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Hedefe Yönelik Tedavilerde
Nereye Geldik?
Evaluation of Recent Targeted Treatments
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ÖZET
Akciğer kanseri dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin en yaygın nedenidir. Agresif ve tedavi direnci yaygın
olduğundan yönetimi oldukça zor bir kansrrdir. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde karsinogenezde rol oynayan
moleküler yolakların daha iyi anlaşılması iki binli yılların başından itibaren malign hücrelerde spesifik moleküler
yolakları hedefleyen ajanların gelişmesine yol açmıştır. Bu derlemede küçük hücreli dışı akciğer kanserinde moleküler değişikliklere göre hedefli tedavilerin kullanımını yeni hedefli tedavi stratejilerini özetlemeyi amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, hedefli tedavi, EGFR, ALK, ROS1.

SUMMARY
Lung cancer is the most common cause of cancer related deaths worldwide. Since it is both aggressive and resistant to treatment, its management is very difficult. The molecular pathways that play role in carcinogenesis in
non-small cell lung cancer have been better understood since the early new millenium. This has led to the development of agents targeting specific molecular pathways in malignant cells. In this review, we aimed to summarize
the use of treatments targeting molecular changes in non-small cell lung cancer and new strategies based on these
treatements.
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GİRİŞ
Akciğer kanserli hastaların tedavisi, hücre tipine (küçük hücreli veya dışı), tümörün evresine, moleküler
özelliklerine ve hastanın genel durumunun değerlendirilmesine bağlıdır. İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalar için tedavinin hedefleri, sağkalımı uzatmak, yaşam kalitesinin mümkün
olduğunca arttırmak ve tedaviye bağlı yan etkileri en
aza indirmektir. Günümüzde sitotoksik kemoterapi
ajanları, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler iler evre KHDAK’de sistemik tedavi seçeneklerini
oluşturmaktadır.
İleri evre KHDAK’lerinin bir kısmında görülen epidermal büyüme faktörü reseptöründeki (EGFR) mutasyonlar veya anaplastik lenfoma kinaz (ALK) geninin veya ROS1 geninin yeniden düzenlenmeleri, bu
hastalar için spesifik moleküler tedavilerin gelişmesi,
özellikle tirozin kinazların onkogenik aktivasyonunun belirlenmesi KHDAK tedavisinde çığır açmıştır.
İleri evre KHDAK’de hedefe yönelik tedavinin etkinliğini tahmin etmede en yararlı biyobelirteçler, “sürücü (driver) mutasyonlar” olarak bilinen somatik
genom değişiklikleridir. Bu mutasyonlar, kanser hücresinin büyümesi ve hayatta kalması için kritik rol
oynayan proteinleri kodlayan genlerde ortaya çıkar.
KHDAK’de diğer birçok tekrarlayan moleküler farklılaşmalar saptanmıştır, bu mutasyonlar onkojenik
fenotipi sürdürmek için çok daha az öneme sahiptir
ve sıklıkla “yolcu (passenger) mutasyonlar” olarak
adlandırılırlar. Sürücü mutasyonları tipik olarak konağın germ hattı (kanser olmayan) genomunda bulunmaz ve genellikle mutually exclusive (bir kanserin
birden fazla sürücü mutasyonuna sahip olması muhtemel değildir) olarak görülür. Sürücü mutasyonları
tipik olarak dönüştürücüdür, yani kanserli olmayan
hücrelerin kansere dönüşümünü başlatırlar.
Bu mutasyonların ve diğer anormalliklerin taranmasında kullanılan yöntemler sürekli olarak gelişmektedir, günlük pratikte bu test sonuçlarının iki haftadan
daha kısa sürede sonuçlanması istenmektedir. Yeni
tanı konmuş skuamöz hücreli dışı ileri evre KHDAK
hastalarının tamamında, hafif veya hiç sigara içmemiş skuamöz hücreli KHDAK’li hastalarda, başlangıçta EGFR (dokuda veya kanda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile); ALK (immünohistokimya
(IHC) veya floresan in situ testi (FISH) ile), ve ROS1
(FISH ile) testi yapılmalıdır.
Anti EGFR Tedaviler
Tümör büyümesi hücre içi sinyal ileti yollarını kontrol eden reseptörlere bağlıdır, EGFR bu reseptörler-

den biridir. EGFR gen mutasyonları ATP bağlanma
bölgesini etkilemekte, kontrolsüz tirozin kinaz aktivitesine yol açmakta ve sonuç olarak hücrenin kansere dönüşmesini sağlamaktadır. En sık görülen aktive edici EGFR mutasyonları ekson 19’da delesyon
mutasyonu ve ekson 21’de nokta mutasyonu (L858R)
olup, bunlar tüm mutasyonların %85-90’ını oluşturmaktadır(1).
EGFR tirozin kinazdaki mutasyonlar Amerika Birleşik Devletleri’ndeki KHDAK adenokarsinom alt tipinde yaklaşık %15 oranında görülmektedir(2). Asya
popülasyonlarında ise EGFR mutasyonlarının insidansı %62’ye kadar çıkmaktadır(3).
EGFR’de aktive edici bir mutasyona sahip ileri evre
KHDAK tanısı olan hastalarda EGFR-TKİ’leri platin
bazlı kemoterapi çiftlerine kıyasla progresyonsuz
sağkalımı (PFS) önemli ölçüde uzatırlar. Bununla
birlikte, bu ajanların genel sağkalım (OS) üzerinde
etkisi gösterilememiştir. Bunun sebebi muhtemelen
bu ajanların kemoterapiden sonra ikinci basamak tedavide kullanılmasıdır. Birinci kuşak (erlotinib, gefitinib) ve ikinci kuşak (afatinib) TKİ’leri ilk basamakta
standart EGFR TKI tedavileri olmasına rağmen, yeni
verilerde üçüncü jenerasyon ajan olan osimertinib de
ilk basamak tedavide yerini almıştır (Tablo 1).
Erlotinib, ileri evre KHDAK’li hastalarda üç randomize çalışmada birinci basamak tedavide sitotoksik kemoterapiler ile karşılaştırılmıştı. Optimal çalışmasında 154 hasta erlotinib veya gemsitabin ve karboplatin
tedavi kollarına randomize edilmişti(4). Erlotinib, kemoterapi kolu ile karşılaştırıldığında progresyonsuz
sağkalımda anlamlı iyileşme sağlamıştı (13.1 aya karşı 4.6 ay). OS’de anlamlı fark gösterememişti (22.8
aya karşı 27.2 ay, HR 1.19, %95 CI 0.83-1.71).
Eurtac çalışmasında 74 hasta, erlotinib veya bir platin bazlı kemoterapi çiftine randomize edildi(5). Progresyonsuz sağkalım, kemoterapiye kıyasla erlotinib
ile artmıştı (9.7 aya karşı 5.2 ay). OS’de kolar arasında fark yoktu (19.3 aya karşı 19.5 ay, HR 1.04; %95
CI 0.65-1.68).
Ensure çalışmasında ise 275 hasta erlotinib veya
gemsitabin ve sisplatin ile randomize edildi(6). Erlotinib kolundaki hastalar kemoterapi ile karşılaştırıldığında daha uzun progresyonsuz sağkalıma sahiplerdi.
(11 aya karşı 5.5 ay). Medyan OS iki grupta benzerdi
(26.3’e karşı 25.5 ay, HR 0.91; %95 CI 0.63-1.31).
Bir diğer birinci kuşak anti EGFR TKİ olan gefitinibin de ileri evre KHDAK’li hastalarda birinci basamak tedavide sitotoksik kemoterapiler ile karşıGüncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2018; 6 (3): 74-84
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Tablo 1. Birinci basamakta anti EGFR TKI çalışmaları.
Hasta grubu

EGFR
Mut+, n

RR, % (TKI
vs. KT/TKI)

PFS, Mos
(HR; %95 CI)

OS, Mos
(HR; %95 CI)

FLAURA
(Osimertinib vs.
gefinitib veya
erlotinib)(20)

Global, AC, EGFR
mutas

556

80 vs. 76

18,9 vs. 10.2
(0.46; 0.37-0.57)

0.63 (0.45-0.88)
(18 aylık os)

IPASS
(Gefitinib vs. carb/
pac)(7,8)

Doğu Asya, Az/hiç
sigara, AC

261

71.2 vs. 47.3

9.8 vs. 6.4
(0.48; 0.36-0.64)

21.6 vs. 21.9
(1.00; 0.76-1.33)
p= .990

WJTOG3405
(Gefitinib vs. cis/
doc)(9)

Japon,
EGFR mutas.

172

62.1 vs. 32.2

9.2 vs. 6.3
(0.49; 0.34-0.71)

1.185 (0.77-1.83)

NEJGSG002
(Gefitinib vs. carb/
pac)(11)

Japon,
EGFR mutas.

224

73.7 vs. 30.7

10.8 vs. 5.4
(0.30; 0.22-0.41)

30.5 vs. 23.6
0.88 (0.634-1.241)

OPTIMAL
(Erlotinib vs. gem/
carb)(6)

Çin,
EGFR mutas.

154

83 vs. 36

13.1 vs. 4.6
(0.16; 0.10-0.26)

1.19 (0.83-1.71)

EURTAC
(Erlotinib vs. plat
dblt)(5)

Avrupa,
EGFR mutas.

150

54.5 vs. 10.5

9.4 vs. 5.2
(0.37; 0.25-0.54)

22.9 vs. 18.8
0.80 (0.47-1.37)

LUX Lung 3
(Afatinib vs. cis/
pem)(15)

Global, AC, EGFR
mutas.

330

56.1 vs. 22.6

11.1 vs. 6
0.58 (0.43-0.78)

0.88 0.66-1.17)

LUX Lung 6
(Afatinib vs. cis/
pem)(16)

Global, AC, EGFR
mutas.

56.1 vs. 22.6

11 vs. 5.6
0.29 (0.20-0.33)

0.93 (0.72-1.22)

Çalışma

laştırıldığı üç randomize çalışma bulunmaktadır.
En kapsamlı veriler, 1217 hastanın gefitinib veya
karboplatin ve paklitaksel kollarına randomize edildiği IPASS çalışmasından elde edilmişti(7,8). Bu çalışmadaki hastaların hepsi Asya’lı, adenokarsinom,
hiç sigara içmemiş veya eski hafif sigara içicilerden
oluşmaktaydı. Tüm hastaların analizinde progresyonsuz sağkalım gefitinib ile kemoterapiye kıyasla
anlamlı olarak daha iyi idi (12 aylık PFS %25’e karşı
%7), OS’deki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Değerlendirilen 437 hastanın %60’ında EGFR
mutasyonları vardı; bunların %96’sında ekzon 19
delesyonu veya ekzon 21 (L858R) mutasyonu vardı. Çalışmada EGFR mutasyonu olan hastalarda
progresyonsuz sağkalım gefitinib ile karpoplatin ve
paklitaksel tedavisi ile karşılaştırıldığında anlamlı
şekilde uzamıştı (medyan 9.5 aya karşı 6.3 ay)(7). OS
artışı görülmedi (her iki grupta da ortalama 22 ay)
(8)
. EGFR mutasyonu olmayanlarda progresyonsuz
sağkalım gefitinib alanlarda anlamlı olarak daha kısaydı (median 1.5 aya karşı 6.5 ay)(7). OS’deki fark
istatistiksel olarak anlamlı değildi.
Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2018; 6 (3): 74-84

Gefitinib tedavisi ile ilgili sadece EGFR mutasyonları
olan hastalarda (Batı Japonya Onkoloji Grubu 172
çalışması(9,10) ve Kuzey-Doğu Japonya Çalışma Grubu
002 çalışması(11,12) olmak üzere iki ek faz III çalışma
daha yapılmıştır. Bu çalışmaların sağkalım sonuçları
IPASS çalışması ile benzer bulunmuştu.
Afatinib de, klinik aktivitesi kanıtlanmış geri dönüşümsüz bir EGFR TKİ’dir(13-17). Afatinib, aktive edici
mutasyonları olan hastalarda, iki faz III çalışmada
birinci basamak tedavide kemoterapi ile karşılaştırıldı. Lux-Lung 3 çalışmasında, 345 hasta afatinib
veya cisplatin ve pemetrexet kollarına randomize
edilmişti(15,16). Araştırmanın birincil sonlanım noktası bağımsız incelemeye dayanan PFS idi. Onaltı aylık
ortalama takip sonucunda PFS, kemoterapi ile karşılaştırıldığında afatinib kolunda anlamlı olarak artmıştı (median 11.1 aya karşı 6.9 ay).
İkinci faz 3 çalışmada (Lux-Lung 6), 364 Asya’lı aktve edici mutasyonu olan ileri evre KHDAK’li hastada
afatinib ile gemsitabin ve cisplatin kemoterapisi karşılaştırılmıştı(18). Afatinib kolunda daha iyi progres-
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yonsuz sağkalım süresi (11 aya karşı 5.6 ay) ve daha
iyi yanıt oranı (%67’e karşı %23) saptanmıştı. Bu iki
çalışmanın birleşik analizinde (n= 709), medyan OS,
afatinib ile kemoterapi karşılaştırıldığında anlamlı
bir şekilde artmamıştı (medyan 25.8 aya karşı 24.5
ay)(19). Kombine sonuçlar spesifik mutasyona göre
analiz edildiğinde, ekzon 19 delesyonu olan hastalarda OS ve PFS’de afatinib kolunda istatistiksel olarak
anlamlı bir fayda görülmüştür. L858R mutasyonuna
sahip olanlar için progresyonsuz sağkalımda anlamlı
fayda görülürken, sağkalımda görülmemişti.
İleri evre KHDAK’li hastalada Faz III FLAURA çalışmasında daha önce tedavi almamış aktive edici
mutasyonu olan 556 hasta, üçüncü kuşak TKİ olan
osimertinib’e karşı standart EGFR-TKİ tedavi koluna
(gefitinib veya erlotinib) randomize edilmişti(20). Bu
çalışmaya santral sinir sistemi (SSS) metastazı olan
nörolojik olarak stabil hastalar da alınmıştı. Osimertinib, standart TKİ tedavi koluna göre PFS’de (18.9
aya karşı 10.2 ay) anlamlı iyileşme göstermişti. PFS
yararı, beyin metastazı olan veya olmayan hastaları
da içeren alt gruplar arasında tutarlıydı. OS’de iyileşmeye karşı belirgin bir eğilim vardı (HR 0.63); Ancak
OS sonuçları henüz olgunlaşmamıştır. Onsekiz aylık
OS osimertinib kolunda %83, standart tedavi kolunda %71 idi. Osimertinib ve Standart TKİ tedavisi için
yanıt oranları sırasıyla %80 ve %76 idi. Derece 3 veya
daha yüksek toksisiteler, osimertinib kolunda daha
düşüktü (%45’e karşı %34).
PFS’nin iyileştirilmesi, daha fazla intrakraniyal etkinlik, daha iyi tolere edilebilirlik ve bu ajanı tümör
T790M testi olmaksızın kulanabilme osimertinib
tedavisinin avantajlı taraflarıdır, dezavantajı ise direnç mutasyonu edinmiş hastalar için etkili bir ikinci
basamak hedefli tedavi ajanı eksikliğidir. Tedavi yaklaşımını ve sıralamayı belirlemede bu çalışmanın nihayi sağkalım datasının sonuçlarının etkisi olacaktır.
Mevcut kanıtlar göz önüne alındığında, osimertinib
önceki nesil EGFR TKI’lerinin kabul edilebilir alternatifidir.
EGFR TKİ’lerine Karşı Direnç Mekanizmaları ve
Tedavi Seçenekleri
Hemen hemen bir EGFR-TKİ’ne yanıt veren tüm
hastalarda hastalık progresyonu gelişir. Kazanılan direncin nedenlerinin tamamı olarak anlaşılamamıştır,
fakat EGFR’de sekonder mutasyonlar ve MET amplifikasyonu bilinen en sık direnç mekanizmalarıdır. Bu
ikincil mutasyonların en sık görüleni T790M mutasyonudur. EGFR TKİ’lere sağlanan dirençli vakaların
yaklaşık olarak %50’sini oluşturur(21-24).

MET onkogenin amplifikasyonu, EGFR TKİ’leri (erlotinib veya gefitinib) ile progresif hastalığa sahip
vakaların %5 ila %20’sinde dirençle ilişkili iken(25-27),
osimertinib’e karşı kazanılan direncin %30’undan sorumludur(28).
Bir EGFR TKI ile tedavi edilen ve T790M mutasyonu gelişen hastalarda en iyi tedavi seçeneği
osimertinib’dir. T790M mutasyonuna sahip olmayan
veya osimertinib altında progresyon gelişen hastalarda kombine kemoterapi genellikle bir sonraki
tedavi seçeneğidir. Osimertinib faz I/II çalışmasının sonuçlarına dayanarak, diğer EGFR-inhibe edici
tedaviler ile progresyon gelişmiş ve T790M mutasyonuna sahip KHDAK’li hastalarda FDA tarafından
hızlandırılmış bir onay almıştı. Bu çalışmada yanıt
oranı %61 ve medyan progresyonsuz sağkalım 10 ay
bulunmuştu(28). Faz 3 çalışmasında birinci basamak
EGFR TKI tedavisi altında progrese olmuş T790Mpozitif KHDAK’li 419 hasta osimertinib veya platin
ve pemetrexet kemoterapisi ile karşılaştırılmıştı. PFS
osimertinib ile daha iyi bulunmuştu (10.1 aya karşı
4.4 ay) ve objektif yanıt oranı (%31’e karşılık %71) da
osimertinib kolunda daha iyi idi(30). Grade 3 ve daha
yüksek toksisiteler osimertinib kolunda kemoterapiden daha düşük bulunmuştu. (%23’e karşı %47).
SSS hastalığı olan 144 hasta arasında, medyan PFS,
osimertinib ile kemoterapiden daha uzundu (8.5 aya
karşı 4.2 ay; HR 0.32, %95 CI 0.21-0.49).
Geri dönüşümsüz EGFR TKİ afatinib’in de gefitinib
veya erlotinib’e karşı dirençli hastalarda bazı aktiviteleri olabilir(13,31). Hem kemoterapi hem de bir EGFR
TKI (erlotinib veya gefitinib) sonrasında ilerlemiş
olan hastalarda bir faz III çalışmasının ilk sonuçları,
afatinibin progresyonsuz sağkalımı artırdığı ancak
genel sağkalımı iyileştirmediği yönündedir. Bu çalışmanın nihayi sonuçları henüz açıklanmamıştır(31).
ALK İnhibitörleri
EML4-ALK füzyon onkogeni veya varyantları pozitif olan hastalar hiç sigara içmemiş veya hafif sigara
içme öyküsü olan, genç yaş ve taşlı yüzük hücreli veya
asiner adenokanserler gibi klinikopatolojik özellikler
ile ilişkilidir. ALK gen düzenlemeleri büyük ölçüde
EGFR ve KRAS mutasyonları ile birlikte olmaz(32).
KHDAK’deki bu füzyon geninin taranması, “ALKpozitif” tümörleri belirlemek bu tömörlerin ALKhedefli inhibitörlere duyarlılığı yüksek olduğundan
oldukça önemlidir.
Seçilmemiş KHDAK popülasyonlarında, EML4-ALK
füzyon onkogeni yaklaşık %4 civarında görülür(33-40).
Asya ve Batı popülasyonlarında sıklığı benzerdir(41).
Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2018; 6 (3): 74-84
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Adenokarsinom histolojisi olan sigara içmemiş hastalarda %22 oranında pozitiflik saptanırken, adenokarsinom, hiç sigara içmemiş ve EGFR mutasyonu
olmayan hastalarda bu oran %33’e çıkmaktadır(42).
ALK pozitif tümörü olan hastalarda erişim mümkünse birinci basamakta bu tedaviler tercih edilir. Genotip testinin sonuçlanmasından önce acil sistemik
tedavi gerekiyorsa sistemik kemoterapi başlanır(43).
Kemoterapiye daha önce başlamış olan hastalarda
ALK inhibitörlerinin optimal zamanlamasını doğrudan araştıran klinik çalışma yoktur, bu tür hastalar için, genotipleme sonuçları ALK-pozitif gelirse
bir ALK inhibitörüne geçmek genelikle tercih edilir.
Bununla birlikte, progresyon yoksa kemoterapiye
devam etmek ve idame tedavide ALK inhibitörü kullanımı da diğer tedavi yaklaşımıdır.
İlk Basamak Tedavide Önerilen ALK İnhibitörleri
Alektinib hem birinci basamak tedavide hem de crizotinib sonrası progrese olan hastalar için ikinci
basamak tedavide FDA tarafından onaylanmıştır.
J-ALEX çalışmasında, 207 Japon ALK-pozitif hasta
birinci basamak tedavide alektinibe karşı crizotinib
tedavi koluna randomize edilmişti(44). Bu çalışmada
medyan PFS alektinib kolunda ulaşılamamıştı, crizotinib kolunda ise 10.2 ay bulunmuştu (HR 0.34).
Alektinibin tolerasyonu da daha iyiydi, fakat bu çalışmanın negatif yönü Asya kökenli bir popülasyonda
yapılmş olmasıydı(45). ALEX çalışmasında; 303 hasta
üzerinde yapılan global bir çalışmada birinci basamak tedavide alektinib’e karşı crizotinib randomize
edildi(46). Bağımsız incelemeye göre medyan PFS alektinib ile 25.7 ay, crizotinib ile 10.4 ay (HR 0.50) bulundu. Bu çalışmanın genel sağkalım sonuçları henüz
olgunlaşmadı. Santral sinir sistemi progresyonuna
kadar geçen süre de alectinib kolunda daha iyi idi,
grade 3 ve üstü toksisite alektinib ile daha az görülmüştü (%50’ye karşı %41).
Ceritinib, Crizotinib’den yaklaşık 20 kat daha güçlü
olan, ALK’nın ikinci nesil bir inhibitörüdür. Ceritinib,
376 hastayı içeren ASCEND-4 çalışmasında birinci
basamakta kombinasyon kemoterapisine (platin ve
pemetrexet) göre daha yüksek etkinlik göstermişti.
PFS (16.6 aya karşı 8.1 ay; HR 0.55), objektif yanıt
oranı (%72.5’e karşı %26.7)(47).
Crizotinib, başlangıçta mezenkimal epitelyal geçiş
büyüme faktörü (c-MET) inhibitörü olarak geliştirilen, multitaget küçük bir molekül olan TKİ’dir; aynı
zamanda güçlü bir ALK fosforilasyon ve sinyal transdüksiyonu inhibitörüdür(33). Bu inhibisyon, G1-S fazında hücre siklüsünün durdurulması ve ALK-pozitif
Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2018; 6 (3): 74-84

hücrelerde apoptozun indüklenmesi ile ilişkilidir(48).
Crizotinib ayrıca ROS1 reseptörü tirozin kinazını da
inhibe eder. Klinik olarak kullanılan ilk ALK inhibitörü olan Crizotinib, ALK-pozitif ileri evre KHDAK
hastalarında hem birinci basamakta hem de ikinci
basamak tedavide kemoterapiye göre belirgin olarak
daha iyi sonuçlar göstermiştir(49,50).
Bir randomize faz 3 çalışmada daha önce bir seri platin bazlı kemoterapi alan 347 hasta crizotinib ile tek
ajan pemetrexed veya dosetaksel kemoterapisi karşılaştırılmıştı(50). Oniki aylık medyan izlemde, primer
sonlanım noktası olan PFS, kemoterapiye kıyasla
crizotinib kolunda artmıştı (median 7.7 aya karşı üç
ay), objektif cevap oranı da %65’e karşı %20 crizotinib kolunda daha iyi idi. Genel sağkalım açısından
anlamlı fark yoktu (medyan 20.3 aya karşı 22.8 ay)
Bu çalışmada, kemoterapi kolundaki hastaların progresyon durumunda crizotinib ile tedavi edilmelerine
izin verilmişti.
İkinci bir çalışmada kemoterapi almayan 343 hastada crizotinib veya pemetrexet ve cisplatin ya da karboplatin kemoterapi koluna randomize edilmişti(51).
Kemoterapi ile tedavi edilenler için progresyon durumunda crizotinib’e geçiş izni verilmiştir. Çalışmanın
birincil sonlanım noktası olan PFS, kemoterapiye kıyasla crizotinib ile uzamıştı (medyan 10.9 aya karşı
yedi ay; HR 0.45). Objektif cevap oranı da artmıştı
(%74’e karşı %45). Genel sağkalımdaki fark anlamlı
değildi (HR 0.82,%95 CI 0.54-1.26).
ALK İnhibitörü İle Progresyondan Sonraki Tedaviler
ALK inhibitörleri ile tedavi genellikle hastalık progresyonu kanıtı olana kadar devam edilir. Dikkatle
seçilmiş hastalarda (örneğin; lokal tedavi ile tedavi
edilebilen izole rekürrens alanı , hafif semptomatik
veya asemptomatik progresyonu olanlar), tedaviye
devam edilebilir(52). Bunun dışındaki progresyonlarda
bir sonraki nesil ALK inhibitörü veya standart kemoterapi verilebilir.
Crizotinib ALK-pozitif KHDAK’li hastalarda oldukça
aktif iken, hemen hemen tüm hastalar, tedavinin ilk
birkaç yılında ilaca direnç geliştirir. Crizotinib’e direnç geliştiren veya krizotinibi tolere edemeyen ALK
pozitif hastaların ikinci jenerasyon ALK inhibitörlerinden olan brigatinib, alectinib veya ceritinib ile
tedavi edilmesi önerilir. Bu konuda ilaçlar arasında
kafa kafaya karşılaştırma olmamasına rağmen SSS ve
sistemik etkinlik, tolerabilite göz önüne alındığında
alectinib tercihi daha ön plandadır.
Dirençli vakaların yaklaşık üçte birinde, ALK tirozin
kinaz domeininde ikincil bir mutasyon görülmüştür.

Ercelep Ö., Yumuk FP.

Crizotinib direncinin ikinci bir mekanizması, ALK
füzyon geninin amplifikasyonudur, bu tek başına
veya sekonder direnç mutasyonuyla birlikte olabilir.
Alternatif veya by-pass sinyal yollarının aktivasyonunu diğer daha az görülen direnç mekanizmalarıdır.
Bunlar, EGFR, KIT ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 reseptörü (IGF1R) yollarındaki anormallikleri
içerir ve bu dirençlerin üstesinden gelmek için kombinasyon terapilerine ihtiyaç vardır.
Alektinib, krizotinib’i tolere edemeyen veya bu tedavi ile progresyon gelişen ALK-pozitif metastatik
KHDAK’li hastalarda klinik kullanım için onaylanmış bir ALK inhibitörüdür . Önceden platin bazlı kemoterapi veya crizotinib alan ve progresyon gelişen
hastalarda yapılan iki faz II çalışmanın(53,54), kombine
analizinde, %51 kısmi cevap, %28 stabil hastalık saptanmıştı(55).
Ceritinib, FDA tarafından crizotinib sonrası onaylı
bir diğer ALK inhibitörüdür. Randomize bir faz III
çalışmada crizotinib ile progrese olan hastalarda ceritinib tek-ajan kemoterapisine göre daha iyi sonuçlar
göstermiştir. ASCEND-5 çalışmasında, seritinib alan
hastalarda daha iyi PFS (5.4 aya karşı 1.6 ay; HR 0.49)
ve daha iyi objektif yanıt oranı görülmüştür (%39.1’e
karşılık %6.9)(56).
Brigatinib, FDA tarafından crizotinib sonrası onaylı
diğer bir ALK inhibitörüdür(57). Crizotinib-refrakter,
ALK-pozitif KHDAK’i olan 222 hastanın faz II çalışmasında, brigatinib düşük doz ve yüksek doz olarak
karşılaştırılmıştı. Her iki kolda derece ≥ 3 toksisite
insidansı düşük iken, sırasıyla düşük ve yüksek dozda PFS 9.2 ve 12.9 ay olarak bulunmuştu(58). Bununla
birlikte, brigatinib alan hastaların yaklaşık %9’unda
erken pulmoner toksisite görülmüştü.
Yeni nesil ALK inhibitörleri ile progresyondan sonra standart tedavi kemoterapidir. Bununla birlikte
preklinik ve erken klinik çalışmalar yeni nesil ALK
inhibitörleri ile progresyon gelişen hastalardan ALK
direnç mutasyonları saptanan hastaların halen ALKbağımlı olabileceğini düşündürmektedir. Alektinib
sonrası görülen en yaygın ALK direnç mutasyonu,
üçüncü kuşak ALK inhibitörü olan lorlatinibe duyarlı
G1202R’ mutasyonudur. En yaygın ikinci ALK direnç
mutasyonu ise, seritinib veya lorlatinibe duyarlı olan
I1171 mutasyonlarıdır(59).
Lorlatinib’in (PF-06463922), daha önce en az bir seri
ALK inhibitörü ile tedavi edilmiş olan 82 ALK pozitif
hastayı içeren bir faz I/II çalışmasının ilk verilerinde,
toplam cevap oranı %26 bulunmuştu(60). Lorlatinib,
ALK G1202R’ direnç mutasyonu taşıyan hastalarda

aktivite göstermişti. Bu mutasyon, ceritinib, alektinib ve brigatinib dahil olmak üzere diğer yeni nesil
ALK inhibitörlerine karşı direnç kazandırır. Beyin
metastazı olan hastalar arasında ise intrakranial objektif yanıt oranı %48 bulunmuştur. Hiperkolesterolemi, lorlatinib ile en sık görülen advers olaydır.
Bu gözlemler ışığında yeni nesil ALK inhibitörü ile
progrese olan hastalarda tümör rebiopsisi almak
önerilir, çünkü bir ALK direnç mutasyonunun tanımlanması bir sonraki ALK inhibitörü hattının seçimine
veya bir klinik araştırmaya katılmaya yardımcı olabilir. Alektinib ile progresyondan sonra ALK direnç mutasyonlarının yokluğunda veriler bu tümörlerin artık
ALK inhibitörü monoterapisine duyarlı olmayabileceğini düşündürmektedir(59). Bu ortamda, ALK-bazlı
kombinasyonların veya kemoterapi gibi standart tedavi yaklaşımlarının denenmesi önerilmektedir. Bu
konular ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
ROS1 Translokasyonunu Hedefleyen Tedaviler
ROS1 KHDAK’lerinin %1 ila 2’sinde sürücü onkogeni
olarak görev yapan bir reseptör tirozin kinazdır(61-64).
ROS1 translokasyonları ile ilişkili olan histolojik ve
klinik özellikler adenokarsinom histolojisi, daha genç
hastalar ve hiç sigara içmeyen hastalardır. ROS1 translokasyonları, ALK translokasyonlarına benzer şekilde
FISH testi ile tanımlanır, yine tirozin kinaz alanları
ALK’ya benzer şekilde crizotinib’e oldukça duyarlıdır(61). Crizotinib ile tedavi, FDA onaylıdır ve kemoterapi alan veya hiç tedavi görmeyen ROS1 translokasyonu olan hastalar için önerilen bir tedavidir(65).
Açık etiketli uluslararası bir çalışmada, ROS1translokasyonlu KHDAK’li 50 hastanın; hastaların
%80’inden fazlası bir veya daha fazla kemoterapi rejimi almış; objektif yanıt oranı %72, medyan yanıt süresi 17.6 ay ve medyan PFS’si 19.2 ay bulunmuştu(66).
ROS1-translokasyonlu KHDAK’li 127 Doğu Asya
hastasında crizotinib faz II bir çalışmada benzer yanıt oranı göstermişti, bu çalışmada medyan PFS 15.9
ay bulunmuştu(67). Tedavi ile ilişkili yan etki profili,
ALK-pozitif KHDAK’de crizotinib kullanıldığında görülenle tutarlıydı.
İkinci jenerasyon ALK inhibitörleri de ROS1 translokasyonu olan hastalarda etkinlik göstermektedir.
Faz II çalışmasında ceritinib ile ROS1 pozitif 28 hastada objektif yanıt oranı %62, yanıt süresi 21 ay ve
hastalık kontrol oranı %81 bulundu(68). Medyan PFS
genel olarak 9.3 ay, crizotinib-naif hastalar için 19.3
ay, medyan genel sağkalım 24 aydı. Bu çalışmada beyin metastazı olan sekiz hastadan beşinde hastalık
kontrolü sağlanmıştı. Bununla birlikte, ceritinibin
Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2018; 6 (3): 74-84
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ROS1 translokasyonu olan hastalarda crizotinib ile
karşılaştırılmamış olması ve ceritinibin crizotinib’e
karşı kazanılmış direncin üstesinden gelebileceğine dair çok az kanıt olması göz önüne alındığında,
ROS1-pozitif hastalar için ceritinibin rutin klinik
kullanımından önce daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.
Diğer ikinci nesil inhibitörlerle ilgili olarak, alektinibin ROS1 inhibitör aktivitesi yoktur. Klinik öncesi
çalışmalar ve vaka raporları, cabozantinib’in, daha
fazla veriye ihtiyaç olmasına rağmen, crizotinib’e dirençli olan ROS1 translokasyonlu kanserlerde etkili
olabileceğini düşündürmektedir(69-71).
Diğer Nadir Mutasyonlar ve Bu Mutasyonları
Hedefleyen Tedaviler
BRAF mutasyonu: BRAF, KRAS’ın mitojenle aktive
olan protein kinaz (MAPK) yolunu aktive eden aşağı
sistem yolunun düzenleyicisidir. BRAF mutasyonu
KHDAK’nin %1 ila 3’ünde görülmektedir ve genellikle sigara içme öyküsü ile ilişkilidir(72-76).
Tek başına küçük moleküllü TKİ’lerle (örneğin; vemurafenib, dabrafenib) BRAF inhibisyonu başlangıçta BRAF V600-mutant KHDAK’nin tedavisinde etkili
bir strateji olarak ortaya çıkmıştır(77,78).
Sonraki çalışmalar, BRAF ve MEK inhibitörlerinden
oluşan kombinasyon tedavisinin tercih edilen tedavi
stratejisi olduğunu gösterdi, dabrafenibve trametinib
bu endikasyon için FDA onayı aldı(79-81).
HER2 mutasyonu: HER2 (ERBB2) EGFR reseptörü
tirozin kinazdır. HER2’deki mutasyonlar KHDAK’de
yaklaşık %1 ila 3 oranında PCR veya yeni nesil sekanslama kullanılarak tespit edilmektedir(82-84).
HER2 amplifikasyonu ve HER2 mutasyonları arasında belirgin bir ilişki yoktur ve önceki çalışmalarda
HER2-amplifiye olmuş KHDAK’de trastuzumab için
herhangi bir fayda gösterilmemiştir. Bu nedenle bu
test KHDAK’de önerilmemektedir(85,86). Bu tümörler
çoğunlukla adenokarsinomlar, hiç sigara içmeyenler
ve kadınlar arasında daha yaygındır. Kemoterapi ile
progrese olan, HER2 mutasyonu olan hastalar için,
HER2-hedefli ajanlardan afatinib monoterapisi veya
kombinasyon halinde trastuzumab (vinorelbin veya
dosetaksel), veya ado-trastuzumab emtansinin(87) tedaviye dahil edilmesi önerilmektedir.
MET anormallikleri: MET hepatosit büyüme faktörü (HGF) için bir tirozin kinaz reseptörüdür. MET
anormallikleri arasında MET ekson 14 skipping mutasyonları (akciğer adenokarsinomlarının %3’ünde ve
pulmoner sarkomatoid karsinomlarda %20’ye kadar),
Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2018; 6 (3): 74-84

MET gen amplifikasyonu (tedavi naif KHDAK’nin %2
ila 4’ünde), MET ve EGFR’nin komutasyonu (EGFR
inhibitörlerine direnç kazanmış EGFR mutasyonu
olan KHDAK’nin 5 ila 20’si) görülmektedir(88-101). Kemoterapi ile progrese olmuş MET ekson 14 skipping
mutasyonu veya MET amplifikasyonu olan hastalar
için, tek ajan kemoterapi veya immünoterapiden ziyade bir MET inhibitörü olan crizotinib veya cabozantinib ile tedavi önerilmektedir.
RET translokasyonu: Adenokarsinomların %1 ila
2’sinde tanımlanmıştır, genç ve hiç sigara içmeyen
hastalarda daha sık görülür(102-105). Kemoterapi ile
progrese olan hastalar için, tek ajan kemoterapi veya
immünoterapiden ziyade cabozantinib, vandetanib
veya alektinib gibi bir RET inhibitörü ile tedavi önerilmektedir.
Tedavi Sıralaması
EGFR mutasyonları veya ALK veya ROS1 translokasyonu olan hastalar birinci basamakta uygun hedefe
yönelik tedavi ile tedavi edilmesi önerilir. Bununla
birlikte, diğer sürücü mutasyonlarına (BRAF mutasyonu, HER2 mutasyonu, MET anormallikleri, RET
translokasyonları gibi) sahip olan hastalar ilk basamakta kemoterapi ile veya yüksek seviyelerde programlanmış ölüm-ligand 1 (PD-L1) expresyonu varsa
immünoterapi ile tedavi edilir, progresyon sonrası
henüz kemoterapi almayanlar için kemoterapi önerilmektedir. Kemoterapi alan hastalar için sıradaki
mevcut tedavi seçenekleri hedefli tedaviler veya immünoterapilerdir.
Sonuç
KHDAK farklı moleküler alttiplerden oluşan kompleks bir hastalıktır. Bu moleküler yolakların öğrenilmesi ve hedefe yönelik ilaçların geliştirilmesiyle
ileri evre KHDAK tanılı hastaların tedavisinde ve
sağkalımında önemli gelişmeler olmuştur, fakat bu
gelişmelere rağmen halen sağkalım oldukça kötüdür.
Moleküler analizler ve yeni hedefli tedavilerin geliştirilmesi, immünoterapilerle ilgili çalışmalar yoğun bir
şekilde devam etmektedir.
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