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Malign plevral mezotelyoma 

• Erkeklerde daha fazla görülür (E/K: 5/1) 

 

• Yaş ile birlikte riski artar 

 

• Histolojik tipler 
– Epiteloid, bifazik, sarkomatoid 

 

• En büyük risk faktörü  
– Asbest maruziyeti  

 



Malign plevral mezotelyoma 

• Erken tarama modaliteleri yoktur 

• Tedavisi oldukça zordur  

• Sağkalım 

– Medyan GS : 9-17 ay  

– 5 yıllık GS : < %5 

 



Kemoterapi 

• Neoadjuvan veya adjuvan amaçlı  

– Operabl evre II-III olgular  

 

• Palyatif amaçlı olarak 

– Medikal olarak inoperabl evre II-III olgular  

– Evre IV olgular 

– Sarkomatoid tip histolojisi olan olgular 
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• Tüm çalışmalar tek kollu çalışmalardır 

• Platin içeren rejimlerdir 

• Medyan GS: 19-25 ay 

• KT sonrası EPP oranı: %42-84 

Neoadjuvan kemoterapi 



Neoadjuvan kemoterapi 



Neoadjuvan kemoterapi 

• Sisplatin + pemetrexed kombinasyon (n=75)  
• RR %29 

• %67 (50 olgu) EPP yapılmış  

• %56 olguya RTx 

 

• Sağkalım  
• PFS 13.1 ay 

• GS 16.6 ay  

• 1 yıllık sağkalım %67 

 

• Subgrup analiz  
• Tüm tedavileri alabilen olgularda  

– Medyan GS: 29.1 ay ve 2-yıllık sağkalım %61.2 

• Neoadjuvan KT’ye tam veya parsiyel cevap veren olguların GS 
daha iyiydi (26 ay vs 13.9 ay; p = 0.05) 

 

 

Krug LM J Clin Oncol 2009  27 18 3007-3013  
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Adjuvan kemoradyoterapi  

• 1999 da yapılan 183 olgu 
– EPP sonrası 2 kür karboplatin+paklitaksel daha sonra 

RT ile eş zamanlı haftalık paklitaksel ve sonradan 2 
kür karboplatin+paklitaksel verildi 

 

• Sağkalım oranları 
– 2 yıllık %38 

– 5 yıllık %15  

– Medyan GS 19 ay  

 
 

Sugarbaker DJ J Thorac Cardiovasc Surg 1999; 117:54–63 



Adjuvan kemoradyoterapi  

• Adjuvan KRT den en fazla yarar gören grup 

– Epiteloid histoloji,  

– Negatif cerrahi sınır 

– Ekstraplevral LN metastazı olmaması 

 

 

Medyan GS: 51 ay (p=0.013) 
2 yıllık %68, 5 yıllık %46 

• 2007 de bu seri 496 olgu ile güncellendi  
– Medyan GS 18.9 ay (19 ay) 

– 5 yıllık sağkalım oranı %13.9 (%15) 

 







Adjuvan kemo/radyoterapi  

• Sonuç 

– Cerrahi sonrası adjuvan K/RT katkısını 

araştıran randomize faz III çalışma yoktur 

 

– Genel olarak kabul edilen görüş lokal kontrol 

artırmak amacıyla adjuvan K/RT verilmesidir 
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Sunum içeriği 



Kemoterapi 

• Amaç 

– Sağkalımı uzatmak 

– Yaşam kalitesini artırmak 

– Semptomatik rahatlama sağlamak  



Kemoterapi 

• 119 çalışma (8 randomize 111 nonrandomize) metaanaliz 

– Cevap oranı (RR) 

• Kombinasyon KT > tek ajan KT  

• Üçlü ilaç kombinasyonlar > ikili kombinasyonlar 

• Platin içeren KT rejimler > platin içermeyen rejimler  

• Sisplatin ≥  karboplatin 

 

– Platin 

• Antrasiklinler ile RR %32.4 

• Gemsitabin veya irinotekan ile RR %26.1  

• İmmünomodülatör (İnterlökin veya interferon) ile RR %12 

  

 

 
Ellis P, J Thorac Oncol 2006; 1:591–601 

/ 



Kemoterapi 

• MPM diğer tümör tiplerine göre KT ye daha fazla dirençlidir 

 

• Tek ajan olarak çok çeşitli ajanlar kullanılmıştır.  
– Platin bileşikleri (cisplatin, carboplatin, oxaliplatin),  

– Antrasiklinler (doxorubicin, epirubicin, mitoxantrone, pirarubicin, liposomal 
encapsulated doxorubicin);  

– Alkilleyici ajanlar (cyclophosphamide, ifosfamide, mitomycin C);  

– Vinka alkoloidleri (vincristine, vinorelbine, vinflunine, vindesine);  

– Taksanlar (paclitaxel, docetaxel);  

– Antimetabolitler (5-fluorouracil, methotrexate, gemcitabine, 5-azacytidine, 
edatrexate, pemetrexed, trimetrexate); 

– Diğer ajanlar, amsacrine ve topotecan  gibi ve  

– Biyolojik ajanlar (BCG, interferon α, β ve γ; ve interleukin-2). 

 

• Genel cevap oranları %10-30 
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Sunum İçeriği 



           

Vogelzang NJ, J Clin Oncol 2003;21:2636 –2644. 

van Meerbeeck JP, J Clin Oncol 2005;23:6881– 6889. 

2.8 ay 

HR:0.77 

 

 

• Sağkalım oranı 

– Sisplatin + antifolatlar (pemetrexed, raltitrexed) > sisplatin 

 

• Semptom kontrolü ve akciğer fonksiyonları 
– Sisplatin + pemetrexed > sisplatin 

 
 

2.6 ay 

HR:0.76 

 

İlk basamak kemoterapi 





Sisplatin +/- Pemetrexed 

• Çok merkezli, randomize, tek kör çalışma 

 

• Primer sonlanım noktası: Sağkalım 

 

• Sekonder sonlanım noktaları:  

– Time to progressive disease (TTP), 

– Time to treatment failure (TTF),  

– Cevap oranı ve süresi 

 
Vogelzang NJ, J Clin Oncol 2003;21:2636 –2644 



Sisplatin +/- Pemetrexed 

• Ölçülebilir plevral malign mezotelyoma,  

• PS ≥ 70,  

• Yeterli organ fonksiyonu 

• Kreatinin klirensi ≥ 45ml/dk,  

• Daha önceden KT almamış (n= 456) 

 

21 günde bir  

• Sisplatin 75 mg/m2 +/- Pemetrexed 500 mg/m2 

 
• Dexametazone 4 mg PO BID (3 gün), 

• Folik asid 350 - 1000 µg/gün PO, ilk siklustan 1-3 hafta önce başlanıp tedavi 
süresince devam edilmiş 

• Vitamin B12 1000 µg IM, ilk siklustan 1-3 hafta önce başlanıp tedavi süresince 9 
haftada bir tekrar edilmiş 

 

Vogelzang NJ, J Clin Oncol 2003;21:2636 –2644 





Vogelzang NJ, J Clin Oncol 2003;21:2636 –2644. 

Sisplatin +/- Pemetrexed 



Semptomatik iyileşme 

Sisplatin +/- Pemetrexed 

Gralla, ASCO 2002 

Ağrı Dispne 



Akciğer Fonksiyonu (Vital Kapasite) 



• Pemetrexed + sisplatin kombinasyonu tek 
ajan sisplatine göre  

 

– Sağkalımı 

– Progresyonsuz hastalık süresini 

– Tümör cevabını 

– Yaşam kalitesini  

– Akciğer fonksiyonlarını iyileştirmektedir 

Sisplatin +/- Pemetrexed 

Sisplatin + pemetrexed kombinasyonu MPM 

tedavisinde altın standarttır   



• The International Extended Access Program trial  

• 1704 inop hasta-daha önceden KT almamış- 

 

• Sisplatin + pemetrexed vs Karboplatin + pemetrexed 

– ORR (%26.3 vs %21.7)  

– TTP (7 ay vs 6.9 ay) 

– 1-yıllık GS (%63.1 vs %64) 

 

 

•Santoro A, J Thorac Oncol 2008; 3:756–763  

İlk basamak kemoterapi - Pemetrexed  

    Karboplatin + pemetrexed 
Komorbid hastalığı ve/veya performansı kötü olan hastalarda 

daha iyi bir seçimdir 



İlk basamak kemoterapi - 

Vinorelbine 

• Tek ajan olarak 

– RR: %24 

– Medyan GS: 10.6 ay 

 

• Sisplatin+vinorelbine 

– RR: %29.6 

– Medyan TTP: 7.2 ay 

– Medyan GS: 16.8 ay 



İlk basamak kemoterapi –  

Gemcitabine 

• Gemcitabine tek ajan olarak  
– ORR %0-31 arasındadır 

 

• Sisplatin + gemcitabine kombinasyonu 
– ORR %12-48 ve medyan GS 9.4-13 ay  

 

• Karboplatin + gemcitabine etkinliği gösterilmiştir 
– 1-yıllık GS %53 ve TTP 40 hafta 

 

Janne PA Clin Lung Cancer 2003 5:98–106.  



• Retrospektif Kanada çalışması 
– Platin+gemcitabine (n=40) vs platin+pemetrexed (n=41) 

 

• Sonuç 
– Sağkalım: 1-yıl, 2-yıl ve medyan GS aynı 

  

Lee C Lung Cancer 2009 64(3):308-13.  

İlk basamak kemoterapi - Gemcitabine 

NCCN önerisi: 
 
Gemsitabin + sisplatin rejimi pemetrexed alamayacak 
olgularda tercih edilebilir 





Ortanca Sağkalım  

Gem-Sis  26 ay 

Pem-Sis  16 ay (p=0.15) 

P-S:106 hasta 

G-S:35 hasta 



Kemoterapi ne zaman başlanmalı? 



• Prospektif, randomize, n=43  

• Amaç: KT nin erken veya geç başlanması 
– Sağkalım,  

– Progresyon, 

– Yaşam kalitesi üzerine etkileri araştırılmış 

 

• Sonuç: 
– Semptomatik TTP 25 hafta vs 11 hafta (p=0.1) 

– Medyan GS 14 ay vs 10 ay (p=0.1) 

– 1 yıllık GS %66 vs %36 (p=0.1) 

– Tedaviye erken başlanan hastaların yaşam kalitesi daha 
iyi olmaktadır 

 

 
O’Brien ME. Ann Oncol 2006 17: 270–275 

The Mesothelioma of Early versus Delayed 

chemotherapy (MED) trial 
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Sunum İçeriği 



İdame tedavi 

• 6 kür indüksiyon KT sonrası progresif olmayan olgu (n=27) 

• 13 olguya idame tedavisi olarak pem 500 mg/m2 verilmiş 
– Medyan 4 (2 -14) kür KT almış 

• Toksisite: 
• Grade 3 nötropeni (15%), lökopeni (8%) ve anemi (8%) görüldü  

• Grade 3 non-hematolojik toksisite fatig (15%) idi. 

• Yanıt: 
• Stabil hastalığı olan olguların %23’ünde parsiyel cevap elde edildi 

• Sağkalım: 
• TTP 3.4 vs 8.5ay 

• GS 6.0 vs 17.9 ay (p < 0.0001). 

 

 

van den Bogaert DP J Thorac Oncol 2006 1:25–30.   



İdame tedavi 

• Preklinik çalışma VEGF ve VEGFR ekspresyonu 

fazladır 

 

• Talidomid 

– VEGF, bFGF ve TGF-a inhibe ederek anjiojenezi 

baskılamaktadır 

 

 



İdame tedavi 

• Faz III,  Hollanda  ve Avusturalya, 12 merkez (n=222) 

 

• Pemetrexed + platin 4 kür sonrası progresyon olmayan  

 

• Talidomid (200 mg/gün) alan ve almayan olarak 

randomize edilmiş 

 

• Sağkalım 
– Medyan PFS 16 hafta vs 15 hafta (p=0.83) HR 1.0   

– Medyan GS 11 ay vs 13 ay (p=0.09) HR 0.78  
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İkinci basamak kemoterapi 

• İkinci basamak KT adayı olgular 

– Epitelyal tip olgular 

– Genç olgular 

– Performans durumu iyi  olan olgular 

 

• Optimal rejim bilinmiyor 

 

• Sağkalım avantajı gösterilememiş 



İkinci basamak kemoterapi 



n=243 (P+BSC 123 vs BSC:120) 

Pemetrexed 500 mg/m2/21 gün + BSC 



Jassem, J Clin Oncol 2008 26:1698–1704.  



İkinci basamak kemoterapi 

• Sonuç 

– Pemetrexed tümör cevabı ve progresyonsuz 

sağkalımı iyileştirmiş fakat genel sağkalıma 

katkısı olmamıştır 

 

– Subgrup analiz: 

• İlk basamak KT ye yanıt veren olguların ikinci 

basamak pemetrexed ile GS ları daha iyidir 

Jassem, J Clin Oncol 2008 26:1698–1704.  
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Sunum İçeriği 



İntraplevral kemoterapi 

• İP KT ile ajanın doğrudan tümöral doku ile 

etkileşimi sağlanıyor 

 

• Amaç: 

– Daha fazla lokal ilaç konsantrasyonu ve ilacın tümöral 

dokuyla temas süresi uzatmak 

 

• Sonuç:  

– Sistemik yan etkiler daha az ve artmış antitümöral 

etkinlik elde ediliyor 

 



İntraplevral kemoterapi 

 



Hipertermik intraplevral 

kemoterapi 

• Hipertermi  

– İntrasellüler bağlantıları parçalanmasına neden olarak 

ilacın tümör hücrelerine ulaşımını arttırır 

– Hücre ölümüne neden olduğu gösterilmiştir 

– KT ajanların etkinliğini artırmaktadır 

• Hipertermik (42°C) sisplatin perfüzyonu 

normotermik perfüzyondan daha fazla plevral 

yüzeyden sisplatin alımına neden olmaktadır 

 



Hipertermik intraplevral 

kemoterapi 

• Genellikle maksimum tolere edilebilen sisplatin 

dozu 225-250 mg/m2 dir. 

 

• Doz sınırlayıcı toksisite renal yetmezliktir 

 

• P/D + HT İP KT olgularının  

– Medyan GS: 9-13 ay 

 



Hipertermik intraplevral 

kemoterapi 

 



• İntrakaviter KT çalışmaları platin bazlı 

rejimler ile yapılmıştır 

• İP KT çalışmaları 

– Hasta sayısının azlığı, 

– Sonuçları oldukça farklı olması, 

– Sağkalım katkısının şüpheli olması 

• İP KT’nin etkinliği tam olarak bilmiyoruz 

 

İntraplevral kemoterapi 
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Biyolojik Tedavi  

• Preklinik verilerde tümör hücrelerinde EGFR  ve 

PDGFR overekspresyonu gösterilmiştir 

 

• Klinik çalışmalarda EGFR inhibitörleri (gefitinib 

veya erlotinib) ve PDGFR inhibitörü (imatinib) 

önemli bir yararı gösterilememiştir 

Govindan R Clin Cancer Res 2005, 11:2300–2304  

Garland LL J Clin Oncol 2007, 25:2406–2413 

Mathy A Lung Cancer 2005, 50:83–86  



Antiangiogenik ajanlar 



Antiangiogenik ajanlar- 

Bevacizumab 
• Faz II randomize çalışma, n = 115, 

– MPM lı hastalarda VEGF seviyesi yüksektir 

 

• Sisplatin + gemcitabine ± bevacizumab  

 
– Medyan GS: 15.7 ay vs 14.7 ay (p=0.071) 

• Sonuç: 
– Bevacizumab eklenmesinin hem cevap oranına hem 

de sağkalıma katkısı olmamıştır 

– Subgrup analizinde  
• Plazma VEGF seviyesi düşük olanlarda bevacizumabın tedaviye 

eklenmesi sağkalım uzatıyor 

 

Karrison T, Clin Oncol 2007, 25(suppl):391s, abstr 7526  



Antiangiogenik ajanlar- 

Bevacizumab 

• MAPS trial, Randomize faz II/III trial 

• Unrezektable MPM, KT almamış, PS 0-2, n=111,  

– Pem 500 mg/m2 + Sisp 75 mg/m2 ± bevacizumab 15 mg/kg/21gün  

 

• Grade 3/4 toksisitede fark yok 

 

• Yanıt 

• İlk 71 değerlendirilen hasta 

– Bev alan: 25/34 hasta (73.5%)  (1 CR, 15 PR, 9 stabil hastalık) 

– Almayan 16/37 hasta (43.2%) (p=0.010).  

 



Sonuç 

• MPM tedavisi oldukça zor olan bir hastalıktır.  Tedavide 
önemli gelişmeler elde edilmiştir 

 

• İlk basamak KT de antifolat veya gemsitabin platin 
kombinasyonu en büyük klinik yararı sağlamaktadır 

 

• Günümüzde pemetrexed/sisplatin kombinasyonu standart  
KT rejimidir 

 

• İkinci basamak tedavi için standart bir seçenek yoktur 
– Önceden pemetrexed kullanmayan hastalara ikinci basamakta bu 

ajan verilirse progresyonsuz sağkalım uzamaktadır 

 

 



Teşekkür ederim 

Dr. Emin Tamer Elkıran 


