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ALANINDA UZMAN İKİ DOKTORDAN KANSERE KARŞI UYARILAR VE ÖNERİLER
KANSER TEDAVİSİNDE ÇIĞIR AÇAN 4 GELİŞMEBUGÜN

ARTIK KEMOTERAPi 
ÇAGI KAPANIYOR!
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ARTIK KEMOTERAPİ ÇAĞI KAPANIYOR! 
KANSER TEDAVİSİNDE ÇIĞIR AÇAN 4 GELİŞME!

Günümüzde kanser 
tedavisindekigelişmeler 
sayesinde kanserin birçok türü 
tedavi edilebiliyor. Tedavinin 
tam olarak sağlanamadığı 
ileri evrelerde bile kanser 
artık kronik bir hastalık haline 
getirilerek yıllarca kontrol 
altında tutulabiliyor. Türk 
Kanser Derneği Danışma 
Kurulu üyesi ve Acıbadem 

Maslak Hastanesi Tıbbi 
Onkoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Gökhan Demir, akıllı 
molekülller, biyolojik tedaviler 
ve immünoterapiler sayesinde 
onkolojide yeni bir çığırın 
açıldığına dikkat çekerek, 
“Günümüzde her tümörün 
birbirinden farklı genetik 
özelliklere sahip olduğunu 
biliyoruz. Kanser hücresinin 

genetik sırrı çözüldükçe 
kanser tedavisindeki şans 
artıyor.Artık kanserin 
konfeksiyon modeli gibi 
standart kemoterapilerle 
tedavi edildiği çağ kapanıyor. 
Kişiye ve tümöre özel 
yaklaşımlar sayesinde 
kanser gelecekte çok daha 
etkin olarak kontrol altına 
alınabilecek bir hastalık 

olacak” diyor.
Hedefe yönelik tedaviler, 

biyolojik tedaviler ve 
immunoterapiler sayesinde 
kanser tedavisindeki en 
ağır tedavilerden olan 
kemoterapinin kullanımı 
giderek azalacak.” diyen Prof. 
Dr. Gökhan Demir kanser 
tedavisinde atılan dev adımları 
şöyle anlattı. 

Kanser tüm dünyada kalp ile 
damar hastalıklarıyla birlikte 
en sık ölüme yol açan hastalık 
ve sıklığı gelişmekte olan 
ülkelerde halen artıyor. 

Dünyada her yıl 14 milyon 
insan kanser tanısı alıyor, 
ülkemizde de her yıl yaklaşık 
150 bin yeni kanser olgusu 
teşhis ediliyor.  Ülkemizde 
teşhis edilen hastaların büyük 
çoğunluğu ileri veya geç 
evrelerde tanılanıyor. 

Bunun en önemli nedeni 
kanserin erken tarama 
yöntemlerinin hala bir alışkanlık 
olarak toplumda yerleşmemiş 
olması. 

Türk Kanser Derneği 
faaliyetlerinde erken tanı ve 
tarama programlarının önemine 
dikkat çekiyor çünkü kaliteli 
bir toplumsal sağlık anlayışı 
ancak hastalıkların oluşmadan 
önlenmesi ve vaka sayısının 
azaltılması, hastalıklara bağlı 
sakatlık ölümlerin azaltılması ile 
mümkün. 

Yüreklere su serpen 
bir haber; erken tanı 
farkındalığının  toplumda 
giderek artıyor olması. 
Yüreklere su serpen bir diğer 
haber ise son yıllarda kanserin 
tanı ve tedavisinde yaşanan 
devrim niteliğindeki gelişmeler. 
Kanser hücresinin genetik ve 
moleküler şifresinin çözülmesi 
ile bağışıklık hücrelerinin 
kanser hücrelerine karşı savaşçı 
hücreler haline getirilebilmesi 
bu alandaki en  önemli yeni 
adımları oluşturuyor. 

Kanser 
tedavisinderadyoterapi  de son 
yıllarda teknolojik olarak tıp 
dalları arasında en hızlı gelişen 
alanlardan biri. Radyasyon 
kullanılarak kanserli dokuların 
tedavi edilmesini sağlayan ileri 
teknolojik cihazlarla alınan 
başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. 
Radyasyon tedavisindeki 
gelişmeler sayesinde hastalar 
daha uzun ve daha kaliteli bir 
yaşam sürebiliyor. 

Radyolojik olarak 
gösterilemeyecek kadar 
küçükken bile teşhis 
edilebilecek

Bugün en büyük 
gelişmelerin yaşandığı 
alanlardan biri de kanser 
hastalığının tanı ve takibinde 
geliştirilen yeni moleküler 
yöntemler. 

Bugüne kadar kanserin 
tanısı, tümörün radyolojik 
olarak gösterilmesi ve alınan 
biyopsilerle tanı konulması 
ilkesine dayanıyordu. 

Ancak son yıllarda 
kanserli hücreden salgılanan 
genetik materyalin 
kandan izole edilmesi ve 
bu materyalin moleküler 
ile genetik özelliklerinin 

tanımlanmasını sağlayan likid 
biyopsi tekniği onkolojinin 
geleceğinde çığır açmaya 
yönelik bir teknik olarak 
gösteriliyor. 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Gökhan Demir 
bu teknikle kanserin 
gelecekte radyolojik olarak 
gösterilemeyecek kadar 
küçükken bile teşhis 
edilebileceğini söylüyor. 
Kanser tedavisindeki en 
önemli zorluklardan birini 
tümör heterojenitesi denen 
kavram oluşturuyor. 

Bu süreç içinde kanserli 
dokuda gelişen genetik 
moleküler değişiklikler 
sonucu kanserin uygulanan 
tedavilere direnç 

kazanmasını tanımlamak 
için kullanılan bir kavram. 
Klinik onkologlar, aylar ya 
da  yıllar önce alınan biyopsi 
materyalinin özelliklerine 
göre tedavi düzenlemeye 
çalışırken, karşısındaki 
düşman genetik ve 
moleküler yapısını çoktan 
değiştirmiş oluyordu. 

Hastadan tekrarlanan 
biyopsilerin güçlüğü hesaba 
katılırsa hastanın kanından 
elde edilen tümörlü hücrenin 
genetik materyalinde zaman 
içinde gelişen değişikliklerin 
takibi ve tedavilerin 
bu özelliklere göre 
düzenlenmesi onkolojideki 
atılan dev adımlardan bir 
diğerini oluşturuyor.

“Sihirli mermiler” 
tedavi başarısını yüzde 
30-50 oranında artırıyor

Vücudun bağışıklık 
sistemi tarafından 
üretilen bazı 
moleküllerin kanserli 
hücrelerde bulunan 
bazı hedeflere karşı 
üretilmesi son yıllardaki 

onkolojide elde edilen 
bir diğer önemli adım. 
“Sihirli mermiler” diye 
adlandırılan bu biyolojik 
tedavi ajanları bugün 
lenf bezi kanserlerinde, 
meme kanserlerinde, 
kalın bağırsak 
kanserlerinde ve baş 
ile boyun kanserlerinde 

etkin olarak kullanılıyor. 
Tıbbi Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Gökhan Demir 
biyolojik tedavinin 
klasik tedavilere 
eklendiğinde, 
kemoterapi veya 
radyoterapinin etkisini 
yüzde 30-50 oranında 
artırdığını vurguluyor. 

Şifa sağlanamayan 
kanserler yıllarca kontrol 
altında tutulabiliyor

Kemoterapi, hızlı çoğalan 
hücreleri yok etmeye yönelik 
çoğu bitkilerden elde edilen 
kimyasal maddelerdir. 

Ancak tümör hücrelerini 
yok ederken hızlı çoğalan 
sağlam hücrelere de geçici 
de olsa zarar veriyor. Saç 
dökülmesi, ağız yaraları, kan 
değerlerinde düşmeler buna 
bağlı olarak gelişiyor. 

Bugün kemoterapilerin 
yan etkilerini çok azaltan 
etkin yöntemler ve destek 
ilaçlar  var. Bulantı ve kusma 
artık tamamına yakın 
engellenebiliyor.  Örneğin saç 
dökülmesini önleyen “buz 
şapkası” yöntemi var. Aşılarla 

kan değerlerinin düşmesi 
de  engellenebiliyor. Hedefli 
tedaviler ise kemoterapiden 
farklı olarak sadece kanser 
hücrelerine saldıran ve onları 
yok eden ilaçlar. Kanser 
hücrelerindeki genetik 
bozuklukları hedef alıyor. 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Gökhan Demir 
kemoterapinin artık pek 
çok kanser türünde tek 
tedavi seçeneği olmaktan 
çıktığına dikkat çekerek,  
“Eskiden kemoterapiye yanıt 
vermeyen ölümcül cilt kanseri 
melanom, böbrek kanseri 
ile gastrointestinalstromal 
(gastrointestinaltümörlernadir 
görülen bağırsak sarkomu 
türüdür) tümörler gibi kanser 
türlerinde bugün akıllı 

moleküller sayesinde hastalık 
yıllarca kontrol altında 
tutulabiliyor” diyor. 

Örneğin önceki yıllarda sağ 
kalımın bir yılın altında olduğu 
böbrek kanserlerinde yeni 
çalışmalar 3-4 yıllık sağ kalım 
oranları veriyor. 

Melanomda akıllı mole-
küllerin kullanımı ile uygun 
genetik yapısı olan BRAF 
geninde mutasyon olan tümör-
lerin yüzde 5-10’unda da şifa 
sağlanabiliyor. 

Bugün bu moleküllerin 
hastalığın erken evresinde de 
koruyucu olarak kullanılabi-
leceğini gösteren çalışmalar 
yayınlanıyor. 

Prof. Dr. Gökhan Demir 
hedefe yönelik tedavilerin, 
tedavi yaklaşımını değiştirdiği 

bir diğer kanser türünün ise 
akciğer kanserleri olduğunu 
belirtiyor. 

Günümüzde akciğer 
kanserlerinde ışık mikrosko-
pisi ile yapılan tanının hemen 
ardından EGFR, ALK, ROS 
denilen genlerdeki bozuk-
luklar araştırılıyor. 

Eğer böyle bir genetik 
bozukluk saptanırsa bu 
hastalara kemoterapi 
verilmeden başlanan akıllı 
moleküllerle 2 yılın üstünde 
hastalık kontrolü elde 
edilebiliyor. 

Bugün hedefli tedavilerde 
kullanılan ikinci üçüncü kuşak 
moleküller tümörün tedaviye 
direnç geliştiği durumlarda  
bile yüzde 30-40 oranında 
yanıt elde edebiliyor.  

1. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER (AKILLI MOLEKÜLLER)

2. BİYOLOJİK TEDAVİLER

4. LİKİD BİYOPSİBazı kanser türlerinde 
tam şifa sağlıyor

Vücudun kendi bağışıklık 
hücrelerinin kanser 
tedavisinde kullanılabilmesi, 
yani immunoterapi onkolojik 
tedaviler, son yıllarda kanser 
tedavisinde atılan en büyük 
adım olarak nitelendiriliyor. 
Vücudun temel koruyucu 
hücreleri olan bağışıklık 
hücreleri yıllardır kanser 
tedavisinde etkin değildi. 

Bağışıklık hücreleri 
kanser hücresini yabancı 
düşman hücre gibi görüp 
mücadele etmiyordu. 

Kanser tedavilerinin 
bağışıklık sistemini 
baskılayıcı etkisi de 
birleşince kanserle savaşta 
bağışıklık sistemi tamamen 

devre dışı kalıyordu. Ancak 
son yıllarda özellikle 
ölümcül bir cilt kanseri olan 
melanomda yapılan öncü 
çalışmalar kanserli hücrenin 
nasıl bağışıklık sistemini 
kandırdığını, kendisini 
sakladığını tıp dünyasına 
öğretti. 

Bu bilgiler ışığında 
üretilen yeni moleküllerin 
bağışıklık hücrelerinin 
kanserle savaşta etkin 
olarak kullanılabilmesini 
sağladığını belirten Prof. 
Dr. Gökhan Demir, üretilen 
yeni kuşak immünoterapi 
ilaçlarıyla melanom, 
akciğer kanseri, böbrek ve 
mesane kanseri, baş boyun 
kanserleri, mide ile bağırsak 
kanserlerinde önemli 

başarılar sağlandığına işaret 
ederek, “Bugün özellikle 
melanom ve akciğer 
kanserlerinin bazı türlerinde 
kemoterapi tedavisini 
hiç kullanmadan sadece 
bağışıklık sistemi uyarıcı 
immunoterapi yöntemiyle 
ileri evre hastalıkta bile 
tam şifa sağlanabiliyor” 
diyor. İmmunoterapi 
tedavisiyle ilgili bugün başta 
meme kanseri, yumurtalık 
kanserleri,  beyin kanserleri 
olmak üzere hemen hemen 
tüm kanser türlerinde 
araştırmalar sürüyor. 

Yakın gelecekte 
immunoterapi tüm kanser 
türlerinde tedavinin bir 
parçası olmaya aday olarak 
gösteriliyor. 

3. İMMÜNOTERAPİ 

Prof. Dr. Gökhan Demir 



4 TÜRK KANSER DERNEĞİ 15 Kasım 2017 Perşembe

Tedavi süresinde kısalma, başarıda 
artış, yan etkilerde azalma!

Radyoterapi  son yıllarda teknolojik 
olarak tıp dalları arasında en hızlı gelişen 
alanlardan biri. Radyasyon kullanılarak 
kanserli dokuların tedavi edilmesini 
sağlayan ileri teknolojik cihazlarla alınan 
başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. 

Örneğin eskiden haftalarca süren ve 
yan etkilere yol açabilen tedaviler yerine 
bir haftada biten ve yan etkileri azaltan 
yeni tedavi yöntemleri aldı. 

Acıbadem Maslak Hastanesi Radyasyon 
Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar,  
radyasyon tedavisinde hastanın daha 
uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürmesini 
sağlayan gelişmeleri anlattı.  

Manyetik Rezonans Görüntüleme 
eşliğinde radyoterapi uygulanıyor

Bundan 10 yıl öncesine dek tedavi 
sırasında tümörlerin yeri tam olarak 
görülemediği için ışın tedavisi geniş 
alana yayılıyordu. Normal dokuların çok 
miktarda doz alarak hasara uğramaması 
için etkili dozlara çıkılamıyordu. 

Bu da tümörün tamamen yok 
edilememesine ve geri gelmesine neden 
oluyordu. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı 
Prof. Dr. Enis Özyar  Radyoterapi 
cihazları içine monte edilen Manyetik 
Görüntüleme (MR) cihazlarından elde 
edilen MR görüntüleri ile tümörün yerinin 
daha iyi belirlenmesive tümörün tahrip 
edilebilmesi gibi önemli gelişmeler 
kaydedildiğini belirterek,  “Günümüzde 
sadece hedeflenen bölge ışınlandığı için 
tümöre yüksek doz ışın verilebiliyor. 

Böylece tümör yok edilebiliyor ve 
yeniden ortaya çıkma riski önlenebiliyor” 
diyor.  

Tümör yok edilebiliyor ve normal 
organların hasar görmesi engelleniyor

Eskiden hedeflenmiş olan tümörü 
kaçırmamak için geniş alana ışın verilirken, 
tümörle birlikte çevresindeki kalp, akciğer 
ve  böbrek gibi yaşamsal öneme sahip 
organların da ışınlanması gibi çok ciddi bir 
sorun oluşuyordu. 

Bugün tümörün içine yerleştirilen ‘altın 
işaretleyiciler’, tümörün yeri, hareketi 
ve koordinatlarının rahatlıkla tespit 
edilebilmesine imkan sağlıyor.  Bu sayede 

hem tümöre yüksek doz verilebiliyor,  hem 
de tümörün çevresinde bulunan organların 
da ışınlanarak hasar görmeleri büyük 
oranda önlenebiliyor. 

İşlem 2-3 dakikada 
tamamlanabiliyor

Tedavi süresi radyoterapi tedavisindeki 
yaşanan en büyük sorunlardan 
birini oluşturuyordu. Günümüzde 
ise  “volümetrik ark terapi” adı verilen 
VMAT ve “Flatteningfilter-free” tekniği 
sayesinde eskiden yaklaşık 15-20 
dakika süren tedavi artık 1-2 dakikada 
tamamlanabiliyor. Özellikle tedavi 
sırasında uzun süre hareketsiz yatması 
gereken ağrılı hastalarda bu sorun ortadan 
kalkıyor. Hastalar daha kısa sürede tedavi 
olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tedavi 6 hafta yerine 1 haftada 
sonlanıyor

Stereotaktikradyoterapi  tekniği, yani 
üç boyutlu olarak koordinatların uzaysal 
boşlukta belirlenip adeta ışın demetleri ile 
yüksek dozda bombalanması sayesinde, 
normal dokular daha iyi korunuyor ve 
uygun tümörlerde yüksek dozlara çıkılması 
mümkün oluyor. 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. 
Dr. Enis Özyar bu sayede birçok tümörde 
artık 25-30 seanslık tedaviler yerine 3-5 
seansın yeterli geldiğine dikkat çekerek, 
“Eskiden 6 haftada tamamlanan tedaviler 
artık 1 haftada sonlanabiliyor. Örneğin 
beyin, akciğer, meme, rektum, prostat 
kanserlerinin uygun türlerinde tedavi 
süresinde ciddi kısalma oluyor” diyor.

Organ koruma oranları giderek 
artıyor

Teknolojik gelişmeler, radyoterapinin 

diğer yöntemlerle birlikte uygulanması 
ve multidisipliner çalışma prensibi ile 
kanserli organın korunmasını sağlıyor. 
Uzun yıllardır meme, gırtlak, anal kanal, 
mesane ve yemek borusu kanserlerinde 
uygulanan organ koruma protokolleri 
artmaya başladı. 

Tedaviye iyi yanıt veren ileri rektum 
kanserli hastalarda, makatın cerrahi 
olarak kapatılması ve ömür boyu torba 
kullanılması yerine rektumun korunması 
mümkün olabiliyor.

Cildin işaretlenmesine gerek 
kalmıyor

Radyoterapi uygulanan hastaların 
yüzleri ile vücutlarında tedavi alanlarını 
gösteren işaretler sosyal ve psikolojik 
olarak ciddi sorunlara yol açıyordu. Bunun 
yanı sıra hastaların yıkanmalarını ve 
yüzmelerini önlüyordu. 

Gelişmiş teknolojiler sayesinde 
koordinatların tedavi masasına 
tanımlanması artık bu tür işaretlerinin 
kullanılmasına yer bırakmıyor. 

RADYOTERAPİ TEDAVİSİNDE 

DEV ADIMLAR
Prof. Dr. Enis Özyar 


