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ÖZET

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)’nin tedavisinde postoperatif adjuvan dönemde ve metastatik has-
talıkta uygulanan sistemik kemoterapiler ve güncel NCCN kılavuzu özetlenmiştir. KHDAK tedavisinde yeni bir 
ufuk açan anti-PD-1 ve anti-PD-L1 içeren immunoterapi konusu tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küçük kücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), sistemik kemoterapi, adjuvan, metastatik, 
immunoterapi, anti-PD-1, anti-PDL1.

SUMMARY

Systemic chemotherapy in the postoperative adjuvant and metastatic setting of non-small cell lung cancer 
(NSCLC) and current NCCN guidelines are summarized. A new horizon in the treatment of NSCLC consisting of 
immunotherapy using anti-PD-1 and anti-PD-L1 is discussed. 

Key Words: Non-small cell lung cancer (NSCLC), systemic chemotherapy, adjuvant,metastatic, immunothe-
rapy, anti-PD-1, anti-PD-L1.

Derleme|Review



Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum /  Chemotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer: 
Current Status

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2013; 1 (3): 115-123

116

GİRİŞ

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) akciğer 
kanserlerinin %85’lik bir kısmını oluşturmakta-
dır. Erken evre tümörlerde postoperatif uygulanan 
adjuvan tedavi yaklaşımları standart hale gelirken 
metastatik hastalıkta uygulanan sistemik tedaviler 
de çeşitlilik kazanmıştır. Yıllardır KHDAK’de öne-
rilen sistemik tedavi yaklaşımı hücre alt tipine göre 
değişiklik göstermez iken metastatik hastalıkta son 
yıllarda KHDAK’nin farklı histolojik alt tipleri ve mo-
leküler değişikliklere göre sistemik tedavi seçimlerin-
de farklılıklar oluşmaya başlamıştır. Hedefe yönelik 
tedavilere prediksiyon sağlayan moleküler değişiklik-
lerin yanı sıra sistemik kemoterapi ajanlarını belir-
lerken KHDAK’ni kendi içinde skuamöz (epidermo-
id) veya skuamöz olmayan (adenokarsinom, büyük 
hücreli ve diğerleri ) KHDAK olarak iki gruba ayırmak 
gündeme gelmiştir(1).

Erken Evre KHDAK’nde (Evre I ve II)
Postoperatif Adjuvan Kemoterapi

NCCN klavuzu günümüzde evre IA opere edilmiş ol-
gularda adjuvan tedavi önermemekte evre I B olgula-
rın yüksek riskli olanlarında evre II-III opere edilmiş 
olgularda aşağıda özetlenen KHDAK’nde adjuvan 
tedavi için yapılmış çalışmalara dayanarak adjuvan 
tedavi önermektedir(1).

“The Internatioal Adjuvan Lung Cancer Trial (IALT)” 
çalışmasında tam rezeke edilmiş 1867 Evre I-II-III 
KHDAK olgusu adjuvan olarak cisplatin içeren kom-
binasyon kemoterapisi veya gözlem koluna rando-
mize edilmiştir. Ortanca 56 aylık takip sonrasında 
beş yıllık hastalıksız (%39’a karşı %34; p< 0.003) ve 
genel sağkalım oranları (%45’e karşı %40; p< 0.03) 
adjuvan kemoterapi alan grupta istatistiksel olarak 
üstün bulunmuştur(2). Daha uzun süreli takiplerde 
(7.5 yıl) kemoterapinin yararının azaldığı görülmüş, 
kemoterapi alan kolda daha fazla ölüm gözlenmiştir 
ama adjuvan kemoterapinin nüksleri azalttığı göste-
rilmiştir(3).

NCIC CTG JBR.10 çalışmasında tam rezeke edilmiş 
Evre IB ve II 482 KHDAK olgusu postoperatif adju-
van cisplatin-vinorelbin veya gözlem koluna rando-
mize edilmiş hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım-
da adjuvan kemoterapinin yararı gösterilmiştir. Beş 
yıllık sağkalım oranları adjuvan kemoterapi alan kol-
da %69; gözlem kolunda ise %54 olarak saptanmıştır 
(p= 0.03)(4). Sonradan belirlenen 9.5 yıllık takip so-
nuçlarında ise adjuvan kemoterapi yararının sadece 

evre II olgularda devam ettiği saptanmıştır (ortalama 
sağkalım kemoterapi alan kolda 6.8 yıl; gözlem ko-
lunda 3.6 yıl )(5).

ANITA çalışmasında 840 Evre IB-II-III rezeke edilmiş 
KHDAK olgusu adjuvan Cisplatin- Vinorelbin veya 
gözlem koluna randomize edilmiştir. Ortalama 76 
aylık takip sonrasında ortalama sağkalım adjuvan ke-
moterapi kolunda 66 ay gözlem kolunda 44 ay olarak 
saptanmıştır. Adjuvan kemoterapi Evre II-IIIA olgu-
larda beş yıllık sağkalımı anlamlı ölçüde arttırmıştır 
(%8.6). Evre I olgularda ise bir yarar göstermediği 
görülmüştür(6). Bir çok klinisyen KHDAK’nin adjuvan 
tedavisinde cisplatin-vinorelbin kombinasyonunu 
tercih etmektedir(7).

“The Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation (LACE)” 
metaanalizinde 4584 olgunun retrospektif incelen-
mesinde adjuvan olarak uygulanan Cisplatin’li kom-
binasyonların (cisplatin-vinorelbin, cisplatin-etepo-
sid ve diğerleri) beş yıllık sağkalımı %5.6 düzeyinde 
arttırdığı ve tedavi rejimleri arasında bir fark olmadı-
ğı ve bu yararın Evre II-IIIA ve iyi performansa sahip 
hastalarda olduğu saptanmıştır(8). Son dönemde yapı-
lan bir analiz postoperatif adjuvan tedavinin seksen 
yaşına kadar yararını göstermiştir(9).

CALGB 9633 çalışmasında Evre IB 344 olgu adjuvan 
paclitaxel-carboplatin veya gözlem koluna randomi-
ze edilmiştir. Ortalama 54 aylık takip sonrasında beş 
yıllık sağkalımda kemoterapi kolunda sağkalım üs-
tünlüğü saptanırken (%79’a karşı %70 p= 0.045) bu 
anlamlılık dördüncü yılda kaybolmuştur(10-12). Bir alt 
grup analizinde 4 cm’in üstünde tümör çapı olanların 
daha fazla yarar gördüğü saptanmıştır. Bu kombinas-
yon toksisitesi daha az ve iyi tolere edilen bir kombi-
nasyon olduğu için Cisplatini tolere edemeyecek ol-
gularda önerilmektedir. Bu çalışmanın gücünün Evre 
IB olguları değerlendiremeyecek düzeyde olduğu da 
vurgulanmaktadır(13).

NCCN klavuzu günümüzde Evre II-III rezeke edilmiş 
KHDAK olgularında Cisplatin’li bir kombinasyon 
(vinorelbin veya eteposid ile) ile adjuvan kemoterapi 
önermektedir. Cisplatin-pemetrexed, Cisplatin-Do-
setaksel veye Cisplatin-Gemsitabin KHDAK’nin ad-
juvan tedavisinde kullanılabilen diğer kombinasyon-
lardır. Performansı iyi olmayan ve cisplatini tolere 
edemeyecek olgularda Carboplatin-paklitaksel adju-
van tedavide uygulanabilecek bir rejimdir(1).

Evre IA opere edilmiş olgularda adjuvan tedavi öne-
rilmemekte; evre I B olguların ise yüksek riskli kabul 
edilen alt grubu için önerilmektedir. Yüksek riskli ka-
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bul edilen grup az diferansiye nöroendokrin tümörü 
olan, 4 cm’den büyük, vasküler invazyon veya viseral 
plevra invazyonu yapmış tümörü olan, “wedge” re-
zeksiyon yapılmış veya mediastinal lenf nodu örnek-
lemesi eksik olan olgulardır(1).

Metastatik Hastalıkta Sistemik Kemoterapi

Performansı iyi olan metastatik evredeki KHDAK ol-
gularının platin bazlı kemoterapi rejimlerinden fayda 
gördüğü gösterilmiştir(1,14). Platinin yeni jenerasyon 
ajanlar olan paklitaksel, vinorelbin, dosetaksel, gem-
sitabin ve pemetrexed ile olan kombinasyonlarını 
eski ajanlara göre daha iyi cevap oranları ve genel 
sağkalım avantajı sağladığı bir çok çalışmada göste-
rilmiştir(15,16).

KHDAK’nin sistemik kemoterapisinde tercih edilen 
platinin cisplatin mi; carboplatin mi olması konu-
sunda yapılmış olan iki metaanalizde farklı sonuç-
lara ulaşılmıştır. Hotta ve arkadaşlarının 2948 olgu 
ve sekiz çalışmayı içeren metaanalizinde cisplatinli 
kombinasyonlarla daha iyi cevap oranları elde edil-
diği (p< 0.001) ama bu farkın genel sağkalım (p= 
0.515) avantajına yansımadığı saptanmıştır. Teda-
viye bağlı mortalite açısından da bir fark saptanma-
mıştır(17). 

İkinci meta-analiz dokuz çalışma ve 2968 olguyu 
içermekte olup yine cisplatin kullanılan kombinas-
yonlarla cevap oranlarının carboplatinli kombinas-
yonlardan daha iyi olduğu ve bir yıllık sağkalım 
oranlarının da cisplatin içeren kombinasyonlar ile 
daha üstün olduğu saptanmıştır (%37’ye karşın 
%34). Cisplatin kullananlarda bulantı, kusma, car-
boplatin kullananlarda ise trombositopeni toksisi-
teleri daha sık saptanmıştır(18).

Performans statüsü iyi olan hastalarda cisplatin ile 
daha belirgin bir tümör küçülmesi ve semptom kont-
rolü sağlanabilirken, birçok komorbiditeleri olabilen 
KHDAK’li hastalarda carboplatin daha iyi tolere edil-
mesi nedeniyle tercih edilebilmektedir(19).

Platinin yeni ajanlarla kombinasyonu ile yapılan 
sistemik kemoterapi metastatik KHDAK’de genel 
sağkalımı 8-12 ay civarına uzatmıştır. Bu kombinas-
yonların tek başına Platine göre üstün olduğu göste-
rilirken, ikili kombinasyonlara üçüncü bir ajanın ek-
lenmesinin toksisiteyi arttırmak dışında ek bir yararı 
gösterilememiştir(20,21).

Platin (cisplatin ve carboplatin), taksanlar (paclitak-
sel ve dosetaksel), vinorelbine, gemsitabin ve pemet-

rexed gibi kemoterapötikler ile kombine edilebilir. Bu 
ajanlarla yapılan kombinasyonlar %30-40 oranında 
değişen bir yıllık sağkalım sağlamakta ve monotera-
piye üstünlük göstermektedir(1). Bu kombinasyonlar 
carboplatin-paclitaksel; cisplatin-dosetaksel; cispla-
tin-gemsitabine; cisplatin-vinorelbin; cisplatin-pe-
metrexed şeklinde olabilir.

Bir çok faz III çalışmada platinle yapılan kombinas-
yon kemoterapilerinin birbirlerine benzer cevap 
oranı ve sağkalım sağladığını göstermiştir(22-29). Bu 
tedaviler Tablo 1’de özetlenmiştir(30). Bu kombinas-
yonların seçiminde ilaçların yan etki profilleri ve 
hastanın performans statüsü gündeme gelmektedir. 
Carboplatin-gemcitabine, carboplatin-docetaksel, car-
boplatin-pemetrexed, gemcitabine-vinoralbine, gem-
citabine-docetaksel kombinasyonları uygulanabilecek 
seçenekler arasındadır(1).

Socinski ve arkadaşlarının çalışmasında, albümine 
bağlı paklitaksel ve carboplatin ile standart paklitak-
sel-carboplatine göre daha iyi bir cevap oranı sağlan-
mıştır (%33’e karşı %25 p= 0.005). Progresyonsuz 
sağkalım ve genel sağkalım açısından bir fark saptan-
maz iken albumine bağlı paklitakselin nöropati tok-
sisitesi daha az olduğu saptanmıştır(29). FDA 2012 yılı 
Ekim ayında KHDAK’nin tedavisinde albumine bağlı 
paklitaksele onay vermiştir.

Metastatik KHDAK’nin birinci seri tedavisinde EGFR 
veya ALK mutasyonları yok ise platin bazlı bir kom-
binasyon rejimi önerilmektedir. Sistemik kemoterapi 
kombinasyonlarının seçilmesinde son yıllarda histo-
lojik alt tipe göre de farklılıklar oluşmuştur(1).

Scagliotti ve arkadaşlarının cisplatin gemsitabin ile 
cisplatin-pemetrexed kombinasyonlarının karşılaş-
tırıldığı çalışmasında skuamöz hücre histolojili has-
talarda cisplatin-gemsitabin (genel sağkalım 10.8’e 
karşın 10.4 ay; p= 0.05) skuamöz dışı histolojilerde 
ise cisplatin-pemetrexed kombinasyonu daha etkin 
bulunmuştur (genel sağkalım 11.8’e karşın 10.4 ay 
p= 0.005). Bu farklılığın skuamöz hücreli akciğer 
kanserlerinde saptanan timidilat sentetaz enzimi-
nin aşırı ekspresyonunun pemetrexed duyarlılığını 
azaltmasından kaynaklandığı düşünülmektedir(28). 

Metastatik KHDAK’nin birinci seri tedavisinde pe-
metrexed kullanımı skuamöz dışı histolojilerde öne-
rilmektedir(1).

“Vasküler Endothelial Growth Factor (VEGF)”e kar-
şı bir monoklonal antikor olan bevasizumab 2006 
yılında rezeke edilemeyen veya metastatik skuamöz 
dışı KHDAK’de FDA onayı almıştır. ECOG 4599 ça-
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lışmasında 878 hasta randomize edilmiş; paklitaksel-
carboplatin’e Bevasizumab eklenmesi ortanca sağ-
kalımı 10.3 aydan 12.3 aya (p= 0.003) çıkarmıştır. 
Adenokarsinom histolojisine sahip olgularda sağka-
lım 14.2 ay olduğu saptanmıştır. ECOG 4599 çalış-
masına dayanarak paklitaksel-carboplatin ile birlikte 
kullanılan bevasizumab hemoptizi yakınması olma-
yan ve trombositopeni nedeniyle kanama riski olma-
yan hastalarda önerilmektedir(31).

Faz III randomize bir çalışma olan FLEX çalışmasında 
histolojik tipten bağımsız olarak Cispaltin-Vinorelbi-
ne kombinasyonuna Cetuximab (anti-EGFR1 monok-
lonal antikor) eklenmesinin genel sağkalımı az da olsa 
istatistiksel olarak anlamlı olacak ölçüde arttırdığı 
gösterilmiştir (10.1 aya karşı 11.3 ay; p= 0.04)(32). To-
leransı zor olabilen bir rejim olarak NCCN klavuzunda 
2B kategorisinde önerilmektedir(1).

İkinci Seri Tedavi

Birinci seri tedavi sırasında ve sonrasında progres-
yon gösteren ve performans statüsü iyi olan (PS: 0-2) 
KHDAK’li olgularda ikinci seri tedavi önerilmektedir. 

İkinci seride kullanıldığında kemoterapiye yanıt ora-
nı %10 civarında olmakla birlikte NCCN 2013 kla-
vuzu dosetaksel, pemetrexed, erlotinib veya platinli 
bir kombinasyon ile performansı iyi olan olgularda 
ikinci seri tedaviyi önermektedir(1). Dosetaksel’in en 
iyi destek tedavisi, vinorelbin ve ifosfamide göre sağ-
kalımı ve yaşam kalitesini arttırdığı gösterilmiştir. 
Pemetrexed dosetaksel ile karşılaştırıldığında ikinci 
seri tedavide benzer sağkalım süresi sağlamış ve daha 
iyi tolere edildiği görülmüştür. Pemetrexed skuamöz 
dışı akciğer kanserinin ikinci seri tedavisinde öneril-
mektedir. Erlotinib de sağkalım ve yaşam kalitesini 
arttırıcı etkisi ikinci seri kullanımda gösterilmiş bir 
ajandır ve EGFR mutasyonu pozitif olgularda perfor-
mans statüsü 3-4 olsa dahi ikinci veya üçüncü seride 
kullanımı NCCN tarafından önerilmektedir(1).

İdame Tedavisi

İleri evre akciğer kanserinde 4-6 kür uygulanan ilk 
seri tedaviye yanıt alınıp progresyon görülmeyen 
olgularda idame tedavisi gündeme gelmiştir. İdame 
tedavisi birinci seride kullanılan ajanlardan biriyle 
veya farklı bir ajana geçilerek yapılabilir. Kemoterapi-

Çalışma Kemoterapi Rejimi  Sayı Cevap Oranı Sağkalım (ay)

ECOG 159424

Cisplatin-paklitaksel
Cisplatin-gemsitabin
Cisplatin-dosetaksel
Carboplatin-paklitaksel

288
288
289
290

21
22
17
17

7.8
8.1
7.4
8.1

TAX-32622

Cisplatin-dosetaksel
Cisplatin-vinorelbin
Carbolplatin-dosetaksel

406
394
404

32
25
24

11.3
10.4
 9.4

EORTC26

Cisplatin-paklitaksel
Cisplatin-gemsitabin
Paclitaksel-gemsitabin

159
160
161

32
25
24

8.1
8.9
6.7

ILCP23

Cisplatin-gemsitabin
Carboplatin-paklitaksel
Paclitaksel-gemsitabin

205
204
203

30
32
30

9.8
9.9
9.5

SWOG25 Cisplatin-vinorelbin
Carboplatin-paklitaksel

202
206

28
25

8.0
8.0

FACS27

Cisplatin-irinotekan
Carboplatin-paklitaksel
Cisplatin-gemsitabin
Cisplatin-vinorelbin

145
145
146
145

31
32
30
33

13.9
12.3
14.0
11.4

Scagliotti28 Cisplatin-gemsitabin
Cisplatin-pemetrexed

863
862

28
31

10.3
10.3

Socinski29

Carboplatin-albumin 
bağlı paklitaksel
Carboplatin-paklitaksel

521

531

33

25

12.1

11.2

Tablo 1. Sistemik kemoterapi rejimlerinin sağladıkları cevap oranları ve sağkalım süreleri.



Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2013; 1 (3): 115-123

Turna H. 119

nin yanında kullanılan bevasizumab veya cetuximab 
gibi hedefe yönelik tedavi molekülleri ile progresyona 
veya toksisite görülene kadar idame yapılabilir(33,34). 
İdame tedavileri Tablo 2’de özetlenmiştir(30,35-43).

İleri evre KHDAK’li 566 hastayı içeren Faz III bir çalış-
mada 4 kür carboplatin-gemsitabin sonrası 398 hasta 
progresyon göstermemiş ve bu olguların 309’u ilk seri 
tedavinin hemen bitiminde altı kür idame dosetaksel 
veya izlem ve izlem sırasında progresyon saptandı-
ğında dosetaksel koluna randomize edilmiştir. Prog-
resyonsuz sağkalım hemen dosetaksel idame tedavi-
si başlanan kolda daha üstün bulunmuştur (5.7 aya 
karşı 2.7 ay; p= 0.0001) ama genel sağkalımdaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (12.3 aya 
karşı 9.3 ay; p= 0.0853). Yaşam kalitesi açısından da 
iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır(35).

Ciuleanu ve arkadaşlarının 663 hastayı içeren faz 
III çalışmasında dört kür platin bazlı bir kemotera-
pi sonrası hastalar idame pemetrexed veya izlem 

koluna randomize edilmiştir. Bu çalışmada izlem 
kolundaki olguların %33’ü herhangi bir ikinci seri 
tedavi alamamıştır. İdame pemetrexed verilen kolda 
hem progresyonsuz sağkalım (4.3 aya karşı 2.6 ay; 
p< 0.00001) hem de genel sağkalım (13.4 aya karşı 
10.6 ay; p= 0.012) izlem koluna göre üstün bulun-
muştur(36). Belani ve arkadaşlarının bir alt grup ana-
lizinde pemetrexed’in idame tedavisindeki yararının 
skuamöz hücreli dışı olan tümörlerde daha belirgin 
olduğu görülmüştür. Pemetrexed bu çalışmayla dört 
kür platin bazlı bir kemoterapi ile progresyon göster-
meyen olgularda idame tedavisinde kullanımda FDA 
onayını almıştır(30).

Perol ve arkadaşlarının faz III randomize bir çalışma-
sında birinci seri cisplatin-gemsitabin sonrası gem-
sitabin veya elotinib ile yapılan idame tedavisinde 
progresyona kadar geçen sürenin gemsitabin idamesi 
yapılanlarda 3.8 ay, erlotinib idamesi alanlarda 2.9 ay 
ve plasebo kullanılanlarda ise 1.9 ay olduğu saptan-

Çalışma Kemoterapi Rejimi  Sayı (n) Progresyonsuz
Sağkalım (ay)

Genel
Sağkalım (ay)

Fidias35 Carbo-Gem---Dosetaksel
Carbo-Gem--- İzlem

153
156

5.7
2.7

12.3
 9.7

Ciuleanu36 Kemoterapi-Pemetrexed
Kemoterapi-İzlem

441
222

4.0
2.0

13.4
10.6

Patel37 Carbo-Pem-Beva---
Pem-Beva

50 7.8 14.1

ATLAS38

KemoBeva---
Beva+Erlotinib
KemoBeva---
Beva+Plasebo

370

373

4.8

4.8

-

-

Belani39 Cis Gem---Gem
Cis-Gem---İzlem

128
127

7.4
7.7

9.3
8.0

Perol40

Cis-Gem---Gem
Cis-Gem---Erlotinib
Cis-Gem--- izlem

149
153
152

3.8
2.9
1.9

-
-
-

SATURN41
Kemoterapi---Erlotinib
Kemoterapi---Plasebo

438
447

3.8
2.6

12
11

PARAMOUNT42 Kemoterapi---Pemetrexed
Kemoterapi---Plasebo

316
156

3.9
2.6

13.9
11

PointBreak43

CarboPem-Beva---
Pem-Beva
CarboPacBeva---Beva

450

450

6.0
5.6

12.6
13.4

PRONOUNCE
CarboPacBeva--- Beva
CarboPem --- Pem

179
182

2.9
3.9

11.7
10.5

Carbo: Carboplatin, Gem: Gemsitabin, Pem:Pemetrexed, Beva: Bevasizumab, Pac: Paklitaksel.

Tablo 2. KHDAK’nin idame tedavisinde kullanılan ilaçlar.
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mıştır(40). Belani ve arkadaşlarının yaptığı bir başka 
faz III çalışmada ise birinci seri carboplatin-gemsita-
bin sonrası gemsitabin idamesinin destek tedavisi ile 
karşılaştırılmasında progresyona geçen sure açısın-
dan gemsitabin alanlarda üstünlük sağlanmıştır(39). 

Belani ve Perol’un bu iki Faz III randomize çalışmala-
rında idame tedavinin genel sağkalıma katkısı göste-
rilememiştir(39,40).

Patel ve arkadaşlarının 50 hasta içeren FazII çalışma-
sında altı kür Carboplatin-pemetrexed-bevasizumab 
sonrası pemetrexed-bevasizumab ile yapılan idame 
tedavisinde 7.8 aylık progresyonsuz sağkalım ve 14.1 
aylık genel sağkalım sürelerine ulaşılmıştır(37).

Faz III randomize bir çalışma olan PARAMOUNT 
çalışmasında pemetrexed ile yapılan idame tedavisi 
progresyonsuz sağkalımı uzatmıştır (4.1 aya karşı 
2.8 ay). Genel sağkalım sonuçları Temmuz 2013’te 
yayınlanmış ve idame pemetrexed’ in genel sağkalım 
avantajı sağladığı gösterilmiştir (p= 0.0195) (idame 
pemetrexed kolu 13.9 ay, plasebo 11 ay )(42).

Faz III randomize bir çalışma olan PointBreak ça-
lışmasında skuamöz dışı KHDAK’li hastalarda Car-
boplatin-pemetrexed-bevasizumab sonrası idame 
pemetrexed-bevasizumab ile Carboplatin-paclitak-
sel-bevasizumab sonrası idame bevasizumab tedavi-
leri karşılaştırılmış pemetrexed-bevasizumab idame 
tedavisi progresyonsuz sağkalım açısından (altı aya 
karşı 5.6 ay; p= 0.012) ufak bir farkla üstün bulun-
muştur ama bu fark genel sağkalımda (12.6 aya karşı 
13.4 ay; p= 0.949) görülmemiştir(43). Birinci seri te-
davide carboplatin-pemetrexed-bevasizumab kulla-
nan kolda febril nötropeni, nöropati ve allopezi yan 
etkileri daha az görülürken, carboplatin-paclitaksel-
bevasizumab kolunda anemi,trombositopeni ve yor-
gunluk daha az saptanmıştır(43).

ASCO 2013’te sunulan skuamöz hücreli dışı akciğer 
kanserlerinde yapılan PRONOUNCE çalışmasında 
4 kür Carboplatin-paclitaksel-bevasizumab sonrası 
idame bevasizumab ile 4 kür Carboplatin-pemetre-
xed sonrası idame pemetrexed açısından cevap oranı, 
progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım açısından 
anlamlı bir farklılık saptanmamıştır(44).

NCCN klavuzu 2013 yılında EGFR ve ALK mutas-
yonu olmayan skuamöz hücre dışı akciğer kanserle-
rinin idame tedavisinde bevasizumab,cetuximab ve 
pemetrexed idame tedavisini kategori 1 düzeyinde 
önermektedir. Bevasizumab-pemetrexed kombinas-
yonu veya gemsitabine daha düşük kategori düzeyin-
de önerilmektedir(1).

İlk seri tedavide kullanılan ajanlardan tamamen fark-
lı bir ajana geçilerek yapılan idame tedavisinde iki faz 
III randomize çalışmaya dayanarak NCCN klavuzu 
pemetrexed veya erlotinib tedavisinin kullanılmasını 
2A kategorisinde önermektedir(1).

Skuamöz hücreli kanserlerin idame tedavisinde ise 
NCCN 2013 klavuzu cetuximab’ı kategori bir düzeyin-
de, gemsitabin ve erlotinib’i kategori 2A düzeyinde, 
dosetaxel’i ise kategori 2B düzeyinde önermektedir(1).

Yaşlı Hastalarda Sistemik Kemoterapi

Akciğer kanserinde ortalama teşhis yaşı 68 ve hastala-
rın %40’ı 70 yaşın üzerindedir. Gridelli ve arkadaşları 
tarafından yapılan geriatrik onkoloji panelinde tedavi 
öncesi durum detaylı değerlendirilerek performans 
durumu iyi hastalarda platin bazlı bir kombinasyon 
kullanılabileceği önerilmiştir(45). Bu yaş grubunun kli-
nik çalışmalarda yer almadığı ve bu yaş grubuna spesi-
fik klinik çalışmaların azlığı vurgulanmıştır.

SWOG 0027 ve LUN6 çalışmalarında tek ajan vino-
relbin sonrası dosetaksel ve haftalık dosetaksel 80 
yaşın üstündeki hastalarda yedi ve dört aylık sağ-
kalım sağlarken, 70-80 yaş arasında 11 ve beş aylık 
sağkalım süreleri sağlamıştır. Performans statüsü iyi 
olan seçilmiş hastalarda 80 yaşın üstünde monote-
rapi düşünülebileceği ama sağkalım yararının 70-80 
yaş arasındaki grupta daha fazla olabildiği görülmüş-
tür(46,47).

Son çalışmalarda Carboplatinli kombinasyonların yaşlı 
ve performansı düşük hastalarda monoterapiye göre 
daha üstün olabileceği gösterilmiştir(48,49). Ouoix ve 
arkadaşlarının çalışmasında 70-89 yaşlar arasındaki 
hastalarda Carboplatin ve haftalık paklitaksel kombi-
nasyonu monoterapi vinorelbin veya gemsitabin ile kar-
şılaştırılmış ve progresyonsuz sağkalım (6.1 aya karşı üç 
ay) ve genel sağkalım (10.3 aya karşı 6.3 ay; p= 0.00004) 
kombinasyon kolunda daha üstün bulunmuştur(48).

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin 
Tedavisinde İmmunoterapi

Yıllardır bir çok farklı tümörde üstünde çalışılan bir 
konu olan tümör immunoterapisi konusunda akciğer 
kanserinde son dönemde önemli gelişmeler olmuş-
tur. T hücrelerinde bulunan PD-1 molekülü program-
lanmış hücre ölümünü tetikleyerek immun aktivas-
yonu durduran ve sınırlandıran bir görev yapar. Bir 
çok tümör immünolojik yanıtı durdurmak için PD-1 
molekülüne bağlanan PD-L1 eksprese edebilmekte 
ve kendilerine karşı gelişen immunolojik yanıtı inhi-
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be edebilmektedir. PD-L1 ligandına karşı geliştirilen 
monoklonal antikorların ise tümör hücrelerinin ya-
rattığı bu immun sistemi baskılayıcı etkiyi ortadan 
kaldırma ve tümöre karşı geliştirilen immunolojik ya-
nıtın artmasını sağlayıcı etkileri saptanmıştır. Malign 
melanom tedavisinde de etkinliği gösterilmiş olan bir 
monoklonal antikor nivolumab (anti-PD-1) daha ön-
ceden kemoterapi görmüş ve progresyon saptanmış 
küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde histolojik 
alttipten bağımsız olarak bir yıla varan yanıt süreleri 
sağlamıştır. Çalışmalar PD-L1 molekülünün skuamöz 
hücreli akciğer kanserlerinde daha yüksek oranda bu-
lunabildiğini ve anti-PD-1 ve anti-PD-L1 antikorları 
ile olan tedaviler için prediktif özelliği olan bir belir-
teç olabileceğini göstermektedir.Akciğer kanserinde 
benzer moleküllerle ilgili klinik çalışmalar, bu mole-
küllerin kombine kullanımı ve kemoterapi ile kombi-
ne edilmesi üzerinde çalışılmaktadır(50-51).
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