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Giriş

• Akciğer kanseri tüm dünyada en sık ölüme yol açan kanserdir
• Çeşitli tedavi yöntemlerine rağmen ileri evre akciğer kanserinde 5 

yıllık sağ kalım oranları %10’un altındadır.
• Akciğer adenokanserinde epidermal growth faktör reseptör kinaz

alanındaki mutasyonlar, tirozin kinaz inhibitörlerine duyarlılık 
açısından en fazla yeniden üretilebilir prediktif faktör olarak 
görülmüştür.



• Afatinib; ikinci jenerasyon ErbB ailesi tirozin kinaz inhibitörüdür. Exon
19 ve L858R mutasyonu olan metastatik akciğer adenokanserli
hastalarda  birinci sıra tedavide onaylanmıştır.

• Çalışmamızda metastatik akciğer adenokanserli hastalarda afatinib’in
etkinlik ve yan etki değerlendirmesini amaçladık



• Materyal-Metod
• Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Lütfi Kırdar Kartal 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğine 2016-2019  
yılları arasında başvuran, akciğer adenokanseri tanısı almış, 14 hasta 
çalışmaya dahil edildi. 

• Hastaların klinikopatolojik özellikleri retrospektif olarak hasta 
dosyalarından elde edildi. 



14 hastanın, 5’i (%35.7) erkek, 9’u 
(%64.3) kadın idi. Median yaş 63 
hesaplandı. Ortanca takip süresi 4.3 
aydı. 
Ecog PS 0-1 olan 11 hasta (%78.6), Ecog
PS 2 olan 3 hasta (%21.4) idi. 4 hasta 
aktif sigara içicisi, 10 hasta ise hiç sigara 
kullanmamıştı. 
EGFR mutasyon analizinde, delesyon 19 
mutasyon olan 9 hasta (%64.3), L858R 
mutasyonu olan 2 hasta (%14.3), exon
18 mutasyonu bulunan 3 hasta (%21.4) 
mevcuttu. 

Hastaların demografik ve klinik özellikleri, n=(14)

Yaş
Medyan (range), yıl 63 (38-78)

Cinsiyet, n=(%)

Erkek 5 (35.7)

Kadın 9 (64.3)
ECOG PS, n=(%)

ECOG 0-1
11 (78.6)

ECOG 2 ve üzeri
3 (21.4)

Sigara içme, n=(%)

Sigara öyküsü var
4 (28.6)

Sigara öyküsü yok
10 (71.4)

Histoloji, n=(%)

Adeno CA
13 (92.9)

Adeno CA dışı
1 (7.1)

EGFR mutasyon durumu, n=(%)

Del 19 9 (64.3)

L858R 2 (14.3)

Diğer 3 (21.4)
Tanı anında metastaz, n=(%)

var 10 (71.4)

yok 4 (28.6)
Metastaz bölge sayısı

Medyan (range)
1 (1-5)

Öncesinde KT alma, n=(%)

var 5 (35.7)

yok 9 (64.3)
Ortanca takip süresi, ay

Medyan (range) 4.3 (1.0-10.4)



8 hastada parsiyel yanıt, 1
hastada progresyon gerçekleşti. 1
hasta tedavi alırken ex, 1 hasta
grade 4 ishal nedeniyle, 1
hastada da progresyon nedeniyle
tedavi kesildi.
Afatinib, 7 hastada 40 mg dozda
kullanılabilirken, 7 hastada doz
modifikasyonu yapılmıştır.

En sık görülen yan etkiler ishal (%
71.4), döküntü ve akne (%52.1),
halsizlik ve yorgunluk (%35.8),
tırnak değişikliği (%28.6) ve
iştahsızlık (%28.6)tır.

Etki ve Yan etki profili

Tedavi yanıtı, n=(%)

Progresyon 1 (7.1)

Stabil 0
Parsiyel regresyon 8 (57.1)

Diğer 5 (35.8)
Afatinib başlama dozu, n=(%)

40 mg 12 (85.7)

30 mg 2 (14.3)
Afatinib tolere edilebilen dozu, n=(%)

40 mg 7 (50.0)

30 mg 6 (42.9)

Diğer 1 (7.1)
Yan etkiler, n=(%)

Döküntü, akne 5 (35.8) Grade 1-2 

2 (14.3) Grade 3-4

İshal 7 (50.0) Grade 1-2

3 (21.4) Grade 3-4

Tırnak değişikliği 4 (28.6)
Mukozit, stomatit 2 (14.3)
İştahsızlık 4 (28.6)
Bulantı-kusma 1 (7.1)
Halsizlik, yorgunluk 5 (35.8)
Cilt kuruluğu, kaşıntı 3 (21.4)



• Tartışma
• Egfr mutant metastatik akciğer kanserinde ilk seri tedavide çeşitli 

ajanlar mevcuttur.
• Tedavi seçimi; ilacın etkinliği ve tolerabilitesine göre değişmektedir.
• Afatinib yönetilebilir yan etki profiline sahiptir.
• Çalışmamızda yeterli takip süresi olmamasına rağmen afatinibin etki 

ve yan etki profili literatürle uyumlu bulunmuştur.
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