sırasında ne olur?

Olası yan etkiler nelerdir?

Genel olarak bir tıbbi merkezde veya bir hastanede
30-90 dakikalık süre bazında ayakta tedavi edilen
hastaya kanser bağışıklık tedavisi genellikle damar
içine infüzyon şeklinde uygulanmaktadır. İnfüzyonlar
arasında genellikle iki ila üç hafta aralık bulunur.

Kemoterapinin aksine, kanser bağışıklık tedavisi
vücudun kendi hücrelerine doğrudan zarar vermez,
bu da tolere edilmesini önemli ölçüde kolay hale
getirir. Ancak, bu tedavinin amacı bağışıklık
sistemi etkinliğini artırmak olduğundan, bunun
aşırı aktivasyona neden olabilmesi mümkündür.
Bu durumda, bağışıklık hücreleri vücudun sağlıklı
hücrelerine saldırabilir ve bu da belirli organların
veya dokuların iltihaplanmasına neden olabilir. Buna
immün aracılı yan etki denilmektedir.

Kanser bağışıklık tedavisi için hangi hastalar
uygun olmayan adaylardır?
Kanser bağışıklık tedavisinden önce bile bazı
bireyler zaten bağışıklık sistemi bozukluğu sorunu
yaşamaktadır. Buna örnek olarak aşırı aktif
bağışıklık sistemlerinin kronik bir iltihaplanmaya
neden olduğu otoimmün hastalıkları olan
hastalar dahildir. Bu hastalarda kanser bağışıklık
tedavisi, bu tedavi bağışıklık sistemini daha çok
etkinleştirdiğinden dolayı problemli olabilir. Bir
bağışıklık sistemi bozukluğu sorunu yaşıyorsanız
kanser bağışıklık tedavisine başlamadan önce
doktorunuza söyleyin.

Organlara ve dokulara olan hasarı önlemek için acil
tıbbi müdahale gerekir.
Kanser bağışıklık tedavisi görüyorsanız yeni
belirtilerin uygun tıbbi önlem alınarak anında yanıt
verebilmesi için belirtilerinizi belgelemeniz ve yeni
belirtileri doktorunuzla derhal görüşmeniz önemlidir.
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Tümör heyeti – Tedavime hangi doktorlar
karar verecek?
Tedavi

Tanı
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Tümör heyeti

Bir tümör heyeti ihtiyaçlarınız için en
uygun tedavi planını geliştirmek üzere bir
araya gelen çeşitli uzmanlık alanlarındaki
doktorlardan oluşmaktadır.

Pnömolog

– Tedavime hangi doktorlar karar verecek?
Tümör heyeti nedir?

Çeşitli uzmanlık alanlarından hekimler kanser
tedavisi sağlamak üzere bir araya gelir. Tüm
bulgular üzerine doktorlar arasındaki yoğun
bir görüşme hastalığınız için en uygun tedaviyi
belirlemeye yardım edebilir. Doğrudan bilgi
alışverişini kolaylaştırmak için doktorlar sıklıkla
tümör heyeti adı verilen bir şekilde bir araya gelirler.

“

En kısa kelimeler olarak
adlandırılan “evet” ve “hayır”
üzerinde en çok düşünülmesi
gerekendir.
Sisamlı Pisagor
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Tedavinizin seyri boyunca çeşitli uzmanlık
alanlarından doktorların bakımı altında olacaksınız,
ancak çoğu durumda irtibat kuracağınız merkezi
bir kişi olacaktır. Bu genellikle sizi tedavi eden
onkolog veya pnömolog olur. Tedaviniz boyunca
sizi denetleyecek ve olabilecek sorularınıza ya da
sorunlarınıza yanıt verecektir.
Radyolog, kanser tanısı sırasında görüntüleme
prosedürlerine yardım edebilirken radyoterapist
kanser tedavisi sırasında radyasyon tedavisini
başlatır. Tanı sırasında patolog mikroskobik
görüntüleri kullanarak tümörünüzün yapısını

ayırt edebildiği için önemli bir rol oynamaktadır.
Vakanızda cerrahinin kanser tedavisinin bir
parçası olarak bir seçenek olup olmadığını en
iyi değerlendirecek kişi cerrahtır. Diğer taraftan
hafifletici bakım hekimi özellikle ağrının tedavisine
aşinadır ve hastalıkla ilişkili rahatsızlığın nasıl
iyileştirilebileceğini bilir. Son olarak, kanser
tedavisinin kendisine ek olarak psikoonkolog
tarafından sağlanan tavsiye ve bakım da önemlidir.

Tedavim nerede yapılacak?
Tedaviniz tedavi türüne bağlı olarak katılım
sağlayan hekiminizin olduğu merkezde veya özel
bir hastanede sağlanacaktır. Örneğin, bağışıklık
tedavisi tedavi eden onkolog veya pnömologun
denetimi altında yapılırken, radyokemoterapi
hastane dışında uygulanabilir. Ancak, tedavinizin
tamamlanmasının ardından uzman rehabilitasyon
kliniklerinde sağlanan rehabilitasyon hizmetlerinden
de faydalanabilirsiniz.
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Akciğer kanseri ile yaşamak – Bundan
sonraki aşama nedir?
İyileşme bakımı nedir?
İyileşme bakımı düzenli genel kontrol randevularından ve katılan hekim ile birlikte bireysel danışmalardan
oluşmaktadır. Kanser tedavisi tamamlanmış olabilir, ancak kanseri geçmemiş hastalarda, belirtiler yaşamaması
ve en iyi olası yaşam kalitesi sürdürmesi önceliktir.

Akciğer kanseri ile
yaşamak

İyileşme bakımı amaçları:
Hastalığın nüksetmesinin anında saptanması
Olası eşlik eden hastalıkların saptanıp tedavi
edilmesi
Fiziksel ve mental destek

– Bundan sonraki aşama nedir?
İyileşme bakımı ne kadar önemlidir?
İyileşme bakımı, hastanın sağlık durumunu izlemek
açısından çok önemlidir. Bu yüzden nüksetme
veya yenilenmiş hastalık ilerlemesi hızlı şekilde
saptanıp tedavi edilebilir. Ek olarak, güçsüz kılan
kanser tedavileri düzenli değerlendirmelerin erken
evresinde tanısı koyulabilen yan etkilere veya ikincil
hastalıklara neden olabilir. Örneğin, akciğerlerin
radyoterapisi radyasyonun tetiklediği pulmoner
iltihaplanmaya (zatürre) neden olabilir.

“

Geleceği soracak olursanız
size düşen görev geleceği
tahmin etmek değil, onu
mümkün kılmaktır.
Antoine de Saint-Exupéry
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Hastalığın evresine ve tedaviye göre kişiye özel
düzenlenen bir iyileşme bakımı planı, doktor ve
hastayı desteklemek için tasarlanmıştır.

İyileşme bakımını kim sağlamaktadır?
Normal koşullar altında iyileşme bakımı özel
muayenehanelerde doktorlar tarafından ayakta
tedavi hizmeti olarak verilmektedir. Yine de amaç,
bulunan tüm uzmanlar arasında bilgi alışverişi
sağlamaktır.

Olası değerlendirmeler:
Mevcut tıbbi öykünün sorgulanması
Fiziksel muayene
Kan testleri
Görüntüleme prosedürleri
Akciğer işlev testleri
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İyileşme bakımı planı

Rehabilitasyon – Evet veya hayır?

İyileşme bakımı en az beş yıllık bir süre boyunca devam eder. Değerlendirmenin sıklığı ve derecesi
tedaviden sonraki hastanın durumuna bağlı olarak bireysel olarak belirlenir.

Güçsüz kılan kanser tedavisinin ardından akciğer kanseri hastaları kendilerini sıklıkla bitkin ve yorgun
hissederler. Sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda duygusal stresin bu hususta payı vardır. Günlük
hayata dönmek çoğu hasta tarafından aşılması gereken bir engel olarak görülür. Sonuç olarak, rehabilitasyon
sıklıkla hemen tedaviden sonra hastalara önerilir. Rehabilitasyon, klinikte veya poliklinikte gerçekleştirilir ve
hastanın günlük hayata dönüşünü kolaylaştırmak için tasarlanmış çeşitli hizmetlerden oluşur.

Doğal olarak ilave tedavi seçeneği olan hastalarda daha kısa iyileşme bakımı aralıkları bulunur.

Tedaviden 4-6 hafta sonra

Tedaviden 1 yıl sonra

Tedaviden 2 yıl sonra

İlk sunum

3x

2x

3, 6 ve 12 ay sonra
genel kontroller

En yaygın rehabilitasyon hizmetlerine
genel bakış:

Her 6 ayda bir genel kontroller

Psikolojik danışmanlık ve bakım
Fiziksel alıştırma/fizyoterapi
Sigarayı bırakma
Solunum tedavisi

Tedaviden 3-5 yıl sonra

1x

Beslenme tavsiyesi

Yıllık genel kontrol

Rehabilitasyon hizmetlerine nasıl başvurabilirim?
Rehabilitasyon masrafları normalde sağlık sigortanız veya yasal emeklilik sigorta planınız tarafından
sağlanır. Vakaların çoğunluğunda rehabilitasyona başvurmak üç adımdan oluşur:

!

Rahatsızlık yaşamanız durumunda planlanmış randevunuz olup olmadığına
bakmaksızın daha erken bir randevu ayarlamakta tereddüt etmeyin.

1. Doktor danışmanlığı: Doktor daha sonra rehabilitasyon ihtiyacını detaylandıran bir teşhis bulguları
raporu hazırlar.
2. Başvuru: Rehabilitasyon başvurusu katılan hekimin veya hastanedeki sosyal hizmetlerin yardımı ile
yapılır ve diğer şeylerin yanı sıra tedavi amaçlarını da içerir.
3. Karar:Finansman sağlayan kuruluştan (Deutsche Rentenversicherung [Almanya yasal emeklilik sigortası
planı], sağlık sigortası sağlayıcı) alınan mektup onaylanan tedavinin kurumu ve süresi hakkında bilgiler
içerir ve genellikle size posta yoluyla gönderilir.
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İşe dönüş

Spor ve egzersiz
Tedaviniz sonrasında ve hatta sırasında düzenli egzersiz duygusal sağlığınızın yanı sıra fiziksel
sağlığınızı da iyileştirmeye yardım edebilir. Ancak, fiziksel etkinliğin fiziksel durumunuza göre
kişiye özel düzenlenmesi gerekir. Temiz bir havada yürüyüş bile yaşam kalitenizi iyileştirmeye ve
kardiyovasküler sisteminizin güçlenmesine yardım edebilir.

Kardiyovasküler sistemin
güçlenmesi
Akciğerlerin ve solunum
kaslarının güçlenmesi
Kasların oluşumu ve fiziksel
dayanıklılığın iyileşmesi
Mutluluk hormonu salgılama
ve stresten kurtulma
Günlük hayatta daha güçlü ve
yeniden bağımsız olma

İşe dönebilecek miyim?
Kanser tedavisinin veya rehabilitasyonun ardından çoğu hasta kendisine iş hayatına dönüp dönemeyeceğini
sorar. Bu soru sadece bireysel olarak cevaplandırılabilir ve başka şeylerin yanı sıra tedavinin sonucuna
da bağlıdır. Bu yüzden birlikte karar verebilmeniz için katılan hekim ile birlikte düşüncelerinizi paylaşmanız
önemlidir.

Diğerlerinin yanında aşağıdaki seçenekler de size açıktır:
Progresif yeniden entegrasyon

Doktorunuz ve yöneticinizle birlikte hazırlanan bir yeniden entegrasyon
programını takiben birkaç hafta boyunca çalışma saatlerini kademeli
olarak arttırın.

Yeniden eğitim veya şirket içi
yeniden dağıtım

Fiziksel sınırlamalarınız nedeniyle önceki pozisyonunuza dönmeniz
artık mümkün değilse, yeniden eğitim kursu gibi profesyonel
rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Azalan kazanç kapasitesi
emekliliği

İş hayatına dönüş artık bir seçenek değilse muhtemelen emeklilik
sigorta sağlayıcınıza azalan kazanç kapasitesi emekliliği için
başvurmanız tavsiye edilecektir.
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Hava güzel olduğunda doğa yürüyüşü veya kuzey disiplini yürüyüşüne ne dersiniz?
Teknolojiyi bırakıp doğanın keyfini sürün!

Veya belki de aile pikniği ile birleştirilmiş bisiklet gezintisi? Temiz havada egzersiz
yapmak sadece vücudunuz için değil aynı zamanda ruhunuz için de arındırıcıdır.

Veya belki hava kötü olduğunda sıcak ortamda rahatlamayı tercih edebilirsiniz?
Burada Yoga düşünülebilir. Rahatlama, esneme ve canlanmanın iyi bir kombinasyonu.
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Günlük hayatın dahili bir parçası olarak
nefes egzersizleri

Hastalığımı duygusal olarak nasıl
yönetebilirim?

Akciğer kanseri hastası olarak akciğerlerinizi
güçlendirmek, tümörünüz veya akciğer dokunuzun
cerrahi olarak çıkarılması nedeniyle genellikle
solunum kapasiteniz azaldığı için özellikle önemlidir.
İlişkili oksijen eksikliği artan bitkinlik ve yorgunluğa
neden olabilir.

Ancak, mukusun öksürükle çıkabilmesi ve zatürre
riskinin azalması için akciğerlerin iyi havalanması
önemlidir.

Kanserin tanısı ilk başta şok etkisi yapar ve kabullenilmesi gerekir. Her hasta hastalığı kabullenmenin
bir yolunu bulur.

Nefes egzersizleri akciğerlerinizi güçlendirip
toparlanmanıza yardım edebilir. Nefes egzersizleri
sadece solunumu kolay hale getirmez aynı
zamanda göğüs kaslarınızı da çalıştırır. Bu,
hareketliliğinizi artırmanızı sağlar ve eğilmek ve
eşya kaldırmak gibi günlük hareketleri yeniden
yapmanızı kolaylaştırır.

İlk olarak, akrabalarınıza ve arkadaşlarınıza
söylemeden önce ihtiyacınız olduğu kadar bekleyin.
Bazıları ilk olarak tanı ve hastalığı kendi kendilerine
kabullenmeyi tercih ederken bazı hastalar
akrabaların doğrudan katkısını faydalı bulmaktadır.
Sadece en çok yardımı olacağını düşündüğünüz
şeyi yapın.

Ek olarak, çoğu hasta hastalıklarının sonucu olarak
derin olmayan nefes almayı geliştirirler. Bu, ağrılı
olmasından dolayı derin nefes almaktan kaçındıkları
anlamına gelir.

Aile ve arkadaşların desteği
Kanserin hiçbir durumda tabu olmadığının
farkında olun. Aile ve diğer arkadaş çevrenizle
görüşmeniz hastalığınızın duygusal olarak
üstesinden gelmenizde yardım edebilir. Açık olmak
akrabalarınızı mevcut engelleri yıkmasında ve
yanınızda olmasına yardım edebileceğinden dolayı
durumunuzu ve hislerinizi paylaşın.

Egzersiz 1

İlk olarak sandalyede dik oturun.
Vücudunuzun üstünü öne doğru eğilin ve kollarınızı
vücudunuzdan rahat şekilde sarkıtın.
Bu pozisyonda kalarak 2-3 nefes alın.
Şimdi, vücudunuzun üstünü dik pozisyona getirin
ve omuzlarınızı geriye çekin. Bu pozisyonda da 2-3
nefes alın.

Egzersiz 2

Psikoonkolog desteği
Bir sandalyede dik oturun.
Şimdi, avuç içlerinizi göğsünüzün önüne birbirine
doğru bastırın ve yavaşça nefes alın.
Ardından avuç içlerinizi birbirine doğru bastırılmış
şekilde tutarak kollarınızı başınızın üstüne kaldırın
ve 3-5 nefes boyunca bu pozisyonda kalın.
Ardından, kollarınızı indirin ve rahatlayın.
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Bazı psikoterapistler kanser hastalarının
ihtiyaçlarında uzmandır ve bu, psikoonkolog olarak
ifade edilmektedir. Aileniz ve arkadaş çevreniz
dışında bir kişiyle konuşmanız gerekirse bu
psikoterapötik yardımdan faydalanmakta tereddüt
etmeyin.
Dışarıdan bir kişiyle görüşmek, karşınızdakini
stres altında hissettirme konusunda dikkat etme
ihtiyacı olmadan korkularınız hakkında açık

şekilde konuşmanızı sağlar. Benzer şekilde, bir
psikoterapist akrabalarınızla iletişiminiz konusunda
da yardım edebilir. Diğer taraftan, hastalığınızı
mental olarak kabullenebilmek için akrabalarınız da
bu psikoterapötik destekten faydalanabilir.
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Çeşitli

www.lungenkrebs.de

Adresler vs.
– Yardım ve desteğe nereden ulaşabilirim?

Deutsche Krebshilfe [Almanya Kanser Yardımı]
Buschstr. 32
53113 Bonn
Tel: 0228 – 72 99 00
Faks: 0228 – 72 99 011
E-posta: deutsche@krebshilfe.de
www.krebshilfe.de

Krebsinformationsdienst [Kanser Bilgilendirme
Hizmeti], adresi; Deutsches Krebsforschungszentrum [Almanya Kanser Araştırma Merkezi]
(DKFZ)
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Kanser ile ilgili sorular:
Tel: 0800 – 420 30 40
E-posta: krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de

“

Tavsiye iyi olduğu müddetçe
kimin verdiği fark etmez.
Thomas Fuller
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Deutsche Krebsgesellschaft e. V.
[Almanya Kanser Topluluğu]
Kuno-Fischer-Str. 8
14057 Berlin
Tel: 030 – 32 29 32 90
Faks: 030 – 32 29 32 966
E-posta: service@krebsgesellschaft.de
www.krebsgesellschaft.de

Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V.
[Biyolojik Kanser Direnci Topluluğu]
Voßstr. 3
69115 Heidelberg
Tel: 06221 – 13 80 20
Faks: 06221 – 13 80 220
E-posta: information@biokrebs.de
www.biokrebs.de

Deutsche Fatigue Gesellschaft e. V.
[Almanya Yorgunluk Topluluğu] (DFaG)
Maria-Hilf-Str. 15
50677 Köln
Tel: 0221 – 931 15 96
Faks: 0221 – 931 15 97
E-posta: info@deutsche-fatigue-gesellschaft.de
www.deutsche-fatigue-gesellschaft.de

Kompetenznetz Komplementärmedizin in der
Onkologie
[Tamamlayıcı Onkolojik İlaç Yeterlilik Ağı]
Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1
90419 Nürnberg
Tel: 0911 – 398 30 63
www.kompetenznetz-kokon.de
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Kendi kendine yardım

Spor ve Beslenme

Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs e. V.
[Akciğer Kanseri için Federal Kendi Kendine
Yardım Kuruluşu]

Deutsche SauerstoffLiga LOT e. V.
[Almanya Oksijen Derneği]

Deutscher Schützenbund e. V.
[Alman Atıcılık Spor ve Okçuluk Federasyonu]

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.
[Almanya Beslenme Topluluğu]

Frühlingstr. 1
83435 Bad Reichenhall
Tel: 08651 – 76 21 48
Faks: 08651 – 76 21 49
E-posta: info@sauerstoffliga.de
www.sauerstoffliga.de

Lahnstr. 120
65195 Wiesbaden
Tel: 0611 – 46 80 70
Faks: 0611 – 46 80 749
E-posta: info@dsb.de
www.dsb.de
(Kanser sonrası spor grupları için irtibat noktaları
olarak bölgesel spor kuruluşlarının adresleri)

Godesberger Allee 18
53175 Bonn
Tel: 0228 – 377 66 00
Faks: 0228 – 377 68 00
E-posta: webmaster@dge.de
www.dge.de
(Tüm Almanya’da beslenme ile ilgili tavsiyeler
verenlerin listesi de dahildir)

Rotenkruger Weg 78
12305 Berlin
Tel: 0160 – 906 717 79
www.bundesverband-selbsthilfe-lungenkrebs.de
(buradan tüm bölgesel akciğer kanseri kendi
kendine yardım gruplarının listesini bulabilirsiniz)

NAKOS
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur
Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen [Motivasyon ve Destekleme Kendi
Kendine Yardım Grupları için Ulusal İrtibat ve
Bilgilendirme Noktası]
Otto-Suhr-Allee 115
10585 Berlin-Charlottenburg
Tel: 030 – 310 189 60
Faks: 030 – 310 189 70
E-posta: selbsthilfe@nakos.de
www.nakos.de

Deutsche PatientenLiga Atemwegserkrankungen
- DPLA e. V. [Solunum Hastalıkları için Almanya
Hastaları Derneği]
Adnet-Str. 14
55276 Oppenheim
Tel: 06133 – 35 43
Faks: 06133 – 573 83 27
E-posta: info@pat-liga.de
www.pat-liga.de

Postfach [Posta Kutusu] 74 01 23
60570 Frankfurt am Main
Tel: 069 – 138 280 22
E-posta: info@schmerzliga.de
www.schmerzliga.de
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Raiffeisenstr. 38
33175 Bad Lippspringe
Tel: 05252 – 937 06 03
Faks: 05252 – 937 06 04
E-posta: lungensport@atemwegsliga.de
www.lungensport.org

Finansal yardım ve sosyal hizmetlere dair
sorgular

Ağrı
Deutsche Schmerzliga e. V.
[Almanya Ağrı Derneği]

Geschäftsstelle AG Lungensport in Deutschland e. V.
[Almanya’da Akciğer Spor Kuruluşunun Ofisleri]

Forum Schmerz im Deutschen Grünen Kreuz e. V.
[Almanya Green Cross Forumu] DEUTSCHES
GRÜNES KREUZ e. V. [ALMANYA GREEN CROSS]
Biegenstr. 6
35037 Marburg
Tel: 06421 – 29 30
Faks: 06421 – 29 31 87
E-posta: dgk@dgk.de
www.dgk.de

Deutsche Rentenversicherung Bund
[Almanya Yasal Emeklilik Sigortası Planı]
10704 Berlin
Tel: 0800 – 100 04 80 70
www.deutsche-rentenversicherung.de

Bakım evleri ve hafifletici ilaç
Deutsche Hospiz- und Palliativ Stiftung
[Almanya Bakım Evi ve Hafifletici Bakım Kuruluşu]

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V.
[Almanya Hafifletici İlaç Kuruluşu]

Aachener Str. 5
10713 Berlin
Tel: 030 – 820 07 58 16
Faks: 030 – 820 07 58 13
E-posta: info@dhp-stiftung.de
www.dhp-stiftung.de

Aachener Str. 5
10713 Berlin
Tel: 030 – 30 10 10 00
Faks: 030 – 30 10 10 016
E-posta: dgp@dgpalliativmedizin.de
www.dgpalliativmedizin.de
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Antikorlar
Davetsiz misafirler ve dejenere hücreler
gibi ekzojen yüzey yapılarına bağlanabilen
proteinler

Bronkoskopi
Bir kameranın ince bir tüp kullanarak hava
yollarından hastanın akciğerlerinin içine girildiği
tanısal prosedür

Biyolojikallar/biyolojik ilaçlar
Vücudun kendi antikorları model alınarak biyolojik
olarak üretilmiş ilaçlar

MRG – manyetik rezonans görüntüleme
Manyetik alanlar kullanarak vücudun katman
katman görüntülenmesi

BT – Bilgisayarlı tomografi
Radyasyon kullanarak vücudun katman katman
görüntülenmesi

KHDAK
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri

Dejenere hücreler
Belirli çevresel etkilerden veya hatalı hücre
bölünmesinden zarar görmüş olan ve artık sağlıklı
hücreler oluşturmayan hücreler

A’dan Z’ye

Histoloji
Mesela kanser türlerini sınıflandırmak için mikroskop
altında biyolojik dokunun muayenesi

– Hangi terimleri bilmem gerekiyor?

Bağışıklık aracılı yan etkiler
Bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonu veya
baskılanması nedeniyle oluşabilen yan etkiler
Damar içine infüzyon
Kanül ile vücutta damarın içine uygulanan
infüzyon
Kanser bağışıklık tedavisi
Kansere doğrudan saldırılmayan ancak
vücudun kendi bağışık sisteminin kansere karşı
savaşmasında aktif hale getirilen tedavi biçimi
Hastalığı iyileştirici tedavi
Tam hasta iyileşmesi amacıyla tedavi

“

Tüm gelecek bilgisi
öncesindeki sezgilere bağlıdır.
Alexander von Humboldt
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”

Evre III akciğer kanseri
Lokal olarak ileri evre olan ve kanser hücrelerinin
daha öncesinde tümörün çevresindeki lenf
nodlarında saptandığı akciğer kanseri

Hafifletici bakım
Hastaya mümkün olduğunca belirtisiz bir
yaşam sağlamak için kapsamlı belirti kontrolü
amacı
PD-L1
Bağışıklık kontrol noktaları, vücudun kendi ve
sağlıksız hücrelerinin yüzeyinde bulunabilen
proteinlerdir (programlanmış ölüm ligandı-1); kanser
hücreleri bağışıklık sistemini pas geçmek için bu
proteinleri kullanmaktadır
PET-BT - pozitron emisyon tomografisi-BT
Tümör hücrelerinin görüntülenmesini ve böylece daha
kolay tespit edilmesini sağlayarak radyoaktif olarak
etiketlenmiş maddeler uygulanırken gerçekleştirilen
bilgisayarlı tomografi
Psikoonkoloji
Özellikle kanser hastalarının ihtiyaçları için
düzenlenmiş psikoterapi
Radyokemoterapi
Kanser tedavisi için radyoterapi ve kemoterapinin
kombinasyonu
KHAK
Küçük hücreli akciğer karsinoması
Tümör heyeti
En uygun kanser tedavisine karar vermek için çeşitli
uzmanlık alanlarından hekimler arasında doğrudan
ve bireysel danışmanlık
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