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Ekstraplevral Pnömonektomi
• Sarot, 1940‘larda ilk kez tanımladı. Ancak, 

tuberküloz ampiyem için önerilmekte idi.

• 1980‘lerde ise, önce plevral mezotelyoması 

için daha sonra ise, akciğer kanseri ve 

timoma için önerildi.

• 1976’da Butchart ve ark. %31 mortalite 

bildirdi.



Ekstraplevral Pnömonektomi
• Sugarbaker ve ark. ise : %6-13 mortalite.

1999’da %3.8 bildirdi. En son: %3.4
• Hasta Seçimi:

• Karnofsky>70
• Kreatinin<2 g/dL
• AST<80 IU/L, total bilirubin<1.9 mg/dL, 

PT<15 sn.
• Postop FEV1>0.8l
• Normal kalp fonk.ve EKG. EF>%45
• Tek bir hemitoraksa lokalize hastalık.



Hastalığın Değerlendirilmesi
- Transdiafragmatik, göğüs duvarını ya da mediastini aşan 

hastalık olmamalı (MRI , BT) 

- Diyafragmayı geçip geçmediğini en iyi tanısal 

laparotomi ya da laparoskopi sağlar (BT ve MRI yetersiz) 

-  Ameliyat öncesi tanı mutlaka olmalı (Tek port VATS) 

-  Kontralateral tutulum şüphesi var ise kontralateral 

biopsi yapılmalı. 

- Mediastinoskopi yapılmalı.



Metod: Anestezi
- Epidural kateter

- Çift lümenli tüp.

- Foley kateter

- Posterolateral torakotomi pozisyonu.

- Nazogastrik tüp (Ameliyat sonrasında 
da bir süre kalmalı)



Sağ Plöropnömonektomi
- Parietal plevraya insizyon ve değerlendirme

- Tümörden göğüs duvarını ayırmak için 
ekstraplevral diseksiyon

- Akciğer, plevra, perikard, diyafragm ve hiler 
yapıların birlikte rezeksiyonu

- Radikal lenf nodu diseksiyonu

- Diyafragma ve perikardın rekonstrüksiyonu



Diyafragma invazyonun 
değerlendirilmesi

- Diyafragma invazyonu şüphesi var ise, küçük 
bir subkostal insizyon ile diyafragma ve 
peritoneal kavite değerlendirilebilir.
- İlk olarak laparoskopik inceleme yapılması da 
bir alternatiftir. İntraabdominal hastalık saptanır 
ise, plöropnömonektomi yapılmamalıdır.
- Posterolateral torakotomi 6. İKA’dan, arkada 
vertebradan önde kostakondral bileşkeye kadar 
yapılır.



Torakotomi



Diseksiyon
• İki toraks ekartörü kullanılmalı.

• Ekstraplevral diseksiyon künt ve keskin yöntem ile 
yapılabilir.

• Anteriorda mammarian damarlar korunmalı.

• Eğer, yaygın ekstraplevral tutulum var ise, diseksiyon 
sağlıklı yapılamayacağından ameliyattan vazgeçilmeli.

• Apekste subklavian damarlara dikkat edilmeli.

• Diseksiyon anterior-superiordan başlar, tümörle 
birlikte plevra posterior inferiora çekilir.

• Posteriorda vena cava ve azigos’a dikkat edilmeli.



Diseksiyon

• Anterolateral olarak yeterli ameliyat görüşü 
sağlanabilir ise, diseksiyon dikkatlice 
posteriora yani özofagusa doğru devam 
ettirilir.

• Eğer aort, vena cava, özofagus, epikard ya 
da trakeaya invazyon saptanır ise, 
ameliyat durdurulmalı.





Subklavyan damarlara dikkat!



Azigos ven ve v.cava sup.’a dikkat!



Diseksiyon
•Ekstraplevral diseksiyon, sağ ana bronş ve üst lob bronşu 

görülünceye kadar sürdürülür. 

• Posteriordan aort ve özofagus palpe edilerek rezektabilite 

değerlendirilir. 

• Özofagus, tümörden uzaklaştırılır. 

• Perikard anteriordan açılır ve perikardial boşlukta tümör 

invazyonu olup olmadığ ı ve myokard invazyonu 

değerlendirilir. 

•Burada da tümör yok ise, diyafragma rezeksiyonu ile devam 

edilir.







Diyafragma diseksiyonu
•Öncelikle lateral kenarından insizyon yapılır. 

• Ardından, posterior ve anteriora doğru insizyon devam 

ettirilir. 

• Diyafragma, göğüs duvarına tutunduğu yerden künt ve 

keskin diseksiyon ile ayrılır. 

• İnferior vena cava ve özofagus komşuluğuna gelindiğinde 

çok dikkat edilmelidir. 

• Perikard insizyonu genişletilir ve diyafragma insizyonu ile 

perikard insizyonu birleştirilir. 

• Özofagus, diseksiyon planından ayrılarak uzaklaştırılır.











Diseksiyon
• Anterior perikard insizyonu hilusa doğru uzatılır. 

• Sağ ana pulmoner arter perikard içinden dönülerek 

bağlanır (Endoskopik vasküler stapler ile). 

• Superior ve inferior venler de perikard içinden 

dönülerek bağlanır ve kesilir. 

• Ardından perikardın posterioru da kesilerek 

perikard rezeksiyonu tamamlanır.









Sağ ana bronş 
• Sağ ana bronş dönülür ve stapler ile sıkıştırılır. 

• Stapler ateşlenmeden önce karşı akciğer 

şişir tir ilerek diğer bronşun, stapler içine 

girmediğinden emin olunur. 

• Güdüğün mümkün olduğunca kısa olması 

gerekir. 

• Bronş kesildikten sonra piyes toraks dışına 

çıkarılır.





LENF NODU DİSEKSİYONU 



Omentum çekilere güdük 
desteklenebilir.



Rekonstrüksiyon
•Diyaf ragma ve per ikard  2 mm ka l ın l ı k ta 

‘Goretex’ (PTFE) greft ile yamanır. 

• İki yama birbirine dikilir. 

• Ortada gevşek bir nokta bırakılır. 

• Diyafragma kısmı anterior, lateral ve psoteriordan 

göğüs duvarına 9 adet Gore-tex sütür ile dikilir. Ortada 

omentumun geçeceği bir aralık kesilir. 

• Yamaya, göğüs duvarına göre şekil verilir.



Diyafragma Yaması



Diyafragma Yaması’nın Dikilmesi



Diyafragma Yaması’nın Dikilmesi



Perikard Yaması’nın Dikilmesi



Omentumun güdük üstüne getirilmesi



Ameliyat Sonrası Bakım
• Bir tüp yerleştirilir. 

• Toraks tüpüne üçlü musluk koyulur. 

• Bu musluktan toraksa erkeklerde 1000 mL, 

bayanlarda 800 mL hava aspire edilir. 

• Hasta postop. ameliyathanede ekstübe edilir. 

• Ameliyat sonrasında FOB yapılarak, güdük 

kontrol edilir ve sekresyonlar temizlenir.



Ameliyat Sonrası Bakım
•Hastalarda ameliyat sonrası bakım çok 

önemlidir. 

•Preoperatif değerlendirme, ameliyat sonrasında 

da kuvvetli bir besin desteği şarttır. 

•Cerrahlar, tüm torakoplasti çeşitlerinden 

haberdar olmalı; gerektiğ inde her birini 

kullanabilmelidir.



Sol Plöropnömonektomi
• Anestezi ve pozisyon verme sağda yapıldığı 
gibidir. 
• Diseksiyonda bazı önemli değişik noktalar 
bulunur. 
• Ekstraplevral diseksiyon sırasında, aorttan  ve 
subklavian arterden çıkan interkostal arterler 
korunmalıdır. 
• Rekürren laringeal sinire, ductus thoracicus’a 
dikkat edilmelidir. 



Sol Plöropnömonektomi
• Diyafragma kesilir iken, gastroözofageal 
bileşkeden itibaren 2 cm’lik diyafragma kenarı 
bırakılmaldır. 
• Diyafragma yaması konduktan sonra, bileşkeden 
bu yamaya sütür konulması, muhtemel bir mide 
hernisini engeller. 
• Sol pulmoner arter ekstraperikardial olarak 
bağlanıp kesilebilir. 
• Sol ana bronş aort altından yapılan diseksiyon ile 
mümkün olduğunca kısa güdük olacak şekilde 
kesilmelidir.



Sol Plöropnömonektomi
• Lenf nodu d iseks iyonu ard ından, 

a o r t i k o p u l m o n e r l e n f n o d l a r ı d a 

çıkarılmalıdır. 

• Epikarditis’i engellemek için sol perikarda 

da rezeksiyon ardından yama koymalıdır. 

• Sol pnömonektomi ardından daha az hava 

çıkarılmalıdır (750 / 500 mL)



Sol Plöropnömonektomi



Diyafragmada 2 cm’lik kenar bırakılması



Güdüğün kısa bırakılması



Ameliyat Sonrası Bakım
•Toraks kavitesindeki basıncı 10 cm suya 

eşitlemeli. 

• Yoğun bakımda 2-3 gün tutulabilir. 

• İlk 3-5 gün için hastaya 1L/gün’den fazla sıvı 

verilmemeli. 

• Eğer intraoperatif sıcak KT verilmiş ise sıvı daha 

fazla verilebilir.



Ameliyat Sonrası Bakım
•Pulmoner emboli ve aspirasyonu önlemek çok 

önemlidir. 

• Epidural kateter kullanılmalı. 

• Göğüs fizyoterapisi yapılmalı. 

• DVT profilaksisi önemli. 

• Nazogastrik tüp postop 2.gün çekilebilir. 

• Göğüs tüpü 3. gün çekilebilir. 

• Rekürren sinir hasarı var ise, vokal kordların 

santralizasyonu yapılmalı.





Ameliyat Sonrası Sağkalım



Ameliyat Sonrası Sağkalım


