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1. Ulusal Hücresel Tedavi
ve Rejeneratif T›p Kongresi

“Türkiye’de Baﬂa¤r›s› ve Migren
Epidemiyoloji Çal›ﬂmas›”

Prematüre Ejakülasyon Yaﬂam
Kalitesini Bozuyor

IGOG Toplant›lar›: Kolorektal
Kanserlerde K-ras Mutasyonu

haber
oleküler biyolojide ve genetikte yap›lan araﬂt›rmalar
kanser tedavisinde yeni
yaklaﬂ›mlar›n geliﬂtirilmesine neden
oluyor. Bugüne kadar, herkese standart olarak sunulan kanser tedavilerinde art›k “kiﬂileﬂlleﬂtirilmiﬂ tedavi
dönemi” baﬂl›yor. Bu alanda at›lan
önemli ad›mlardan biri de kolon kanserli hastalarda K-ras mutasyonu incelemesi. Henüz onkoloji dünyas›nda
yeni bir kavram olan K-ras mutasyonu ve bunun tedaviye yans›mas›, ‹stanbul'da düzenlenen IGOG (‹stanbul Gastrointestinal Onkoloji Grubu)
nun 6. ‹nteraktif Vaka sunumu toplant›s›nda ele al›nd›.
K-ras mutasyonuna ait bilgilerin
ortaya ç›kar›lmas›n›n, kanser tedavilerinin oluﬂturulmas›nda devrimsel bir
önem taﬂ›d›¤›n› söyleyen IGOG Baﬂkan› Prof. Dr. Gökhan Demir, “Bugüne kadar kanser tedavilerinde ‘konfeksiyon tedaviler’ yapard›k. Yani hastalara standart tan›larla standart tedavileri uygulard›k. Ama son y›llarda
moleküler biyolojide, genetikte meydana gelen araﬂt›rmalar bize yepyeni
ufuklar açt›. Ve bugün art›k kanser
tedavisinde ‘kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ’ kanser
tedavisi dönemi baﬂl›yor. Bu dönemi
baﬂlatan çok önemli geliﬂmelerden bir
tanesi; k-ras denilen bir molekülün
kolon kanserli hastalarda olup olmamas›na ya da bu molekülün mutasyonlu olup olmamas›na ba¤l› olarak
bir hedefli tedavinin iﬂe yaray›p yaramayaca¤›n›n öngörülmesi. Bu asl›nda bir aç›dan bak›ld›¤›nda belki mutevazi bir geliﬂme. Ama bir aç›dan
bak›ld›¤›nda kanser tedavilerinin
oluﬂturulmas› için devrimsel bir
önem taﬂ›yor. Bir mihenk taﬂ›” dedi.
K-ras mutasyonunun kolon kanserlerinin tedavisinde kullan›lan setuksimab adl› monoklonal antikor
tedavisinin hastaya fayda sa¤lay›p
sa¤lamayaca¤›n› ortaya koydu¤unu
söyleyen Prof. Dr. Demir, “E¤er tümörün genetik yap›s›nda k-ras denilen bir molekülde mutasyon yoksa,
bu hedefli tedavi çok iﬂe yar›yor. Bu
asl›nda böyle bir hedefli tedavi sürecinin kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ tedavi ile üstüste
gelmesinin ilk ve en tipik örne¤i. Bu
nedenle de son derece önemli” dedi.
K-ras mutasyonu bilgisinin dünyada yeni yeni tart›ﬂ›lmaya baﬂland›¤›n› ve bu konuda çal›ﬂmalar›n yap›lmaya baﬂland›¤›n› söyleyen Prof. Dr.
Demir, “Bu bilginin legalize olmas›
1-2 y›l asl›nda. 2008 modeli bir bilgi
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Kolon Kanserinde
Kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ Tedavi Dönemi
bu. ‹lk defa bu kadar büyük ölçekli
bir çal›ﬂma ile ve klinik cevab› belirleyici olmas› 2008 y›l›nda gösterildi ve
yay›nland›. Bugün bütün dünya, Kras mutasyonu testini standart olarak
yapma aray›ﬂ› içinde. Standart testler
geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›yor. Eminim bir
iki y›l içinde bütün dünyada standart

K-ras mutasyonuna ait
bilgilerin ortaya
ç›kar›lmas›, kiﬂisel
kanser tedavilerinin
oluﬂturulmas›nda
devrimsel bir önem taﬂ›yor.
Bu inceleme sayesinde
hedefli tedavilerin
kimlerde baﬂar›l› olaca¤›
ortaya ç›k›yor.
olarak bu test yap›lacak” dedi.
K-ras mutasyonunun günümüzde
sadece setuksimab’›n etkin olup olmayaca¤›n› ölçen bir test oldu¤unu
ancak, gelecekte EGFR’yi hedefleyen
di¤er tedavilerde de yol gösterici belirteç olaca¤›n› ifade eden Prof. Dr.
Demir, “Epidermal Growth Faktör
Reseptörü (EGFR) kanser hücrelerinde, normalden fazla çal›ﬂt›¤›n› bildi¤imiz bir sinyal ileti yolu. Ve kanser tedavisindeki en önemli hedeflerden bir
tanesi. Yani hedefli tedavilerin yönel-

di¤i önemli noktalardan bir tanesi. Kras, EGFR yolunun bir ara molekülü.
E¤er siz EGFR yolunu tutmak, çal›ﬂmas›n› de¤erlendirmek istiyorsan›z,
mutlaka K-ras bakman›z gerekiyor.
K-ras bu anlamda bir trafik ›ﬂ›¤›. Yani
K-ras molekülü bozulmadan duruyorsa, o trafik ›ﬂ›¤› yeﬂil yan›yorsa setuksimab tedavisini verebilirsiniz. Kras geni kolon kanseri tedavisinde
bugün setuksimab için kullan›l›yor
ama K-ras muhtemelen ilerde
EGFR’yi hedefleyen di¤er tedavilerde de bizim için yol gösterici belirteç olacak. Ama bugün için bildi¤imiz bilgi özellikle setuksimab tedavisinin yarar›n› öngören bir belirteç
olmas›” dedi.

Aktive Ediyor
IGOG toplant›s›nda kat›l›mc›lara K-ras mutasyonu hakk›nda bilgi
veren ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Patoloji ABD’dan
Prof. Dr. Sibel Erdamar, akci¤er kanserlerinde, baﬂ boyun kanserlerinde
ve metastatik kolorektal kanserlerin
tedavisinde antiEGRF’nin önemi giderek artt›¤›na dikkat çekerek, “Kolorektal kanserlerde son 3 sene içinde
ABD ve Avrupa’da antiEGFR monoklonal antikor dedi¤imiz özellikle
setuksimab ve panitumab adl› ajanlar
onay ald›lar. Bu ajanlar›n metastatik
kolorektal kanserlerde 3. basamak tedavi olarak oldukçada baﬂar›l› sonuç-

haber
mutasyonu testinin nas›l yap›lmas›
gerekti¤i, kimler taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤i ve hangi yöntemlerin
kullan›lmas› gerekti¤ini anlatan
Prof. Dr. Erdamar, geçti¤imiz 6 ay
içinde Amerika ve Avrupa’dan ç›kan
guideline niteli¤indeki iki büyük yay›n›n K-ras mutasyonu testinin kurallar›n› ortaya koydu¤unu söyledi. Bu yay›nlardan birinin AvruMetastatik
pa’daki patoloji dernekolon kanserli
¤inin gastrointestinal
çal›ﬂma grubunun ve
hastalarda K-ras
moleküler patoloji çal›ﬂmutasyonu
ma grubunun birlikte
bulunmamas›
yapm›ﬂ oldu¤u bir yay›n
oldu¤unu ifade eden
hedefli bir kanser
Prof. Dr. Erdamar, “Bu
tedavisi olan
yay›n bir algoritm verisetuksimab
yor ve K-ras mutasyonu
tedavisinin son
incelemesinin mutlaka
patolog taraf›ndan yaderece baﬂar›l›
p›lmas› gerekti¤ini dikte
olaca¤›n›
Prof. Dr.
ediyor. Bu incelemede
gösteriyor.
Gökhan
ilgili tümörlü k›s›m, tüDemir
mörün nerede oldu¤u
önemli. Çünkü burada
hastalarda anti-EGFR
invazyon gösteren tümör bölgesinin
tedavisi baﬂar›l› sonuç vermiyor. Buçal›ﬂ›lmas›, oradan
nun nedeni de, EGFR’nin hücreye
DNA ektrasyonunun
büyüme proliferasyon sinyali göndeyap›lmas› çok önemli.
ren, apopitozu bozan ve hücrenin
Daha sonra hangi
canl›l›¤›n› sürdürmesini sa¤layan çok
yöntemler seçilmesi
önemli bir molekül olmas›. ‹ﬂte bu
gerekti¤inin alt› çiziyüzden anti-EGFR tedavisi yap›l›yor.
liyor. Bu konuda çok
Ancak EGFR’nin aktivasyonu nedeyöntem var ve dünyaniyle mokelüler boyutta bir tak›m yo- da yöntemler konulaklar devreye giriyor... Bunlardan bir
sunda bir fikir birli¤i
tanesi ras yolu. E¤er hastada K-ras
yok. HER2’da stanmutasyonu varsa, bu mutasyon aktive dardizasyon olana kaedici bir mutasyon ﬂeklindedir. Siz
dar 5 y›l geçti. K-ras
yukar›dan EGFR’yi inhibe etseniz bi- mutasyonunda da
le alt taraftan o hastada K-ras mutas- bunu yaﬂayaca¤›z. ﬁu
yonu varsa, hücreye yine poliferasyon
anda ön plana ç›kan
Prof. Dr.
sinyali gitmeye devam ediyor. Bu kibaz› yöntemler var.
Sibel
ﬂilerde, anti-EGFR tedavi vermenin
Bu yöntemlerden bir
Erdamar
bir anlam› yoktur” dedi. Prof. Dr.
tanesi de Cerrahpaﬂa
Erdamar konuﬂmas›nda bu bilginin
T›p Fakültesi Patoloji
hedefe yönelik tedavide do¤ru hastaABD’da kuruldu. Biz ﬂu anda aletin
n›n seçimini, mümkün k›ld›¤›n› da
optimizasyonu aﬂamas›nday›z ama
belirtti. Bu do¤ru hasta seçimini de
yak›n zamanda hem araﬂt›rmalar›biz individualize terapi ya da bireysel- m›zda hem de rutin incelemelerileﬂtirilmiﬂ tedavi olarak belirliyoruz.
mizde kullanaca¤›m›z› umuyoruz. O
Burada da meme kanserindeki HER
zaman Türk popülasyonundaki ken2 pozitifli¤i gibi bir durum var. Nas›l
di verilerimizle de ilgili daha sa¤lam
ki HER2 pozitif olan hastalara ilgili
sonuçlar› verece¤iz. Bu konuda ‹silac› veriyorsunuz daha etkili oluyor.
tanbul’daki üniversiteler aras›ndaki
Burada da benzer ﬂekilde, K-ras gen
tek merkez bizim merkezimiz. Ankara’da da Ankara TF bunu üstlende¤iﬂikli¤i yoksa setuksimab tedavisi
miﬂ durumda. Onlar da henüz stanverilmesi gerekiyor” diye konuﬂtu.
dardizasyon aﬂamas›ndalar. Farkl›
‹GOG’daki konuﬂmas›nda K-ras
lar› var. Ancak 1. basamak tedavide
bak›ld› ki, baz› metastatik kolorektal
kanser hastalar› bu tedaviden son derece fayda görüyorken, baz› hasta
gruplar› hiç yan›t vermiyor. Bu hastalar incelendi¤inde, bu hastalarda Kras mutasyonu oldu¤u ortaya ç›kt›.
Gerçekten de K-ras mutasyonu olan

yöntemler var. Hangi yöntemi kullan›rsan›z kullan›n standart olman›z
ve akredite olman›z çok önemli. Avrupada bu konuda bir akreditasyon
merkezi var. Bu iﬂe soyunan her
merkezin buraya akredite olmas› gerekiyor. Her sene de kolibrasyon yaparak onaylatmas› gerekiyor. bu son
derece önemli. Özellikle de K-ras
mutasyonunda HER2 dan farkl› olarak bir ﬂey negatifse veriyorsunuz,
pozitifse vermiyorsunuz. Bu yüzden
yanl›ﬂ negatiflik çok önemli. Belki
de o kiﬂide mutasyon var ama siz
yeterli tümörü kullanmayarak, do¤ru dokuyu kullanmayarak ya da yeterli miktarda DNA elde etmeyerek
teknik anlamda olaya s›f›r olarak
baﬂlam›ﬂ olabilirsiniz. Her iki algoritmle de¤erlendirmenin ve incelemenin patologlar taraf›ndan yap›lamas›n›n önemi vurgulan›yor” dedi.

Multidisipliner Yaklaﬂ›m
K-ras mutasyonu ile ilgili olarak
onkologlar, patologlar ve cerrahlar
aras›nda koliberasyonun çok önemli
oldu¤una dikkat çeken Prof. Dr. Si-

K-ras
mutasyonu
incelemesi
mutlaka bir
patolog
taraf›ndan
yap›lmal›, do¤ru
yerden doku
al›nmal›d›r.

bel Erdamar, “Daha
önce HER 2 da yap›lan
yanl›ﬂlar vard›. Meme
kanserli hastan›n x laboratuar›ndan tümör dokunu al, x laboratuar›na götür ﬂeklinde. Orada ne
yaz›k ki patolog olmayanlar taraf›ndan muhtemelen tümör olmayan dokularda çal›ﬂ›lm›ﬂt› ve bir tak›m yanl›ﬂ
sonuçlarda, yanl›ﬂ ilaçlar yanl›ﬂ kiﬂilere
verilmiﬂti. K-ras mutasyonu konusunda bunun önüne geçilmesi laz›m.
Do¤ru kiﬂilerle çal›ﬂ›lmas› herkesin
bilgilendirilmesi e¤er o testi yapam›yorsan›z o konudaki referans merkeze
hastan›n yönlendirilmesi oldukça
önemli” diye konuﬂtu.
literatür aktüel 15

