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Değerli meslektaşlarım,

Uzun bir süredir mesleğimizi pandemi sürecinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Yasaklar olsa da 
normalleşme adımları atılsa da biz her gün hastanemize gidip bizim gözlerimizden, yüreğimizden, 
dudaklarımızdan dökülecek güzel haberleri bekleyen hastalarımıza bakıyoruz. Bu süreçte 
meslektaşlarımızı kaybettik, çok değerli Uğur hocamızı COVID nedeniyle maalesef kaybettik. Tekrardan 
yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum. Gergin, stresli, üzüntülü dönemler geçirdik, hala da 
pandemi süreci devam ediyor. Bilimin ışığında umarım pandemi sürecini atlatır eski günlerimize geri 
döneriz. Eski günlerdeki gibi toplantılarda, kurslarda bir araya gelip görüşebiliriz. 

VM Medicalpark Mersin Hastanesi 
dronkoloji@gmail.com

Doç. Dr. Erdinç Nayır

İşte bu süreçte bizler çalışmaya devam ettik, bilim 
de ilerlemeye devam etti. Yeni çalışmalar, 
tedavide yeni yaklaşımlar, yeni sorular meslek 
hayatımıza girdi. Güncel verilerle de E-bültenimiz 
sizlerle. E-bültenimizin bu sayısında Dr. Dilek 
Erdem, ASCO 2021'de dikkat çeken çalışmaları 
sizler için özetledi. Son bir yılda baş - boyun 
kanser ler i  tedavis inde öneml i  o lduğunu 
gözlemlediğim çalışmalar, gelişmeler tarafımca 
özetlendi. Artık birçok kanserde immünoterapi 
kombinasyonlarını tedavide görmekteyiz.

İmmünoterapinin konuşulduğu önemli bir kanser 
alt tipi de gastrointestinal sistem kanserleridir. GİS 
kanserlerinde immünoterapi yaklaşımını Dr. 
Senem Karabulut bizler için derledi. KHDAK'de 
artık driver mutasyonlar olmazsa olmazımızdır. Bu 
mutasyonların bugünü ve yarınını bizlere Dr. Elvina 
Almuradova hazırladı.

Elimden geldiğince bültende farklı alanlara yer 
vermeye çalışıyorum. Genitoüriner sistem 
kanserlerinde de önemli bir konuyu sizlere 
sunmayı amaçladık. Dr. Atakan Demir, sizler için 
oligometastatik prostat kanserini çok güzel bir 
şekilde derledi.

Multidisipliner yaklaşımın en değerli olduğu 
kanserlerden biri meme kanseridir ve meme 
kanseri vakalarımızın önemli bir kısmını Radyasyon 
Onkolojisi'ne konsülte ederiz. Meme kanserinde 
radyoterapi endikasyonları konusunda bilgilerimizi 
güncellemek için Dr. Merdan Fayda bültenimize 
katkı sağladı.

Doğup büyümediğiniz her şehirde mecburi hizmet 
zor  ge l i r ,  yurdumuzun b i rçok köşes inde 
meslektaşlarımız türlü zorluklarla Onkoloji hizmetini 
en iyi şekilde sunmaya çalışıyorlar. Zorunlu hizmetin 
farklı bir boyutunu Hatay'dan Dr. Utku Burak Bozbulut 
bizlere aktardı.

Beğensek de beğenmesek de artık hayatımızın bir 
tarafı dijitalleşti. Bu dijitalleşmiş hayatta mesleğimiz 
için değerli olan web sayfalarını Dr. Yakup İriağaç 
bizlere hazırladı. Elimizden geldiğince sizlere güzel 
bir e-bülten hazırlamaya çalıştık, yazılarıyla katkı 
veren tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'mizin E-bülteni sizlerin 
destekleri ve katkılarıyla varlığını sürdürecektir. 
Katkılarınızı her zaman beklerim.

Sevgi ve saygılarımla.
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ASCO, COVID19 pandemi başlangıcından itibaren, 2. kez online olarak yapıldı. Bu duruma rağmen 
2.450 kaliteli abstract sunuldu. Bu yazımızda dikkat çeken çalışmaları sizlere aktaracağım. 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdem

ASCO 2021'de
Dikkat Çeken Çalışmalar
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MEME KANSERİ 

1. Abstract LBA1: OlympiA-Faz III randomize 
yüksek riskli HER2 negatif BRCA1/2-mutant meme 
kanseri hastalarında, neo (adjuvan) kemoterapi 
sonrası  adjuvan olaparib: Bu çal ışmada 
adjuvan/neoadjuvan tedavileri tamamlanan 
BRCA mutant hastalara olaparib vs plasebo 
verildi. Olaparib güvenlik ve etkinliği incelendi. 
Primer sonlanım noktası DFS, median follow-up 3 
yıl olan çalışmada; HR % 58 ve kollar arası fark 
(olaparib vs plasebo) olaparib lehine sonuçlandı. 
Standart tedavileri tamamlamış BRCA mutant 
erken evre HER2- meme kanserinde plasebo ile 
kıyaslandığında olaparib 1 yıl kullanımı, hem 
invaziv hem de uzak DFS artırdı (%9 vs %7). 
Olaparib bu etkileri, hastada anlamlı toksiste 
yaratmadan ve QoL olumsuz etkilemeden yaptı. 
Bu çalışma ile meme kanserinde genetik testin 
önemi vurgulandı.

2.  ECOG-ACRİN EA1131 (Abstract 605): Neoadjuvan 
kemoterapi (NAK) sonrası rezidü kalan triple 
negatif meme kanserinde platin bazlı KT vs 
kapesitabinin incelendiği faz III çalışma: Evre II/III 
NAK sonrası rezidüsü kalan TNBC hastalarında, 
platin bazlı tedavi ile kapesitabin benzer iDFS 
gösterdi; 'adjuvan karboplatin, NAK sonrası rezidü 
hastalığı kalan TNBC'de kapesitabinden daha iyi 
değildi. Bu da demektir ki 'kapesitabin' hala 
standart tedavi yaklaşımıdır.

3.  Erken evre HR-/HER2+ hastalıkta De-eskale NA 
pertuzumab + trastuzumab ± haftalık paklitaksel: 
ADAPT-HR-/HER2+ biomarker ve sağkalım 
sonuçları (Abstract 503). ADAPT çalışmasının 
önceki verilerine göre, erken evre HER2 + 
hastalarda neoadjuvan pertuzumab ve 
trastuzumab ile birlikte verilen haftalık paklitaksel 
ile pCR % 90.5 iken, paklitaksel olmaksızın tek 
başına hedei tedavi kombinasyonu ile % 34.4 idi. 
ASCO 2021'de araştırmacılar bu kolun ilk sağ 
kalım analizini sunmaktadır. 'ER- HER2+ hastalık 
için NA paklitaksel+herceptin+pertuzumab, pCR 
oranı % 90 iken trastuzumab+pertuzumab için bu 
oran % 34'du. Bu durumda paklitaksel HR- HER2+ 
hastalık gerçekten iyi bir ilaç ve NA ER- HER2+ 
hastalık çalışmaları için neredeyse oyun sona 
ermektedir.’

4. Durvalumab TNBC'de uzun dönem sonuçları 
iyileştirir: Erken evre TNBC'de NA antrasiklin/taksan 
bazlı KT'e durvalumab eklenmesini araştıran faz II 
randomize GeparNUEVO çalışması sonuçları 
(Abstract 506): Erken evre TNBC'de standart NA KT 
ile durvalumabın kombine edilmesi, özellikle 
kemoterapi öncesi tek ajan durvalumab 
alanlarda başlangıçta cesaret verici pCR 
gösterdi. Bu update bulgular PD-L1 inhibitörlerinin 
bu hastalarda uzun dönemde de sonuçları 
iyileştirdiğini gösterdi.  'Neoadjuvan durvalumab 
TNBC'de pCR oranını artırır ve artık OS faydası 
gösterilmiştir. Bu sonuçlar, stage II/III TNBC için 
checkpoint inhibitörleri için onayı destekler.’
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GASTROİNTESTİNAL KANSERLER

perioperatif KT ile kıyasladı. Çalışma başlangıçta 
CROSS lehine sağ kalım yararı gösterirken sonra non-
inferiority sonucuna değişti. Sonunda, faydasızlık 
yokluğunda, Data Güvenlik Monitorizasyon Kurulu 
çalışmayı daha fazla genişletmek için  kapatıldı. 
'Sonuç olarak, her iki tedavi stratejisi de aynı sağ 
kalım sonuçlarına ulaştığı için burada RT'nin 
perioperatif tedavideki yeri sorgulanmaktadır. 
ESOPEC çalışması FLOT ile CROSS’u karşılaştıran 
benzer dizaynda bir çalışma olup bu düğümü 
çözebi l i r  ve de bu durumda biz i  RT'den 
uzaklaştırabilir.’

3. Neoadjuvan KRT sonrası rezeke edilmiş 
özofageal ya da gastroözofageal bileşke tümörü 
(EC/GEJC) için adjuvan nivolumab: CM 577 
çalışmasının uzamış etkililik ve güvenlik analizi 
(Abstract 4003): CM 577, neoadjuvan KT alan ve 
tam rezeksiyon sonrası rezidüel patolojik hastalığı 
kalan özofageal ve gastroözofageal bileşke 
tümörlü hastalarda nivolumab adjuvan FDA 
onayını Mayıs 2021'de almasının temellerini 
oluşturdu. Burada, medyan PFS'in 22.4 ay vs 11.0 
ay ile nivolumab için plaseboya göre 2 ye 
katlandığını görüyoruz; bu da hastalık rekürrensi 
ya da ölüm açısından % 31'lik azalma sağlar 
(HR:0.69; p<0.001). ASCO 2021'de de ek etkililik, 
güvenlik ve QoL verileri sunuldu. Sonuçlar, 
nivolumabın etkinliği yanında güvenli ve QoL 
koruyan bir  tedavi olduğunu da ortaya 
koymaktadır. 

1. Metastatik biliyer trakt kanserde (BTK) sisplatin-
gemcitabin (GemCis) ile progrese hastalıkta 
FUFA ile kombine lipozomal irinotekan (nal-IRI): 
Çok merkezli karşılaştırmalı randomize faz IIb 
çalışma (NIFTY; Abstract 4006): Bu randomize 
çalışmada; metastatik BTK hastaları nal-IRI+FUFA 
her 2 haftada bir progresyona kadar aldı. 
Tedaviye nal-IRI eklenmesi hem PFS hem de OS 
anlamlı şekilde artırdı ve belki de bu hastalarda 
sisplatin-gemsitabin ile progresyon sonrası sekond 
line için bir standart yaklaşım olarak düşünülebilir. 
NIFTY, oldukça geniş randomize faz IIb çalışma 
olup nal-IRI ile infüzyonel 5-FU ile 5-FU kıyaslayan 
bir çalışmadır. Primer sonlanım noktası PFS ve OS 
iken sekonder sonlanım noktaları ORR ve 
güvenlikti. Çalışma nal-IRI+i5-FU ile tek başına i5-
FU'a göre PFS 2 ye katladı ve böylece primer 
sonlanım noktasına ulaştı. Kabul edilebilir toksisite 
proli ile anlamlı OS ve ORR ulaşıldı.

2.  Neo-AEGIS (Neoadjuvan Özofagus ve 
Gastroözofageal bileşke adenokarsinomları 
Uluslararası çalışması): CROSS RCT vs perioperatif 
KT ön sonuçları (modiye MAGIC ya da FLOT 
protokolü; Abstract 4004): Bu faz III çalışma; lokal 
ileri özofageal ve gastroözofageal bileşke 
tümörlerinde CROSS olarak bilinen neoadjuvan 
pakli-carbo-RT tedavisinin perioperatif KT 
rejimlerinden daha iyi olup olmadığı sorusuna 
cevap bulmak amacıyla tasarlandı. Yine de; 
d izayn super ior i ty  yer ine non- infer ior i ty 
odaklanmak üzere değiştirildi. Verilere göre 
perioperatif KT CROSS'a non-inferior olarak 
sonuçlandı. Neo-AEGİS; CROSS rejimini (KRT) 
modiye MAGIC ya da FLOT i le yapı lan 
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4.  KEYNOTE 177 Faz III çalışmasının son OS analizi: Pembrolizumab vs KT mCRC MSI-H/dMMR hastalık 
(Abstract 3500): KN177 verileri, MSI-H/dMMR mCRC hastalarında frontline basamakta sunulan ASCO 
2020'deki en önemli çalışmalardan biriydi. Burada, anti-PD-1'ın KT'e göre hastalık progresyonu ya da 
ölümü % 40 azalttığı gösterildi. Bu sonuçlara göre pembrolizumab Haziran 2020'de FDA onayı aldı. Bu yıl 
hala veriler pembrolizumabın frontline Soc olmaya devam ettiğini gösteriyor. İstatistiki anlamlı olmasa 
da medyan OS pozitif yönde pembrolizumab lehine devam ediyor. Yüksek yanıt oranı ve süreklilik 
pembrolizumab lehinedir. QoL verileri de hala MSI-H/dMMR mCRC'de Soc tedavinin pembrolizumab 
olması gerektiğini düşündürüyor. 

5. HER-2+ mCRC'de Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201): Faz II açık etiketli çok merkezli 
çalışmanın son analizleri (DESTINY-CRC01; Abstract 3505): Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki (T-DXd); 
DESTINY-CRC01 çalışmasında HER2+ RAS WT mCRC hastalarında daha önce tartışılmıştı. O analizde, T-
DXd standart tedaviye refrakter HER2+ mCRC hastalarda % 45.3 lük bir ORR sağlamıştı. ASCO 2021'de 
update edilmiş uzun dönem etkinlik ve güvenlik verileri paylaşıldı. ORR % 45 olup önceki tedavilerden 
hala etkilenmemiş gözükmektedir. IHC++  FISH- / IHC+ hastalarda anlamlı bir fayda gösterilememesi 
sürpriz değildi. Bu çalışma hala erken mCRC evresinde HER2 bakılmasının önemini vurgulamaktadır. 
Küçük oranda hasta popülasyonu olsa da (%2-4); RAS WT olup anti-EGFR'e yanıtsız hastalar olup HER2 
hedei stratejilerle tedavi edilebilecektir.

GENİTOÜRİNER KANSERLER

1. mCRPC hastalarında Lu-177 PSMA-617 faz III 
çalışması: VISION (Abstract LBA4): VISION 
çalışmasında, PSMA+ mCRPC'de Lu-177 PSMA-
617+SoC vs SoC karşılaştırıldı; Mart 2021 verileri 
çal ışmanın primer sonlanım noktası olan 
radyograk PFS ve OS karşıladığını gösterdi. ASCO 
2021'deki veriler de öncekilerle örtüşüyor; hem 
primer hem de sekonder sonlanım noktaları 
karşı lanmaya devam ediyor. Hematolojik 
toksisiteler de tanımlandı.

2. KEYNOTE 564: Pembrolizumab vs plasebo RCC 
adjuvan tedavi: KN564 RCC'de DFS faydası 
gösteren ilk çalışmadır. RCC opere olmasına 
rağmen rekürrensleri olan bir hastalıktır. Özellikle 
rekürrens riski yüksek olan pT2, G4, veya 
sarkomatoid, N0, M0/ pT3, herhangi bir grade N0, 
M0/ pT4, herhangi bir grade N0, M0/ herhangi bir 
T, herhangi bir grade; N+; M0 ya da M1 ancak 
rezeke edilmiş ve halihazırda hastalık olmayan 
hastalar alınmış. Bu çalışmada 1 yıllık DFS pembro 
vs plasebo: % 85.7 vs % 76.2 iken 2 yıllık DFS % 77.3 
vs % 68.1. OS datası immatür. Toksisitesi grade III-IV 
düzeyinde değildir. Pembrolizumab, opere 
edilmiş belirli bir grup RCC hastasında rekürrensi 
azaltmak için yeni standart tedavi olma yolunda 
ilerlemektedir.

3. Faz III PEACE-1 çalışması: Metastatik CSPC 
standart tedaviye abirateron eklenmesinin rPFS 
artırdığı görüldü. ADT+dosetaksele abirateron 
eklemenin de novo metastatik PC'de rPFS artırdığı 
saptandı. Bu kombinasyonun toksisiteye ek 
olumsuz etkisi olmaması bu hastalarda bu 
kombinasyon açısından önemli idi.
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JİNEKOLOJİK KANSERLER 

1. Primer over/fallop tüpü/periton kanseri olan ve pakli-carbo ile kombine bevacizumab alan 
hastalarda optimal tedavi süresi: ENGOT/GCIG çalışması (AGO, GINECO ve NSGO Çalışma grubu) 
(AGO-OVAR 17/BOOST, GINECO OV118, ENGOT Ov-15, NCT01462890; Abstract 5501): Bevacizumab 
kemoterapi kombinasyonunda bevacizumabın optimal kullanım süresi net değildir, BOOST 
çalışmasında; 30 ay üzerinde verildiğinde VEGFR inhibitörlerinin PFS ya da OS'yi bu hastalarda 
uzatmadığını gösterdi. 15 aylık bevacizumab kullanımının yeterli olduğu görüşü ön plana çıktı. ASCO 
2021'de de bevacizumabın bu hastalarda 15 ay üzerinde ek PFS ve OS faydasının olmadığı gösterildi.

2. Faz III OUTBACK çalışması: Lokal ileri serviks kanserinde adjuvan KT'nin PFS ve OS katkısı görülmedi: 
Lokal ileri serviks kanserinde sisplatin bazlı KRT sonrası  adjuvan paklitaksel-karboplatin PFS ve OS datası 
vermedi.

3. BRCA+ over kanserinde niraparib ile maintenance PFS'i artırdı: BRCA + over kanserinde 1st line ve 
rekürren evrede platin tedavisine yanıt sonrası niraparib ile idame tedavide anlamlı PFS elde edildi. 
İdame tedavi güvenlik açısından da yeni bir olumsuz veri göstermedi. Niraparib idame tedavisi bu 
hastalarda güvenli bulundu.

AKCİĞER KANSERİ

1. IMPACT çalışması: Adjuvant getinib EGFR+ hastalarda adjuvan fayda göstermedi: Getinib'in daha 
önceki çalışmalarda tam rezeke EGFR+ NSCLC'de erken relapsı önlediği gösterilmişti. Ancak bu 
çalışmada KT'e karşı DFS ya da OS faydası gösterilemedi. 2. ve 5. yıl sonuçlarına göre DFS daha iyi değil 
iken OS'ler benzer. DFS'de non-inferiority ve benzer OS, aslında bazı alt gruplarda getinibin adjuvan 
faydası olabileceğini de düşündürmektedir. (KT alamayacak hastalar gibi.)

2. J-ALEX: Adjuvan alectinib, ALK+ NSCLC'da OS faydası sağlamadı: J-ALEX çalışmasında; crizotinib ile 
kıyaslandığında alectinib daha iyi bir PFS göstermişti; NR vs 10.2 ay şeklinde idi (alectinib vs crizotinib). Bu 
nal analizinde ise 5 yıllık sonuçlar açıklandı: alectinib OS üstünlüğü görülmedi ancak 2 nokta var; 
Birincisi crizotinibden crossover olanlar OS etkiliyor olabilir. İkincisi her iki kolda da hala sonuç OS 
ulaşılamadı, ileride yeniden analiz edildiğinde farklı sonuçlar çıkabilir.

3. CHRYSALIS çalışması: Osimertinib ile relaps olan kemo naiv EGFR+ NSCLC'da amivantamab+lazertinib 
kombinasyonu: Hiç kemoterapi almamış, osimertinib altında progrese EGFR+ NSCLC'da amivantamab (Bi-
spesik hedeeyici:EGFR ve MET hedeer; FDA tarafından EGFR Exon 20 insersiyon mutasyonunda 
frontline'da onaylı) ve lazertinib (3. Kuşak EGFR-TKİ, EGFR-ilişkili toksisitelerin az görüldüğü bir ajan) 
kombinasyonunun osimertinib sonrası en az 1/3 hastada etkili olduğu gösterildi.
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4. Patritumab deruxtecan EGFR TKI dirençli EGFR+ hastalarda sürdürülebilir bir yanıt gösterdi: Patritumab 
deruxtecan HER-3 directed bir ADC olup daha önce EGFR-TKİ dahil birçok tedavi alıp  progrese olan 
EGFR+ NSCLC'da ORR, DCR ve PFS sağladı. NSCLC'de biyomarker önemini vurgulayan faz I çalışma 
olarak yerini aldı.

5. Daha önce platin tedavisi almış EGFR Exon 20 insersiyon + ileri evre NSCLC'da mobocertinib etkili ve 
yönetilebilir toksisite proli gösterdi: Mobocertinib bir oral TKI olup EGFR Exon 20 mutasyonunu hedeer; 
alanındaki ilk ajan olup bu hastalarda platin tedavisi sonrası progresyonda iyi bir DCR, DOR ve PFS 
sağladı. Bu verilere göre mobocertinib EGFR Exon 20 mutasyonunda potansiyel bir ajan olarak 
düşünülebilir.

6. IMpower010 çalışması: Adjuvan atezolizumab erken evre NSCLC'da DFS artırdı: Evre II-IIIA NSCLC'da 
PD-L1+ tümörde adjuvan atezolizumab plasebo ile kıyaslandığında anlamlı bir DFS elde etti. 
IMpower010, ilk defa bir immünoterapinin NSCLC'da adjuvan faydasını gösteren faz III çalışma oldu.

MELANOM

RELATIVITY-047: İleri evre melanomda nivo+relatlimab 
PFS'i frontline kullanımda 2 katından fazlasına çıkardı: 
CTLA-4 ve PD-1 sonrası 3. immün yolak olan LAG-3 
yolağının blokajının kanser tedavisinde önemli bir 
töropatik strateji olduğunu ortaya koyan ilk faz III çalışma 
olup LAG-3 inhibitörü relatlimabın da validasyonunu 
yapmış olmaktadır. Nivolumab+relatlimab metastatik 
melanomda 1st lineda standart tedavi kombinasyonu 
olma yolunda ilerlemektedir. Primer sonlanım noktası 
olan PFS karşılanmış olup sekonder sonlanım noktası 
olan OS ile ilgili datalar elde edilmeye devam 
edilmektedir.
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Baş boyun kanserleri (BBK), tüm yeni kanser vakalarının içerisinde %4.2'lik bir kısmı oluşturmaktadır. 
Dünya'da insidansı 650.000 vaka/yıl, mortalitesi ise 330.000 ölüm/yıl'dır. Kanserlerin çok heterojen bir 
yapıda olduğunu çok iyi bilmekteyiz, baş boyun kanserleri de özellikle bulunduğu bölgeye göre çok 
farklı davranış sergileyebilmektedir. Oral kavite ve farenks kanserlerinde 5 yıllık sağ kalım %66.2 iken 
larenks kanserlerinde %60.6'dır. Oral kavite ve farenks kanserlerinin tanı anında %29'u lokal hastalık 
olarak saptanırken larenks kanserlerinde bu oran %53'tür. Bu yazımda baş boyun kanserlerinin tedavi 
yaklaşımında son bir yılda neler olduğunu, ASCO 2020'den 2021'e kadar önemli hangi çalışmaların 
karşımıza çıktığını 'lokal ileri hastalık' ve 'rekküren – metastatik hastalık' başlıkları altında sizlere aktarmaya 
çalışacağım. 

LOKAL İLERİ HASTALIK

Lokal ileri hastalık sistemik tedavisinde sisplatin çok sık kullandığımız bir ajandır. Sisplatinin kümülatif 
dozunun artışı ile genel sağ kalımda artış olduğu ve minimum kümülatif sisplatin dozu olan 200 
mg/m2'nin alınamaması sonuçları olumsuz etkileyebileceği tespit edilmiştir. Sisplatin uygulaması ile ilgili 
ASCO 2020'de JCOG1008 çalışması (faz II-III) sunuldu. Lokal ileri evrede, yüksek riskli hastalarda RT ile eş 
zamanlı sisplatin uygulamaktayız. Bu çalışmada squamöz hücreli (SCC) BBK hastalarında radyoterapi ile 
eş zamanlı bir kola 3 haftada bir, bir diğer kola ise haftalık sisplatin uygulandı. 3 yıllık OS, 3 haftalık sisplatin 
kolunda %59.1, haftalık kolda ise %71.6 saptandı. Haftalık sisplatin, 3 haftalık sisplatine non-inferior 
bulundu. 3 yıllık lokal nükssüz sağ kalım oranları da haftalık kolda daha iyiydi (%69.6'ya %59.5). Toksisite 
açısından da haftalık uygulama daha avantajlı gözlendi. Günlük pratiğimizde RT ile eş zamanlı haftalık 
sisplatin uygulamasının daha uygun görülmektedir. Kümülatif doza dikkat edilmesi gerektiğini de 
vurgulamak gereklidir. 

Baş - Boyun
Kanserleri Tedavisinde

Son Bir Yıl

VM Medicalpark Mersin Hastanesi 
dronkoloji@gmail.com

Doç. Dr. Erdinç Nayır
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ESMO 2020'de gelecek için umut vaad eden, 
Xevinapant'ın faz II datası açıklandı. Xevinapant, 
apopitoz protein inhibitör antagonistidir. Doğal ve 
adaptif immünoterapiyi de aktive ettiği saptanmıştır. 
3 yıllık verisi açıklandı. Lokal ileri SCC BBK nüks riski 
yüksek hastalara bir kola Xevinapant + sisplatin + 
RT, bir diğer kola ise plasebo + sisplatin + RT 
uygulandı. Çalışmaya çoğunluğu HPV negatif, 
fazla sigara ve alkol tüketen hastaların alındığı 
dikkat çekiciydi. 3 yıllık lokal kontrol oranı, PFS ve 
OS'de Xevinapant, plasebodan anlamlı bir 
şekilde üstündü. 

Son bir yıl içerisinde nazofarenks kanserinde 
pratiğimizi etkileyen çalışmalar ASCO 2021'de 
sunuldu. Lokal ileri, nüks riski yüksek nazofarenks 
kanserinde adjuvan kapesitabin uygulaması bir 
fayda sağlar mı? Bu sorunun cevabı iki çalışma ile 
ASCO 2021'de verildi. Adjuvan kapesitabinin 
değerlendirildiği bir çalışmada hastalara 2-3 kür 
sisplatin bazlı indüksiyon kemoterapisi ile birlikte 
sisplatin + RT uygulandı. Sonrasında bir kola 
metronomik kapesitabin (650 mg/m2 BID, 1 yıl), 
diğer kol klinik gözleme alındı. Çalışmaya alınan 
hastaların ortalama %80'inde N2-3 hastalık 
mevcuttu. %77'si indüksiyon kemoterapisi almıştı. 
Metronomik kapesitabin kolunda 3 yıllık hastalıksız 
sağ kalım (%85.3'e %75.7), genel sağ kalım 
(%99.3'e %88.6) daha üstündü. ASCO 2021'de 
yine lokal ileri nazofarenks karsinomunda adjuvan 
kapesitabinin etkinliğini değerlendiren bir çalışma 
daha sunuldu. Bu ikinci çalışmanın farkı indüksiyon 
kemoterapisinin uygulanmaması ve kapesitabinin 
1000 mg/m2 BID, 8 kür verilmesiydi. Bu çalışmada 
N2-3 hastaların oranı %68 düzeylerindeydi. 
Çalışmada bir kola sisplatin – RT + kapesitabin, 
diğer kola ise sadece sisplatin – RT uygulandı. 
Kapesitabin kolu diğer kola göre 3.yılda hastalıksız 
sağ kalımda (%87.7'ye %73.3), genel sağ kalımda 
(%92.6'ya %88.9) üstün saptandı. Bu iki çalışma 
bazı hastalarda adjuvan kapesitabinin bir tedavi 
opsiyonu olabileceğini gösterdi. Günlük pratikte 8 
kür daha uygulanabilir durmaktadır. 

Nüks riski yüksek, lokal i leri hastalığı olan 
hastalarda bazen sisplatin verememekteyiz. 
Sisplatine uygun olmayan hastalarda tedavi 
seçeneklerini değerlendirmek için ESMO 2020'de 
PembroRad çalışması yayınlandı. Bu çalışmada RT 
ile eş zamanlı bir kola setuximab, bir diğer kola 
pembrolizumab uygulandı. Primer sonlanım noktası 
15.aydaki lökorejional kontrol oranıydı.  15.aydaki 
lokal kontrol oranları açısından her iki kolda anlamlı 
bir fark saptanmadı (Cet + RT %59, Pembro + RT 
%60). Bu çalışmada pembrolizumabın, setuximaba 
göre daha iyi tedavi yararı gösterilemedi. Bu 
çalışmada PD-L1 düzeylerine bakılmaması bir 
handikap olabilir. PD-L1 düzeylerine göre farklı 
sonuçlar çıkabilirdi. Ayrıca sisplatin alamayan 
hastaların komorbiditelerinin fazla olduğu da 
unutulmamalıdır. Çalışmada bir diğer olumsuz 
olabilecek bir durumda hastalara konkomitant 3 
kür uygulanmıştır. Daha fazla sistemik tedavi 
verildiğinde belki yanıtlar değişebilirdi.

Bir önceki çalışmada idame tedavi yoktu ve bir 
indüksiyon da mevcut değildi. Sistemik tedavi kısa 
tutulmuştu. Peki daha uzun bir sistemik tedavi ile 
başarı oranları artabilir mi? ESMO 2020'de Javelin 
100 çalışması sunuldu. Nüks riski yüksek lokal ileri 
hastalığı bulunan BBK tanılı hastalar iki kola 
randomize edildi. Bir kola avelumab indüksiyonu 
sonrası avelumab + sisplatin + RT ve RT sonrası 
avelumab idamesi, bir diğer kola ise plasebo 
indüksiyonu sonrası plasebo + sisplatin + RT ve RT 
sonrası plasebo idamesi verildi. Her iki kol arasında 
yanıt oranları ve toksisite açısından bir fark 
saptanmadı. PFS ve OS açısından da bir fark 
yoktu. 
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REKÜRREN VE METASTATİK HASTALIK

Metastatik hastalıkta birinci basamak tedaviyle progrese olan hastalarda günümüzde setuksimab ile 
birlikte kemoterapi (EXTREME) tercih etmekteyiz. Acaba daha iyi bir seçeneğimiz olabilir mi? Bu 
aşamada immünoterapi bizlerin daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlayabilir mi? Bu noktada ASCO 
2020'de sunulan KEYNOTE 048 çalışması bu sorulara cevap vermektedir. Bu çalışmada birinci basamak 
tedavi sonrasında progresyon gösteren hastalar 3 kola randomize edildi. Bir kola pembrolizumab, bir 
kola pembrolizumab + kemoterapi, bir diğer kola da Setuximab + kemoterapi verildi. İlk nüksten ölene 
kadar geçen süre (PFS2) değerlendirildi. PDL1 CPS > %20 olan hasta popülasyonunda medyan PFS2, 
pembrolizumab + KT kolunda 11.3 ay iken setuximab + KT kolunda 9.7 ay saptandı. Bu çalışma karşımıza 
günlük pratiğimizi etkileyen bir sonuç çıkardı. 

ASCO 2020'de tedavi stratejimizi etkilen bir çalışma daha sunuldu. Bu çalışma, ikinci basamaktaki tedavi 
tercihimizi değerlendiren TPExtreme çalışmasıdır. Rekürren / metastatik (R/M) SCC BBK hastalar iki kola 
randomize edildi. Bir kola klasik EXTREME (sisplatin + 5FU + setuximab), diğer kola da sisplatin + 5FU + 
setuximab kombinasyonuna ek olarak dosetaksel (TPEx kolu) uygulandı. Her iki kolda da idame 
setuximab verildi. EXTREME kolunda %16, TPEx kolunda %17 hasta ikinci basamakta immünoterapi aldı. 
TPEx kolunda EXTREME koluna göre daha iyi Global Sağlık Durumu (p = 0.02), ziksel fonksiyon (p = 0.009) 
ve daha düşük iştah kaybı skorları (p = 0.041) gözlendi. Yaşam kalitesi TPex kolunda daha iyiydi. Her iki kol 
karşılaştırıldığında sağ kalım farkı izlenmedi. Özellikle birinci basamakta TPEx sonrası ikinci basamakta 
immünoterapi alan hastalarda daha az toksisite ile daha uzun sağ kalım (mOS 11.6 ay) izlendi. 

İmmünoterapi yaklaşımızda mükemmel bir 
prediktif bir belirtecimiz olmasa da tümör 
mutasyon yükü (TMB) bazı hastalarda bize yol 
göstermektedir. TMB, küçük hücreli dışı akciğer 
kanserinde sağ kalımı predikte eden bir belirteç 
olduğu gösterilmişti. R/M BBK'de ise bu durum net 
gösterilmemişti. ASCO 2020'de sunulan faz III 
EAGLE çalışması TMB'nün R/M BBK'de sağ kalımın 
bir prediktörü olup olmadığı değerlendirildi. 
Hasta lar  durva lumab + t remel imumab, 
durvalumab monoterapisi ve kemoterapi olmak 
üzere üç kola randomize edildi. TMB 16'nın 
üzerinde olan hastalarda immünoterapi ile daha 
uzun  OS  e lde  ed i ld iğ i  göz lend i .  D iğe r 
mal ign i te lerde o lduğu gib i  R/M BBK'de 
immünoterapi için TMB prediktif bir belirteç 
olduğu bu çalışma ile ortaya kondu. 

Son bir yıl içerisinde dikkat çeken bir çalışma da R/M nazofarenks karsinomu ile ilgiliydi. R/M nazofarenks 
karsinomunda 5-FU + sisplatin ile Gemsitabin + sisplatin'i kıyaslayan faz III çalışmada GP kolunda PFS 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu ([HR], 0.55; 95% CI, 0.44–0.68; P < .001). Ortalama OS ise GP kolunda 
22.1 ay, FP kolunda da 18.6 aydı. Tedaviyi bırakma oranları her iki kolda benzerdi. Bu çalışma gemsitabin 
– sisplatinin etkinliğini ortaya koyan ve günlük pratiği etkileyen bir çalışmaydı. R/M nazofarenks 
kanserinde birinci basamak tedavide gemsitabin – sisplatin kombinasyonu yerini aldı.

Peki immünoterapi ile bu sistemik tedaviyi kombine etsek, daha iyi sonuçlar elde edebilirmiyiz? İşte bu 
sorunun cevabını ASCO 2021'de sunulan bir çalışma ile öğrendik. ASCO 2021'de dikkat çeken 
çalışmalardan biri JUPITER-02 faz III çalışmasıdır. Bu çalışmada R/M nazofarenks karsinomu birinci 
basamak tedavisinde gemsitabin + sisplatin + plasebo ile gemsitabin – sisplatin – toripalimab 
kombinasyonu kıyaslandı. Toripalimab, PD-1 hedei humanize IgG4K monoklonal antikordur. Daha 
önce POLARIS-02 çalışmasıyla 2 veya daha fazla tedavi almış R/M nazofarenks karsinomu tedavisinde 
monoterapide etkinliği gösterilmişti. JUPITER-02 çalışmasında bir kola GS + toripalimab, diğer kola GS + 
plasebo verildi. Primer sonlanım noktası PFS, sekonder sonlanım noktaları ise ORR, yanıt süresi ve OS'di. 
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Çalışmanın sonucunda tor ipal imab kolu 
plaseboya göre PFS'de üstün saptandı. (HR = 0.52 
[95% CI: 0.36-0.74] p = 0.0003) Toripalimab 
kolunda PFS 11.7 ay iken plasebo kolunda 8 aydı. 
1 yıllık PFS %49'a %28 (Toripalimab üstün) idi. ORR 
ve yanıt süresi açısından da toripalimab kolu 
üstün izlendi. Toksisite açısından da her iki kol 
birbirine benzerdi. Sadece immün ilişkili toksisite 
doğal olarak toripalimab kolunda daha fazla 
saptandı .  Bu çal ı şma günlük prat iğimiz i 
etkileyebilecek bir çalışmadır. JUPITER – 02 
çalışmasına benzer bir çalışma daha ASCO 
2021'de sunuldu. Bu çalışma faz III CAPTAIN 
çalışmasıdır. R/M nazofarenks kanserli hastaların 
alındığı bu çalışmada da bir kolda GS + plasebo, 
diğer kolda ise GS ile kombine PD-1 hedei 
monoklonal antikor olan Camrelizumab yer aldı. 

Primer sonlanım noktası olan PFS'de Camrelizumab 
kolu, placeboya üstün olduğu gözlendi (10.8 aya 
6.9 ay). Tüm alt gruplarda da etkindi. ORR'da da 
Camrelizumab kolunda %88.1, placebo %80.6'dı. 
Bu iki çalışma bize göstermektedir ki, standart birinci 
basamak GS rejimine ek olarak PD1 hedei 
monoklonal antikor vermek daha iyi PFS, ORR, yanıt 
süresi sağlamaktadır. 
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İmmünoterapi, birçok kanserde olduğu gibi gastrointestinal sistem kanserlerinin tedavisinde her geçen 
gün çalışma sonuçlarıyla yerini sağlamlaştırmaktadır. Bu derlemede özofagus (Ö)/özofagogastrik 
bileşke (GÖJ)/mide (G) ve kolorektal (KRK) kanserlerde immünoterapi çalışma sonuçları eşliğinde 
güncel tedavi öneri durumu paylaşılacaktır. 

ÖZOFAGUS/ÖZOFAGOGASTRİK BİLEŞKE VE MİDE TÜMÖRLERİ

Evre II-III özofagus skuamöz/adeno ve GEJ kanserlerinde yapılmış çalışma olan CheckMate-577,  ESMO-
2020'de sunuldu ve ilk defa erken evre gastrointestinal sistem tümörde immünoterapi kılavuzlarda yer 
buldu. Çalışmada preoperatif kemoradyoterapi almış sonrasında cerrahi olmuş ve rezidü hastalık 
varlığında 1 yıla kadar adjuvan nivolumab (NiVO) kullanımı ile bu hasta grubunda iki kat Hastalıksız sağ 
kalım (HSK) avantajı sağlandığı gösterildi. Çalışmada PD-L1 ekspresyonu <1 olan hasta oranı %70 idi. Bu 
çalışma sonuçlarıyla PD-L1 ekspresyonundan bağımsız olarak adjuvan NİVO tedavide önerilmektedir (1).

ATTRACTION-3 çalışması, multisentrik, randomize, açık-etiketli, faz 3 çalışmaydı. Çalışmada ileri evre 
özofagus skuamöz alt tipinde önceki kemoterapi (KT)'lere refrakter veya intoleransı olan hastalarda 
NİVO kullanımının taksan KT' sine karşı etkinliği araştırıldı. Çalışmanın primer sonlanım noktası genel 
sağkalım (GS) idi. NİVO tüm hasta gruplarında GS'de etkinlik gösterirdi, ancak alt grup analizinde en 
büyük katkının PDL-1 ekspresyonu >%1 fazla olan alt grupta olduğu görüldü (NİVO vs. KT; mGS; 10.9 vs 8.1 
ay, Hazard ratio (HR) (%95 condence interval (CI) = 0,69 (0,51–0,94)) (2). Çalışmanın etkinlik ve güvenlik 
dataları ile FDA ve EMA unrezektabl, rekkürens ve metastatik özofagus skuamöz histolojik alt tipi 
hastalarda öncesi oroprimidin ve platin bazlı KT alan hastalarda NİVO'yu onayladı.  

Gastrointestinal Sistem Kanserleri
İmmünoterapi Yaklaşımda

Son Yenilikler

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
Tıbbi Onkoloji A.B.D.

Doç. Dr. Senem Karabulut
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ASCO-GI 2020'da ATTRACTION-2 çalışmasının 3 
yıllık sağ kalım sonuçları açıklandı. Chen ve ark. 
yaptığı Asya kökenli 49 merkezin dahil edildiği faz 
3 çalışmada, NİVO'nun plaseboya karşı etkinliğini 
araştırı lmıştı. Çalışmaya ≥2 KT rejimi almış 
unrezektabl/ i le r i  ev re/ rekkürens  G/GEJ 
adenokanserli hastalar alınmıştı ve primer 
sonlanım noktası GS idi. 3 yıllık takip sonuçlarında 
medyan GS, NİVO alan grupta 5.26 ay iken 
plasebo kolunda 4.12 aydı, HR (%95 CI)=0.62 (0,50 
- 0,75), p<0,0001). 3 yıllık GS oranları sırasıyla NİVO 
kolunda %5.6, plasebo kolunda %1.9 idi. Komplet 
veya kısmi cevap alan hastalarda GS avantajı 
NİVO kolundaydı. Stabil hastalık cevabı alan 
hastalarda da NİVO kolunda nümerik bir GS 
üstünlüğü mevcuttu. Yan etkiler ilk 3 ayda sıklıkla 
görüldü ve NİVO ile yan etki gözlenen hastalarda 
GS daha fazla bulundu. Bu çalışmayla ≥2 KT rejimi 
almış unrezektabl/ileri evre/rekürrens G/GEJ 
adenokanserli hastalarda NİVO kullanımı 3 yıllık 
sonuçlarında da GS avantajı sağladı ve güvenli 
tedavi olduğunu ispatladı (3).

KEYNOTE-061 çalışması öncesi oropirimidin ve platin bazlı KT almış PD-L1 pozitiiği olan ileri evre veya 
unrezektabl G/GEJ adenokanserlerinde pembrolizumab (PEMBRO) monoterapisini taksan bazlı KT ile 
karşılaştıran faz 3 çalışmaydı. ASCO-2020'de yan etki azlığı ve PD-L1 ekspresyonun artışı ile cevap oranı 
artışı sunmasına karşın, GS ve progresyonsuz sağkalım (PSK) açısından çalışmanın primer sonlanım 
noktası olan PD-L1 ekspresyonunu hem tümör hem de tümörle ilişkili immün hücrede değerlendiren 
kombine pozitif skor (CPS) ≥1, ≥5 ve ≥10 olarak ayrı ayrı değerlendirildiğinde PEMBRO kullanımı üstünlük 
sağlamadı ve sonuçlar 2 yıllık takip sonuçlarıylada teyid edildi (4).

KEYNOTE-062 çalışması, ASCO-2019'da sonuçlarını öğrendiğimiz faz 3 çalışmaydı. KEYNOTE-061'deki 
çalışma kollarına ek olarak PEMBRO ve KT alan üçüncü bir kol eklenmişti. PEMBRO kolu KT kolu ile 
karşılaştırıldığında; PEMBRO'nun güvenli, CPS≥1 olduğunda GS açısından etkinliğin non-inferior ve CPS 
≥10 olanlarda ise GS'de ek katkı sağladığı gözlendi. PEMBRO'nun KT eklenmesinin sadece KT alımı 
karşılaştırıldığında toksisitenin PEMBRO eklenmesiyle artmamasına rağmen CPS≥1 veya ≥10 olarak ayrı 
ayrı değerlendirildiğinde PEMBRO eklemenin GS'de ek bir katkısı görülmedi ve ılımlı bir PSK ve objektif 
cevap oranı (ORR) artışı yaptığı bulundu. Bu çalışmanın sonucunda PEMBRO kolu KT koluyla 
karşılaştırıldığında güvenli, CPS ≥1 eşit GS sağlarken CPS ≥10 olan hasta grubunda GS'e katkı sağladığı 
belirlendi (5).
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ESMO-2020 kongresinde ses getiren faz 3 
ç a l ı ş m a l a r d a n  b i r i d e  C h e c k M a t e - 6 4 9 
çalışmasıdır. NIVO' nun öncesi tedavi edilmiş ileri 
ev re  G/GEJ  kanser le r inde GS avanta j ı 
sağladığından yola çıkılarak ileri evre Ö/GEJ ve 
gastrik kanserlerinde birinci seride NİVO' nun KT' ye 
eklenmesinin katkısı araştırılmıştı. Hastaların %60 
CPS >5 ve %80 CPS≥1 pozitiiği vardı yani %80 
hasta CPS pozitif hastalığa sahipti.  Çalışmanın 
minimum takip süresi 12.1 aydı ve hastalarin 
medyan 6.8 ay NİVO alabildiği bildirildi. KT'ye 
NİVO eklemenin hem GS hem de PSK' da katkısı 
olduğu gösterildi. GS'deki artışın alt grup 
analizlerinde CPS≥5, ≥1 ve tüm alt gruplarda 
anlamlı olduğu görüldü. PSK' nın CPS ≥5 
(istatistiksel anlamlı), ≥%1 ve tüm hasta grubunda 
avantajı olduğu gösterildi. Çalışmada en büyük 
katkının GS ve PSK açısından primer sonlanım 
noktası olarak çalışma dizaynında belirlenmiş 
değer olan CPS ≥5 grupta olduğu bildirildi (6). 
ESMO-2020 sonuçları açıklanan diğer bir 
çalışmada Avrupa çalışması olan CheckMate-
649 çalışmasıyla aynı dizayna sahip 130 Asya ve 
Japon merkezin katılımıyla yapılmış Faz 3 çalışma 
olan ATTRACTION-4 çalışmasıydı. Çalışmanın 
dizaynında PD-L1 ekspresyonu <1 olan hasta 
oranı %84 idi. CPS skoru bakılmamış olmasına 
rağmen CheckMate 649' a göre daha yüksek 
oranında tümöründe PD-L1 ekspresyonu 
olmayan hasta çalışmaya alınmıştı. 

Çalışmada PSK, ORR ve durable of response 
(DOR)' da iyileşme ile sonuçlandı, ancak GS 
avantajı istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı (7). 
ESMO-2020'de CheckMate-649 benzer hasta 
grubunda yapılmış ve sunulan diğer bir çalışmada 
KEYNOTE-590 çalışmasıydı. Çalışmada metastatik 
veya unrezektabl özofagus skuamöz hücreli veya 
adenokarsinomlu ve GEJ  (Siewert 1) hastaların 
birinci seri tedavinde KT'ye PEMBRO eklenmesi 
araştırılmıştı. 

Çalışma sonuçlarında PEMBRO'ya KT eklemek GS, 
PSK ve ORR açısından etkinlik sağladı ve güvenli 
olduğunu ispatladı. Her grup hastada katkı vardı 
ancak en büyük katkı CPS ≥10 olan hastalarda 
tespit edildi (8). 

NCCN kılavuzu evre II/III özofagus adeno ve 
skuamöz alt grupta /GEJ kanserli hastalarda 
preoperatif kemoradyoterapi almış sonrasında 
cerrahi olmuş ve rezidü hastalık varlığı tespit edilen 
hastalarda CheckMate-577 verileri ışığında 
adjuvan NiVO kullanımını önermektedir (9). 

NCCN kılavuzu HER-2 overekspresyonu olmayan 
u n r e z e k t a b l  v e  i l e r i  e v r e  G / Ö / G E J 
adenokar s inomlar ında CheckMate-649  
çalışmasının primer sonlanım noktası olarak 
belirlenen CPS ≥5 olan tedavi naif hastalar için 
NİVO'nun uoroprimidin (kapesitabin veya 5-FU) 
ve oksal ip lat in baz l ı  KT '  ye ek lenmesin i 
önermektedir. İlk seride immün checkpoint 
inhibitörleri (İCİ) kullanılmadığı durumlarda 
sonraki basamakta NİVO kullanımı özofagus 
skuamöz alt tipindeki etkinliğin gösterilmiş olduğu 
ATTRACTION-3 çalışması sonuçlarına göre 
önerilmektedir (9). 

NCCN kılavuzunda HER-2 overekspresyonu olmayan 
hastalarda PEMBRO,  tüm özofagus skuamöz ve 
adeno alt grubunda ve GEJ adenokarsinomlarında 
KEYNOTE-590 çalışma verilerinde en büyük katkının 
olduğu CPS ≥10 hastalarda uoropirimidin ve platin 
bazlı (sisplatin çalışmada kullanılan platin olduğundan 
oksaliplatine göre kanıt düzeyi daha yüksek olarak) KT' 
lere eklenmesi önerilmektedir. İlk seride İCİ 
kullanılmadığı durumlarda sonraki basamakta 
PEMBRO Ö/G/GEJ adenokarsinomlarında CPS ≥1 
olanlarda 3. seriden itibaren (KEYNOTE-012 Faz 1B ve 
KEYNOTE-059 Faz 2, FDA 2017 onaylı) (10,11),  özofagus 
skuamöz alt tipte CPS ≥10 hastalara 2. seriden itibaren 
önerilmektedir  (KEYNOTE-180 Faz 2 ve KEYNOTE-181 
Faz 3, FDA 2019 onaylı) (12,13).  PEMBRO tüm üst 
gastrointestinal tümörlerde tümör agnostik tedavi 
olarak; mikrosatellit instabilitesi yüksek (MSI-H) ya da 
DNA yanlış eşleme onarım eksikliği (dMMR) varlığı ve 
tümör mutasyon yükü ≥10 mutasyon/megabaz 
durumunda önerilmektedir (9). 

KOLOREKTAL KANSER
Metastatik (m)KRK' de %3.5-6.5 oranında MSI-H ya 
da dMMR pozitiiği tespit edilmektedir ve bu grup 
hastalarda İCİ endikedir. İmmünoterapinin MSS 
hasta grubunda kullanımına ilişkin özellikle 
rechallenge grupta çalışmalar mevcuttur. Ümit 
vaat etmektedir, ancak günlük pratiği değiştirip 
kılavuzlarda yerini bulmamıştır (14).  
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Faz 2, multikohort, non-randomize çalışma olan 
CheckMate-142'de NİVO, monoterapi olarak 
kullanılmıştır. 74 hastanın 21 ay gibi uzun bir takip 
süresi sonrası sonuçlarında, uoropirimidin, 
oksaliplatin ve irinotekan ile tedaviyi takiben 
progresyon gösteren MSI-H ya da dMMR olan 
mKRK olan hastaların tedavisinde sürdürülebilir 
cevap ve hastalık kontrolü sağladığını göstererek 
bu hasta grubunda tedavi seçeneği olarak klinik 
kul lanıma girmişt i r .  Çal ışmanın diğer bi r 
kohortununda,  birinci seri MSI-H ya da dMMR 
olan mKRK hastalarında NİVO 3mg/kg 2 haftada 
1 kez kul lanımına ek olarak cytotoxic T-
lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4) karşı 
geliştirilmiş monoklonal antikor olan ipilimumab 
(İPİ)' nin 1mg/kg 6 haftada 1 kez (düşük doz) 
progresyona kadar kullanımının etkinliğini 
araştırı lmıştır. Çalışmaya katılan hastalara 
bakılacak olursa; sağ kolon tümörü %58 ve 
RAS/BRAF mutant hasta %60 idi. Hastaların ECOG 
performans skoru oranı 0-1 ve primer sonlanım 
noktası ORR idi.  Prognozu kötü ve performans 
skoru iyi hastalar çalışmaya alınmıştır.

29 aylık takip sonuçlarında güçlü ve sürdürülebilir 
klinik yardım görüldü. Tüm hasta alt gruplarında 
etkinliğin olduğu gösterildi.  Hastalarda grade 3-4 
toksisite %22 oranında görüldü. mKRK ve MSI-H ya 
da dMMR olan hastalarda birinci seri tedavi için 
PEMBRO' ya alternatif bir kombinasyon olarak 
değerlendirilmektedir (15,16,17). 

KEYNOTE-177 çalışması, mKRK hastalığının 
immünoterapi çalışmaları arasında en çok ses 
getiren çalışma olarak lanse edilmektedir. 
Çalışmada MSI-H ya da dMMR olan mKRK 
hastalarının birinci seri tedavilerinde PEMBRO 
kullanımı KT' ye kıyaslanmıştır. PEMBRO, yaşam 
kalitesinde iyileşme ve  toksisite azlığının yanı sıra 2 
kat PSK artışı sağlamıştır. Medyan progresyonsuz 
sağ kalım m(PSK)-1 PEMBRO kolunda 16.5 ay iken 
KT kolunda 8.2 ay,  HR (%95 CI) = 0.60 (0.45-0.80), 
p=0,0002 idi. 24 aylık PSK'a PEMBRO kolunda %48.3 
ve KT kolunda %18.6 idi.  ORR açısında da üstünlük 
PEMBRO kolundaydı (% 43.8 vs 33.1). Progresyon 
sonrası KT alan hastaların %36'sı PEMBRO koluna 
geçmiştir.  mPSK2 açısından değerlendirildiğinde 
klinik anlamlı iyileşmenin PEMBRO kolunda olduğu 
gösterilmiştir. mPSK2, KT kolunda medyan 23.5 ay 
iken PEMBRO ko lunda medyan değere 
ulaşmamıştır. KEYNOTE-177 çalışma sonuçlarıyla 
mKRK ve MSI-H ya da dMMR olan hastalarının 
birinci basamak tedavisinde PEMBRO kullanımı 
önerilmektedir (18). 

NCCN kılavuzu, MSI-H ve dMMR olan mKRK'da 
tercih edilen tedavi rejimi olarak PEMBRO'yu 
önermektedir. Diğer tedavi opsiyonu NİVO ± İPİ' 
dir. Aynı grup hastada yoğun tedavi alınamıyorsa 
PEMBRO veya NİVO önerilmektedir (19).
Sonuç, erken evre Ö/GEJ kanserli hastalarda 
preoperatif kemoradyoterapi ve cerrahi olunmuş 
ve rezidü hastalık varlığı durumunda adjuvan 
NiVO kullanımı günlük pratiğe girmiştir. HER-2 
negatif üst gastrointestinal sistem tümörlerinde 
bugün KT' ye İCİ eklenmesi önerilmektedir ve ilk 
seride İCİ kul lanı lmadıysa sonrasında İCİ 
önerilmektedir. PEMBRO, üst gastrointestinal 
tümörlerde tümör agnostik tedavi olarak 
önerilmektedir. MSI-H ve dMMR olan mKRK 
hastalarında ilk seri tedavi olarak PEMBRO 
(tercihen) veya NİVO ± İPİ önerilmektedir. 
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KHDAK Driver Mutasyonların
Bugünü ve Yarını

Dünyada en sık görülen akciğer kanseri, kanserden ölümlerin de en başlıca nedeni olarak, mortalite 
anlamında da otoritesini korumaya devam ediyor. Bu hastalık için çare arayışları 1978 yılında tedavi 
FDA'nın metastatik akciğer kanseri tedavisinde sisplatini onaylamasıyla başlayarak, bireyselleştirilmiş 
tedavi yönünde başarıyla ilerlemektedir.

2004 yılında sensitizedici EGFR mutasyonun keş akciğer adenokanser tedavisinin dönüm noktası oldu 
diyebiliriz. Kombine platin bazlı kemoterapilerle 10-12 ay arası seyreden medyan genel sağkalımların, 
Erlotinib ve Getinib ile ortalama 24 aylara çıkması 2009 yılında Getinib ve 2011 yılından Erlotinib'in EGFR 
mutasyonu olan hastaların ilk sıra tedavisinde onaylanmasıyla sonuçlandı. Bu grubun ikinci jenerasyon 
ajanlarından olan Afatinib ile bu sağkalım daha fazla yan etki ile de olsa 27.9  aylara, Dacomitinib ile 34 
aylara kadar çıkmıştır.

Her tedavi modalitesi beraberinde ''direnç'' kavramını getiriyor ki, bu anti-EGFR ajanlar için de geçerli 
oldu. Bu direnç yolaklarından en sık görülenin T790M mutasyonu olduğunun bilinmesiyle başlayan 
çalışmalar sonucu 2015 yılında Osimertinib bu maksatla tedavide onaylandı. Yalnız bununla da 
kalınmadı ve Osimertinib birinci sıra tedavi için denendi. FLAURA çalışmasıyla genel sağ kalımın 38.6 ay 
olarak gösterilmesi hem başarı, hem de umutu beraberinde getirdi.

EGFR mutasyonu Asya populasyonunda %50 görülse de tüm dünya verileri %15-%25 arası rakamlarda 
görüldüğünü bildirmektedir. Bu nedenle yerde kalan %70'lik bir kısımda görülebilecek mutasyonlar 
açısından da önemli gelişmeler yine son 10 yılda yaşandı.

KHDAK hastalarda %3-5 oranında ALK mutasyonu görülmektedir. ALK inhibitörleri sınıfının ilk üyesi olan 
Crizotinib, ALEX çalışmasında Alectinib'in 10.4  aya karşı 25.7 ay  progresyonsuz sağ kalım sağlaması ile ALK 
inhibitörü olarak tercihi Alektinib'e bıraktı. Yine biraz daha az oranda görülen ROS1 rearanjmanı olan 
hastalar için ister progresyonsuz sağ kalımı 19.2 ay, genel sağ kalımı 51.4 aylara çıkarmış Crizotinib, isterse de 
HR 0.49 ile Crizotinib'e üstünlüğü gösterilmiş olan Brigatinib tercih edilebilir. 
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NTRK füzyon inhibitölerinin üyesi olan Entrektinib ve yine ROS1 inhibitörü Ceritinib de tercih edilen 
medikasyonlar içindedir. Yine de her iki mutasyonuna karşı geliştirilmiş bu hedefe yönelik ajanlara karşı 
sonunda bir direnç gelişmektedir. Lorlatinib de ALK/ROS1 inhibitölerine karşı direnç gelişen hastalarda 
%50 - %65  görülen intrakraniyel ve %35-%45 oranında  genel yanıt ile başarılı bir tedavi ajanı oldu ki, artık 
ülkemizde de geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Görülen mutasyonlardan bir diğeri de %2 oranında rastlanılan BRAF V600E mutasyonudur. Diğerlerinden 
farklı olarak sigara içen grupta görülen bu mutasyon saptandığı zaman ilk hat tedavi olarak 
Dabrafenib/Trametinib tedavisi önerilmektedir.
 
Son birkaç yıldır tanı ve tedavi kılavuzlarına da giren NTRK inhibitörleri onkojenik TRK füzyonu görülen 
akciğer kanserinde birinci sıra tedavi tercihidir. Daha önce bahsetdiğimiz tedavilere göre daha yenileri 
ise MET exon 14 mutasyonu ve RET rearanjmanına yönelik olan ajanlardır. Capmatinib, Geometry 
çalışmasında MET exon 14 mutasyonu olan akciğer kanserinde  9.13 ay progresyonsuz sağ kalım 
göstererek kılavuzlarda bu mutasyonu taşıyan KHDAK tedavinde birinci sıra tercihi olarak yer aldı. MET 
mutasyonuna karşı Crizotinib'in de etkinliğinin unutulmaması gerekir ki, özellikle ülkemizde Capmatinib'e 
ulaşamadığımız durumlarda tercih edebiliriz. RET yeniden düzenlenmesi olan tümörlerde 
Selpercatinib'in %80, Pralsetinib'in %66 yanıt oranı ile tedavi ekninliği faz II çalışmalarda gösterildi. Bu 
mutasyon için de daha az yanıt oranı (%28) ile cabozantinib ve vandetanib de tercih edilmektedir.

Son 1 yıla kadar sadece anti-EGFR tedavisine yanıtsızlık  açısından prediktif ve sağ kalımı kötü etkileyen 
prognostik bir belirteç olarak bilinen KRAS mutasyonuna karşı da artık ümit verici ajanlar yoldadır. %25 gibi 
büyük oranda görülen KRAS mutasyonu için sınıfının birincisi, son derece seçici, geri döndürülemez bir KRAS 
G12C inhibitörü olan Sotorasib için FDA'nın öncelikli incelenme kararı, faz II, açık etiketli çok merkezli 
çalışma olan CodeBreaK 100 sırasında görülen anlamlı yanıt oranlarına dayanmaktadır. Adagarsib ise bu 
grubun daha seçici ve daha güçlü olarak tasarlanmış ve bu yıl FDA onayı alması beklenen ilacıdır.

Skuamöz hücreli akciğer kanserinde bu mutasyonların çok nadiren görülmektedir ve bu akciğer kanseri 
tipinde immünoterapi dışında herhangi etkili hedeeyici ilacın olmadığı düşünülmekteydi. Ancak yeni 
bilgiler eşliğinde FGFR1 amplikasyonunun skuamöz hücreli kanserde kötü prognozla ilişkili olduğu ve 
prevalansının %9.7-%21.1 arasında olduğu bilinmektedir. Klinik çalışmalarda BGJ398, AZD4547 ve PD173074 
kod isimli FGFR1-3 inhibitöleri ümit verici sonuçlara ulaşmıştır. 

Skuamöz hücreli akciğer kanserinde MYC alterasyonları da %20 oranında görülüyor. Bu yolağın inhibisyonu 
için yapılan, faz I çalışmalarda platin refrakter hastalarda Aurorakinaz A inhibitörü Alisertib %21 yanıt oranı 
göstermiş olup, faz II çalışması devam etmektedir.

Bahsetdiğimiz bu mutasyonlar dışında da TP53 reaktivasyonu için ATM ve MET kinaz inhibitörleri kullanımı, 
epigenetik mutasyonların olduğu kanıtlanmış akciğer kanserinde BET bromodomain inhibitörleri kullanımı 
gibi bir çok çalışmalarda faz I düzeyinde devam etmektedir. Bütün bu bilgilerden sonra akciğer kanseri 
tedavisinde ''Güneşi Günler Göreceğiz'' diyebiliriz.
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Tablo 1: Mutasyonlar ve onaylı tedaviler
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Tablo 2. Araştırmaları devam eden tedaviler
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Acıbadem Maslak Hastanesi 

Uzm. Dr. Atakan Demir

Prostat kanseri (PCa) erkeklerde en sık görülen ikinci kanserdir. 1995 yılında, Ralph Weichselbaum ve 
Samuel Hellman, oligometastazları (OM) bölgesel ve sistemik metastaz biyolojisinden özellikler taşıyan ve 
hedefe yönelik bölgesel tedaviye uygun, ayrı bir kanser olarak tanımladılar. Biriken kanıtlar metastatik 
hastalığın; klinik olarak lezyonların numaralandırılmasıyla temsil edilen bir metastatik eğilim spektrumu 
olarak daha iyi tanımlandığını ve spektrum hipotezinden de OM krinin doğduğunu göstermektedir. Tüm 
tanımlamaların birleştiği nokta ise OM PCa'i zayıatılmış bir metastatik fenotip veya agresif olmayan sınırlı bir 
metastatik kapasiteye sahip bir olgu olduğudur. Literatürde aynı zamanda oligometastaz, tümörün teşhisi 
sırasında eş zamanlı veya metakron olarak da çıkan metastaz odakları olarak tanımlanır.

Çalışmalarda tümörün ilk teşhisi ile OM lerin saptanması arasında zamansal birlik yoktur ve 
çoğunluğunda birincil tanı ile metastaz intervali genellikle 6 aydan azdır. Metastazın ortaya çıkma süresi 
hastalığın agresiiği hakkında da bize çok önemli bilgiler sağlar. Lépinoy ve ark. primer ve OM'ler 
arasında 5 yıldan daha uzun süre olması analizlerde daha iyi bir prognoz verdiğini, benzer şekilde Ong 
ve ark. daha uzun süre ile daha iyi ilerlemesiz sağ kalım sonuçları bildirdiler. Kalinauskaite ve ark. ise, ilk 
metastaza kadar geçen süre 36 aydan daha uzun olan hastalarda daha iyi sağ kalım olduğunu 
gösterdiler. C. Reverberi ise çalışmasının sonuç kısmını de novo OM PCa'i, daha iyi prognoza sahip ve 
daha agresif tedaviden fayda görebilecek metastatik hastalık olduğunu belirtmiştir. Bu verilerin çoğu, 
küçük örneklem büyüklüğüne ve geniş bir “oligometastatik hastalık” tanımına sahip retrospektif 
çalışmalardan geldiğini de unutmamak gerekmektedir. Diğer yandan tedaviden sonra bazı metastatik 
lezyonlar aktif kaldığında ortaya çıkan indüklenmiş metastazlar, gerçek oligometastazlardan daha 
agresif bir metastatik potansiyele sahip görünmektedir.

Tüm bu farklılıklar, farklı biyolojik alt türleri ve farklı görüntüleme yöntemlerinin kullanımından 
kaynaklanmaktadır. Paul Rogowski,  görece yüksek duyarlılığı ve özgüllüğü ile (diğer görüntüleme 
yaklaşımlarına kıyasla), PSMA PET/CT'nin OM tanımlanması ve evrelemesi için giderek daha fazla 
kullanıldığını belirtti.

Oligometastatik
Prostat Kanserine Yaklaşım
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Bugüne kadar oligometastatik hastalık için PSMA 
PET/CT kullanılarak daha iyi bir klinik sonuç ortaya 
koyan randomize veri olmamasına rağmen, 
çalışmalarda tekrarlayan hastalığın doğru bir şekilde 
lokalizasyonu kritiktir ve en iyi PSMA PET ile tutarlı 
sonuçlar alındığı da görülmektedir. Standart bakım 
görüntülemesiyle karşılaştırıldığında PSMA PET, düşük 
prostat spesik  antijen (PSA) düzeylerinde bölgesel 
veya lenf nodu nükslerini göstermede yüksek bir 
duyarlılığa ve özgüllüğe sahiptir. Bu, Mazzola ve 
meslektaşlarının çok merkezli retrospektif kohort 
çalışması ile desteklenmektedir; bu çalışmada, OM 
kastrasyona duyarlı PCa için PSMA-PET kılavuzluğunda 
Stereotactic ABlative Radiotherapy (SABR) 18F-kolin-
PET kohortuna kıyasla daha yüksek Androjen 
Deprivasyon Tedavisi (ADT)'siz takip edilen hasta 
oranına ulaşılmasına katkısı oldu. 

Ralph Weichselbaum ve Samuel Hellman, 
oligorekürrensleri metastaza yönelik tedavi (MYT) 
ile ortadan kaldırmanın ek metastatik yayılmayı 
önleyebileceğini varsaydılar ve OM hastalıkta 
bölgesel tedavilerden faydalanmanın kanıtlarının 
artmasıyla birlikte, radyoterapinin OM PCa'i 
paradigmasına dahil edilmesi  birçok araştırmacı 
tarafından da test edildi. ORIOLE faz 2 randomize 
klinik çalışmasında OM PCa'li hastalar arasında, 
SABR ile tedavi edilenlerin gözlem koluna göre 
hastalık progresyonuna sahip olma olasılığının 
daha düşük olduğunu gösterdi. Gomez ve 
ark.,lokal konsolidatif tedavi (LKT) ile veya LKT 'siz 
standart sistemik tedavi almak üzere 49 hastayı 
randomize ettiler, ilerlemesiz sağ kalım, LKT kolu 
için 11 ay iken kontrol kolunda 3.9 aydı (hazard 
ratio) HR 0.35; p = 0,005. Jereczek-Fossa ve ark., 
SABR ile 94 nodal OM hastalığı tedavi ettiler. 

Eş zamanlı ADT alan hastalarda, 2 yıllık ilerlemesiz 
sağ kalım oranları % 49.4 ve tek başına SABR ile 
tedavi edilen hastalarda ilerlemesiz sağkalım % 
22.6 idi. Genel sağkalım (GS) açısından çalışmalara 
bakıldığında, Franzese ve ark., GS için olası 
prognostik faktörler olarak nodal tutulum ve 
kastrasyona duyarlılığı tespit ettiler. Nodal tutulumu 
olan hastalarda ise (3 yıllık )GS'nin %50'den daha 
yüksek olduğunu bulmuşlardır. Ost ve ark., SABR ile 
tedavi edilen kemik, lenf düğümü veya viseral 
organlarda OM hastalığı olan 119 hastayı 
retrospektif olarak incelediler, medyan takip 36 
aydı, 3 ve 5 yıllık bölgesel nükssüz sağ kalım % 93 ve 
% 92 idi, 3 ve 5 yıllık uzak relapssız aralık oranları 
sırasıyla % 31 ve % 15 idi. SABR-COMET çalışması da 
OM PCa'inde standart bakım olan sistemik 
tedavisine ek olarak radyoterapi kullanıldığında 
OM'li hastalarda GS yararı bildirilmiştir. 

Oligoprogresif metastatik bölgelerin sistemik 
tedaviye dirençli klonları temsil ettiği dikkate 
alındığında, hedefe yönelik radyoterapi bu 
tedaviye dirençli klonların azaltılmasında etkili 
olabilir ve sonraki sistemik tedavilerin etkinliğini 
geliştirmeye katkıda bulunabilir. Paul Rogowski ve 
ark.,yaptığı analizde bölgesel MYT'nin hastalığın 
ilerlemesini durdurabileceğini, sistemik tedavilere 
olan ihtiyacı geciktirebileceğini ve saptanabilir 
metastazların tam konsolidasyonunun sağlanmasıyla 
ilerlemesiz sağkalımı (radyolojik veya biyokimyasal) 
uzatabileceğini söylediler. Gomez ve ark., göre ise, 
standart sistemik tedaviye LKT eklemenin mantığı, 
tümör yükünün azaltılmasının sistemik tedavinin 
etkinliğini artırabileceği ve mikro metastatik hastalık 
riskini en aza indirebileceğidir. 

Singh ve arkadaşları ise metastaz sayısının 
sağkalıma etkisini araştırdılar. 5 metastazı olan 
erkeklerin, metastazı olmayanlarla benzer 
sağkalıma sahip olduğunu ve 5'ten fazla lezyonu 
olan hastalara kıyasla anlamlı derecede daha iyi 
sağ kalıma sahip olduklarını buldular (p = 0.02). 
STAMPEDE ve HORRAD verilerinin STOPCAP meta-
analizinde ise, dörde kadar kemik metastazı olan 
erkekler arasında 3 yıllık GS oranında %7'lik bir 
iyileşme tespit edildi. 
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Yukarıdaki tüm veriler ışığında, doğru hasta 
seçmenin önemi aşikardır. Bunun yanı sıra 
metastazın yeri de hem prognostik hem de tedavi 
yaklaşımı açısından önemlidir. Bununla ilgili 
literatürde dikkate değer yorumlar vardır. Örneğin; 
Soldatov ve ark., yaptıkları çalışmada MYT ile tedavi 
edilen bir kemiğin tedavisi sırasında birçok subklinik 
kemik metastazı da olduğunu gelişmiş görüntüleme 
yöntemi ile gösterdiler. Bu tespit ADT ve/veya 
Radium-223 ile mikrometastatik kemik hastalığının 
agresif yönetimi için hedef tespiti sağlamaktadır; bu 
durum SABR'ye karşı Radium-223/SABR (RAVENS) 
araştırmasının hede olmasını sağlamaktadır 
(NCT04037358). Soldatov ve ark., ayrıca MYT sonrası 
nükslerin %17'sinin pelvik lenf düğümlerde olduğunu 
da bulmuşlardır. Pelvik rekürrensler için en iyi yönetim 
yaklaşımı şu anda PEACE V: A Randomized Phase II 
Trial for the Salvage Treatment of OligoRecurrent 
Nodal Prostate Cancer Metastases (STORM) 
randomize çalışmasında incelenmektedir.  
Retrospektif verilerle bölgesel nüks ve pelvik nodal 
rekürrensi olan hastaların iskelet veya viseral 
metastazları olan hastalara göre daha olumlu bir 
prognoza sahip oldukları bilinmektedir. Bu nedenle, 
Schmidt-Hegemann ve ark. ,  retrospekt i f 
çalışmasında özellikle radikal prostatektomi sonrası 
OM hastalığı olan pelvik nodların bölgesel rekürrensi 
ile paraaortik lenf nodunun ve kemik viseral MYT'yi 
karşılaştırmayı amaçladılar. Nüks hastalık prostatik 
fossa dışında tekrar ortaya çıktığında biyokimyasal 
kontrolde bir azalma gözlendi. Biyokimyasal kontrol, 
pelvik, paraaortik lenf nodu veya uzak kemik / iç 
organ metastazı olan hastalarda %70,%48 ve %54'e 
kıyasla prostatik fossa ile sınırlı lokal rekürrensi olan 
hastalarda %80'dir. Biyokimyasal kontroldeki bu 
azalma, öncelikle uzak lenf nodu veya kemik / viseral 
metastazı olan hastalarda polimetastatik hastalığa 
ilerleme ile açıklanmaktadır. Buna karşın Kneebone 
ve ark., küçük örneklemle yaptıkları çalışmada ise 
OM PCa'yı (bir veya en fazla üç metastaz) SABR ile 
tedavi etmenin sonrası biyokimyasal rekürrensin 
bölgeden bağımsız olduğunu  (kemik ve lenf 
düğümü metastazları) belirtmişlerdir. Çalışmaların 
ortak noktası ise; yazarlardan birinin sonuç kısmında 
belirttiği gibi, hastalık prostatik fossa dışında tekrar 
ortaya çıktığında biyokimyasal kontrolde bir azalma 
gözlendiğini göstemiştir.

Bir başka bakış açısı ise radyoterapiyi verme 
zamanı üzerine yapılan bir çalışmada sistemik 
tedaviden önce SABR uygulanan OM hastaları, 
sistemik tedaviyle progrese olan hastalara SABR 
verilmesine göre anlamlı bir medyan ilerlemesiz 
sağ kalım avantajına sahipti (9.7'ye karşı 3.5 ay, 
p = 0.01), tümör hız oranının daha düşük ve 
toplam  tedavi  hacminin  daha  büyük  olduğu   

kemoterapiden sonra gecikmiş SABR'ye göre, 
yüksek büyüme hızında, düşük tümör yükünün 
tedavi edilmesinde daha fazla avantaj olduğunu 
tespit etmişlerdi. 

Son zamanlarda, ADT'siz sağkalım, oligometastatik 
PCa'lı hastalarda yeni bir son nokta olarak tanıtıldı ve 
şimdiye kadar bunun nihayetinde genel bir sağ kalım 
faydasına dönüşüp dönüşmediği açık olmasa da, 
uzun süreli ADT'siz sağ kalım bir antite olarak 
bildirilmektedir. Bir randomize Faz II çalışma olan 
STOMP çalışması, MYT'nin genel sağkalımı nasıl 
etkileyebileceği ve ADT'siz sağ kalım sorusunu 
gündeme getirdi. Radikal prostatektomi ve/veya 
radyoterapiden sonra biyokimyasal nüksü olan 
erkekler için ortak tedavi standardı hemen veya 
gecikmeli ADT'dir.  Retrospektif veriler, OM hastalıkta 
bölgesel kanser odağına MYT yapılması, hem 
hastalığın ilerlemesini hem de ADT'nin başlamasını 
geciktirebileceği görüşünü desteklemiştir. MYT ya 
SABR ya da metastazektomiydi. STOMP çalışmasında 
ise birincil hedef nokta, ADT'nin başlatılmasına kadar 
geçen süredir (ADTFS), ikincil hedef nokta ise 
kastrasyon direncine kadar geçen süredir. Dr. Ost, 
0.57'lik bir HR ile takip altındaki hastalarda %8 ve MYT 
grubu için %34'lük ADT'siz sağ kalımı ortaya koyan 
güncellenmiş 5. yıl verilerini ASCO GU 2020'de sundu. 
Bu çalışmalarında nodal ve nodal olmayan 
metastazlara göre stratiye edilen gruplar arasında 
da hiçbir farklılık görülmedi, ikincil hedef nokta olan 
Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri (KDPK) sağkalım 
ise 5. yılda, gözlem kolunda %53 ve MYT alanlarda 
%76 idi (HR 0.62). Decaestecker K. ve ark., ise lenf 
düğümleri, kemik ve iç organları içeren metakron 
OM hastalığı olan 50 hastayı SABR ile tedavi ettiler, 
hastaların 3'ten fazla senkron metastazı varsa ADT 
başlatıldı. 24 aylık medyan takip süresiyle, bölgesel 
kontrol oranı % 100 ve medyan ADT'siz sağkalım 25 
aydı. Berkovic P. ve ark., SABR ile tedavi edilen 3 
senkronize metastazı (kemik ve/veya lenf düğümleri) 
olan 24 hastayı inceledi, medyan ADT'siz sağkalım 38 
aydı, 2 yıllık bölgesel kontrol ve klinik ilerlemesiz 
sağkalım sırasıyla % 100 ve % 42 idi. Genel olarak az 
sayıda hasta ile yapılan iki prospektif çalışmadan bir 
diğeri olan Faz 1 POPSTAR çalışmasında da, OM 
PCa'da SABR 'nin bir yararı olduğunu göstermiş, 
SABR, dahil edilen 33 hastada % 93'lük mükemmel bir 
2 yıllık bölgesel ilerlemesiz sağkalım göstermiş ve Faz 2 
STOMP çalışmasını teyit etmiştir.  Erken ADT 
başlatmanın yararı tartışmalı bir soru olmaya devam 
etmektedir ve ilk ilerlemede sistemik tedaviye 
geçmek yerine birden çok MYT geçiren erkeklerin titiz 
bir şekilde değerlendirilmesi, SABR'nin bu hastalığın 
doğal seyri üzerindeki etkisine ışık tutabilir. 
Tekrarlanan MYT faydası da hastaya ve bireyin 
tepkisine göre değişebilir. 
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ADT'nin radyoterapi ile sinerjik etkilerini açıkça 
kul lanan ve OM hastalarda MYT i le ADT 
kombinasyonu için ilerlemesiz sağ kalımı uzattığını 
bildiren çalışmalar da vardır. Ancak şu anda, ADT'nin 
ertelenip ertelenemeyeceği veya MYT ile birlikte 
kullanılması gerekip gerekmediği ve ayrıca OM 
hastalarda MYT'ye ek olarak abirateron, 
enzalutamid veya dosetaksel gibi ajanların tedavide 
kullanılmasının gerekip gerekmediğine dair 
randomize faz 3 kanıt yoktur. 2014 yılında Yoshida ve 
ark., yaptığı retrospektif bir çalışmada KDPK'i olan 
hastalarda SABR sonrası androjen reseptör 
antagonisti ilaçların etkinliği üzerindeki etkisini 
değerlendirmeyi amaçlamışlar, tüm vücut MR 
incelemesi ile teşhis edilen oligoprogresif KDPK'ye 
progresyon bölgelerine SABR uygulanmasının PSA 
yanıtı açısından yüksek bir başarı sağladığını ve 
sistemik tedavi üzerinde de olumlu etkisi olduğunu 
göstermişlerdir.

Primer tümörün ablatif tedavisinin faydasını 
gösteren spesik prospektif randomize veri de 
mevcut değildir. Bununla birlikte, STOPCAP meta-
analizinden ve STAMPEDE çalışmasından elde 
edilen kanıtlar, sistemik tedaviye ek olarak düşük 
hacimli hastalığı olan hastalarda primer tümörün 
tedavisini desteklemektedir; STAMPEDE H kolu, M1 
hastalığında radyoterapinin primer tedaviye 
etkinliğini değerlendirdi. Bu çalışmada, standart 
sistemik tedavilere (ADT +/- kemoterapi) karşı 
standart sistemik tedavilere (ADT +/- kemoterapi) 
artı primer tümöre radyoterapiye randomize 
edildi. Düşük metastatik yükü olan 819 hasta 
(%40), yüksek metastatik yüke sahip 1.120 hasta 
(%54) ve metastatik yükü bilinmeyen 122 hastanın 
(%6) alındığı bir çalışmada, primer tümöre 
radyoterapi yapılan kolda ilerlemesiz sağ kalım 
avantajı gösterildi (HR 0.76) ancak GS'de grubun 
miks olmasından dolayı gerekli istatistiksel avantaj 
sağlanamadı.  Ancak daha spesik bir grubun 
değerlendirilmesinde düşük metastatik yükü 
olanlar arasında prostata radyoterapi alan 
hastalarda ise GS'de önemli bir iyileşme olduğu 
görüldü. (HR 0.68). Dosetaksel tedavisi ile 
kombine ADT veya dosetaksel olmadan yalnızca 
ADT ile tedavi edilen hastalar için %73'e kıyasla, 
buna ilave olarak primer tümöre radyoterapi alan 
hastalarda 3 yıllık sağ kalım oranı ise %81 idi. C. 
Reverberi ise 40.3 aylık medyan takip süresi olan 
retrospektif çalışmasında, metastazlara LKT ve 
pr imer prostata bölgesel  tedavi  ver i len 
oligometastatik hastaların medyan GS 68.8 ay ve 
2 ve 5 yıllık GS oranları sırasıyla %96.9 ve %65.4 idi.
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OM PCa çalışmalarında primer prostat cerrahisi 
yapılması ile ilgili de çalışmalar vardır. Bir 
çalışmada  en  iyi  sistemik  tedavi  ya  da  en  iyi 
sistemik tedavi artı radikal prostatektomi ile tedavi 
edilen bu hastaların retrospektif (Engel ark.) bir 
incelemesinde, cerrahi uygulanan hasta grubu 
için oldukça önemli bir fayda gösterilmiştir. Bu 
çalışmada 5 ve 10 yıllık GS oranları radikal 
prostatektomi (RP)'yi takiben sırasıyla %84 ve %64 
ve RP'siz en iyi sistemik tedaviye sahip diğer 
kohortta ise sırasıyla %60 ve %28 idi. Steuber ve 
ark., ise ameliyat geçiren hastalar için lenfojenik 
metastatik aşamadaki sağ kalım faydasını 
doğrulayabilmiştir ve bu çalışmada ilerlemesiz 
sağ kalım oranı sistemik tedavili RP'den sonra %77 
olmuştur. Ancak tek başına en iyi sistemik tedavi 
ile bu oran %61 bulunmuştur.  Bu çalışmada aynı 
eğilim kansere özgü sağkalım için de bulundu. RP 
ile %84'e karşılık tek başına en iyi sistemik tedavi ile 
%46 olarak tespit edilmiştir.

Bu çalışmaların dayanak olduğu impact of 
Radical Prostatectomy as Primary Treatment in 
Patients With Prostate Cancer With Limited Bone 
Metastases (g-RAMPP) adlı randomize çalışma ile 
sınırlı kemik metastazı olan hastalarda genişletilmiş 
lenfadenektomi ile radikal prostatektominin 
kansere özgü sağ kalım, kastrasyona direnç 
gelişme süresi, progresyon süresi ve yaşam kalitesi 
üzerine etkis ini  araşt ı rmaktadır,  sonuçlar 
açıklandığında daha net veri ler elimizde 
olacaktır. Yine bir diğer hatta ilk randomize 
çalışma Dr. Sooriakumaran tarafından sunulan 
TroMbone çalışması, senkron OM PCa'inde 
sistemik tedaviye randomizasyonun yanı sıra artı 
radikal prostatektomiye randomizasyonun 
güvenliği ve uygulanabilirliği hakkında bilgi 
vermeyi  amaçlayan bu çal ı şma devam 
etmektedir. Çalışmanın protokolü ise; <75 yaşında 
ve ECOG PS 0-1 olan senkronize OM PCa'i 
(geleneksel görüntülemede 1-3 iskelet metastazı) 
olan hastaları, standart bakıma başladıktan 
sonraki 3 ay içinde radikal prostatektomi ve 
uzatılmış pelvik lenfadenektomiye randomize 
edilmiştir. Cerrahi yapılan tüm hastaların yarısına 
yakını preoperatif dosetaksel tedavisi almış ve 
buna ek olarak tüm hastalar ADT almıştı.  Erken 
sonuçlar, kabul edilebilir peri-operatif ve kısa 
vadeli onkolojik sonuçlar ortaya koymaktadır. Ara 
sonuçlar, prosedürün güvenli ve teknik olarak 
uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Bu 
çalışmada cerrahinin tamamının robotik olarak 
yapılmış olduğunu da belirtmek isterim. 

Metastaz süreci tümör biyolojisine yönelik yeni ve 
etkin moleküler tetkiklerin ortaya çıkmasıyla ayrı 
bir boyut kazanmıştır. Bununla birlikte Paul 
Rogowski'nin bir çalışmadaki yorumu çok dikkat 
çekicidir: “Bazı durumlarda klinik oligometastaz, 
subklinik polimetastatik bir hastalık için buzdağının 
yalnızca görünen kısmıdır.” 
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Bu yorumdan hareketle OM PCa için artık en 
önemli nokta, uygun hasta seçimidir ve bu OM 
hastalığın tedavisine optimal yaklaşım için kritik 
öneme sahiptir. Hastalardaki metastazların 
biyolojik farklılıklarını araştırmak gerekir ve bunun 
için solid organ biyopsisi, likit biyopsi örnekleriyle 
ayrıntılı genomik harita çıkarmak veya ctDNA 
bakılarak yapılabilir.

CtDNA kötü prognozla ilişkili mutasyonların 
varlığının, MYT'den fayda görmeyen bir hasta alt 
kümesini belirleyebilir. Yüksek riskli mutasyonların 
olmaması ise ; potansiyel olarak MYT'den fayda 
için öngörücü bir biyobelirteç görevi görebilir. 
Hamid ve ark., mKDPK 43 erkeği dahil ettiği bir 
kohortta tümör baskılayıcı genlerin çok fazla 
mutasyona uğraması daha yüksek ilerleme riski ile 
ilişkili olduğuna dair önemli gözlemi belgelemiştir. 
Stopsack ve ark.,yakın zamanda yüksek volümlü 
mKDPK hastalığı olan bireylerin daha kısa süre 
yaşadıklarını ve NOTCH ve hücre döngüsü yolağı 
genlerinde daha yüksek mutasyon sıklığına sahip 
olma eğiliminde olduklarını gösterdi. Ek olarak, AR 
genindeki, hücre döngüsü yollarındaki ve 
TP53'teki mutasyonların, KDPK 'nin gelişimi ile ilişkili 
olduğu görülmüştür. TP53 ve DDSB yolundaki gen 
mutasyonlarının, metastatik lezyonların sayısı ile 
güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu ve WNT gelişim 
yolundaki mutasyonların, ilk metastatik rekürrens 
sırasındaki başarısızlık paternleri ile ilişkili olduğu 
ilgili görüşlerde artmaktadır.

Bu moleküler çalışmalar ve önemi gittikçe artan 
hassas görüntüleme teknikleri, Natera rmasının 
Signetera testi henüz standartlara girmemiş olsa 
bile geleceğe yönelik, görüntülemelerden daha 
erken nüksleri ve tümör yükünü bize gösterecek 
olmasını da dikkate alırsak; OM Pca'nin sayısal bir 
tanımlama üzerinden konuşmak artık yetersiz 
kalacaktır.

OM hastalığın moleküler heterojenliğinin daha iyi 
anlaşılması, gelecekteki çalışma tasarımları ve 
nihayetinde hasta tedavisinin başarısı için önemli 
o lacakt ı r .  P rognozu etk i leyen genomik 
belirleyicilerin anlaşılması, metastatik hastalığı 
olan bireyler için LKT'nin kimlerde etkili şekilde 
dahil edileceğine karar vermede yardımcı 
olabilir. Yapılan başka bir çalışmada TP53 WT 
tümörlü karşılaşılan polimetastatik kategorisindeki 
hastaların OM kategorisindekilere benzer 
radyolojik ilerlemesiz sağ kalım ve GS sahip 
olduğu, bu nedenle bu bireylerin LKT'den 
yararlanabileceği belirtilmiştir. 

Bununla birlikte, metakron mKDPK ve TP53 
mutasyonları olan erkekler için daha agresif 
fenotipler ve daha kötü prognoz göz önüne 
alındığında, bölgesel tedavilerin faydasının düşük 
olduğu ve bu hastalara daha yoğun tedavilerin 
başlanması konusunda ipucu verebilir.
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Meme Kanserinde
Adjuvan Radyoterapi

Meme kanserinde adjuvan radyoterapinin öncelikli amacı lokal bölgesel kontrolün sağlanması olmakla 
birlikte bazı durumlarda gerek metastazsız gerekse genel sağkalıma yönelik katkısı da 
belirginleşmektedir. Adjuvan radyoterapinin uygulama endikasyonları, hedef hacimleri, genel 
hatlarıyla teknikleri, sık kullanılan şemalar ve yan etkilerinden bahsetmek istiyoruz.

ENDİKASYONLARI

  1. Meme koruyucu cerrahi (MKC) sonrası invazif/in situ olup aksilla negatif/izole tümör hücreleri 
durumunda radyoterapi genellikle tüm memeye uygulanır. Meta-analiz sonuçlarına göre N0 
hastalarda MKC sonrası RT tüm nüksleri %31'den %15.6'ya ve mortaliteyi %20.5'tan %17.2'ye 
düşürmektedir. Elbette nüks riskinin daha az olduğu düşük grad, ileri yaş, küçük tümör ve hormon 
pozitiiği varlığında RT etkisi ağırlıklı olarak lokal kontrol üzerinden ilerlemekte bu da aşağıdaki soruyu 
gündeme getirmektedir(1). 

    1a. Acaba in situ meme ca olup MKC yapılmışsa RT yapılmayabilecek bir alt grup var mı?

    1a1. Cochrane meta-analizi 4 randomize çalışmada MKC'ye RT eklenip eklenmemesi değerlendirildi. 
3295 hastada RT tüm ipsilateral meme yinelemelerini (HR: 0.49) ve ipsilateral DCIS yinelemelerini 
engelledi (HR: 0.61).  Tüm alt gruplar RT'den fayda gördü ve uzun dönem toksisite ya da sağkalım farkı 
yoktu (2).

   1a2. Oncotype DCIS skoru: 12 genlik Oncotype DX DICS skoru ECOG 5194 (grad 1-3, > 3mm negatif 
sınırlı, sadece MKC, %30'u tamoksifen almış) çalışmasının tümör bloklarında bakılmış ve 10 y ipsilataral 
meme olayı, radyoterapi almayan bu grupta düşük risk (%10.6), orta risk (%26.7) ve yüksek riskte 
(%25.9) olarak belirlenmiştir (3).
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1a3. NCCN (v4.2021): DCIS'de tüm meme RT'sini 
kategori 1 olarak, sadece tümör yatağının 
ışınlandığı akselere parsiyel meme ışınlaması 
(APMI) uygulamalarını ise aşağıda APMI ASTRO 
uygunluk kriterlerini karşılaması durumunda 
kategori 2a olarak önermektedir. Şu an DCIS olup 
MKC yapılanlarda RT'siz öneriler kategori 2b 
düzeyinde (4).

1b. Acaba aksilla negatif invazif kanserli hastalarda 
tüm meme radyoterapisinin yapılmayabileceği bir 
hasta grubu var mıdır? Bu konudaki önemli 
çalışmalar: 

1b1. Bu konuda 10 yıllık sonuç veren yayınlaşmış 
çalışma CALGB 9632-SWOG > 70 yaş, T1 ve ER 
pozitif hastaları Tamoksifen ile Tamoksifen + RT 
kollarına randomize etmiş olup 10 yıllık lokal nüks 
%10-%2 RT lehine olup bölgesel, uzak ve genel 
sağkalım farkı yok (5).

1b2. San Antonio 2020'de sunulan PRIME II'nin (>65 
yaş, <3cm, grad 1-2, reseptör pozitif) 7.3 yıllık takip 
sonuçlarına göre 10 yıllık lokal nüks %9.8-%0.9 RT 
lehinedir. Bölgesel nüksler RT ile anlamlı azalırken 
genel sağ kalım, memeye özgü sağ kalım ve ölüm 
sebepleri açısından bir fark rapor edilmemiştir. (6)

1b3. NCCN (v4.2021): T1, > 70 yaş, ER + ve cN0 
olup endokrin tedavi alabilecek hastalarda 
meme RT'si yapılmayabilir (kategori 1) (4).

1c. Acaba gen ekspresyon prollerine bakılarak 
invazi f  tümörde meme radyoterapis in in 
yapılmayabileceği bir grup seçilebilir mi?
Erken evre aksilla negatif olup RT alıp almamaya 
randomize edilen yedi çalışmanın hastaları 
üzerinde Oncotype-Dx skoru 18'den küçük 1778 
hastada RT katkısının daha düşük skorla ilişkisi 
araştırılmış. 5y genel yinelemesiz sağ kalım (YSK) RT 
almayan grupta HR 2.59 (GA:1.4-4.9; p=0.003) 
olarak belirlenirken uzak ya da meme kanserine 
özgü sağ kalım farkı anlamlı bulunmamış. RT'nin 
lokal YSK'ya katkısı düşük oncotype-Dx skoru (< 11 
vs.11-18), yaşlı hastalar ve hormon pozitif 
olanlarda daha azdı (7). 

1d. N0 hastalarda mastektomi yapılması sebebi 
ile meme koruyucu tedavinin (MKT) radyoterapi 
komponentinden mahrum kalmak acaba 
sağkalımda daha kötü sonuçlara yol açabilir mi?

1d1. Popülasyon temelli bazı çalışmalar erken 
e v r e d e  m a s t e k t o m i  t e r c i h  e d i l m e s i n i n 
radyoterapiden uzaklaşılması sonucunda onkolojik 
sonuçların kötüleşebileceğine işaret ediyor:

1d1a. Hollanda popülasyon temelli çalışmasına 
37.207 hastayı dahil etmiş ve tüm grupta genel ve 
rölatif sağkalımın MKT ile mastektomiye üstün 
olduğunu ancak 10 y uzak hastalıksız sağ kalımın 
sadece T1N0 hastalarda çıkması sebebi ile farkı 
daha çok morbidite varlığına bağladılar (8)

1d1b. İsveç Kanser registrasyon çalışması ise 
48.986 kadını dahil etmiş. Klasik prognostik 
faktörlere ilave olarak, düşük ekonomik durum, 
yüksek komorbidite indeksi ve düşük eğitim 
düzeyine göre değerlendirildiğinde dahi MKT'nin 
GSK ve meme kanserine özgü sağkalım açısından 
mastektomi +/- RT kollarından anlamlı daha iyi 
olduğunu gösterdiler. Bu grup hastada MKT ve 
mastektomi konuşması yapılırken mastektominin 
MKT'ye eşit olarak kabul edilmemesi gerektiğini 
önermekteler (9).

1e. Hormonoterapi alamayacak hastalar için 
memeye RT yapmak bir seçim olabilir mi?
Bu konuda yapı lmış  bi r  mikros imülasyon 
çalışmasında NSABP B-21, CALGB 9343 ve PRIME II 
çalışmalarının hastaları Markov modellemesi ile 
değerlendirilmiş ve aromataz inhibitörlerinin (Aİ) 
karşı meme kanserini önlemede 15 fraksiyonluk tüm 
meme RT'sine üstün, uzak metastazları önlemede 
ise haf üstün olduğu belirlenmiştir. Radyoterapi ise 
tek başına ipsilateral nüksleri önlemede Aİ'ye üstün, 
bölgesel nüksleri önlemede ise haf üstün 
bulunmuştur. Amerika şartlarında radyoterapi 
daha pahalı bulunurken bu mikrosimülasyon 
çalışmasına göre 70 yaş üzeri düşük riskli hastalarda 
hormonoterapi kullanamayacak hastalarda tek 
başına meme RT'sinin onkolojik sonuçlarda sınırlı 
değişiklikler ile kabul edilebilir olduğu tespit 
edilmiştir. (10)
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1f. Aksilla negatif olup MKC yapılmış hastalarda 
lenfatik ışınlamanın yeri var mıdır?
Bu konuda EORTC 22922/10925 çalışması esas 
alınarak santral ve medyal tümörler ya da >2 cm 
olup diğer yüksek risk faktörleri (genç yaş ya da 
yaygın lenfovasküler inv) olan hastalarda N0 
olmasına rağmen bölgesel lenf nodu ışınlaması 
düşünülebilir (11). 

1g. Erken evre meme kanserinde tüm meme 
yerine sadece tümör yatağının ışınlanması 
(APMI) bir seçenek olabilir mi?
Tüm meme ışınlaması ile karşılaştırıldığında tümör 
yatağının daha geniş bir şekilde ışınlandığı 
brakiterapi (GEC-ESTRO) ve IMRT (Florance) 
yöntemleri genellikle daha küçük bölgenin 
ışınlandığı intraoperatif kilovoltaj (TARGIT) ve 
elektron (ELIOT) çalışmalarından daha kabul 
edi lebi l i r  lokal  kont ro l  oranlar ına sahip 
bulunmuştur. ASTRO uygunluk kriterleri (> 50 yaş, 
Tis/<2cm, cerrahi sınır > 2mm, duktal histoloji, LCIS 
olabilir, klinik unifokal, unisentrik, ER+, LVSI- ve pN0) 
taşıyan hastalarda tüm meme ışınlamasına tercih 
edilebilir (4, 12). NCCN sayılan kriterlere uyan 
hastalar için APMI onayını kategori 2a olarak 
verirken sadece tümör yatağı ışınlamalarında 
daha güvenilir sonuçlar veren brakiterapi 
tekniğinin günde 2 kez ışınlama ve tecrübe 
gerektirdiğini ayrıca tüm meme ışınlamasının 5 
günde bitirildiği FAST-FORWARD metodunun 
giderek popülerlik kazandığını belirtmek isteriz.

1h. AntiHer-2 tedavi ile meme lokal nüksleri 
azaldığına göre pT1N0 olan hastalarda uygun 
antiHer-2 tedavi alan hastalarda MKC sonrası 
meme RT yapılmasa olur mu?
Yeni bir retrospektif çalışma Ohio'dan geldi ve 
böyle bir grupta RT almamanın ölüm riskini 3,67 kat 
(GA: %95 2.23-6, p <0.0001) arttırdığı gösterildi (13).

2. Mastektomi sonrası Radyoterapi (PMRT) pT3-
4pN0, patolojik nod pozitif, pT1-2pN0 olup cerrahi 
sınır < 1mm yakın olan olgularda düşünülmektedir. 
Ayrıca pT1-2N0 olup cerrahi sınırları negatif olan 
santral/medyal tümör yahut pT2 olup < 10 nodun 
örneklendiği grad 3, ER negatiiği ya da 
lenfovasküler invazyon risk faktörlerinin birisinin 
varlığında PMRT düşünülebilir (4). 

2.a. Mastektomi sonrası aksilla pozitif olup RT 
yapılmayabilecek bir alt grup var mı?

2.a1. EBCTCG meta-analizinde uygun sistemik 
tedavi alan aksilla 1-3 pozitif olan 1133 hastada 
PMRT i le  loka l -bö lgese l  y ine leme (LBY) 
(2p<0.00001),  tüm yinelemeler (RR 0.67; 
2p=0.00009) ve meme kanserine bağlı mortalite 
(RR 0.78; 2p=0.01) anlamlı şekilde azalmaktadır. 
Bu meta-analizin uygun sistemik tedavi alan ve 
tek aksiller metastazı olan 318 hastalık alt grup 
analizinde PMRT ile 10 yıllık tüm nüksler %36.3'ten 
%25.3'e düşüyor (Lokal bölgesel nüksler için 
p<0.0001). PMRT gerek yinelemeleri gerekse 
meme kanseri mortalitesini 1-3 pozitif hasta 
grubunda da azaltıyor. Etkin sistemik tedaviler ile 
yineleme oranlarının azalması PMRT'nin mutlak 
kazancını azaltsa da daha etkin ve az toksik RT 
uygulamaları ile oransal kazancı artırabilir (14).  
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3. Neoadjuvan sonrası RT'nin durumu nedir?
Neoadjuvan sonrası RT kararı hala büyük ölçüde 
hastaların ilk klinik evrelemesine dayanır. Nod 
pozitif hastalarda ameliyat sonrası göğüs duvarı / 
meme ve bölgesel lenfatikleri içeren üç alanlı RT 
kullanımı iyi bilinmektedir. Klinik olarak evrelenmiş 
T3 – T4 tümörler, aksillada patolojik tam yanıt 
vermeyen hastalar ve cT2N1 veya daha kötü 
hastalığı olan daha genç hastalar (<35) 
retrospektif verilere göre RT ile tedavi edilmelidir. 
NSABP B18 ve B27 çalışmalarının analiz i , 
neoadjuvan sonrası adjuvan radyoterapi 
kararlarına yardımcı olabilecek tek prospektif veri 
set id i r .  Bu anal iz in sonuçlar ın ın modern 
çalışmalarla (yani uygun anti-Her-2 ve hormonal 
tedavi) doğrulanması gerekmesine rağmen, 
patolojik tam yanıt (pCR) (ypT0) olan seçilmiş 
hastalar (cT1–2, cN1 ve > 40yaş) , ypTis, ypN0) ve 
neoadjuvan kemoterapiden sonra üçlü olmayan 
negatif histoloji, muhtemelen PMRT'siz ve MKC 
durumunda bölgesel ışınlama olmadan takip 
edilebilir. Randomize, kontrollü çalışmaların 
sonuçları beklenmektedir (17)

4. Radyoterapi tekniği ve sık kullanılan şemalar: 
Radyoterapi hasta tarafındaki elinin başının altına 
götürüldüğü ve kafanın sağlam meme tarafına 
çevrildiği bir pozisyonda uygulanır. Genellikle 
serbest nefes alınıp verilir ancak sol meme 
ışınlamalarında hasta uyumu iyi ve merkezin alt 
yapısı uygunsa derin nefes tutma tekniği ile 
radyoterapi uygulanır (Kalp dozlarını düşürmek 
için). Tipik olarak günlük pozisyon doğrulama 
amaçlı lm çekilip çekilmemesine göre tedavi 
süresi değişebilmekle birlikte pozisyonlama 5-7 
dakika tedavi 5-6 dakika maksimum 20 dakika 
civarında sürer. Eğer derin nefes tutma tekniği 
uygulanıyorsa hasta yaklaşık 20 saniyede bir 
dinlendirildiği için süre bir miktar daha uzar. 
Genellikle tüm meme ışınlamasında 50 Gy/25fr, 
40Gy/15 fr, 26Gy/5fr/1hafta gibi dozlar uygulanır. 
Lenfatik ışınlamalarda 50Gy/25fr bazı Avrupa 
merkezlerinde 40Gy/15 fr uygulanmakta. Tümör 
yatağı boost uygulaması 10-16Gy/4-8 fr şeklinde 
uygulanabilir (özellikle genç hastalar daha çok 
yarar görüyor). APMI (Florance:30 Gy/5 fr/gün 
aşırı IMRT; ELİOT: intraoperatif elektron ile tek 
başına 21 Gy, eğer boost olacaksa 10 Gy; 
Brakiterapi-GEC-ESTRO: 32Gy/8fr/4gün; TARGIT: 
intraoperatif kilovoltaj: 20 Gy/1fr tek başına ya da 
boost olarak aynı doz).

2a2. MKC'de lenfatik RT'nin önemini araştıran MA-
20 (%9.5 N0), mastektomili hastaları da içeren 
kohortta supraklaviküler bölge ve mamaria 
interna RT'sinin önemini araştıran EORTC (Evre 1-3 
santral/iç kadran ya da aksilla pozitif dış kadran 
tümörlerini dahil eden, % 24 mastektomili, %45 N0) 
ve mastektomili hastalarda mamaria interna 
RT'sinin lenfatik ışınlamaya eklenmesinin yararını 
araştıran Fransız (patolojik nod pozitif ya da 
medyal/santral tümör olup +/- nod pozitif, %25 N0) 
çalışmalarının  meta-analizinde lenfatik RT ile 
genel sağkalım avantajı gösterilmiştir. On yıllık 
mutlak sağ kalım yararı MA-20'de %1, hastaların 
nerede ise yarısının N0 olduğu EORTC'de %1.6 ve 
Fransız çalışmasında %3.3 olarak tespit edilmiştir 
(15).

2a3. Aksilla pozitif olup PMRT uygulanmayan 
randomize SWOG s8814 hasta grubunun blokları 
retrospektif olarak Oncotype Dx 21 gen skoru ile 
LBY arasındaki bağlantı incelenmiştir. 10y 
kümülatif LBY düşük skorda %9.7 iken orta/yüksek 
skorda %16.5 bulunmuş (p=0.02). Alt grup 
analizinde 1-3 pozitif grupta PMRT yapılmadan 
LBY düşük skorda % 1.5'a %11.1 (p=0.051) olarak 
ortaya çıkmıştır. Prospektif çalışmaların gerektiği 
görülmektedir (16).
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5. Radyoterapi sistemik tedavi birlikteliğinde sık 
karşılaşılan durumlar: Neoadjuvan KT sonrası 
RT'ye başlanması için yara iyileşmesi ve en 
azından 1 ay beklenir. Herceptin +/-Pertuzumab, 
aromataz inhibitörleri ile konkomitan adjuvan RT 
konvansiyonel dozlarda güvenlidir. Tamoksifen ile 
kombinasyon modern radyoterapide sorun 
oluşturmuyor. Triple negatif olup neoadjuvana 
tam cevap olmadığından adjuvan kapesitabin 
kullanan hastalarda çalışmada RT zamanlaması 
belirtilmemekle birlikte klinik tecrübelerimiz 
haftalık kan sayımı ile aşırı artmış bir yan etki 
görülmediği yönündedir.

6.Sık yan etkiler: Meme cildinde çeşitli derecelerde 
dermatit bulguları, haf halsizlik, supraklaviküler 
bölgenin ışınlandığı olgularda haf özofajit 
(kapesitabin ile artabilir.), lenfödem (diseksiyon ile 
daha belirgin), radyoterapi sonrası uzun dönemde 
meme cildinde kalınlaşma, protez komplikasyonlarında 
haf artış gözlenebilir. 
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Özel Defne Hastanesi
Medikal Onkoloji Kliniği, Hatay

Uzm. Dr. Utku Burak Bozbulut

Zorunlu hizmetimin son 1 yılını Hatay EAH'de tamamlayan bir tıbbi onkolog olarak arafta duygular içinde 
mesleğimi icra ettim. Bir yandan kamudaki hizmeti en yüksek seviyede vermeye çalışmak, bir yandan 
savaşın acı yüzüne bizzat şahit olmak… İşte Hatay'da zorunlu hizmet bu devinim içinde yaşanıyor.

Aralık 2019'da ilk hastanede göreve başladığımda ilk alışmam gereken dilini bilmediğin insanlarla 
mücadele ile derdini onlara tercüman eşliğinde anlatabilmek oldu. Hastanın anamnezini almak ya da 
hastanın şikayetini sormak; bir aracı var arada. Ne kadar doğru çevirdi? Doğru mu sordu? Her şey 
kafanda derin ve cevapsız sorular. Zamanla tercümandan öğrendiğin üç beş kelime ile olayı çözmeye 
çalışmak ya da hastanın mimik veya anlatım tarzından şikayetini çözmek. Bir bulmacayı çözmeye 
çalışmak. 

Hatay'da Zorunlu Hizmet:
Bir İnsanlık Dramı İçinde

Onkolog Olmak
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Tercüman ile olayı çözdükten sonra kamunun 
verdiği imkanlar ile mülteci hastanın tedavisini 
planlayabilmeye sıra geliyor. Türkiye Cumhuriyeti 
devleti dünyada benzeri görülmeyen bir sosyal 
güvenlik desteği ile mülteci onkoloji hastalarının 
tedavisini kamu hastanelerinde karşılamaktadır. 
Ancak ortada savaşın getirdiği dramın izleri 
geliyor. Bir genetik mutasyon göndermek 
(hastanemizde çal ı ş ı lmıyordu çal ı ş t ığ ım 
dönemde ve şehirde genetik testler çalışan bir 
merkez olmadığından) veya bir cerrahi işlem ya 
da doku tanısı için yönlendirmek her seferinde 
başka acı ya da bürokratik sorun. Sevk çıkar 
hastanın parası olmaz. Hasta vücudunda kalan 
bir şarapnel parçası yüzünden biyopsiyi aldıramaz 
ve nice diğer problemler…

Birçok açıdan sorunları aşıp tanıyı koyduktan 
sonra  tedav iy i  p lan la r s ın  ve  te rcüman 
aktarabildiği kadarı ile tedaviyi anlatmak. 
Bundan sonra Reyhanlı'daki kamptan düzenli 
tedavi gelebilecek mi? Komplikasyon olursa acile 
nasıl gelecek? Hepsini kendiniz çözeceksiniz. 

Bu kadar sorunsal içinde gece bir anda sınırdan 
superior vena kava sendromunda bir Hodgkin 
lenfoma hastası ya da hepatik yetmezlikteki bir 
son dönem hepatosellüler kanser hastası gelir. 
Çözümsüzlük içinde anı kurtarmaya çalışmak tek 
yapılabilecek. 

Tedaviyi verebildiniz ve yanıt aldınız; ilk kontrol ve 
güzel haber… ardından hasta size sorar ''icaze 
??''. İcaze ne? Tercüman hocam ülkesine 
dönmek istiyor o'dur icaze der. Tedaviye devam 
etmesini ve tamamlamasını için diller dökersin 
ama o an savaşın ve sınırların acımasızlığını 
hissedersin. Ya 5 çocuğu sahipsiz kalmıştır, parası 
bitmiştir, eşi ya da çocuğu hava saldırısında vefat 
etmiştir. Ne diyebilirsiniz ki?

Ve o kara 27 Şubat… Sabah hastanede 
hareketlilik var; sürekli helikopterler hastanenin 
pistine iniyor; yaralılar geliyor. Sürekli hastanedeki 
bir yataklı servis sınır ötesinde yaralanan hastalar 
iç in boşalt ı l ıyor .  Tüm doktor odalar ında 
hastanede Türkiye'nin her yerinden gelen cerrah 
arkadaşlar var; bu kahraman askerlere hizmet 
için. Akşam haberlerinde hava saldırısı haberi; 
tüm gece uçak ve silah sesleri… canımız yanıyor. 
Sabah hastaneye gidiyorsun morgun önünde 
yüzlerce insan ağlıyor kimi anne kimi baba kimi 
kardeş kimi eş kimi çocuk… 34 askerimiz şehit 
olmuştur. Hastanede herkes suskun, üzüntüsü 
içinde yaşıyor. Bu acının içinde hala hizmete 
devam edebilmek. 

Bu kadar zorluk içinde her zaman kliniğimize 
destek olan Hatay İl Sağlık Müdürü ve Hatay EAH 
yönetimine teşekkürü borç bilirim. Savaşa ve 
pandemiye rağmen her zaman siz devam edin 
düzeninizi bozmayın diyerek bize destek oldular 
ve onkoloji hastalarını mağduriyetini en aza 
indirgediler. Ayrıca Adana Şehir Hastanesi Tıbbi 
Onkoloji Kliniği'ne de bize her türlü verdikleri 
destek için teşekkürü borç bilirim.

Hatay'da zorunlu hizmet bu devinim içinde 
yeşeren idealizm duygularıyla bitti. Tüm dünyanın 
gözü önünde vuku bulan bu insanlık dramının en 
kısa sürede bitmesi dileğiyle. 
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Yakup İriağaç

İnternet sayfaları son 20 yılda büyük bir evrim geçirmiş bulunmaktadır. 90'lı yılların başlarında yahoo, 
altavista, forum siteleri popülerken, günümüzde popülerlik kavramı kaybolmuş her konu üzerinde ayrı 
ayrı web siteleri bulunmaktadır.  Bu yazımızda sizlere bir Onkoloji Hekimi için faydalı olabilecek 10 web 
sitesinden ve bunların nasıl etkin olarak kullanabileceğinden bahsedeceğim.

Onkoloji Hekimleri İçin
10 Web Sitesi
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1-  www.skopus.com; Elsevier tarafından 2004 yılında başlatılan özet ve atıf veri tabanıdır. “Advanced” 
arama özelliği sayesinde özgün ve özellikli aramalar oluşturabilirsiniz. “TITLE” ile sadece makale başlığını, 
“TITLE-ABS” ile hem çalışma başlığında hem özet bölümünde, “TITLE-ABS-KEY” ile de başlık-özet-anahtar 
kelimeler içerisinde arama oluşturabilirsiniz. Sitenin sağında bütün arama komutları erişilebilir olup,ilk 
2000 arama sonucunu bilgisayarınıza Excel dosyası olarak indirebilir, atıf sayısına ve yıllara göre 
sıralayabilir ve hesabınıza bunları kolayca kayıt edebilirsiniz.  

2- www.clinicaltrials.gov; Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) 'ne bağlı NLM'e ait klinik çalışmaların kayıt 
defteri olup Mayıs 2021 itibari ile 220 ülkeden, 376,846 araştırma yer almaktadır. Protocol Registration 
and Results System (PRS) hesabı alarak klinik araştırmalarınızı kaydedebilirsiniz. Bunun yanı sıra hastalar 
için şehir ve ülkelere göre uygun klinik araştırma merkezlerine erişebilirsiniz.

3- www.cancertherapyadvisor.com; Onkoloji uzmanlarının hastaları için doğru kararları vermelerine 
yardımcı olmak için kurulmuş özel bir web sitesidir. Pratik onkoloji bilgileri ve klinik araçlardan oluşan 
kapsamlı bir bilgi tabanı hizmetini bilimsel dayanakları ile ücretsiz olarak sunmaktadır. “Regimens” 
menüsü ile kanser tedavi rejimlerini sade bir formatta sunmasının yanı sıra “Tools” menüsü ile günlük 
hayatta ihtiyaç duyduğumuz bütün hesaplama araçlarına erişebilirsiniz.

www.skopus.com1

www.clinicaltrials.gov2

www.cancertherapyadvisor.com3
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www.partnershipagainstcancer.ca4

4- www.partnershipagainstcancer.ca; Canadian Partnership Against Cancer, Kanada'da kanser 
kontrolü ile ilgili eylemi kolaylaştırmak için Kanada hükümeti tarafından nanse edilen, kâr amacı 
gütmeyen bağımsız bir kuruluştur. Birçok farklı hizmet sunan bu web sitesinde en dikkat çekici bölüm 
“tools” bölümü altında sunulan kanser kılavuzları veri tabanıdır. Dünya üzerindeki farklı organizasyonların 
yayınladıkları kılavuzlara ve kılavuzların pubmed bağlantılarına kolayca erişebilirsiniz.

5- www.oncokb.org; Hedefe yönelik kanser tedavi seçenekleri  baş döndürücü bir hızla ilerlerken, 
onkoloji hekimleri için güncel kalmak gittikçe zorlaşmaktadır. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi 
tarafından oluşturulan bu veri tabanında, henüz araştırma aşamasında olan ilaçlardan, FDA tarafından 
onaylanmış ilaçlara kadar güncel bir hedefe yönelik ilaç veri tabanı hizmeti sunmaktadır.
  

6- www.medscape.org/oncology; Medscape, doktorlar ve sağlık çalışanları için bir internet kaynağıdır. 
1995 yılından beri hizmet veren bu organizasyon, ayrıca hekimler ve sağlık çalışanları için sürekli eğitim 
vermektedir. “Continuing Medical Education (CME)” bölümü ile onkoloji alanında birçok canlı-ofine 
konferanslara erişebilirsiniz.

www.oncokb.org5

www.medscape.org6
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7- www.cancerindex.org; 1996 yılında kurulmuş olup, gönüllü / kâr amacı gütmeyen sade bir web 
sitesidir. Onkoloji alanındaki binlerce dergi, kuruluş, organizasyon kurumlarına ulaşabilmeniz için rehber 
hizmeti sunmaktadır. Sade bir tasarım olması yanında onkoloji hekimlerinin google.com üzerinden 
bulmakta zorluk çektikleri birçok siteyi, kategorize ederek sunmaktadır. 

8- www.udemy.com, ayeum.com, wordtaboo.com; Udemy, yetişkinlere ve öğrencilere yönelik 
alanında profesyonel gönüllü eğitmenler tarafından oluşturulan kursları içeren Eren Bali adında Türk bir 
girişimci tarafından kurulmuş bir online eğitim sitesidir. Bünyesinde birçok farklı dilde 245 milyondan fazla 
ücretli-ücretsiz kurs bulunmaktadır.

Ayeum ise Hiras Yazılım, Eğitim & Danışmanlık bünyesinde hizmet veren daha çok Türkiye'deki 
akademisyenlere yönelik farklı farklı Türkçe kurslar bulunmaktadır. 

Wordtaboo, 15 farklı dilde hizmet veren wordtaboo sayesinde, istediğiniz dilde kelime defteri 
oluşturabilir, farklı lmler içerisinde telaffuzlarını dinleyebilir, cümle içerisinde kullanımları ve çevirilerine 
erişebilirsiniz. “İngilizcede En Çok Kullanılan 3000 Kelime” , “2600 Akademik Kelime” gibi kütüphaneler ile 
İngilizce kelime dağarcığınızı kolay bir şekilde geliştirebilirsiniz.

www.cancerindex.org7

www.udemy.com, www.ayeum.com,
www.wordtaboo.com8
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www.scistat.com9

9- www.scistat.com; Scistat, MedCalc Software Ltd. ait online istatistik hizmeti sunan bir web sitesidir. 
Online Güç-analizi, ki-kare testi gibi temel istatistiksel hesaplamaları hızlı ve güvenilir bir şekilde 
yapabilirsiniz.

10- www.keep.google.com; Sürekli online makale okuyan onkoloji hekimlerinin, online not alma ihtiyacı 
doğmaktadır. “Google Keep” uzantısını tarayıcınıza ekledikten sonra, not almak istediğiniz paragraar 
üzerine sağ tıklayıp, not defterinize hızlı ve kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Notlarınızı keep üzerinden 
istediğiniz bilgisayardan kolayca erişebilirsiniz.

www.keep.google.com10



Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 
yayınıdır.

www.kanser.org


