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 Akciğer kanser sıklığı – yaş ilişkisi 

 

 Komorbidite/performans/KOAH şiddetinin önemi ve objektif 
değerlendirmesi  

 

 Yaşlı hastalarda özellikle küratif RT’de kullanılabilecek RT 
teknikleri  

 

 Yaşlı hastalarda RT’nin rolü 

 
 Erken evre KHDAK 

 Lokal ileri evre KHDAK 

 KHAK 
 Torasik RT 

 PKI 

 Metastatik hastalık 



Akciğer kanseri sıklığı – yaş ilişkisi 

 Yeni tanı konan KHDAKli hastalar 
 

 % 50’si      > 65 yaş 

 % 30-40’ı  > 70 yaş 

      Gridelli C, 1997 

          

 KHDAK’de tanı yaşı medyan 69 
      SEER verileri, 1994 

 

 Yeni tanı konan KHAK’li hastalar 
 

 %32’si  >70 yaş 

 %10’u   >80 yaş 

      SEER verileri, 2007 

 



Akciğer kanseri – yaş ilişkisi 

 Ortalama yaşam süresinin uzaması ve  

 50-60 yaşlarda halen sigara içmekte olanların 

varlığı nedeniyle gelecekte 70+ akciğer kanser 

sıklığı daha da artacaktır… 

 

 

 



İleri yaşta akciğer kanseri… 

 Tanı, tedavi, izlem yönünden ileri yaşın getirdiği 
değişiklikler:  

 
 Fizyolojik değişiklikler,  

 

 Olası komorbidite ve görece performans düşüklüğü,  

 

 Eşlik edebilecek geriatrik sendromlar (demans, depresyon,  

 kemik fraktürleri, vb) 

 

 Beslenme düzeyi  

 

 Sosyal desteğin niteliği 

  

  



Yaşlı akciğer kanserli hastaların klinik 

çalışmalara alınmama nedenleri 

 Klinik çalışmanın tasarımında sınırlamalar 
 Komorbidite 

 Organ yetmezliği 

 

 Hekimin kaygısı 
 Yaş 

 Komorbidite 

 

 Hastanın bilgi ve yönlenme eksikliği 

 

 Hasta yakınlarının beklentileri  

 



Akciğer kanserinde komorbidite ve KPS’nin prognostik önemi  
 Evre III KHDAK’li olguları içeren 4 RTOG çalışmasının retrospektif ÇDAde 

bağımsız prognostik faktörler: 
 KPS<70 

 Komorbidite şiddeti >2  

       Fırat S et al, 2002 

 

 Evre I KHDAK’li olgularda da (cerrahi veya RT) retrospektif  ÇDAde bağımsız 
prognostik faktörler: 
 KPS<70 

 Komorbidite şiddeti >4  

 Skuamöz h.li karsinom histolojisi 

 < 40 paket-yıl sigara içimi 

       Fırat S et al, 2002 

 

 Sınırlı evre KHAK’li olgularda retrospektif ÇDAde bağımsız prognostik faktörler: 
 Düşük KPS 

 LDH yüksekliği 

 Pleural efüzyon 

 < 4 kür KT alma    

       Ludbrook JJ, 2003 



İleri yaş sağkalım ve toksisiteyi olumsuz 

etkiler mi? 
Pignon T, et al 1998 

 Kollarında torasik RT içeren 6 EORTC randomize  
çalışmasından toplam  1208 KHDAK’li olgunun 
yaş gruplarına göre retrospektif analizi 

 

 <65 vs 65-70 vs >70 
 SK ve akut/geç toksisite aynı 

 Kilo kaybı >70 yaşta daha belirgin 

 

 GD iyi hastalarda ileri yaş küratif RT kararını 
engellememelidir.  





Charlson Comorbidity Index 

 “The Charlson co-morbidity index predicts the ten-year 
mortality for a patient who may have a range of co-morbid 
conditions” 

 
 1 each: Myocardial infarct, congestive heart failure, peripheral 

vascular disease, dementia, cerebrovascular disease, chronic lung 
disease, connective tissue disease, ulcer, chronic liver disease.  

 2 each: Hemiplegia, moderate or severe kidney disease, diabetes, 
diabetes with complication, tumor, leukemia, lymphoma.  

 3 each: Moderate or severe liver disease. 

 6 each: Malignant tumor, metastasis, AIDS. 
        

 

       Charlson ME, 1987 
 



KOAH şiddetine göre sınıflandırma 





Lineer Hızlandırıcı 



3DCRT vs IMRT 

Murshed H, 2004 



3DCRT vs IMRT 

Murshed H, 2004 



Tomoterapi 



Tomoterapi 



Tomoterapi 



Cyberknife 



Stereotaktik RT 



Onishi H, 2004 



Proton tedavisi 



3D CRT vs IMRT vs Proton 

Chang JY, 2010 





İleri yaş KHDAK’de RT 



Son 10 yılda ileri yaş erken evre KHDAK’li hastaları içeren / 

yalnızca ileri yaş grubunda yapılmış Faz II stereotaktik RT 

çalışmaları 

 Çalışma Tedavi Hasta 

sayısı 

Yaş 

aralığı 

(medyan)  

> Derece 3  

yan etki 

Yerel 

kontrol 

Sağkalım 

Onishi H, 

2004 

18-75 Gy 

(1-22 fx) 

245 35-92 (76) pulmoner %2.4 

ösofagus  %0.8 

cilt            %0.8 

kot frakt.   %0.8 

TY+KY %85 5-y GS   %47 

5-yHÖS %78 

 

Kopek N, 

2009 

45/67.5 

Gy 

(3 fx) 

  88 47-89 

(73) 

KPS ↓      %18 

dispne      %13 

ösof.         % 1 

kot frakt.   %  8 

4-y YK  %89  5-y GS   %21 

Haasbeck 

CJA, 

2010 

60 Gy 

(3/5/8 fx) 

193 75-91 (79) pulmoner  %2.1 

ösofagus   - 

kot frakt    %1.6 

3-y YK  %89 3-y GS   % 45 

3-y HSK % 73  

Van Zyp 

NC, 2010 

45-60 Gy 

(3-6 fx) 

 38 80-90 (82) pulmoner  %2.6 

ösofagus   -  

cilt             - 

kot frakt.    - 

2-y YK 

%100 

2-y GS   % 44 



Erken evre rezektabl KHDAK  
Stereotaktik RT 
Onishi H et al, 2004 

 Medyan yaş: 76,  

 % 65’i medikal inop 

 

 Toplam doz 1-22 fxda  

 18-75 Gy 

 

 Medyan BED: 108 Gy 

 

 CTC >2 pulmoner ye: 

%2.4 

 

 Lokal yineleme: %14.5  

 BED>100 Gy  %8.1 

 BED<100 Gy %26.4 

 p<0.05 

 

 3-yıllık GSK (med.op)  

 BED>100 Gy  %88.4 

 BED<100 Gy %69.4 

 p<0.05 

 



Evre I KHDAK 75+ grupta Stereotaktik RT 
Haasbeck CJA et al, 2010 

 193 hasta, 203 tm 

 

 Medyan yaş: 79, %80’i medikal inop 

 

 Medyan Charlson komorbidite skoru: 4 

 

 %25 olgu GOLD-COPD > 3  

 

 Risk-ayarlı SRT: 

 3 / 5 / 8 fxda toplam 60 Gy 

 

 3-yıllık GSK % 45  

 Prognostik f.ler: PS (p:0.001) ve SRT öncesi SFT (p: 0.04) 

 

 3-yıllık akt. Lokal kontrol % 89  

 

 > derece 3 geç yan etki < % 5  



Evre I KHDAK 80+ grupta Stereotaktik RT 
van Zyp NC et al, 2010 
 38 hasta 

 

 Medyan yaş: 82, %89’u medikal inop 

 

 Charlson komorbidite skoru > 5 %16 

 

 Medyan FEV1: 1.57 L (0.79-3.08)  

 

 Risk-ayarlı SRT: 

 3-6 toplam 45-60 Gy 

 

 2-yıllık GSK % 44  

 Tm yerleşimi ve RT dozunun prognostik etkisi (-) 

 

 2-yıllık lokal kontrol %100  

 

 Akut/geç derece 4-5 yan etki (-) 

 

 > derece 3 geç yan etki < % 3 



Wedge rezeksiyon vs SBRT 
Grills IS, 2010 

 T1-2N0M0 124 KHDAK hastası 

  

 wedge rezeksiyon vs IG-SBRT 

 

 Hastaların hiçbiri lobektomiye uygun değil 

 

 SBRT grubundaki hastaların % 95’i medikal inop 

 

 SBRT grubundaki hastalar daha fazla komorbiditeye sahip ve daha 
ileri yaşta (p<0.05) 

 

 Lokal nüks ve nedene özgü sağkalım iki grupta aynı ! 

 

 Genel sağkalım cerrahi grubunda daha yüksek 

 (Cerrahi için seçilmiş hasta grubu !) 



Grills IS, 2010 



Erken evre rezektabl KHDAK 
Stereotaktik RT 

 Stereotaktik RT yaşlı ve kötü performanslı hastalarda 
cerrahi ile benzer lokal kontrol ve hastalığa özgü 
sağkalım elde edilen güvenli ve etkin bir RT şeklidir.  

      

      McGarry RC, 2005 

      Onishi H, 2004 

      Gridelli C, 2006 

      Grills IS, 2010 

      Haasbeck CJA, 2010 

      van Zyp NC, 2010    



ROSEL Faz III Çalışması 



KHDAK 

Postperatif RT (PORT) 

 Metaanaliz ve randomize çalışmalarda KHDAK’de cerrahi sonrası 
adjuvan RT’nin GSK’ı arttırdığına ilişkin bir sonuç (-).  

 

 Evre IB-IIIA KHDAK’li opere hastalarda adjuvan KT’nin rolünün 
araştırıldığı ANITA çalışmasının altgrup analizinde N2 hastalıkta  

 PORT ile GSK ↑ 

 

 Yalnızca 70+ grubu içeren adjuvan RT çalışması (-) 

 

 Bütün bu veriler ışığında 70 + yaş grubu evre I-IIIA KHDAK’de PORT 
rutin değildir . 

 

 Komorbiditesi olmayan performansı yüksek, solunum kapasitesi uygun 
seçilmiş hastalarda özellikle pN2 hastalıkta düşünülmelidir.  



    
Çalışma Tx kolları Hasta 

sayısı 

Hematolojik yan etki Non-hematolojik yan 

etki 

MSK 

(ay) 

Langer CJ et 

al, 2002 

RTOG 9410 

    

  <70 yaş 

   70+ yaş 

 

 

SEQ vs 

CON-QD vs 

CON-BID 

 

 

 

 

488 

104 

 

 

70+’da daha fazla 

derece > 3 nötropeni 

70+’da eşz KRT 

kollarında  daha fazla 

derece > 3 ösofajit 

CON-QD    CON-BID 

%23             %42 

%33              %60 

 

 

SEQ    CON-QD    CON-BID 

 

15.7         15.5          16     p>0.05 

10.8         22.4          16.4  p:0.069 

Rocha Lima 

CM et al, 2002 

CALGB  

   <50 yaş 

   50-59 yaş 

   60-69 yaş 

   70+ yaş 

 

 

SEQ vs  

CHT → 

CON-QD  

 

 

 

  22 

  77 

123 

  31 

 

Derece > 3 

 

%65 

%71 

%84 

%83   p:0.028 

 

Derece > 3  

 

%0 

%0 

%6 

%11      p:0.0025 

 

 

 

10.9 

12.7 

15.4 

13.4         p>0.05 

Schild SE et 

al, 2003 

NCCTG 94-24-

52 

   <70 yaş 

   70+ 

 

 

CON-QD vs 

CON-

SPLITBID 

 

 

 

 

 

 

 

 181 

  63 

 

 

Derece > 4 

 

%56 

%78   p:0.003 

 

 

Derece > 4 

 

%1 

%6      p:0.02 

 

 

5 yıllık GSK 

 

%18 

%13         p:0.4 

Jalal SI, et al, 

2012 

HOG-LUN0124  

    <70 yaş 

     70+ 

 

 

CON-QD vs 

CON-QD 

→CHT  

 

 

 

179 

  64 

Toksisite nedeniyle 

tedaviyi bırakma 

 

%11 

%  3   p:0.02    

Ösof.   Dehidr.   Nötr. 

 

%15       %6       %39 

%22       %9       %56 

p=0.2     p<0.05   p:0.02 

 

 

 

22.8 

17.1          p:0.15   



 Sonuçta kollarından en az birinde eşzamanlı KRT 

bulunan faz III çalışmalarda, 

   

 70+   vs   < 70 yaş   

 

Akut hematolojik ve non-hematolojik toksisite ↑ 

 

SK benzer (toksisiteye rağmen) !!! 

Lokal ileri evre KHDAK 

Eşzamanlı KRT   

 



Son 10 yılda ileri yaş yerel ileri evre KHDAK’li hastaları içeren/yalnızca ileri 

yaş grubunda yapılmış Faz III definitif KRT çalışmaları   

 Çalışma Tedavi kolları Hasta 

sayısı 

Yaş 

aralığı  

> Derece 3  

yan etki 

Sağkalım 

Schild SE, 

2007 

 

NCCTG  

94-24-52  

ve  

94-24-51 

   

CON-QD vs CON-

SPLITBID 

 

QD vs BID vs 

CON-BID 

---------------- 

RT vs 

CON-RT 

 

 

 

 

 

 

37 

129 

  

 

 

 

> 65 

 

 

 

 

 

 

%32 

%90      

p<0.0001 

 

 

 

 

Medyan GSK 

 

10.5 ay 

13.7 ay          

p:0.05 

Atagi S, 

2012 

  

JCOG 

0301 

 

 

RT vs 

CON-RT 

 

 

100 

100 

 

 

>70 

Hematolojik ye ve 

enfeksiyon CON-RT’de ↑ 

p<0.05 

 

Pulmoner ye benzer 

Medyan GSK 

 

16.9 ay 

22.4 ay 

p:0.018 

Jalal SI, 

2012 

 

HOG-

LUN01-24 

    

 

 

 

CON-QD vs  

CON-QD →KT  

 

 

 

  20 

  21 

 

 

 

> 70 

 

 

Konsolidasyon KT olan 

kolda tedaviye ilişkin 

ölüm ↑ 

 

Medyan GS  

 

28    ay 

28.4 ay  

p:0.35   



Lokal ileri Evre KHDAK 

Eşzamanlı KRT vs RT 

 
 Sonuçta kollarından en az birinde eşzamanlı KRT 

bulunan faz III çalışmalarda 70+ grupta, 

 

 eşzamanlı KRT ile;  

ciddi yan etki olasılığında artışa rağmen GSK 

tek başına RT’ye göre daha uzundur. 



Lokal ileri evre KHDAK’de eşzamanlı KRT 

içeren Faz III  çalışmalarda seçim ölçütleri 

İleri yaş sınırı yok ancak; 

 

 Dahil edilme ölçütleri  
 Performans ECOG 0-1 

 Hb > 8, nötr > 1000-2000, plt > 100000, KCFT ve BFT < 1.5 x N 

 FEV1>1 L 

 

 Dışlanma ölçütleri  
 Tanıdan önceki 3 ay içinde > % 5 kilo kaybı 

 Son 3-6 ay içinde MI geçirmiş olma 

 Kontrol altına alınmamış KKY ve aritmi 

 



Lokal ileri evre KHDAK’li yaşlı hastalarda 

tedavi seçimi ne olmalı?  

 Özellikle performans, kilo kaybı, komorbidite 

açısından seçilmiş 70+ hastalara standart tedavi 

olan eşzamanlı KRT verilebilir…   

 

 Yakın izlem ve gereğinde hospitalizasyon olanağı 

bulunması 

 Yan etkilerden koruyucu medikal tedaviler 

 IGRT eşliğinde 3-D konformal RT ve IMRT 

 Ciddi akut toksisitelerde KT doz modifikasyonu ve 

RT’nin geçici olarak durdurulması  



İleri yaş KHAK’de RT  



Sınırlı evre KHAK 

 4-6 kür platin temelli iki ajanlı KT 

 

 1. veya 2. kür KT ile eşzamanlı RT 

 

   ACCP Evidence Based Clinical Practice Guideline, 2007 



Sınırlı evre yaşlı KHAK’li hastalarda retrospektif KRT 

çalışmaları 



Sınırlı evre yaşlı KHAK’li hastalarda retrospektif 

KRT çalışmaları 

 Çalışmaların tümünde yaşlı hastalarda KT kür sayısı/dozu 
düşürülmüş. 

 

 Bazı çalışmalarda yaşlı hastalarda torasik RT dozu düşürülmüş; 
bazı hastalarda torasik RT ve/veya PKI uygulanmamış.  

 

 Bazı çalışmalarda toksisite yaşlılarda daha yüksek; diğerlerinde 
aynı. 

 

 İleri yaşın sınırlı evre KHAK’de GSK’ı etkileyip etkilemediği 
belirsiz… 

 

 Ancak olasılıkla yaş bağımsız bir prognostik faktör değil; 
performans düşüklüğü ve yetersiz tedavi almak prognozu 
olumsuz etkilemekte…     



Sınırlı evre KHAK 
Pignon meta-analizi, 1992 

 Platin temelli KT’ye torasik RT eklenmesi ile 

 

 3-yıllık SK’da %5 artış 

 

 Torasik RT’nin yararı < 55 yaş hastalarda belirgin 

(RR:0.72) 

 

 Torasik RT’nin etkisi 70+ grupta olumsuz (RR:1.07) 



 
Sınırlı evre KHAK 
Intergroup 0096 yaş altgruplarına göre retrospektif analizi, 

Yuen AR et al, 2000  

 Intergroup çalışması: 
 4 kür EP ile eşz RT (QD) vs  

 4 kür EP ile eşz RT (BID)  

 

 381 olgunun % 13’ü 70+ 

 

 5-yıllık GSK  
 <70 yaş  %22 

 70+  %16       p:0.05 

 

 Yanıt oranı, yanıt süresi, olaysız SK benzer 

 

 Derece 4-5 hematolojik yan etki        Fatal yan etki 
 <70 yaş  %61     %1 

 70+  %84       p<0.01   %10     p:0.01 

 



Sınırlı evre KHAK 
NCIC BR.3 ve BR.6 yaş altgruplarına göre 

retrospektif analiz, Quon H et al, 1999  

 BR.3   
 CHT→10 fx 25 Gy    RT vs 

 CHT→15 fx 37.5 Gy RT  

 

 BR.6   
 Eşzamanlı KRT 15 fx 40 Gy (RT başlangıcı 2. kür) 

 Eşzamanlı KRT 15 fx 40 Gy (RT başlangıcı 6. kür) 

 

 608 olgunun %15’i 70+ 

 

 RT kompliyansı, ortalama dozu, yan etkiler, yanıt oranı, 
yerel yineleme ve GSK benzer    



Sınırlı evre KHAK 
NCCTG yaş altgruplarına göre retrospektif analiz, 

Schild SE et al, 2005 

 Tx kolları 
 EP ile eşzamanlı RT (QD)  

 EP ile eşzamanlı RT (BID) 

 

 263 olgunun %21’i 70+ 

 

 Derece 4 pnömoni        Tedaviye bağlı ölüm 
 <70 yaş  %0   %0.5 

 70+  %6  p:0.008  %5.6   p:0.03 

 

 5 yıllık GSK 
 <70 yaş  %22  

 70+  %17  p:0.14 



Sınırlı evre KHAK 
Yaşlılara özel Faz II eşzamanlı KRT çalışmaları 
 Jeremic B, 1998 

 75 olgu, 70+ yaş, KPS > %60, ciddi komorbidite (-) 

 Carboplatin    400 mg/m2     D1, D29 

 Oral Etoposide 50 mg/m2     D1-21, D29-49 

 Acc HFx RT 45 Gy (2x1.5Gy/gün)  D1 bşl.  

 

 Yanıt oranı %75, CR %57 

 Medyan GSK 15 ay; 5-yıllık GSK %13 

 Akut derece 3 lökopeni %8.3, trombositopeni %11, ösofajit %2.8 

 Akut derece 4 trombositopeni 1 olgu 

 

 Murray N, 1998 
 Yaşlı (medyan yaş 73), kötü performanslı 55 olgu 

 1 kür CAV→1 kür EP ile eşzamanlı RT (20-30 Gy) 

 

 Yanıt oranı %89, CR %51 

 Medyan GSK 12.5 ay, 5-yıllık akt. GSK %18 

 Tedaviye bağlı ölüm 3 olgu (%5) 



Sınırlı evre KHAK  

Eşzamanlı KRT 

 Çok iyi seçilmiş 70+ hasta alt grubunda 

eşzamanlı KT yoğunluğu azaltılarak torasik RT 

verilebilir.  

 

 70+ grupta eşzamanlı KT ile torasik RT yalnızca 

klinik çalışma kapsamında düşünülmelidir.  



KHAK 

Profilaktik kranyal ışınlama (PKI) 

 Sınırlı ve yaygın evre KHAK’de tedaviye yanıt (+) 
hastalarda PKI ile, 

 

 GSK artışı 

 Semptomatik beyin metastazı sıklığında azalma  
    Auperin meta-analizi, 1999 

    EORTC Faz III çalışması, 2007 

 

 PKI’nın nöropsikolojik yan etkisi olabilir mi? 

 

 70+ grupta tasarlanmış PKI çalışması (-) 

 



KHAK 
PKI için hasta seçimi 

 Tedaviye yanıt(+) durumu 

 

 Yaşam beklentisi 

 

 Tedavi toleransı 

 

 Nörokognitif yetmezlik varlığı 

 

 Hasta tercihi 



Metastatik akciğer kanserinde RT  

 Primer tümöre ilişkin semptomlar  
 Öksürük 

 Hemoptizi 

 Dispne 

 Ağrı 

 

 Metastazlara ilişkin semptomlar 
 Kemik metastazı (ağrı, fraktür, kord basısı) 

 Beyin metastazı (KİBAS, nörolojik defisitler) 

 Ciltaltı nodülleri (ağrı, ülserasyon, kanama) 



Palyatif torasik RT 

Jeremic B et al, 1999 

 
 50 olgu, evre IV KHDAK, 70+ yaş, KPS > %70, ciddi kardiyak 

komorbidite (-) 

 Carboplatin     300 mg/m2     D1, D29 

 Oral Etoposide 50 mg/m2     D1-21, D29-42 

 RT 14 Gy (2x7Gy)    D1, D8  

 

 Yanıt oranı %28, CR %6 

 Medyan GSK 7 ay; 3-yıllık GSK %2 

 Akut derece 3 hematolojik yan etki  %19 

            ösofajit    %19 

    bronkopulmoner %  9 



SONUÇ 

 Yalnızca ileri yaş akciğer kanserli hastalar grubuna 
yönelik düzenlenmiş Faz III randomize çalışmalara 
şiddetle gereksinim vardır.  

 

 İleri yaş akciğer kanserli hastaları bekleyen riskler;  
 Olması gerekenden daha az tedavi uygulanması sonucu 

sağkalımda azalma 

 Standart tedaviye bağlı yan etkiler nedeniyle oluşabilecek 
morbidite ve mortalitede artış 

 

 Bu nedenlerle ileri yaş hastalarda tedavi kararı öncesinde 
mutlaka kapsamlı bir geriatrik değerlendirme yapılmalı ve tedavi 
kararı bireyselleştirilerek verilmelidir.  



İlginiz için teşekkürler 


