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VAKA 1

.



Ö.O, 36y, kadın hasta, hiç sigara içmemiş

.

• Öksürük şikayeti ile 9.3.18’de doktora başvuran hastada PAAC’de akciğerde multiple 
lezyon görülmüş.

9.3.18



.

• Bilateral akciğerde en büyüğü 12 mm multiple metastaz, sol akciğer alt lob süperior 26x25 
mm kitle

Toraks CT (9.3.18)



PET/CT (12.3.18)

.

• Her iki akciğerde konfluen görünüm gösteren metastatik nodüller, sağ parahiler 32 mm 
primer tümör



15.3.18’de akciğerden biyopsi yapıldı

.

Patoloji: 
• Adenokarsinom

Lepidik patern predominant (%50) + mikropapiller patern (%30)+ asiner patern (+%20)
• Az diferensiye
• LVI (+)

• EGFR mutasyonu (30.3.18): Ekzon 19’da mutasyon var. 
• ALK rearranjmanı (30.3.18): Negatif
• ROS1 rearranjmanı (30.3.18): Negatif
• BRAF mutasyonu (30.3.18): Negatif
• PD-L1 (22C3, 23.3.18): %1 hücrede orta, +%2 hücrede zayıf boyanma



Kranial MRI (27.3.18)

.

• Beyinde 5 adet 14 mm metastazlar 

• 29.3.18-4.4.18 arası 5 fraksiyonda stereotaktik RT verilmiş. 



5.4.18’de afatinib 40 mg başlandı.

.

• Grad 3 ishal, grad 2 stomatit ve grad 2 cilt döküntüleri

• İshal antidiyare tedaviye rağmen düzelmeyince 23.4.18’den itibaren doz 30 mg/güne
düşürüldü

• 30 mg sonrası cilt döküntüleri ve ishal şikayeti azaldı. 



En sık advers olaylar

.

• Diyare
• Döküntü/akne
• Stomatit
• Paronişya

• Advers olay sebebiyle İlaç bırakma:
• Gem/cis : %40
• Pem/cis : %12
• Afatinib : %5.9-8 Afatinibi bırakma sebebi: 

•Diyare: % 0-1.3
•Döküntü/akne: %0-2.1



Doz modifikasyonu ile grad ≥3 advers olayda belirgin azalma

.

• Doz azaltımı gerekliliği:
• LUX-Lung 3:  %53 
• LUX-Lung 6: %28

• Doz azaltımlarının çoğu (%86) tedavinin ilk 6 ayı içinde gerçekleşmiştir

LUX-Lung 3 post-hoc analiz
Tolerabilite-güdümlü doz modifikasyonu gerektiren hastalarda Derece ≥3 AO’lar

Doz modifikasyonundan önce
Doz modifikasyonundan sonra
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Önce: Doz 40 mg’den düşürülmeden önceki AO’lar; Sonra: Doz 40 mg’den ilk kez düşürüldükten sonraki AO’lar.
Yang JC ve ark. Poster sunumu: American Society of Clinical Oncology (ASCO) Yıllık Toplantısı, Şikago, ABD, 29 Mayıs-2 Haziran 2015.

Doz azaltınca: Yan etki sıklığı azalıyor



Doz azaltımı etkinliği azaltır mı?



Doz azaltımı etkinliği azaltmaz

Yang et al. Ann Oncol. 2016

Doz azaltılmayanlarda med. PFS Doz azaltılanlarda med. PFS
LUX-Lung 3 11 ay 11.3 ay
LUX-Lung6 11 ay 12.3 ay

LUX-Lung 3 LUX-Lung 6



Advers olayda doz azaltımı

.

• 40 mg 30 mg  20 mg

• Diare: Grad ≥ 2 ve antidiare ilaçlarına rağmen ≥ 2 gün devam ediyorsa
• ≤ Grad 1 olana kadar ara ver

• Sonra doz azalt

• Uzun süreli (>7 gün) ve tolere edilemeyen ≥ Grad 2  cilt toksisitesi
• ≤ Grad 1 olana kadar ara ver
• Sonra doz azalt

Grad 1 Bazale göre dışkılamada artış: <4/gün

Grad 2 Bazale göre dışkılamada artış: 4-6/gün

Grad 3 Bazale göre dışkılamada artış: ≥7 kez/gün, inkontinans

Grad 4 Hayati risk: Hipotansiyon, dehidratasyon

Grad 5 Ölüm

Grad 1 Döküntü var, semptom yok

Grad 2 Semptom var (kaşıntı gibi), lokalize deskuamasyon veya vücut yüzey alanını <%50’sini tutan deskuamasyon

Grad 3 Ciddi, jeneralize döküntü, deskuamasyon vücut yüzey alanını >%50’sini tutan

Grad 4 Jeneralize eksfoliatif, ülseratif veya büllöz dermatit

Grad 5 Ölüm



Advers olayda doz azaltımı

.

• ≥ Grad 3 toksisite: 
• ≤ Grad 1 olana kadar ara ver
• Sonra doz azalt



+1. ay kontrolü (Mayıs 2018)

.

26.3.18 3.5.18

Afatinib başlama tarihi: 5.4.18



2. ay kontrolü (25.5.18)

.

9.3.18 25.5.18



2. ay kontrolü (25.5.18)

.

9.3.18
25.5.18



+5. ay kontrolü (27.8.18)

.

• a

12.3.18

12.3.18

27.8.18

27.8.18



Son durum

.

• Hasta halen (+13 ay) afatinib 30 mg alıyor.

• Progresyon yok
• Beyin kontrol altında, progresyon yok

• Grade 1 cilt döküntüsü ve paronişi dışında şikayeti yok. 



Afatinib beyin metastazında etkili mi?



EGFR TKI’lar ile İntrakranial etki

.

• 1. jenerasyon (erlotinib, gefitinib): Sınırlı intrakranial etki 

• LUX-Lung 3/6: Beyin metastazı olanlarda da afatinib kemoterapiye üstün

Combined 
LUX-Lung 3/6

Afatinib
(n=48)

CT
(n=33)

Median, mo 8.2 5.4

HR (95% CI)
P value 

0.50 (0.27-0.95) 
P=0.03

Afatinib
CT
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Schuler et al. J Thorac Oncol. 2016;11:380

Beyin metastazı olmayan 
hastalardakine benzer yarar 
(LUX-Lung-3,-6,-7)



LUX-Lung 3/6: İntrakranial etki

.

• Afatinib başlarken beyin metastazı olanlar

• Afatinib başlarken beyin metastazı olmayanlar

SSS progresyonu riski 

6 ay 15.5%
12 ay 24.5%
24 ay 34.4%

SSS progresyonu riski 

6 ay 1.3%

12 ay 2.6%

24 ay 5.3%
Girard. Future Oncol. 2018; Jan 16. [Epub ahead of print]

Afatinib, beyinde progresyonu
veya beyinde metastaz 
gelişimini geciktirir.



Afatinib gerçek hayat verisi: İntrakranial etki

• Kore çalışması
• Beyin metastazın olan ve RT almamış olan 39 hasta

• Afatinib ile beyinde yanıt oranı : %76
• Afatinib ile beyinde CR : %21

• Tayvan çalışması: 28 beyin metastazı olan hasta
• Afatinib tedavisinde kalma süresi: 15-19 ay

Kim et al. J Thorac Oncol. 2017;12:S2209
Li et al. Expert Rev Anticancer Ther. 2018;18:81



VAKA 2

.



D.P., 58 yaşında, Erkek hasta, hiç sigara içmemiş

.

• Ekim 2017’de kuru öksürük başlamış.

• 19.12.17: PAAC’de sağ alt lobda 5x3 cm kitle görülmüş.

• Toraks CT (13.2.18): Sağ akciğer alt lobda  70x80 kitle, multiple mediastinal
LAP’lar (en büyüğü: subkarinal 25 mm), subkarinal konglomere 53x33 mm 

• Bronkoskopik biyopsi (17.2.18): Adenokarsinom



PET/CT (28.2.18)

.

Sağ akciğer alt lobda 6.2 x 3.1 x 3.5 cm 
kitle (SUVmax: 15.23) 

Çok sayıda hipermetabolik en büyüğü 
3.3 x 2.2 x 4.8 cm mediastinal LAP’lar
(4R, 5, 7 ve 10R) (SUVmax: 17.47)

Karaciğer segment 2’de santrali 
nekrotik 4.0 x 3.6 x 3.3 cm metastaz 
(SUVmax: 21.49)



.

• Beyin MRI (19.3.18): Metastaz yok

• EGFR mutasyonu (23.3.18): Ekson 19 delesyonu mevcut

• 4.3.18’de afatinib 40mg başlandı.

• Cilt yan etkisi dışında yan etki yaşamadı.



+3. ay kontrolü (12.6.18): PET/CT

.

Sağ akciğer alt kobdaki kitlede regresyon

Boyut: 6.2 x 3.1 x 3.5 cm  4.8 x 2.1 x 1.0 cm

SUVmax: 15.23  3.21

12.6.18

12.6.18

28.2.18

28.2.18



.

• a

+3. ay kontrolü (12.6.18): PET/CT

Mediastinal LAP’larda tam yanıt

Karaciğer metastazında tam yanıt

28.2.18 12.6.18

12.6.18
28.2.18



+6. ay kontrolü (12.9.18, PET/CT)

.

Sağ akciğer alt kobdaki kitlede regresyon

Boyut: 4.8 x 2.1 x 1.0 cm  4.1 x 1.3 x 1.0 cm

SUVmax: 3.21  2.90

Hasta halen (+14 ay) afatinib alıyor ve progresyon yok
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