aktuel
Literatür’ün Ekidir, Ayr›ca Sat›lamaz

‹GOG Toplant›lar›
Nöroendokrin tümörler
tart›ﬂ›ld›
CDC Uyar›yor
Çocuklarda Grip
Daha Tehlikeli

YIL: 16 SAYI: 182 ﬁubat 2009

Çocuklar› Bekleyen Tehlike
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Gastrointestinal
Tümörlere
Ortak Yaklaﬂ›m
Platformu
Oluﬂturuluyor
Prof. Dr.
Gökhan Demir

‹stanbul Gastrointestinal Onkoloji
Grubu, gastrointestinal kanserlerle
u¤raﬂan farkl› disiplinlerdeki
hekimleri bir araya getiriyor

astrointestinal sistem kanserleri ile
baﬂar› sa¤lanabilecek bir tümör grubu. Buu¤raﬂan farkl› disiplinlerdeki henun için t›pk› meme kanserinde oldu¤u gikimleri ortak platformda buluﬂtu- bi toplumsal duyarl›l›k ve fark›ndal›k yararan ‹stanbul Gastrointestinal Onkoloji
t›lmas› laz›m. Özellikle kolon kanserleri ve
Grubu (‹GOG) beﬂinci toplant›s›n› Nöromeme kanserleri erken yakand›klar› döendokrin Tümörler konusunda yapt›. 2007 nemde %100 tedavi edilebilecek kanserlery›l›nda kurulan ‹GOG'un hedefinin, gastdir. Bat› ülkelerinde 50 yaﬂ›ndan itibaren
rointestinal sistemle u¤raﬂan hekimlerin teher eriﬂkin erkek ve kad›nda kolonoskopik
davilere yaklaﬂ›m› konusunda birlik yarattarama yap›l›r ve 10 y›lda bir tekrarlan›r.
mak oldu¤unu söyleyen Avrupa Florance
Kolon kanseri ve mide kanseri erken yakaNightingale Hastanesi T›bbi Onkoloji
land›¤›nda herhangi bir kemoBD'dan Prof. Dr. Gökhan
terapi, radyoterapi veya baﬂka
mi bir tedaviye ihtiyaç olmadan
Demir, “Onkoloji multidiSindirim siste
sipliner yaklaﬂ›m gerektiren
tam olarak ﬂifaya kavuﬂturulatümörleri
bir alan. Radyasyon onkolobilir. Bu bize toplumsal fartarama
¤u, medikal onkolog ve cerk›ndal›k yaratma yükümlülüe
programlar› il
rah, birlikte çal›ﬂarak tedaviyi
¤ünü getiriyor. Bu tür duerken
planlamal›d›rlar. Büyük hastada, yarl›l›klar› baﬂlatmak için önyakaland›¤›n
nelerimiz d›ﬂ›nda bu pek
celikle ‹GOG'u oluﬂturduk.
%100 tedavi
mümkün olam›yor. ‹GOG,
Biz hekimler kendi aram›zedilebilen
özellikle gastrointestinal sistem
da vakalar› tart›ﬂ›yoruz. ‹stümörlerinde multidisipliner
tanbul gastroentestinal Ontümörlerdir.
çal›ﬂma ortam› yaratmak için
koloji Grubu asl›nda heçal›ﬂmalar›n› sürdürüyor” dedi.
kimlere yönelik bir organizasyon.
Prof. Dr. Gökhan Demir ile ‹GOG'un
Yani hasta ve topluma yönelik mesajlar› yok
çal›ﬂmalar›n› ve gastrointestinal sistem tüama biz önce kendi aram›zda bir konsenmörlerinin tedavisi konusundaki geliﬂmeleri sus ve uzlaﬂmaya var›yoruz ki bu basamak
konuﬂtuk.
basamak yay›ls›n.

G

Gastroentestinal tümörlerini di¤er
tümörlerden ay›ran özellikler nelerdir?
-En önemlisi sindirim sistemi tümörleri
erken dönemde yakaland›klar› takdirde etkin olarak tedavi edilebilecek ve hastan›n
hiçbir yak›nmas› olmad›¤› dönemde tarama
programlar› ile yakaland›¤›nda çok büyük
12 literatür aktüel

‹GOG'un çal›ﬂmalar›n›n etkilerini
görüyor musunuz?
-Onkolojinin multidisipliner yan› son
derece önemli. Onkoloji bir ekip iﬂidir. Yani her onkolojik vakan›n asl›nda bir tak›m
taraf›ndan de¤erlendirilmesi ve tedavisinin
bu ﬂekilde kararlaﬂt›r›lmas› gerekir. Halbuki

bu rutin günlük yaﬂamda bütün merkezlerde olan birﬂey de¤il. Biz bu al›ﬂkanl›¤› geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz. ‹GOG toplant›lar›nda bir cerrahla medikal onkolo¤u karﬂ› karﬂ›ya getirip bir vakay› tart›ﬂarak, farkl› görüﬂler içinde bir nas›l zenginleﬂtirilebilece¤inin örne¤ini veriyoruz. ‹nternet sayfas›nda
video kay›tlar›n›n 3800 defa t›kland›¤›n›
gördüm. Demek ki böyle bir ihtiyaç var.
Her toplant›da farkl› tümör gruplar›n› m› ele al›yorsunuz?
-Beﬂ toplant›dan iki tanesinde spesifik
tümör gruplar› hedeflendi; Gastroentestinal
stomal tümörler ve nöroendokrin tümörler. Onun d›ﬂ›ndaki toplan›larda kar›ﬂ›k vakalar vard›. Pankreas kanseri, mide kanseri
gibi. Onkolojide öksüz tümörler ya da nadir tümörler ad› verilen bir tümör grubu
var. Bu tümörler çok nadir rastland›¤›ndan
hekimler aras›nda da do¤ru standart yaklaﬂ›mlar bazen yeterince bilinmeyebiliyor.
Örne¤in endokrin tümörler gastroentestinal tümörlerin %1'den az›n› oluﬂturuyorlar.
Yaklaﬂ›mlar› ve tedavileri tamam›yle farkl›.
Bunlar›n do¤ru algoritmalarla tedavi edilmeleri gerekiyor. O nedenle bunlar› onkoloji bölümünün bir sorunu olarak düﬂündü¤ümüz için bunu gündeme taﬂ›yoruz.
Gastroentestinal tümörler içersinde
en s›k görülenleri hangileri?
Kolon kanserleri ve mide kanserleri.
Bunlar›n tedavilerindeki en son geliﬂmeler nelerdir?

haber
Kolon kanserleri tedavi anlam›nda özel- ya Gastroentestinal Kanser kongresi'nde
likle son on y›l içerisinde genel onkolojide
özellikle hem yemek borusu, hem de mide
en önemli aﬂamay› yapm›ﬂ tümör gruplar›n- kanserleri konusunda hedefli tedavilerin kedan bir tanesi. Onkolojide post kemoterapi
moterapi ile birlikte kullan›ld›klar›nda t›pk›
dönemine girdik. Bu ﬂu demek; kemoterapi kolon kanserlerinde oldu¤u gibi çok yo¤un
d›ﬂ›nda özellikle hedefli tedaviler, ak›ll› mobaﬂar›lar sa¤layabildi¤i gösterildi. Bu da son
leküller, biyolojik tedaviler gibi tedavi
derece önemli.
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pi d›ﬂ›nda
ra
oranlar›
ile alakal›
elde ediyoruz. Bu
te
o
m
e
K
i tedaviler,
fl
bir
veri
var
m›yd›?
ajanlar kemoterapi
e
d
e
h
le
lojik
özellik
o
iy
b
e
v
-Birincisi
ile birlikte oldu¤u
r
elükle
nemli
ak›ll› mok
sa¤kal›m hem Setukzaman kemoterapiekleri ile ö
n
e
ç
e
s
i
v
a
r.
o
ted
simab
ile hem Bevaside yan›t oranlar›n›
iy
il
d
lde e
baﬂar›lar e
zumab ile mide kanserle%30-35 artt›rabiliyorrinde bir y›l›n üzerine ç›kt›.
lar. Bu çok önemli bir
‹ki tane monoklonal antikor, kolon
baﬂar›. Ve son on y›lda özellikle
kanserinde onay alm›ﬂ yap›lan çal›ﬂmalarla
kolon kanserlerinde bu hedefli tedavilerin
yan›t oranlar›n›n ve sa¤ kal›m oranlar›n›n
kullan›lmas›, kolon kanserlerindeki yan›t
ciddi ﬂekilde artt›¤› hem özefagus hem mioranlar›n› %35 oran›nda artt›rd›. Yan›tlar›
de kanserlerinde gösterildi. Bunun d›ﬂ›nda
%50’lerin üzerine ç›kard› nerdeyse. Yaﬂam
sürelerini de hemen hemen 3 y›llara yaklaﬂ- çok önemli Türkiye'yi de ilgilendiren bir
geliﬂme daha var. O da karaci¤er kanserleri.
t›rd›. Bundan on sene onbeﬂ sene önce koBiliyorsunuz karaci¤er kanserleri Türkiye'de
lon kanserinde ortalama sa¤kal›m 7-8 ayhepatit s›kl›¤›ndan dolay› s›k gördü¤ümüz
ken, bugün 2.5 seneye yaklaﬂt›. Bu dev bir
ad›m. Bunun d›ﬂ›nda sadece gastrointestinal kanser tipleri. Ve karaci¤er kanserlerinin
maalesef etkin tedavisi yok. Karaci¤er kanonkoloji de¤il tüm onkoloji, kolon kanserlerinde çok yeni bir nosyonu daha ö¤rendi.
Biliyorsunuz hedefli tedaviler beraberinde
maliyet sorununu da getirdi. Normal tedavi
fiyatlar›n› üç kat dört kat daha artt›rd›.
Böyle olunca da do¤ru hastaya do¤ru tedavi yaklaﬂ›m› yani “individualize tedavi” yani
kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ tedavi meselesi gündeme
geldi. “Bu ilaçtan hangi hasta yararlanacaksa ona verilmeli” yaklaﬂ›m› söz konusu oldu. Ve özellikle kolon kanserleri bu konuda
geçen y›l çok önemli bir devrim niteli¤inde
bir araﬂt›rma yap›ld›. Özellikle Setuksimab
adl› ajan›n iﬂe yaray›p yaramamas› bir genin
varl›¤› ya da yoklu¤u ile iliﬂkilendirildi. RAS
geninde mutasyon oldu¤u takdirde tedavinin hiç iﬂe yaramad›¤›, RAS geninde mutasserleri bugüne kadar kemoterapinin iﬂe yayon olmad›¤› gen do¤al haliyle bulundu¤u
ramad›¤› bir tümör grubuydu. Oysa geçen
takdirde setuksimab adl› hedefli tedavi ile
y›l ve bu y›l yay›nlanan büyük araﬂt›rmalar
tedaviye yan›t oran›n›n çok yükseldi¤i gösterildi. Bu onkolojide bir ilk asl›nda. Bu ka- gösterdi ki sorafenib denilen bir hedefli tedavi molekülü karaci¤er kanserinde sa¤ kal›dar etkin olan hedefli biyolojik tedavinin
m› uzat›yor. Bu son derece önemli bir dev
kullan›m›nda genetik faktör tan›mland›.
Bunun d›ﬂ›nda mide kanserleri, özellikle ba- ad›m asl›nda. Benzer ﬂekilde yine gastroentestinal sistem tümörlerinin içinde önemli
t› toplumlar›nda nadir görülmeye baﬂlayan
tümörler oldu¤u için çal›ﬂmalar› kolon kan- bir yer alan ve s›kl›¤› artan pankreas kanserlerinde de hedefli tedavilerin özellikle erlotiserleri kadar yo¤un olmamakla beraber orda da çok büyük ad›mlar at›ld›. Birincisi biz nib etken maddesi olan hedefli tedavinin
kemoterapi ile birlikte kullan›ld›¤› zaman
eskiden mide kanserini teﬂhis edildi¤i zayan›t oran›n› ve sa¤ kal›m› uzatt›¤› gösterilman en önemli tedavisi ameliyatt›r diye bidi. Bunlar son y›llardaki gastroentestinal sislirdik. Halbuki son y›llarda bu biraz de¤iﬂti.
temlerdeki önemli ad›mlar ve belki sadece
Ameliyat öncesi yap›lacak evre küçültücü
gastroentestinal tümörlerde de¤il onkolojitedavilerin mide kanserindeki yaﬂam süresideki önemli ad›mlar.
ni ve baﬂar› süresini çok önemli derecede
artt›rd›¤› gösterildi. Özellikle 2009'un
San Francisco'daki toplant›dan ç›kan
Ocak ay›nda San Francisco'da yap›lan Dün-

sonuçlardan en önemlisi iki ajan›n kemoterapi ile kullan›lmas›nda sa¤kal›m
süresini artt›rmas›n›n bulunmas›, baﬂka
neler var?
-San Francisco'daki kongrenin en
önemli bilgileri bir; özellikle üst gastrointestinal sistemdeki hedefli tedavilerin kullan›mlar› ve bunlar›n baﬂar› ile kullan›mlar›. ‹kincisi; hedefli tedavilerde genetik faktörlerin
daha detayl› olarak anlaﬂ›lmas›. Kolon kanserlerindeki monoklonal antikor tedavilerinin uzun süre güvenlik datalar›n›n tekrar
tart›ﬂ›lmas›. Yaﬂl› hastalarda kullan›mlar›n›n
tart›ﬂ›lmas›. Karaci¤er tümörlerinde hedefli
tedavilerin standart olarak kullan›lmaya baﬂlan›lmas›. Pankreas tümörlerinde yine birinci seri ve ikinci seri tedavilerin ve hedefli
tedavilerin kullan›lmaya baﬂlan›lmas›. Bunlar
en s›cak, en ses getiren çal›ﬂmalard›.
Bir de gastroentestinal stromal tümörler çok faz görülmüyor ama yine de
önemli. Bu tümörlerin tedavisindeki geliﬂmeler nelerdir?
-Gastroentestinal tümörler asl›nda kematorepi döneminde yani hedefli tedaviler öncesindeki dönemde, kematorepilerle %10-15

civar›nda yan›t elde edebildi¤imiz son derece
kemoterapiye dirençli tümörlerdi. 2000'li
y›llar›n baﬂ›ndan itibaren imatinib denilen bir
etken madde tespit edildi. A¤›zdan kullan›lan bu ajanla %70 lere varan baﬂar›lar elde
edildi. Daha sonra bu gün özellikle stromal
tümörlerde imatinib direnci geliﬂtikten sonra
kullan›lacak ikinci seri, üçünü seri hedefli tedaviler ile ilgili çal›ﬂmalar yap›l›yor. Nilotinib
kullan›l›yor, sorafenib kullan›l›yor sunutinib
kullan›l›yor ve ve bunlarla da dirençli olan
vakalarda bile ikinci, üçüncü seri tedavilerin
etken olabilece¤i gösterliyor. Art›k cephanenizde tek bir hedefli molekül yok. Gastroentestinal stomal tümörlere karﬂ› birden fazla
hedefli tedavi molekülü var. Bu tabi bizim
hastalar›m›z›n daha uzun süre kontrollerle
tedavi alt›nda tutulmas›, daha uzun süre
yaﬂamalar› demek.
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Nöroendokrin Tümörler Ço¤unlukla
Tesadüfen Yakalan›yor
tulup tutulmad›¤›n› göstermek için özel
stanbul Üniversitesi Onkoloji Ensti- da iyi bir ﬂeydir. Bu tümörün yaﬂvaﬂ ürebir sintigrafi (Octreotide Sintigrafisi) çedi¤inin kabaca bir göstergesidir. E¤er
tüsü T›bbi Onkoloji Bilim Dal›'ndan Uzm. Dr. Sezer Sa¤lam, na- hastan›n hiçbir ﬂikayeti yoksa ve bu kaza- kilir. Bu sintigrafinin ismi octreoscan dir.
Bu pozitif olan hastalarda rahatl›kla verira karaci¤er metastaz› bulunduysa, trudir görülen tümörlerlerden biri olan nöcut ad› verilen ve biraz fazla doku içeren lir. Ama Türkiye'de bu ﬂansa sintigrafik
roendokrin tümörlerin erken tan› ile bir
çok kanserden daha uzun sa¤kal›m süresi biyopsinin radyolog taraf›ndan al›nmas›y- olarak eriﬂemeyen daha küçük merkezler
vard›r. Bu nedenle iyi diferansiye dedi¤ila gerektirir. Bu tümörler çok fazla boya
sa¤lad›¤›n› bildirirek, “Ancak bu tümörmiz yavaﬂ üreyen tümör gruplar›nda da
gerektirdi¤i için biraz daha fazla doku
ler, hastan›n yaﬂam kalitesini düﬂürecek
bir bulgu vermemesi nedeniyle genellikle al›nmas› gerekiyor. O nedenle her zaman bu film çekilmeden octreoscan çekilmeden hastalara rahatl›kla bu tedavi verilir.
tesadüfen ve geç evrede yakalanabilmekte tru-cut biyopsiyi ﬂiddetle önermekteyiz.
ya da atlanmaktad›r. Bu nedenle nöroen- Biz ‹stanbul Üniversitesi Onkoloji Ensti- Sa¤ kal›m süreleri patolojik alt türlere götüsü olarak bu konuda ‹stanbul Üniversi- re de¤iﬂmektedir. ‹yi Diferansiye türlerde
dokrin tümörden ﬂüphelenen hekimin
genelde bir metastatik hastal›k için 5 y›ltesi T›p Fakültesi'nden büyük bir destek
ay›r›c› tan›n›n konulabilmesi için hastal›k sa¤ kal›m hormonal tedaviyle yaklaﬂ›k
ve yard›m al›yoruz. Bu konuda özelleﬂdan biyopsi ald›r›p, tecrübeli merkezlere
olarak %60 ila serilere göre %85 civar›nda
miﬂ nöroendokrin tümör patolo¤umuz
refere etmesi gerekir” dedi.
var. O nedenle vaka say›m›z oldukça yük- olabilmektedir” diye konuﬂtu.
‹stanbul Gastrointestinal Onkoloji
sek. Ne yaz›k ki di¤er hastaneler bu ﬂansa Sa¤kal›m Süresi Uzun
Grubu'nun toplant›s›nda konuﬂan Dr.
ayn› oranda eriﬂememektedir. Patolo¤un
Sa¤lam, nöroendokrin tümörlerin bir
Di¤er tedavi seçeneklerinin de ﬂu anda bu konuda çok tecrüuyar› varl›¤›nda enda
dünyada
araﬂt›r›ld›¤›n› ifade eden Dr.
beli olmas› gerekiyor.
dokrin bir hormon
Sa¤lam,
“Fakat
tümör patolojisindeki s›Çok az görülen bir tüsalg›layan bir hücre tin›flamada
dünyada
Avrupa ve Amerikan
mör cinsi oldu¤u için
pi oldu¤unu ifade
grubunun
ve
Dünya
Sa¤l›k Örgütü'nün
bu hastalar ne yaz›k ki
ederek, “Bu hücrelerin
farkl›
s›n›flamalar›
oldu¤u
için dünyada
genellikle atlanmakta ve
yaklaﬂ›k %60 ila 70'ini
ortak
bir
konsessus
oluﬂmam›ﬂt›r.
O netedavisiz evlerinde kadergastrointestinal sistem
denle
kullan›lan
yeni
grup
ilaçlar›n
hangi
lerine terk edilmektedir.
organlar›ndaki yap›lar
tümör
alt
grubuna
iyi
geldi¤i
konusunda
O nedenle bu konuda
oluﬂturur. Hücrelerin
hormon salg›lamas›na
neden olan d›ﬂ uyaran
Nöroendokrin tümörleri yakalayabilmek için
bir g›da olabilir; beyinpatolo¤un bu konuda tecrübeli olmas› gerekir.
den kaynaklanan bir
d›ﬂ uyaran olabilir. Bu
Bunlar az görülen tümör cinsi oldu¤u için, ne yaz›k
tümörleri di¤er gastroki hastalar›n büyük bir k›sm› atlan›yor. Tedavisiz
intestinal kanserlerden
Uzm.
Dr.
bir ﬂekilde evlerinde kaderlerine terk ediliyorlar.
ay›ran özellikler vard›r.
Sezer Sa¤lam
Bunlar, bu tümörlerin
hormon salg›lamas›,
da biraz kafa kar›ﬂ›kl›¤› vard›r. Bu yüzden
daha yavaﬂ üreyen bir kanser türü olmas›
hekim ﬂüphelenip, biyopsi ald›r›p, tecrüpatoloji ile ilgili sorunlar son y›llarda büve genellikle tedavisinde kemoterapik
beli merkezlere refere etmesinde büyük
yük aﬂama kaydetmiﬂtir. Yeni ilaçlar da
ajanlar yerine hormonal ajanlar›n kullafayda vard›r” dedi.
bu patolojik alt türlere göre yap›laca¤›
Nöroendokrin tümörlerin tedavisinn›lmas›d›r. Bunlar çok nadir görülen tüiçin daha iyi sonuçlar›n elde edilece¤ini
mörlerdir. Ülkemizde teﬂhis konulan has- de büyük bir oranda hormonal ajanlar›n
düﬂünüyorum” diye konuﬂtu.
ta say›s› 200 civar›ndad›r. Ancak bu raka- kullan›ld›¤›n› ifade eden Dr. Sezer, “GeNöroendokrin tümörlerde hastalar›n
nelde 100 tümörün 80'i bu hormonal
m›n 400 olmas› gerekmektedir” dedi.
geç
tan›ya ra¤men di¤er hastal›klara göre
ajan› kullanabilme ﬂans›na sahiptir. Kalan
Nöroendokrin Tümörler
daha uzun süre yaﬂad›klar›n› ifade eden
%20'lik bölümü ne yaz›k ki kötü özellikKaraci¤erde Metastaz ile lere sahip oldu¤u için kemoterapi ile teDr. Sezer Sa¤lam, “Mesela kolon kanseri,
Ortaya ç›k›yor
rektum kanseri veya pankreas kanserinin
davi edilmeye çal›ﬂ›l›r. Fakat üzücü olan
metastaz›na göre tart›ﬂ›lmayacak oranda
Genellikle nöroendokrin tümörlerin
%20'lik k›sm› kemoerapi kullanmas›na
daha iyi yaﬂam sürelerine sahiptir hastalar.
radyolojik görüntülerinin tesadüfen teﬂra¤men çok iyi cevap vermez. Kalan
his edildi¤ini ifade eden Dr. Sa¤lam,
O nedenle bu hastalar›n bir ﬂekilde teﬂhis
%80'lik k›sm›nda kullan›lan tedavide ise
“Ço¤unlukla karaci¤erde metastazla oredilmesi ondan sonra tedaviye baﬂlanmas›
Oktreatid dedi¤imiz piyasa ismi Sandostaya ç›kar. Hastalar hiçbir zaman a¤r›dan
hastalar›n sa¤ kal›m› aç›s›ndan di¤er kantatin LAR olan ajan, ayl›k enjeksiyonlarla
ﬂikayet etmez veya hormonal semtomser türlerine göre avantajl› oldu¤u için,
ömür boyu kullan›l›r. Bu ajan›n kullan›llar›n›n bulgular›n› anlatmazlar. Bu asl›ntedaviye bir an önce baﬂlanmal›d›r” dedi.
mas› için bu ajan›n tümör taraf›ndan tu-
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haber

Nöroendokrin Tümör Metastazlar›nda
Karaci¤er Transplantasyonu
araci¤ere metastaz yapm›ﬂ nöroendokrin tümörlerin tedavisinde,
karaci¤er transplantasyonunun,
uygun vakalarda tam kür sa¤layabilece¤i
bildirildi. Geçti¤imiz y›l yay›nlanan Milan
Grubu’nun sonuçlar›n›n umut verici oldu¤unu söyleyen ﬁiﬂli Florance Nightingale Hastanesi Hepatobilier Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Murat Dayangaç,
“Milan Grubu’nun serileri karaci¤er
transplantasyonu yap›lan 24 hastada 5
y›ll›k sa¤kal›m süresinin %90’›n üzerinde
oldu¤unu gösterdi. Milan grubunun yeni
kriterleri o kadar mant›kl› ve sonuçlar o
kadar iyi ki, san›r›m önümüzdeki y›llarda
biz sadece karaci¤erde hastal›¤› kalm›ﬂ
olan, çok fazla say›da hastaya karaci¤er

ﬂam süresi sa¤l›yor. Ama bir yandan da
karaci¤erde yavaﬂ yavaﬂ ve giderek daha
büyük kitleler oluﬂturan bir tümör yükü
meydana getiriyor. Hasta yaﬂ grubunu ele
al›rsak genellikle 50-60 yaﬂ grubu hastalarda bu tümörleri görüyoruz. Ve yaﬂam
süresi uzad›kça, bu hastalar›n uzun y›llar
bu tümör yükü ile birlikte yaﬂayacaklar› ve
bu yüzden tedavi için daha s›k de¤erlendirmek zorunda olduklar› anlam›na geliyor” dedi,
Nöroendokrin sistem tümörlerinin,
gastrointestinal sistemin di¤er tümörleri
ile kar›ﬂt›r›lmamas› gerekti¤ini ancak tan›da s›k›nt›lar yaﬂand›¤›n› ifade eden Dr.
Dayangaç, “Bu tümörleri tan›mak çok
önemli. Çünkü onlar için yapacak çok

Geçen y›l nöroendokrin tümör metastazlar› için Milan Kriterleri’nin yay›nlad›¤›n› hat›rlatan Dr. Murat Dayangaç, “Bu
kriterler: Hasta yaﬂ›n›n 55 yaﬂtan daha küçük olmas›, tümörün karaci¤erin tüm volümünün %50’den az›n› tutuyor olmas›,
tümör tipinin yavaﬂ seyirli olmas›, metastatik olmamas›d›r. Milan Grubu, bu kriterlere uygun 24 hastal›k serinin sonuçlar›n›
yay›nlad›lar ve 5 y›ll›k sa¤ kal›m oranlar›
%90’d›. Bu kriterler kabul edildikçe biz de
önümüzdeki y›llarda; sindirim kanal›nda
yerleﬂmiﬂ tümörü cerrahi olarak ortadan
kald›r›lm›ﬂ cerrahi ve sadece karaci¤erdeki
metastazlar› ile yaﬂamak durumunda kalan
insanlarda çok daha karaci¤er nakli yapaca¤›m›za inan›yoruz. Çünkü bu sonuçlar,
uygun hasta seçiminde hastalar›n tamamen iyileﬂebileKlinisyenler, karaci¤erde büyük kitleler oluﬂturmuﬂ
ceklerini gösteriyor. Bu güancak normal sindirim sistemi tümörlerinden
ne kadar genel yaklaﬂ›m ﬂöyle; tamam sindirim kanal›
beklenmeyecek kadar iyi seyirle giden tümörlerin,
kanseri olmuﬂ ve tedavi görnöroendokrin tümör olabilece¤ini düﬂünmelidirler.
müﬂ hastalar›n karaci¤er
metastazlar› ile olabildi¤ince
ﬂey var. ‹laç tedavileri zayaﬂamas› ﬂeklindeydi.
nakli yapaca¤›z” dedi.
ten hemen hemen stanÇünkü bu tümörler büNöroendokrin tümörlerin önemli bir
dart. Tümörün yerleﬂimiyük olas›l›kla karaci¤erin her
bölümünün iyi seyirli oldu¤unu ve hastaiki lobunda, hem sa¤ hem
ya uzun bir yaﬂam süresi sa¤lad›¤›n› hat›r- ne ve büyüklü¤üne göre
Op. Dr.
yaklaﬂ›k olarak gudelinede sol taraf›nda ve çok say›latan Dr. Murat Dayangaç, tedavinin baMurat
lar hemen hemen oturda yay›l›m gösteriyordu. Ve
ﬂar›l› olabilmesi için ay›r›c› tan›n›n do¤ru
Dayangaç
muﬂ durumda. Onkologkitleler yavaﬂ yay›ld›¤› için
konulmas›n›n çok önemli oldu¤unu söylar zaten çok iyi biliyorlar
hastalara çok uzun bir yaledi. Bu noktada klinisyen ve radyolo¤a
bu konuyu. Ama önemli olan o iﬂi dokﬂam süresi tan›yorlard›. Ama karaci¤er
çok önemli sorumluluklar düﬂtü¤ünü
tora kadar getirebilmek” diye konuﬂtu.
nakli ancak tümörlerin aﬂ›r› büyüdü¤ü, tesöyleyen Dr. Dayangaç, “Bu hastal›¤›n
davi seçene¤i kalmayan hastalara uygulanyar›dan fazlas› yavaﬂ ilerleyen tümörler olMilan Kriterleri
d›¤› için eskiden sonuçlar kötüydü. Milan
du¤u için, karaci¤ere metastaz yapt›ktan
Do¤ru tan› konulmuﬂ ve tedavi alm›ﬂ grubunun bu yeni kriterleri o kadar mansonra tan›mlan›yorlar. Burada klinisyenlehastalarda, cerrahinin de önemli bir teda- t›kl› ve sonuçlar o kadar iyi ki san›r›m
re düﬂen önemli görevlerden bir tanesi,
karaci¤erde büyük kitleler oluﬂturmuﬂ an- vi seçene¤i oldu¤unu söyleyen Dr. Murat önümüzdeki y›llarda biz sadece karaci¤erde hastal›¤› kalm›ﬂ olan, çok fazla say›da
cak normal sindirim kanal› tümörlerinden Dayangaç, “Cerrahinin bu tümörlerdeki
rolü asl›nda onkolojik prensiplere göre
hastaya karaci¤er nakli yapaca¤›z. Karacibeklenmeyecek kadar iyi seyirle giden tükanserin tamamen ortadan kald›r›lmas›¤er nakli yapt›¤›m›z hastalarda, uygun semörlerde, bunun nöroendokrin tümör
d›r. Geride hiçbir kanser hücresi b›rak›lçim yapt›¤›m›zda onlara tamamen hastaolabilece¤ini düﬂünmelidirler. Bu ﬂüphe
mayacak ﬂekilde bütün tümör yükünün
l›ks›z bir yaﬂam ﬂans› sunabildi¤imizi biliile radyologlara yönlendirmelidirler. Radortadan kald›r›p tedavi edilmesi etkin teyoruz. Az say›da hastam›z var. Çünkü bir
yologlar ise karaci¤ere yay›l›m yapm›ﬂ nödavi seçene¤i say›l›rken, karaci¤erdeki
ﬂekilde bu genel kabul görmüﬂ hastalar›n
roendokrin tümörlerini farkl› olarak incemetastazlar›n aﬂamal› olarak ortadan kalkaraci¤er nakli için gönderilmeleri gerekilemelidirler. Bir baﬂka önemli konu; ged›r›lmas› da hastan›n yaﬂam süresini ve
yor” dedi. Hekimlerin genel olarak kabul
nellikle karaci¤ere metastaz yapm›ﬂ sindiyaﬂam kalitesini etkili bir ﬂekilde art›ran
etmeleri gerekiyor. Sadece bizim biz kararim kanal› tümörlerinden farkl› olarak bu
bir tedavi yöntemidir. Ancak son y›llarda
ci¤er nakli yap›yoruz demekle olmaz. Onhastalar çok uzun y›llar karaci¤er metasMilan Grubu’nun yapt›¤› çal›ﬂmalar, uykologlar da bunu kabul etmesi laz›m.
tazlar› ile yaﬂama devam ediyorlar. Onun
gun hasta grubunda karaci¤er transplanTüm klinisyenlerin bunun iﬂe yarad›¤›n›
için bu hastalara klinik yaklaﬂ›m, onlar›n
görmesi laz›m. Önümüzdeki y›llarda bu
tedavi seçenekleri çok daha farkl› bir grup tasyonu ile son derece baﬂar›l› sonuçlar
al›nd›¤›n› ortaya koymaktad›r”dedi.
yavaﬂ yavaﬂ gerçekleﬂecek.
oluﬂturuyor. Hastal›k daha uzun bir ya-
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