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takdim edildi. Son olarakta yurtdışı eğitim bursiyerleri olan Dr. Esengül Koçak Uzel, Dr. Ayfer
Ay Eren, Dr. Mehmet Fuat Eren, Dr. Sedenay Öskeroğlu ve Dr. Ekin Ermiş yurtdışı deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ulusal
bayramımız 23 Nisan’ı değişmeyen coşkusu ve heyecanıyla kutlamaya devam ediyoruz...

Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların
yardımıyla meydana gelir.
Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser (Türkiye
Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

DÜNYA VE ÇOCUKLAR

Çocuklar da insandır, demiş büyük ozanımız
Yaşar Kemal. Çok da yerinde bir söz söylemiş. O büyük yazarın hakikatini kabul etmek
aslında çok kolay. Ama dönüp baktığımızda
dünyaya, dünya bir uçtan diğer uca yangın
yerine dönmüş adeta. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklara Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kılarken, yani o güzel
günü çocuklara armağan ederken, aslında
geleceği kurmaları için çocukların önemini
yalnızca Anadolu’nun insanına değil tüm
dünya insanlığına duyurmuştu. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal, gelecek öngörüsü yüksek bir lider olarak; insan haklarına
duyarlı, demokratik ve laik bir toplumda çocukların değerini bildiği için 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan etti… Bunun sorumluluğu yurttaş olarak hepimizin omzundadır.
Çocuklar olmadan dünya yaşamsız kalır…
Çocukların iyi olma halleriyle ilgili olarak
daha çok çalışmamız gerekiyor. Umarız bir
gün dünya çocukların cenneti haline gelir.
Mustafa Kemal’in dediğini unutmadan, “vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.”

KANSER NUTRİSYONUNDA TEMEL KAVRAMLAR
Kanser hastalıklarında
kilo kaybının olması,
iştahsızlık, zayıflama
ve bunların klinik etkilerinin belirlenmesi
uzun yıllardır ortaya
konulan
konulardır.
Tanı sırasında kanserli
olguların %30-80’inde
zayıflama
görülür.
Hastalığın
ilerleyen
evrelerindeki kilo kaybı başlangıçtakinden
daha fazladır. Pankreas, mide, özefagus ve
baş-boyun kanserli hastalarda malnutrisyon görülme olasılığı yüksektir. Tümör evresi ve tedavisi majör prognostik faktör olmasına rağmen medikal onkoloji hastalarının
hayatta kalışında kilo kaybının anlamlı ve bağımsız bir
prediktör olduğu belirtilmektedir. Kansere bağlı malnutrisyon; yaşam kalitesinde azalmaya, kemoterapiye (KT)
yanıtın azalmasına, KT’ye bağlı toksisite riskinde artışa,
immün yetmezliğe, performans statusunda ve kas fonksiyonlarında azalmaya, postoperatif komplikasyon riskinde artışa, hastane yatış sürelerinin uzamasına, reçete ve
konsültasyon bedellerinin artmasına ve yaşam süresinin
kısalmasına neden olur.
Hastalık nedeniyle azalan besin alımına, tümöre ve tedaviye bağlı komplikasyonların eklenmesi ile bir kısır
döngü oluşur. Kanser kaşeksisindeki kilo kaybı konusunda ortak bir veritabanı oluşturmaya yönelik yapılan
son çalışmalarda hastada >%10 kilo kaybı varsa, oral
besin tüketimi <1500 kkal/gün ise ve sistemik inflamasyon varsa (CRP>10 mg/dl) kaşeksi sürecinin başladığı
vurgulanmaktadır. Hastalar, tanıdan ölüme kadar giden
süreçlerinde sırasıyla prekaşeksi, kaşeksi ve ileri kaşeksi
sendromuna girmektedirler. Kanser kaşeksisi sendromunun en göze çarpan komponenti astenidir. Asteni kanser
hastalarındaki iskelet kası yıkımının önemli bir göstergesidir. Malnutrisyon riski yüksek hastaların nutrisyonel
terapileri prekaşeksiye girmeden yeterli ve sürekli olacak
şekilde planlanmalıdır.
Kanser hastalarındaki malnütrisyon tümörün yerine, tipine, evresine, uygulanacak tedaviye ve tedavinin olası
yan etkilerine, hastanın ekonomik koşullarına ve kişilerin beslenme konusundaki bilgi düzeylerine bağlı olarak
farklılık gösterir. Kanser hastalarının %60’ı tedavileri
boyunca bir veya birden çok cerrahi operasyon geçirirler.
Rezeke edilen organlar ve nutrisyonel etkileşimler gözönünde bulundurulmalıdır. Cerrahi operasyon öncesinde
veya sonrasında uygulanan KT ve radyoterapinin (RT)
de olası yan etkileri atlanmamalıdır. Onkoloji hastalarına uygulanan KT: anoreksi, bulantı, kusma, ishal, tat
ve koku almada değişiklik, mukozit gibi istenmeyen yan
etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Yine sıklıkla uygulanan
RT de radyasyon uygulanan bölgeye bağlı olarak beslenme durumunu etkileyebilir. Örneğin abdominal bölgeye
uygulanan RT enterit, kabızlık, fistüller ve striktürlere

neden olabilirken, baş boyun bölgesine uygulanan RT,
tükrük salgısının azalması, tat ve koku almada değişiklik, disfaji ve çene açıklığının azalması gibi yan etkilere
neden olabilir. Özellikle baş boyun kanserli hastalarda
RT’nin neden olduğu ağız içi lezyonlar oral gıda alımını
etkiler.
Kanser hastasını beslemekteki en önemli amaç tedavinin
sürdürülebilirliğini sağlamak, hastanın mevcut ağırlığını korumak, genel durumun bozulmasını önlemek ve
malnütrisyonlu hastalarda hayati tehlike yaratabilecek
komplikasyonların gelişmesini önlemektir. Tüm Onkoloji hastalarının tanı aldıkları andan itibaren nütrisyonel
değerlendirmesi yapılmalı, gerekiyorsa nutrisyonel terapi planlanmalı ve mümkünse iki haftada bir değerlendirilmelidir.
Nütrisyonel değerlendirme yöntemleri pek çok faktörden
etkilenmektedir ve hepsi aynı derecede duyarlı ve spesifik değildir. Subjektif Global Değerlendirme (SGA),
Nutrisyonel Risk Taraması (NRS 2002), Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA) kullanılan yöntemler arasındadır. Hastanın nütrisyonel durumu değerlendirildikten
sonra nütrisyonel gereksinimleri hesaplanmalı, hangi
beslenme yönteminin uygulanacağına karar verilmelidir.
Onkoloji hastaları tedavileri boyunca pek çok semptomla
karşılaşırlar. Onkoloji hastalarının semptom kontrolü ne
kadar iyi yapılırsa hastaya o kadar iyi bir yaşam potansiyeli sunulabilir. Kanserli bir hastada oral gıda alımının
30-35 kal/kg/gün ve protein 1.5-2 gr/kg/gün içerecek
şekilde planlanması gerekmektedir. Hastanın her besin

grubundan yiyecek tüketmesi sağlanarak yeterli ve dengeli beslenmesi sağlanmalıdır. Hastanın oral besin alımı yeterli değilse oral alımının protein-enerji açısından
zenginleştirilmesi amacıyla oral beslenme ürünlerinden
yararlanılabilir. Onkolojide hiperkalorik, yüksek oranda
protein içeren ürünler tercih edilmektedir. KT ve RT’ye
sekonder gelişmiş ileri mukozit-özefajit varsa, oral alımı
engelleyecek kadar kısıtlanmış ağız açıklığı varsa yutma
fonksiyonu bozulmuşsa, İhtiyacının %50’sinden fazlasını oral yoldan alamıyorsa, GİS’i tıkayan tümör, ileus vb
yoksa tüple beslenme düşünülmelidir. Nazogastrik veya
nazoduodenal tüp bir cerrahi girişim gerektirmeden kolaylıkla takılabilir. Dört haftadan uzun süreli beslenme
desteği planlanan olgularda gastrostomi veya jejunostomi açılmalıdır. Enteral beslenmenin kontrendike olduğu

durumlarda total parenteral beslenme (TPN) uygulanır.
TPN, hastaya periferik veya santral venöz yollarla uygulanabilir. Günümüzde endrüstrinin sağladığı lipit-karbohidrat-aminoasit içeren kullanıma hazır 3’lü sistemler
bulunduğu gibi compounder ünitesi bulunan hastanelerde hastanın spesifik ihtiyaçlarına uygun olarak dolum da
yapılabilmektedir. Hastanın oral veya enteral yoldan besin alımı yeterli ise parenteral nutrisyon önerilmez.
Terminal dönem kanser hastalarının ne zamana kadar
beslenme desteği alması gerektiği ve desteğin kesilme
zamanı, konusunda fikir birliği yoktur. Hasta ve ailesinin
beslenmeye bakış açıları göz ardı edilmemek koşulu ile
bu konudaki karar, doktor ve diyetisyen tarafından hassasiyetle alınmalıdır.

Nutrisyonel terapi ile onkoloji hastalarında fiziksel ve
fonksiyonel bütünlüğün sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Onkoloji hastalarının tanı anında beslenme durumunun tespit edilmesi
ve malnutrisyonda olmasalar bile beslenme konusunda
bilinçlendirilmeleri, eğitilmeleri gereklidir. Hastaya ve
ilgili sağlık personeline zamanında ve doğru beslenme
desteği ile tedavinin daha etkin olacağı, iyileşme şansının
artacağı, hastanın kendini daha güçlü ve iyi hissedeceği
anlatılmalıdır. Kanser hastalığının tedavisine katkıda bulunan tüm sağlık çalışanlarının malnütrisyonu tanıma ve
önleme konusundaki çabaları, kanserde sıklıkla görülen
kilo kaybını ve buna bağlı komplikasyonları azaltabilir.
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RADYASYON ONKOLOJİSİ ASİSTANLARI UROK’TA
14:30-15:30 - Gordion Salonu

Radyasyon Onkolojisi asistanları olarak bu yılda ailemizle buluşmanın heyecan
ve coşkusunu yaşıyoruz. Kongremiz tüm hızıyla devam ediyor. Hocalarımızın
tecrübelerini aktardığı kurs programından ailenin en genç üyeleri olarak en fazla
bizler yararlandık. Günün son oturumlarının dahi yoğun katılımla gerçekleşmesi,
kongremizin yüksek temposunun göstergesidir. Gün sonunda asistan arkadaşlarımız, uzmanlarımız ve hocalarımızla akşam yemeklerinde buluşarak tüm bir yılın
stresini atma fırsatını buluyoruz.
Herkese iyi kongreler diliyorum.
Kübra Özkaya

ÇOKLU HEDEFLİ SRS / SBRT VE

İMMÜNOTERAPİ VE RADYOTERAPİ (RT):

OPTIMAL RT ŞEMASI NE OLMALI?

SORUNLARI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Geçmişten günümüze teknolojideki hızlı değişime paralel
olarak tedavi kararları ve teknikleri değişiklik göstermiştir.
Özellikle yüksek hassasiyetli tedavi cihazlarının üretimi ile
stereotaktik radyocerrahi günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Artık elimizdeki mevcut tedavi cihaz ve yazılımlar
yardımıyla çoklu hedeflere tek veya birden fazlplanlar ile
SRS veya SBRT yapabilmekteyiz (Şekil 1).
Beden içi çoklu hedeflerin ışınlanması ile ilgili en önemli
çalışmalardan birisi RTOG NRG-BR001 “A Phase 1 Study
of Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) for the Treatment of Multiple Metastases” çalışması olup 19 Eylül 2014
tarihinde hasta alımına başlamış ve halen hasta kabulü devam etmektedir. Bu çalışma çoklu hedeflerin planlaması ve
tedavisi ile ilgili yol gösterici bir çalışmadır. Çoklu hedefler ile yapılacak SRS/SBRT uygulanmalarında hasta oldukça iyi sabitlenmelidir. Tek doz, tek
izomerkez planlamalarında, hedefler arası mesafe uzadıkça rotasyonel farklılıkların olabileceği
dikkate alınarak hasta daha hassas ve detaylı pozisyonlandırılmalıdır. Nefese bağlı organ
hareketinin olduğu çoklu hedef SBRT tedavilerinde hareket >5 mm ise RPM, aktif nefes kontrol

sistemleri, markır yerleştirme gibi çözümler mutlaka getirilmelidir. <1cm olan hareketlerde ITV
yaklaşımı oldukça faydalı olacaktır fakat >1 cm olan hareketlerde abdominal kompressör benzeri
yardımcı sistemler ile hareket kısıtlanmalıdır. Tedavilerde minumum 3D görüntüleme sistemleri
ile hedeflerin yeri teyit edilmelidir.
Non-izosentrik tedavi yapan cihazlar hariç çoklu hedeflerin tedavisinde en önemli konu
izomerkezin yeri ve sayısıdır. Hedeflerin yeri, birbirlerine uzaklıkları, organ hareketi vs. faktörler
izomerkezlerin yeri ve sayısını tayin etmekte büyük öneme sahiptir. Clark ve ark. 2010 yılında
(vol:76/num:1) kırmızı dergide yayınladığı çalışmada birbirlerinden yeterince uzak yerleşimli
beyin metastazlarında her hedef için oluşturulan çoklu izomerkezli planların tek izomerkezli planlara göre ve tek ark yerine çoklu ark kullanımının normal beyin dozunu azalttığını
raporlamıştır. Fakat birçok senaryoda yazar tek izomerkez çok ark ile yüksek konformaliteye
sahip planların oluşturulabildiğini belirtmiştir. Tek izomerkez kullanıldığında tüm hacimlerin
geometrik merkezine izomerkez yerleştirmek özellikle MLC sızıntısını ve litaratürde “island
blocking” olarak bilinen MLC pozisyonuna bağlı bazı bölgelerin korunamaması olasılığını
azaltmaktadır. Hareketli organlarda (karaciğer, akciğer) çoklu hedeflerin ışınlanması sırasında
her hedefin hareketi farklı olabileceğinden tek izomerkez kullanımı sıklıkla doğru sonuçlar vermemektedir. Düzenli şekilli tümörlerde 2-5 alan dinamik konformal ark, daha düzensiz şekilli
tümörlerde IMRT/Vmat veya Hibrit planlar klinikte kabul edilebilir planların çıkmasına yardımcı
olabilir. Non-coplanar ışın kullanımı çoklu hedeflerde normal organ dozlarını düşürmeye ve daha
konformal doz dağılımları elde etmeye yardımcı olabilir. Robotik radyocerrahi gibi non-izosentrik tedavi yapan sistemlerde ise nod ve ışın başına MU değerleri tedavi süresini ve kullanılacak
ışın sayısını belirlemede oldukça önemlidir. Çoklu hedeflerin plan değerlendirmeleri klasik SRS/
SBRT tedavilerindekine benzemektedir. Burada temel zorluk özellikle birbirine yakın hedeflerde
diğer hedeflerin ışınlanmasıyla etkilenen konformalite ve homojenite değerlerinin önerilen kriterler içerisinde tutabilmektir. 23 Nisan 2016 SRS/SBRT oturumunda bu konular detaylarıyla beraber tartışılacaktır.
Med. Fiz. Uzm. Nadir Küçük
Medipol Üniversitesi Hastanesi

Radyoterapi, kanser tedavisinde sık kullanılan bir tedavi
yöntemi olup, ana amacı normal dokulara mümkün olduğunca en az zarar vererek tümör dokusunu yok etmektir.
Geçtiğimiz yüzyılda RT teknikleri (YART, VMAT, SBRT)
tam gelişmemişken, bugüne kadar edindiğimiz deneyimlere göre belli bir tümörü yok edebilmek ve çevredeki fazladan ışınlanan normal dokuları koruyabilmek için günlük
RT fraksiyon dozlarını 1.8 ile 3 Gy arasında sınırladık. Son
yıllarda stereotaktik RT tekniklerininin gelişmesiyle (SRS,
SBRT), teknik olarak küçük hedefleri çevre dokulara zarar
vermeden fraksiyon başına yüksek dozlarla ışınladığımız
zaman (1x 30 Gy, 1x 20 Gy, 5x 11 Gy, vs), lokal kontrol
açısından daha başarılı olduğumuzu da öğrendik. YART,
VMAT, Tomoterapi gibi RT tekniklerinin daha sık kullanılmasıyla, 1.8-2 Gy fraksiyonda uygulanan 60-70 Gy RT’nin çevre dokulara daha az zarar verdiğini de gözlemledik. Bununla birlikte,
radyasyonun pro-immünojenik etkisini en fazla arttıracak RT rejiminin ne olacağı halen tartışmalıdır. Radyasyon, immünojenik etkiyi arttırmak amacıyla in situ bir aşı olarak kullanılacak ise,
belirli bir tümör tipinin tedavisinde standart radyasyon dozları ve fraksiyonların ne olacağı tam
bilinmemektedir.
Örneğin, anti-CTLA-4 ile birlikte, sinjenik farelerde iki karsinom modeli farklı radyasyon rejimleri karşılaştırıldığında. tümör-spesifik T hücreleri ve abskopal etki (ışınlanmamış tümör bölgelerinde elde edilen tedavi yanıtı) indüksiyonu arasında belirgin farklılıklar bulunmuştur. Her bir
RT şeması, tek başına kullanıldığı zaman tümör büyümesini inhibe etmek için benzer sonuçlar
veriyorsa da, anti-CTLA-4 eklendiğinde 1x 20 Gy ve 3x 8 Gy RT şemaları karşılaştırıldığında, 3x
8 Gy ile ışınlanmış tümörlerinin çoğunluğunda 20 Gy tek bir doz ile ışınlanan farelere göre daha
fazla abskopal etki gözlenmiştir. 5x 6 Gy RT şeması ise, abskopal etki açısından 1x 20 Gy ve 3x
8 Gy arasında yer almıştır. Bu sonuçlara göre, radyasyon ve anti-CTLA-4 kombinasyonu tedavisinde optimal RT şemasını belirlemek için klinik çalışmalar yapmak gereklidir. Gene, fare melanomu modelinde, bağışıklık cevabı ve RT doz şeması etkisi incelendiğinde, farelere tek başına
B16-OVA tümör hücrelerinin enjeksiyonu hafif bir tümör bağışıklığı yaparken, fraksiyon başına
7.5 Gy ve daha fazla dozlarda RT uygulandığında, fraksiyon başına 5 Gy ve daha az dozlara göre
immün sistemi daha fazla uyardığı gözlenmiştir.
Klinik açıdan bakıldığında, yakın zamanda yayınlanan eşleştirilmiş 10’ar hastalık retrospektif
bir çalışmada, lokal ileri ama borderline operabl olan pankreas kanserli olgularda, gemsitabin ile
kombine olarak uygulanan 5.5 haftada 28x 1.8 Gy RT ile bir haftada 3x 10 Gy RT şemaları karşılaştırıldığında, 3x 10 Gy’lik RT’nin anlamlı olarak daha az T-hücresi kaybına, yani genel olarak
bağışıklık sistemini daha az inhibe ettiği gözlenmiştir.
Sonuç olarak, onkolojide kanser immünoterapisine değerli bir ortak olarak radyoterapinin yeni
rolü ortaya çıkmaktadır. Toplam doz, fraksiyon başına uygulanan doz ve fraksinasyon şeması, RT
ve immünoterapi ile birlikte kullanıldığında, tedavi başarısının belirlenmesinde hastanın bağışıklık sistemi üzerinde iyonize radyasyon etkilerinin belirlenmesinde anahtar değişkenler olması
muhtemeldir. Bundan başka, radyoterapi ve immünoterapinin doğru sıralaması da (hangi tedavinin daha önce yapılması) muhtemel diğer önemli bir faktör olabilir.
Her durumda, bağışıklık sistemi üzerinde radyasyonun etkileri, sadece tümörlerin lokal kontrolünün ötesinde, radyasyon onkolojisi için yeni bir uygulama ortaya çıkardı. Bugüne kadar kullandığımız standart fraksiyonasyon RT şemalarını unutup, tümör çevresindeki bağışıklık sistemini
uyarmak ve aynı zamanda genel olarak bağışıklık sisteminde fazladan ışınlanan dokulardaki immünite inhibisyonunu minimuma indirgemek için sadece tümör ve çok yakın çevresinin ışınlandığı, yeni hipofraksiyonasyon şemaları üzerinde araştırmalar yapmamız gerekiyor. Radyumun ve
röntgen ışınlarının keşfinden bir yüzyıl sonra, iyonize radyasyon, ek klinik etkilerini ve sonuçlarını ortaya çıkartarak bizleri şaşırtmaya devam ediyor.
Prof. E. Mahmut Özşahin, MD, PhD
Lozan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (CHUV) Lozan, İsviçre
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HODGKIN LENFOMA’da
KEMOTERAPİ Mİ
KEMOTERAPİ+RADYOTERAPİ Mİ
Hodgkin lenfomanın bilinen ilk tanımlaması 1832 yılındadır. Daha kemoterapinin olmadığı bu yıllarda radyoterapi ile ilk Hodgkin hastasının kürü 1930 yılında
sağlanmıştır. 1950’ler de Hodgkin lenfoma tedavisi
için Kaplan ve Peters tarafından Mantle ve Ters Y alanları tanımlanmıştır. 1960’larda ilk kombine kemoterapi
rejimi MOPP kullanılmış bunu 1970’lerde daha az yan
etki ve daha iyi tümör kontrol oranları ile ABVD kemoterapisi takip etmiştir. Tedavide kür oranları giderek
artmış kombine tedaviler, tetkik sitemindeki gelişmeler
gibi faktörlerle radyoterapi alanları ve dozları azalmıştır. Günümüzde %80 civarında kürabl bir hastalıktır.
Yıllar içinde bakıldığında Hodgkin lenfoma tedavisinde radyoterapinin uygulama oranının azaldığı görülmektedir. Parikh ve ark. ları 1998 den 2011’e gelindiğinde özellikle erken evre Hodgkin hastalığında (evre
I,II) radyoterapi kullanımının %11 oranında azaldığını bildirmiştir. Bu tercihin temel nedeni
sağkalımı iyi bu hastalıkta radyoterapinin olası geç yan etkilerinden kaçınmak, ve radyoterapisiz takibinde yineleme olursa salvaj şansının hala devam ediyor olması olabilir. Ancak
bu yaklaşım salvajda kullanılan daha fazla ve yüksek kemoterapileri daha yüksek ve geniş
radyoterapi doz ve alanlarını ve KI nakli gibi yaklaşımların getireceği morbiditeyi ve mortaliteyi dışlamamalı ve unutturmamalıdır. Peki Hodgkin lenfoma tedavisinde radyoterapinin
atlanması gerçekten güvenli midir? Ya da hangi hastalar için gündeme gelebilir? Kombine
kemoterapi radyoterapiye karşın tek kemoterapiye dayanak olarak karşımıza çıkan NCIC/
ECOG HD.6 çalışmasıdır. Bu çalışmada radyoterapi uygulanan kolda progresyonsuz sağkalım daha iyi olmakla birlikte genel sağkalım radyoterapi kolunda daha kötü bildirilmiştir.
Çalışma bunun radyoterapinin yan etkilerine bağlasa da bakıldığında bu koldaki ölümlerin
Alzheimer, intihar ve boğulma gibi çok farklı sebepler olduğu görülmektedir. Çalışmanın
eleştirilecek bir yönü de hastalara uygulanan radyoterapinin günümüz uygulamalarından çok
uzak subtotal nodal ışınlama 35 Gy şeklinde olmasıdır. Erken evre favorabl özelliklere sahip
hastalarda dahi radyoterapiyi dışlayan çoğu çalışmada progresyonsuz sağkalım bozulmuştur. Koshy ve ark. SEER veritabanlı 12.247, Parikh ve ark. ise National Cancer veritabanlı
29.752 erken evre Hodgkin lenfoma tanılı hastanın değerlendirilmesinde radyoterapi uygulanan kolda genel sağkalımı anlamlı olarak daha iyi kaydetmişlerdir. Kemoterapi yanıtına
göre interim PET ile erken ve iyi yanıt elde edilen hastalarda tedavi yaklaşımını değiştirmeye yönelik kurgulanan iki çalışma ise RAPID ve EORTC H10’dur. Bu iki çalışmada interim
PET de tam yanıt elde edilen hastalarda radyoterapi atlanmış, her ikisinde de radyoterapi
uygulanan kola göre uygulanmayan kolda progresyonsuz sağkalım sonuçları yine daha kötü
olmuştur. Sonuçta yetişkin hasta kolunda progresyonsuz sağkalımı bozmadan radyoterapinin güvenle iptal edilebileceği bir hasta grubu tanımlanamamıştır.
Günümüzün pratiğinde erken evre favorabl grupta Hodgkin lenfomanın tedavi algoritmasını
oluşturan çalışma GHSG 10 çalışmasıdır. Bu grup hastada 2 kür ABVD ve 20 Gy IFRT ile
sonuçlar daha fazla kemoterapi ve 30 Gy radyoterapi kombinasyonuna eşit çıkmıştır.
Çocukluk çağı Hodgkin lenfomadaki sağkalım sonuçları yetişkinlerden daha iyi iken, bu
grupta radyoterapi yan etkileri ise daha morbid olabilmektedir. Radyoterapi güvenle dışlanabileceği bir kol araştıran ve günümüz radyoterapi endikasyon pratiğini oluşturan çalışma
GPOH-HD 95’dir. Bu çalışmada TG 1 (Evre IA, IB ve IIA) grubundaki hastalarda 2 siklus
OPPA (erkeklere OEPA) kemoterapisi sonrası tam yanıt elde edildiğinde radyoterapisiz takip
güvenli bulunmuştur.
Doç.Dr. Ş. Bilge Gürsel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
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