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GİRİŞ-GENEL BİLGİLER

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir ve tüm kadın kanserlerinin %25’ini oluşturur.1 Erkeklerde 
meme kanseri çok az görülmektedir (tüm meme kanserlerinin <%1'i erkeklerde görülmektedir). Bu farkın ana 
nedeni östrojendir.1,2 Premenopozal kadınlarda östrojenin ana kaynağı overlerdir. Postmenopozal dönemde over 
kaynaklı steroid hormon yapımı çok azalır ve, böbrek üstü bezi ve periferik dokularda (yağ dokusu, kas dokusu, 
karaciğer, meme dokusu) adrenal androjen öncüllerinin östrojenlere aromatizasyonu sonucu (aromataz enzimi 
ile) östrojen sentezlenir.2

Meme kanserinin hormonal tedavisinde hedef, östrojen hormonunun yapımının (LHRHa: Luteinizan Hormon 
Releasing Hormon analogları ve aromataz inhibitörleri gibi) veya fonksiyonunun (antiöstrojenler) 
engellenmesidir.2 İlk kez 19. yüzyılda bir genel cerrah olan Beatson, ileri evre meme kanserli premenopozal 
hastalarında bilateral ooferektomi sonrası düzelme görmüş ve meme kanserinde östrojenin önemini 
göstermiştir.3

Hormon reseptör (HR) kavramı 1960'lı yıllarda Jensen ve Jacopson tarafından ortaya atılmıştır.4 İki tip östrojen 
reseptörü (ER) tanımlanmıştır: ER-alfa (%70) ve ER-beta (%30).5 Bu reseptörlerin proteinleri 6. ve 14. 
kromozomlar tarafından kodlanmaktadır. ER-beta pek çok doku tarafından eksprese edilirken, ER-alfa meme-
over-uterus ve endometriyumdan eksprese edilir. Klinikte ölçülebilen ER-alfa'dır; beta için henüz klinik olarak 
geçerli bir ölçüm yöntemi bulunmamaktadır. Progesteron reseptör (PR) aktif ER varlığında sentezlenir. Bu 
nedenle PR pozitif (+) ve birlikte ER negatif (-) gelen patoloji raporlarının doğruluğunun sorgulanması gereklidir.6

ER ve/veya PR (+) meme kanserleri tüm meme kanserlerinin %60-75'ini oluşturur. HR (ER ve/veya PR) (+) me-
me kanserlerinin oranı yaş ilerledikçe artar.2,5

Endokrin tedavi (ET) için tek prediktif faktör HR pozitifliğidir.2,5,6 ER ve/veya PR için en sık kullanılan tesbit 
yöntemi parafin dokularda immünhistokimyasal (İHK) yöntemle nükleer boyanmanın gösterilmesidir. Patoloji 
raporlarında boyanmanın oranı ve şiddetinin belirtilmesi gereklidir (%10 kuvvetli pozitif gibi). Yüzde 1 zayıf pozi-
tiflikte bile ET'nin etkili olduğu belirtilmektedir.7 HR (-) olan hastalarda ET'nin yararı yoktur.

Son yıllarda HR'nin önemi daha da artmıştır. Risk gruplarının belirlenmesinde ve adjuvan kemoterapi (KT) 
kararında meme kanserinin moleküler sınıflaması, intrinsik alttiplerin belirlenmesinde (luminal A benzeri, luminal 
B benzeri, HER2 pozitif, üçlü negatif ve normal meme benzeri) kullanılmaya başlanmıştır. Luminal A (LA) ve 
luminal B (LB) benzeri tümörlerde HR pozitif olup, adjuvan tedavide ET mutlaka yer alır. Ayrımda kullanılan 
parametreler formalinle fikse edilmiş parafinize dokuda IHK yöntemlerle çalışılır. İlk kez St Gallen 2011’de 
belirlenmiş olan, 2013 St Gallen ve 2015 ESMO (European Society of Clinical Oncology) rehberlerinde de 
eklemeler yapılmış olan LA benzeri ve LB benzeri tümör özellikleri aşağıda özetlenmiştir: 8-10 

Luminal A benzeri tümörler: ET’nin en etkili olduğu, genellikle adjuvan tedavide tek başına ET’nin yeterli 
olabildiği tümörlerdir. Yalnızca yüksek risk faktörleri olan hastalarda (grade 3 hastalık, ≥4 aksiller lenf nodu (ALN) 
metastazı, Oncotype DX veya Mammaprint vb gen testleriyle yüksek riskli görünen hastalar) KT önerilir. Luminal 
A tanımı için aşağıdaki özelliklerin hepsinin olması gereklidir:

 ER- pozitif: Kuvvetli pozitif (genellikle ≥%50)
 PR- pozitif: ≥%20 (kalite kontrollu laboratuvar)
 HER2-negatif
 Ki-67 düşük: ≤%10 kesin olarak düşük; ≥30 kesin olarak yüksek
 Moleküler genetik testlerde düşük risk (yapılabiliyorsa)



Luminal B benzeri tümörler: Bu grup tümörlerde çoğu hastada KT gereklidir. ER ve/veya PR daha düşük 
değerlerde pozitif veya zayıf pozitiftir; veya Ki-67 yüksektir veya HER2 pozitiftir. ET tüm hastalara uygulanır. 
Özellikleri:

Luminal B-benzeri HER2 negatif:
 ER-pozitif
 HER2 negatif
 Ki-67 yüksek veya, 
 PR-düşük pozitif
 Moleküler genetik testlerde yüksek risk (yapılabiliyorsa)
Luminal B-benzeri HER2 pozitif
 ER-pozitif
 HER2 pozitif
 Herhangi bir Ki-67
 Herhangi bir PR

ADJUVAN ENDOKRİN TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Adjuvan ET seçiminde en önemli kriter, hastanın menopoz durumudur. NCCN (National Cancer Center Net-
work) kılavuzlarına göre menopoz; adetlerin kalıcı olarak kesilmesi ve over kaynaklı östrojen sentezinin de kalıcı 
olarak azalmasıdır.11 Hastanın menopozda olduğunu söyleyebilmemiz için daha önce:

• bilateral ooferektomi geçirmiş olması;
• ya da 60 yaş veya üstünde olması;
• ya da 60 yaşın altında ancak kemoterapi, tamoksifen, toremifen,veya over supresyonu olmaksızın 12 

aydan daha uzun süreli amenoresinin olması;
• ya da FSH (Folikül Stimüle Edici Hormon) ve östradiolün (E2) postmenopozal düzeyde olması;
• ya da tamoksifen, toremifen kullanılıyorsa ve 60 yaşın altında ise FSH ve plazma E2'nin postmenopozal 

düzeyde olması gerekmektedir.

LHRHa kullanan hastalarda menopoz durumunu değerlendirmek mümkün değildir. Adjuvan kemoterapi 
alırken premenopozal olan hastalarda, amenore menopozal durumu değerlendirmek için yeterli indikatör 
değildir.

Premenopozal Hastalardaki Tedavi Seçenekleri8-15

1. Tamoksifen ± Ovaryan ablasyon (OA) veya over fonksiyonlarının supresyonu (OS; LHRHa ile)
2. LHRHa/OA + Aromataz inbitörü (Aİ) kombinasyonu olarak sıralanabilir.

Postmenopozal Hastalardaki Tedavi Seçenekleri8-15

1. Selektif östrojen reseptör modülatörleri (SERM): Tamoksifen veya toremifen
2. Aİ (Üçüncü kuşak selektif Aİ: Anastrozol, letrozol ve eksemestan) olarak sınıflandırılır.
Al premenopozal, fonksiyonel overleri olan hastalarda etkili değildir, kullanılmamalıdır. Genç postmenopozal 

hastalarda Aİ başlanmadan önce over fonksiyonları E2 ve FSH seviyelerine bakılarak kontrol edilmeli ve 
hastanın menopozda olduğundan kesin olarak emin olunmalıdır.

Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM) 

Tamoksifen
Tamoksifen, SERM grubunda yer alan, meme kanseri tedavisinde yaklaşık 40 yıldır kullanılan nonsteroidal bir 

antiöstrojendir.16,17 Meme dokusunda antiöstrojenik etki gösterirken, kemik ve endometriyum üzerinde 
östrojenik etki göstermektedir. Östrojen yerine östrojen reseptörlerine bağlanarak DNA'dan RNA ve protein 
sentezini (transkripsiyon ve translasyonu) engeller. Bunun sonucunda hücre çoğalması engellenmiş olur. İlk 
olarak 1970 lerde postmenopozal metastatik meme kanserinin tedavisinde kullanılması Food and Drug 
Administration (FDA) tarafından onaylanmıştır.17 1985 yılında da nod pozitif, ER-pozitif postmenopozal meme 



kanserinin adjuvan tedavisinde kullanılması önerilmiştir.18 Daha sonra yapılmış olan çalışmalarla da hem nod 
negatif hem nod pozitif, hem de pre ve postmenopozal hastalarda adjuvan tedavide kullanılması etkili bulunmuş 
ve önerilmiştir. Bu çalışmalarda adjuvan tedavide kullanım süresi 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl arasında değişmektedir.19  

En son olarak 2011 yılında yayınlanmış olan Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG) 
çalışmasında adjuvan tedavide tamoksifen alan ve almayan 54.523 hastanın ortanca 15 yıllık takip sonuçları 
verilmiştir:19 Beş yıl adjuvan tamoksifen uygulanan 20 çalışma ve 21.457 hastanın analizinde  ER+ hastalarda 5 yıl 
adjuvan tamoksifen tedavisinin; meme kanserinden ölüm riskini %30 (2p<.00001) ve meme kanseri nüks riskini 
%38 (2p<.00001) oranında azalttığı görülmüştür.19 Bu etki yaş, menopozal durum, PR durumu, tümör özellikleri 
ve, KT tipi ve kullanılmasından etkilenmeksizin tüm hasta gruplarında görülmekteydi. Beş yıl tamoksifen kullanıl-
ması 1-2 yıl kullanılmasından anlamlı olarak daha etkiliydi (p<0.01). Sıfır-4 yıl arasında nüks riskini yarı yarıya; 5-
9. yıllar arasında üçte bir oranında azaltmaktadır. Onuncu yıldan sonra risk azaltıcı etkisi azalmaktadır.

5 yıl adjuvan tamoksifen tedavisi ile kontrol kolu karşılaştırıldığında, ortanca 15 yıllık takip sonucunda ta-
moksifen kolunda (10.645 hasta; %100 ER pozitif; %44 nod pozitif; %51’i kemoterapi almış);

• Meme kanseri nüksleri açısından net %13’lük yarar (2p<.00001) ve,
• Meme kanserinden ölüm riskinde azalma açısından net %9’luk yarar görülmekteydi (2p<.00001).
• Diğer memede kanser riskinde azalma mevcuttu (%39; net %3.2 azalma; 2p=<.00001). Bu yarar tüm yaş 

gruplarında görülmekteydi.
• Endometriyum kanserlerinde artma mevcuttu (2,4 kat artış; p=.00002). Bu artış özellikle postmenopozal 

ve 55-69 yaş arasındaki hastalarda görülmekteydi. Kırkbeş yaş altı ve 45-54 yaş arasındaki hastalardaki risk 
artışı minimaldi.

• İnme ve tromboembolik olaylar, kardiyovasküler hastalıklar açısından gruplar arasında anlamlı fark 
görülmedi. 

• ERzayıf pozitif (4-9 fmol/mg) ve; ER negatif ve PR pozitif olan grupta tamoksifen yararı? ER ve PR negatif 
grupta yararı yoktu. 

• Önerilen kullanma süresi 5 yıldı. 

Tamoksifen hem premenopozal hem de postmenopozal hastalarda etkili bir ET ajanıdır. Günlük dozu 
20mg/gün'dür. Hasta KT de alacaksa kemoterapiyi takiben başlanmalıdır, eş zamanlı kullanılmamalıdır.8-15,20 

Tamoksifen ilk olarak kontrasepsiyon amacıyla üretilmiş bir ilaç olmasına rağmen ovulasyonu indüklediği 
görülmüştür, premenopozal hastalarda doğurganlığı artırıcı etkisi mevcuttur.16,21 Bu nedenle premenopozal 
hastalara çocuk açısından korunmalarının gerektiği hatırlatılmalıdır.

Tamoksifen’i 5 yıldan uzun kullanmanın yararının olup olmadığı çeşitli çalışmalarda araştırılmıştır.22-27 Bunla 
ilgili veriler uzatılmış adjuvan tedavi bölümünde anlatılmıştır.  

 

Toremifen
Tamoksifen benzeri bir SERM'dir.28 Tamoksifen'den tek farkı 4 pozisyonundaki ek klor atomudur. 

Postmenopozal ER+ veya ER durumu bilinmeyen metastatik meme kanserli hastalarda tamoksifenle benzer 
etkiye sahip olduğunun ve yan etki profillerinin benzer olduğunun görülmesinden sonra adjuvan tedavide de 
kullanılmıştır:28Postmenopozal ALN+; HR+ opere meme kanserlerinin adjuvan tedavisinde 20 mg/gün tamoksifen 
3 yıl süreyle kullanılmasıyla 40mg/gün toremifen 3 yıl kullanılması karşılaştırılmıştır: Hastalıksız sağkalım (HS 
sırasıyla %77 ve %74) ve yan etkiler her iki kolda benzer bulunmuştur.29

Overlerin Ablasyonu/Over Fonksiyonlarının Supresyonu (OA/OS)

Pre-peri-menopozal erken meme kanserlerinin adjuvan tedavisinde over fonksiyonlarının ortadan 
kaldırılması, ilk olarak 1897 yılında Boyd tarafından 5 vakada (OA) kullanılmıştır.30 İlk randomize çalışma Paterson 
tarafından 1948 yılında başlatılmıştır.31 Yüzlerce hastanın alındığı ilk randomize çalışma da 1957 yılında Norveç 
Radyum Hastanesi’nde Roar-Niessen Meyer tarafından başlatılmış ve bunu diğer çalışmalar izlemiştir.32,33 İlk 
metanaliz 1996 yılında EBCTCG tarafından yayınlanmıştır.34

EBCTCG’nin 1996 yılı metaanalizine OA’ya karşı tedavisiz olarak izlenen <50 yaş, nod negatif veya pozitif, 1169 
hasta alınmıştır. OA 5 çalışmada radyoterapiyle (RT), 4 çalışmada cerrahi olarak yapılmıştı.34 OA ile nüks riskinde 
%25 azalma (2p=0.0005), ölüm riskinde %24 azalma (2p=0.0006) görüldü. Onbeş yıllık genel sağkalım (GS) OA 
kolunda %52.4 ve tedavisiz kolda %46.2’ydi (2p=0.001). Onbeş yıllık HS de sırasıyla %45 ve %39 olup (2p=0.0007) 
yine OA lehineydi. KT varlığında (933 hasta) kollar arasında fark yoktu (2p>0.1).      



EBCTCG'nin 2005 yılında yayınlanmış olan 15 yıllık izlem sonuçlarında OA/OS'nin (15 çalışma OA veya tedavi 
yok; 6 çalışma OS veya tedavi yok; <50 yaş, 7601 meme kanserli kadın; %47 ER bilinmiyor ve %61 ALN+) meme 
kanseri nüks riski açısından net %4.3'lük (p<.00001) ve meme kanserinden ölüm riski açısından net %3.2'lik 
(p<.004) yarar sağladığı belirlenmiştir.35

OA cerrahi veya RT ile yapılabilmektedir.2,5 Son yıllarda laparoskopik cerrahi yöntemlerle operasyona bağlı 
morbiditeler çok azalmıştır. Cerrahi süratli ve kalıcı bir ovaryan yetmezlik sağlamaktadır. Cerrahi olarak OA, 
BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu olan kişilerde de over kanseri riskini ortadan kaldırmaktadır. RT ise barsak 
yapışıklıkları, abdominal sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca RT ile over fonksiyonlarının baskılanması tam 
olmayabilmekte veya gecikebilmektedir.2 Hormon testleriyle OS'yi kontrol etmek gerekmektedir.6,9

Adjuvan olarak uygulanan KT rejimleri de premenopozal hastalarda, geçici veya kalıcı amenoreye neden olur-
lar. Amenore oranı yaşla ve uygulanan KT rejimiyle bağlantılıdır. CMF benzeri rejimlerde 40 yaş altındaki hasta-
larda amenore oranı %30-40 iken, 40 yaş üstünde %80-95'lere çıkmaktadır. Antrasiklin içeren KT rejimlerinde bu 
oranlar yaşa göre sırasıyla %10-25; %44-61ve antrasiklin-taksan içeren KT rejimlerinde ise sırasıyla %44-61 ve 
%81-84 arasında değişmektedir.36

OS için LHRHa kullanılmaktadır. Metastatik HR+ meme kanserli hastalarda yapılan bir çalışma LHRHa ve 
ooferektomi'nin eşdeğer etkinlikte olduğunu göstermiştir.37 Yine metastatik meme kanserli hastalarda yapılan 4 
çalışmanın meta-analizi de LHRHa + tamoksifen kombinasyonunun tek başına LHRHa'dan daha etkili olduğunu 
göstermiştir.38 Bu bulgulardan sonra adjuvan tedavi çalışmaları başlamıştır.

LHRHa sentetik peptit yapısında, endojen hormonlardan 50-100 kat daha aktif, reversibl kimyasal kastrasyona 
neden olan ilaçlardır. Başlangıçta hipofizdeki LHRH reseptörlerine bağlanarak FSH ve LH'nın (Luteinizan Hormon) 
yükselmesine ve ovaryan hiperstimülasyona neden olurlar, sürekli uygulama sonucunda ise reseptörlerin down-
regülasyonu sonucunda LH azalır ve over fonksiyonları baskılanır.2,39 LHRHa'nın (goserelin, triptorelin, buserelin, 
leuprorelin) etkileri genellikle reversibldir. İlaç kesildikten sonra over fonksiyonlarının başlama olasılığı yaşla 
bağlantılıdır. Ayda bir veya 3 ayda bir karın cildinden subkutan veya IM (Leuprorelin) olarak uygulanırlar. 
Menopoz semptomlarına neden olurlar. Erken menopoz kemik kaybını hızlandıracağından LHRHa verilecek olan 
hastalarda bazal bir KMD (Kemik Mineral Dansite) ölçümü yapılması ve takibi gereklidir.

LHRHa ile yapılmış çeşitli randomize klinik çalışmalar mevcuttur.39-45 Bu çalışmaların eksik yönü karşılaştırma 
kollarında kemoterapi + tamoksifen kolunun olmaması ve kullanılan KT rejimlerinin (CMF, CAF ve FEC60 gibi 
rejimler) günümüzde kullanılan 3. kuşak adjuvan KT rejimleri olmamasıdır. Tüm çalışmaların son yıllarda 2 güzel 
toplu analizi yapılmıştır: 2007 yılı metaanalizi ve 2009 Cochrane metaanalizi.46,47

2007 Yılı Metaanalizi:46 Toplam 11.906 premenopozal erken meme kanserli hastayı kapsayan 16 randomize 
çalışmanın analizi yapılmıştır. Çalışmalarda en çok kullanılan LHRHa goserelindir (13 çalışma). İki çalışmada 
triptorelin, 1 çalışmada leuprorelin kullanılmıştır. LHRHa kullanma süresi en sık 2 yıl olup 18 ayla 5 yıl arasında 
değişmektedir. Dokuzbinyirmiiki (9.022) HR pozitif hastanın ortanca 7,3 yıllık takibi sonucunda aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir:

• LHRHa tek başına kullanıldıklarında nüks (p=0.08) ve nüks sonrası ölüm riskini (p=0.49) azaltmamaktadır.
• LHRHa'nın tamoksifen, KT veya KT + tamoksifene eklenmesi nüks riskini %12.7 oranında (p=0.02) ve nüks 

sonrası ölüm riskini %15.1 oranında (p=0.03) anlamlı olarak azaltmaktadır.
• LHRHa KT'ye benzer (CMF benzeri rejimler) etkinlik göstermektedir (nüks riski ve nüks sonrası ölüm 

riskinde anlamlı olmayan fark)
• LHRHa HR negatif tümörlerde etkili değildir.

Çalışmanın çok değişkenli analizlerinde LHRHa'nın özellikle <40 yaş, 2cm'den büyük tümör, ALN metastazı 
pozitif olan hastalarda daha etkili olduğu görülmüştür.

Cochrane Metaanalizi:47 Ondört randomize çalışmadan 13.000 premenopozal hasta analize alınmıştır. Hasta-
ların çoğu HR pozitiftir. Alt grup analizlerindeki sorunlar; çalışma sayılarının çok az olması, hasta sayılarının çok 
az olması, izlem sürelerinin çok kısa olması olarak özetlenebilir. Sonuçlar:

• Tek başına LHRHa: Adjuvan LHRHa HS ve GS açısından adjuvan CMF ile benzerdir. LHRHa ile tek ajan 
tamoksifeni karşılaştıran yeterli çalışma olmamakla beraber HS açısından sonuçlar benzerdir.

• LHRHa + antiöstrojen: LHRHa + tamoksifen kombinasyonuyla tamoksifeni karşılaştıran yeterli veri yoktur. 
Analizler LHRHa + tamoksifen kombinasyonunun, tek başına LHRHa veya tek başına KT'den daha etkili 
olduğunu göstermektedir, ancak kullanılan KT rejimleri eski rejimlerdir. Henüz LHRHa + Aİ 
kombinasyonuyla LHRHa + tamoksifen kombinasyonu açısından yorum yapmak mümkün değildir.



•  LHRHa + KT: LHRHa + KT kombinasyonuyla tek ajan LHRHa karşılaştıran yeterli veri olmamakla birlikte, tek 
bir çalışmanın sonucu kombinasyonla tek LHRHa'nın ER+ hastalarda benzer etkinlikte olduğunu 
göstermektedir. LHRHa + KT kombinasyonuyla tek başına KT'ye göre HS ve GS avantajı görülmektedir.
• LHRHa + tamoksifen + KT: Bu üçlü kombinasyonla tek başına KT'ye göre HS ve GS avantajı elde 

edilmektedir.

Her iki metaanalizin sonuçları da LHRHa'nın özellikle genç (<40 yaş) ve HR pozitif erken evre meme kanser-
lerinin adjuvan tedavisinde yararlı olduğunu göstermektedir.42,43,46,47 Ancak gerçek değerlerinin anlaşılabilmesi 
için yeni kuşak KT rejimleri + tamoksifen kombinasyonuyla karşılaştırıldığı yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Premenopozal HR pozitif hastalarda 5 yıl tamoksifen ile 5 yıl tamoksifen + OS (goserelin 3,6 mg 4 haftada bir 
veya, leuprolid asetat 3,75 mg 4 haftada bir, 5 yıl) kombinasyonunu karşılaştıran E-3193; INT-0142 ECOG 
çalışmasına tümör çapı ≤ 3 cm ve ALN negatif olan 345 hasta alınmıştır.48 Ortanca yaşları 46 yaş (26-55) olan 
hastaların ortanca 9,9 yıllık takipleri sonucunda 5 yılllık HS (%87.9 vs %89.7; p=0.62) ve 5 yıllık GS (%95.2 vs % 
97.6; p=0.67) açısından gruplar arasında fark görülmedi. Yan etkiler (menopozal semptomlar, seksüel aktivitede 
azalma) OS kolunda daha fazlaydı. Yaşam kalitesi de OS kolunda daha kötüydü. 

LHRHa + Aİ Kombinasyonları
Premenopozal hastalarda bu kombinasyonun etkinliğini araştıran 4 randomize çalışma planlanmıştır:49,50 Biri 

Avusturya, diğer üçü IBCSG (International Breast Cancer Study Group) çalışmalarıdır.

 ABCSG 12 (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group)
 SOFT (Supression of Ovarian Function Trial-IBCSG 24-02)
 TEXT (Tamoxifen and Exemestane Trial-IBCSG 25-02)
 PERCHE (Premenopausal ER+ Chemotherapy Trial- IBCSG 26-02)

ABCSG 12 çalışmasının ortanca 94,4 aylık izlem sonuçları bildirilmiştir.51 HR+, <10 ALN metastazı olan 1803 
premenopozal hastanın alındığı bu çalışma 4 kollu randomize bir çalışmadır: 

(1) Yalnız tamoksifen 20 mg/gün per oral + Goserelin 3,6 mg/28 günde bir subkutan 3 yıl. (2) Yalnız anastrozol 
1 mg/gün per oral + Goserelin 3,6 mg/28 günde bir subkutan 3 yıl. 

(3) Tamoksifen + Goserelin + Zoledronik asit (4 mg/gün-6 ayda bir IV)-3 yıl. 

(4) Anastrozol + Goserelin + zoledronik asit-3 yıl. 

Bu çalışmanın sonuçlarında:50,51

– 1. ve 2. kolun karşılaştırılmasında kollar arasında HS farkı görülmedi (%92.8 vs %92; HR:1,1; p=0.59). GS 
anastrozol kolunda daha kötüydü, bu kolda uzak metastazlar daha fazla görüldü (HR:1,63; p=0.03). 

– 3. ve 4. kollarda kullanılan zoledronik asitin her iki kolda da (1.ve 2. kollar) HS (%23 risk azalması; HR: 0.77; 
p=0.042) ve GS (%34 risk azalması; HR: 0.66; p=0.064) yararı gösterdiği belirlendi. Bu yarar ALN durumundan 
bağımsız olarak görülmekteydi. >40 yaşta yarar daha belirgindi (ölüm riskinde %42 azalma). 

– Bu çalışmanın sonuçları zoledronik asitin antitümör etkisinin sorgulanmasına ve adjuvan tedavide yerinin 
araştırılmasına zemin hazırlamıştır.

İkibinüç yılında International Breast Cancer Study Group (IBCSG), Breast International Group (BIG) ve North 
America Breast Cancer Group SOFT  TEXT çalışmalarını başlattılar.52,53 SOFT çalışmasında premenopozal ER 
veya PR pozitif (%10 ve üzerinde pozitif) hastalarda eksemestan + OS kombinasyonunun tek başına tamoksifen 
veya tamoksifen + OS kombinasyonuna göre HS avantajı sağlayıp sağlayamayacağı araştırıldı.53 OS triptorelin veya 
ooforektomi veya overlere radyasyon uygulanarak sağlandı. Neoadjuvan veya adjuvan KT almış olan hastalar, E2 
seviyelerinin premenopozal düzeyde olduğunun belirlenmesinden sonra KT’nin tamamlanmasından sonraki ≤ 8 
ay içinde, KT almayan hastalar da cerrahiden sonraki ≤ 12 hafta içinde tedavi kollarına randomize edildiler. 
Ortanca 5.7 yıllık izlem sonucunda tamoksifen ve tamoksifen + OS kolları arasında HS (%84.7 vs %86.6; p=0.10), 
meme kansersiz sağkalım (MKS) (%86.4 vs %88.4) ve GS (%95.1 vs % 96.7, p=0.13) açısından fark görülmedi. KT 
almayan hastalarda 5 yıllık MKS >%95’ti. Bu grupta >40 yaş hastalar ve küçük, nod negatif ve düşük grade’li 
tümörler yer almaktaydı. HER2 pozitif tümörlerde (hastaların %11-12’si) tamoksifen + OS kombinasyonu tek ajan 
tamoksifenden daha etkiliydi. <35 yaş (toplam 233 hasta, tüm hastaların %11.5’i ve %94’ü KT almış) ve KT alan 
hastaların (ortanca yaş 40 yaş, daha büyük tümör, orta ve yüksek grade’li, daha fazla ALN metastazı pozitif olan 
hastalar) tedavi kollarına göre MKS sonuçları tablo 1’de belirtilmiştir; bu gruplarda en iyi sonuçlar eksemestan + 



OS kombinasyonuyla alınmıştı: <35 yaş hastalarda eksemestan + OS kolunda tek ajan tamoksifene göre net 
%15.7’lik ve, KT alan hastalarda net %7.7’lik bir MKS yararı mevcuttu (Tablo 1).53-55 Bu sonuçlar, 5-yıllık meme 
kanseri nüksünün Aİ + OS kolunda 6 hastadan birinde, tamoksifen + OS kolunda 3 hastadan birinde görülmesine 
karşılık gelmektedir. Sonuç olarak tamoksifene OS eklenmesi tüm tedavi grubunda önemli bir yarar sağlamadı. 
KT alması gerekli görülmeyen 40 yaşından büyük ve düşük riskli hastalarda tek başına tamoksifen halen çok 
etkili ve standart bir tedavidir. KT alması gerekli görülen yüksek riskli ve KT den sonra halen premenopozal 
olan hastalarda, tedaviye OS eklenmesi hastalık seyrini olumlu yönde etkilemiştir. Bu yarar eksemestan + OS 
kullanan hastalarda daha belirgin olmuştur.  

TEXT çalışmasında da premenopozal ER veya PR pozitif (%10 ve üzerinde) hastalar tamoksifen + triptorelin ve 
eksemestan + triptorelin kollarına randomize edildiler.52 KT alması gereken hastalara triptorelin KT ile birlikte 
başlandı. ET ye, KT bittikten sonra başlandı. KT almayan hastalarda ET ye, triptorelinden 6-8 hafta başlandı.

SOFT ve TEXT çalışmalarının birlikte analizinde toplam 4690 hasta (eksemestan + OS vs tamoksifen + OS) 
mevcuttu.52 TEXT çalışmasında hastaların %57.4’ü randomizasyondan sonra, SOFT çalışmasında da %23.2 hasta 
randomizasyondan önce KT almıştı. Ortanca 68 aylık izlem sonucunda HS; eksemestan + OS kolunda, tamoksifen 
+ OS kolundan anlamlı olarak daha iyiydi (%91.1 vs %87.3; 5 yıllık net yarar %3.8; p<0.001). MKS yine eksemestan 
+ OS kolunda daha iyiydi (%92.8 vs %88.8; p<0.001). GS açısından kollar arasında fark görülmedi (%95.9 vs %96.9; 
p=0.37). Osteoporoz (%13.2 vs %6.4) ve tedaviyi erken kesme (%16.1 vs %11.2) eksemestanlı kolda daha fazlaydı 
(Tablo 2). Sonuç olarak premenopozal HR pozitif erken meme kanserinde eksemestan + OS tedavisi, tamoksifen 
+ OS tedavisiyle karşılaştırıldığında nüksleri anlamlı olarak azaltmaktadır. 

PERCHE çalışması hasta alımının yavaş olması nedeniyle erken kapatılmıştır.

Tablo 1: SOFT Çalışması, Alt Grup Sonuçları, 5 Yıllık Meme Kansersiz Sağkalım Hızları 53-55 
Grup <35 yaş Kemoterapi alan

hastalar
Tamoksifen % 67.7 %78
Tamoksifen + OS %78.9 %82.5
Eksemestan + OS %83.4 %85.7

OS : Over fonksiyonlarının supresyonu

Tablo 2: SOFT ve TEXT çalışmalarının ortak analizi 52

Parametre Tamoksifen + OS
n=2344

Eksemestan + OS
n=2346

p değeri

HS % 87.3 91.1 <0.001
MKS % 88.8 92.8 <0.001
GS % 96.9 95.9 0.37
UNS % 92 93.8 0.2
Grade ¾ toksisite 29.4 30.6
Erken kesme 11.2 16.1
Osteoporoz 6.4 13.2

HS : Hastalıksız sağkalım; MKS: Meme kansersiz sağkalım; GS: Genel sağkalım; UNS: Uzak nükssüz sağkalım; 
OS: Over fonksiyonlarının supresyonu.

ASCO 2016 yılında ER pozitif premenopozal hastalarda OS’nin tedaviye eklenmesiyle ilgili bir kılavuz 
yayınlamıştır.56 Bu kılavuza göre ; 

• Yüksek riskli hastalarda adjuvan endokrin tedaviye ek olarak OS önerilmelidir. Düşük riskli 
hastalarda gerekmez.

– Adjuvan KT önerilen, kemoterapi sonrası premenopozal olan evre II veya III meme kanserli 
hastalara endokrin tedaviye ek olarak OS önerilmelidir.  

– Yüksek riskli ve kemoterapi önerilen evre I veya II meme kanserli hastalara da endokrin 
tedaviye ek olarak OS önerilebilir.

– Evre I meme kanseri olup kemoterapi gereksinimi olmayan hastalara endokrin tedaviye ek 
olarak OS gerekli değildir.

– Nod negatif ve 1 cm veya daha küçük boyutlu kanserlerde (T1a,T1b) endokrin tedavi yanında 
OS gerekmez.

– Yararlar: HS, MKS ve Uzak metastazsız sağkalım (UMS) daha uzun



– Yan etkiler: Ağır menopoz semptomları, seksüel fonksiyonlarda bozukluk, ateş basması, 
terleme, kilo alımı, vajinal kuruluk, libido azalması, osteoporoz. 

– Öneri düzeyi: Orta

• OS süresi ne olmalıdır?
– 5 yıl
– ER negatif hastalarda adjuvan tedavide OS’nin yararı yok.
– OS’nin önemli yan etkileri hastaya mutlaka anlatılmalıdır. Hekim ve hasta OS’yi seçerken yan 

etkileri mutlaka göz önüne almalıdır.
– OS’nin uzun vadede meme kanseri riski ve sağkalım üzerine etkileri bilinmemektedir.
–

• OS önerilirse tamoksifen veya Aİ ile birlikte verilebilir.
– Tamoksifen ve Aİ yan etkileri farklıdır. Hastanın seçimini etkileyebilir.
– Hekimler LHRHa ile over fonksiyonlarının baskılanmasının tam olamıyabileceği konusunda 

uyanık olmalıdır. Adet görmeme tek başına OS indikatörü değildir. Bu nedenle 3-6 ayda bir 
over fonksiyonları kontrol edilmelidir (özellikle Aİ kullanan hastalarda önemli). 

– Öneri düzeyi: Güçlü

NCCN kılavuzunda da premenopozal HR pozitif hastaların adjuvan tedavisinde 5 yıl tamoksifen ± OS/OA 
veya 5 yıl Aİ ± OS/OA kategori 1 düzeyinde önerilmektedir.14 OS/OA tedavisinin henüz GS verisinin olmadığı 
vurgulanmaktadır; yüksek grade’li tümör, genç yaş, ALN metastazı gibi yüksek riskli durumlarda önerilmektedir. 
Son St Gallen konsensus toplantısında da 35 yaşından genç hastalar ve ≥ 4 ALN metastazı varlığında OA/OS 
tedavisinin tamoksifen veya Aİ tedavisine eklenmesi çoğunlukla kabul edilmiştir.15 

İkibinonsekiz yılında SOFT çalışmasının ortanca 8 yıllık izlem sonuçları yayınlanmıştır.57 Sekiz yıllık HS 
tamoksifen kolunda %78.9, tamoksifen + OS kolunda %83.2 (p=0.009 tamoksifen vs tamoksifen + OS) ve 
eksemestan + OS kolunda %85.9 olarak bulundu. Sekiz yıllık GS kollarda sırasıyla %91.5, %93.3 ve %92.1’di. 
Tamoksifene OS eklenmesi tek başına tamoksifene göre anlamlı bir GS avantajı (p=0.01) sağlamaktaydı. Bu 
yarar eksemestan + OS kolunda daha belirgindi. KT’den sonra halen premenopozal olan hastalarda GS oranları 
tedavi kollarına göre sırasıyla %85.1, %89.4 ve % 87.2’iydi. Grade 3/4 yan etkiler kollarda sırasıyla %24.6, % 31 
ve %32.3’tü. Osteoporoz oranı kollarda sırasıyla %3.9, %7.2 ve %14.8’di (Tablo 3). 

Yine 2018 makalesinde SOFT/TEXT çalışmalarının ortanca 8 yıllık ortak analizinde 8 yıllık HS eksemestan + OS 
kolunda %86.8 ve tamoksifen + OS kolunda ise %82.8 olarak bulundu.57 Net fark %4 olup p değeri <0.001’di. GS 
açısından kollar arasında fark bulunmadı (sırasıyla %93.4 ve %93.3; p=0.84). HER2 negatif olup KT alan 
hastalarda UMS, SOFT ve TEXT çalışmalarında eksemestan + OS kollarında (sırasıyla %86.8 vs %89.6), 
tamoksifen + OS kollarından (sırasıyla %79.8 vs %84.6) daha iyiydi (Tablo 4).

   
LHRHa'nın ideal kullanma süresi henüz bilinmemektedir. Kullanma süresi 2-5 yıl arasında değişmektedir. İla-

ca hasta KT de alacaksa KT'yi takiben tamoksifen veya Aİ’yle birlikte başlanmalıdır. OS tedavisine SOFT 
çalışmasında KT bittikten sonra; TEXT çalışmasında ise KT ile birlikte başlanmıştı.52,53 Bu çalışmaların önceden 
planlanmamış bir analizinde (HR pozitif ve HER2 negatif toplam 1974 hasta) KT ile eş zamanlı veya KT bittikten 
sonra OS tedavisinin başlanmasının 4 yıllık meme kansersiz sağkalım (BCFI; her iki grupta da %89) ve UMS (DRFI)  
üzerine etkisine bakıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark görülmedi.58 KT ile eşzamanlı LHRHa kullanılmasının 
hastalık seyrine olumsuz veya olumlu bir etkisi görülmedi. Ancak önceden planlanmış bir çalışma olmaması 
nedeniyle sonuçlara temkinli yaklaşmakta yarar vardır.  



Tablo 3: SOFT Çalışması; Tüm grup ve alt gruplarda 8 yıllık sağkalım sonuçları ve yan etkiler57 ve eki

Tamoksifen Tamoksifen 
+ OS*

Eksemestan
 + OS*

Hastalıksız
Sağkalım

Tüm grup
KT var
KT yok

78.9
71.4
87.4

83.2
76.7
90.6

85.9
80.4
92.5

Meme 
Kansersiz
Sağkalım

Tüm grup
KT var
KT yok

82
73.6
91.4

85.8
78.9
93.6

88.2
82.3
95.4

Uzak
Metastazsız
Sağkalım

Tüm grup
KT var
KT yok

88.4
80

97.8

89.4
82.1
97.8

91.2
84.5
99.3

Genel
Sağkalım

Tüm grup
KT var
KT yok

91.5
85.1
97.1

93.3
89.4
97.9

92.1
87.2
97.7

Grade ¾ yan etkiler % 24.6 31 32.3

Tedaviyi erken kesme 
%

22.5 19.3 23.7

Osteoporoz % 3.9 7.2 14.8

*OS: Over fonksiyonlarının supresyonu

Tamoksifen kullanması kontrendike olan hastalarda (periferik venöz hastalık, tromboemboli öyküsü, 
kontrolsuz vajinal kanamalar vb) veya Aİ kullanılmak istenen hastalarda LHRHa + Aİ kullanılabilir. Premenopozal 
fonksiyonel overleri olan hastalarda Aİ tek başına kullanılamaz. Bu hastalarda LHRHa, Aİ kullanıldığı sürece 
kullanılmalıdır.6,9 Tedaviye önce LHRHa ile başlanmalı, en erken 15-30 gün sonra, over fonksiyonlarının 
baskılanmasından sonra E2 ve FSH ölçümleriyle, Aİ başlanmalıdır.59 

LHRHa kesildikten sonra hastaların yaklaşık %60 ile %70'inde adetler yeniden başlamaktadır.41-43 SOFT/TEXT 
çalışmalarında, izlem sürelerinin henüz kısa olması ve LHRHa’nın 5 yıl süreyle kullanılması nedeniyle, bu konuda 
bir bilgi yoktur.



Tablo 4: SOFT ve TEXT Çalışmaları - Ortak Analiz; Tüm grup ve alt gruplarda
8 yıllık sağkalım sonuçları57 ve eki

Tamoksifen + OS Eksemestan + OS

Hastalıksız
Sağkalım

Tüm grup
HER2 pozitif
HER2 negatif

82.8
82.9
82.7

86.8
79.7
88.1

Meme 
Kansersiz
Sağkalım

Tüm grup
HER2 pozitif
HER2 negatif

85.2
86.5
84.9

89.3
82.8
90.5

Uzak
Metastazsız
Sağkalım

Tüm grup
HER2 pozitif
HER2 negatif

89.7
90.0
89.6

91.8
84.3
93.0

HER2 negatif/
KT alan hastalar

79.8(S)*-84.6(T)* 86.8(S)*-89.6(T)*

Genel
Sağkalım

Tüm grup
HER2 pozitif
HER2 negatif

93.3
93.7
93.4

93.4
89.5
94.1

*OS: Over fonksiyonlarının supresyonu; S: SOFT çalışması; T: TEXT çalışması

Aromataz İnhibitörleri (Aİ)

Postmenopozal kadınlarda östrojen hormonu, sürrenal kaynaklı androjenlerin (androstenodion ve testoste-
ron) periferik dokularda (yağ, kas, karaciğer, meme) aromataz enzimiyle östrojenlere (östron ve östradiol) dönüş-
mesi sonucu sentezlenir. Aİ aromataz enzimini inhibe ederek östrojen yapımını engellerler.2,5 Serum östrojen 
seviyeleri çok düşük düzeylere iner. Günümüzde aromataz enzimini selektif olarak inhibe eden 3. kuşak Aİ 
mevcuttur (anstrozol, letrozol ve eksemestan). Metastatik meme kanserinde etkilerinin gösterilmesinden sonra 
adjuvan tedavi çalışmaları başlamıştır.60

Tüm erken meme kanserlerinde cerrahi tedaviyi takiben; hastalığın tekrarlama ve metastaz yapma riskinin en 
yüksek olduğu dönem ilk 2-3 yıldır. Adjuvan tamoksifen tedavisi sonrası ilk 2-3 yıl içinde nüks eden hastalar, yük-
sek grade'li tümörü olan, veya HR seviyeleri düşük oranda pozitif olan veya, 4 ve üzerinde ALN metastazı olan 
hastalardır.61,62 HR negatif meme kanseri akut seyirli bir hastalık olup ve 5 yıldan sonra tekrarlama riski azken, HR 
pozitif meme kanseri kronik seyirli bir hastalık tablosu sergiler: Nükslerin %60'ı ilk 5yılda %40'ı 5 yıldan sonra (6-
15. yıllar), çok nadiren de 40 yıl sonra bile görülebilmektedir.38 Büyük tümör, ALN metastazı varlığı 5 yıl adjuvan 
tamoksifen tedavisinden sonraki dönemde nüks riskini artırmaktadır.63

Tamoksifen son bilgilerden önce 5 yıldan uzun süreli kullanılmamaktaydı. Aİ çalışmaları bu bilgiler ışığında, ilk 
2-3 yıldaki nüks olasılığını azaltmak (başlangıç tedavisi olarak Aİ), geç nüksleri engelleyebilmek, endokrin 
tedavinin 5 yıldan uzun süreli kullanılmasına imkan sağlayabilmek (uzatılmış adjuvan tedavi çalışmaları) 
amaçlarıyla planlanmıştır: Postmenopozal HR pozitif (PMHRP) meme kanserli hastalardaki Aİ çalışmaları 4 grupta 
incelenebilir:

1. Başlangıçtan itibaren Aİ veya Tamoksifen
ATAC (Arimidex, Tamoxifen Alone or inCombination)
BIG 1-98  (Breast International Group)
TEAM (Tamoxifen Exemestane Adjuvan Multinational trial)

2. Değiştirme (Swich) çalışmaları: 2-3 yıl tamoksifen kullanmış ve bu süre sonunda remisyonda olan 
hastaların tamoksifen veya Aİ'ye randomize edildiği çalışmalardır.
IES (Intergroup Exemestane Study)
NSAS BC-03  (National Surgical Adjuvan Study-Breast Cancer-03)
ARNO 95     (Arimidex-Nolvadex Trial)
ABCSG-8      (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group)
ITA (Italian Tamoxifen Anastrozol trial)



3. Ardışık (Sequential) Kullanma: Çalışmanın başlangıcında hastaların 2-3 yıl tamoksifen sonrası Aİ'ye 
değiştirme veya, tamoksifen ile başlama ve devam etme veya, tersi şeklinde randomize edildiği 
çalışmalardır.
TEAM (Tamoxifen Exemestane Adjuvan Multinational trial) 

   BIG 1-98       (Breast International Group)
4. Uzatılmış adjuvan tedavi çalışmaları: 4,5-6 yıl adjuvan tamoksifen tedavisini tamamlamış ve 

remisyonda olan hastalar plasebo veya Aİ kollarına randomize edilmişlerdir.
MA 17 
ABCSG-6a     (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group)
NSABP B-33  (National Surgical Adjuvan Breast and Bowel Project)

Başlangıç Tedavisi Olarak Tamoksifen veya Aİ Çalışmaları (Tablo 5)

ATAC çalışması 3 kollu bir prospektif randomize çalışma olarak planlanmıştı: Postmenopozal HR pozitif (%84) 
veya HR durumu bilinmeyen opere meme kanserli hastalar (9366 hasta) anastrozol 1 mg/gün, tamoksifen 20 
mg/gün ve anastrozol + tamoksifen kollarına randomize edilmişlerdi.64 Kombinasyon kolu tamoksifen kolundan 
farklı bulunmayarak kaldırıldı. Geri kalan 5216 HR pozitif hastanın ortanca 100 aylık takipleri sonucunda HS 
anastrozol kolunda tamoksifen'e göre anlamlı olarak uzun bulundu (HR:0.85; p=.003).65 Nüksler açısından 
anastrozol-tamoksifen kolları arasındaki net fark 5. yılda %2,8, 9. yıl sonunda %4,8 olarak bulundu. Kollar arasında 
GS farkı gösterilemedi. Anastrozol kesildikten sonra da yararının devam ettiği görüldü. Diğer memede kanser ris-
kinde azalma anastrozol kullanan hastalarda daha fazlaydı (HR:0.68; p=.02). 

İkibinon yılı aralık ayında ATAC çalışmasının ortanca 120 aylık izlem sonuçları yayınlandı.66 Bu analizde de HS 
(HR:0.95; p=0.04), nükse kadar geçen süre (HR:0.84; p= 0.001) ve uzak nükse kadar geçen süre (UNKGS) (HR:0.87; 
p=0.03) anastrozol kolunda tamoksifen kolundan anlamlı olarak daha iyi bulundu. HR+ hasta grubunda nükse 
kadar geçen süre açısından anastrozolün sağladığı net yarar 5 yılda %2,7 ve 10 yılda %4,3 olarak hesaplandı. 
Tedavinin sonlandırıldığı 5 yıldan sonra da anastrozol kolunda tamoksifen koluna göre daha az nüks görüldü. 
Ancak carryover yararının 8 yıldan sonra azaldığı belirlendi. 

Tedaviye bağlı ciddi yan etkiler anastrozol kolunda tamoksifen kolundan daha az görüldü; ancak tedavinin 
kesilmesinden sonra tedavi kolları arasındaki fark ortadan kalktı.66 Tedavi döneminde kırıklar anastrozol kolunda 
fazlayken, tedavi sonrası takip döneminde fark görülmedi. Meme kanseri dışı ölümler ve ikincil kanserler 
açısından kollar arasında fark görülmedi. Anastrozol kolunda kolorektal kanser ve akciğer kanseri daha fazla 
görülürken, tamoksifen kolunda endometriyum kanseri, over kanserleri ve melanom daha fazla görüldü. Kollar 
arasında GS farkı yoktu.

BIG 1-98 çalışması (çift kör randomize faz III çalışma), hastaların %99.8'inin HR+ olduğu 4 kollu bir çalışmadır:67 
1. kol başlangıçtan itibaren 5 yıl tamoksifen, 2. kol başlangıçtan itibaren 5 yıl letrozol (2,5 mg/gün), 3. kol 2 yıl 
tamoksifen sonrası 3 yıl letrozol ve 4. kol 2 yıl letrozol sonrası 3 yıl tamoksifen. 

Bu çalışmanın ilk açıklanan sonuçları 8010 hastanın ilk 2 yıllık sonuçlarını; başlangıç tedavisi olarak letrozol ve 
tamoksifen kollarının karşılaştırmasını içermektedir. Ortanca 25,8 aylık izlem sonucunda HS letrozol kolunda 
tamoksifen'den daha iyi bulundu (HR:0.81; p=0.003).67 GS farkı gösterilemedi.

Yalnız tek ilaç kollarının ortanca 51 aylık analiz sonuçları da (4922 hasta) HS açısından letrozol'ün 
tamoksifen'den üstün olduğunu göstermekteydi (HR:0.82; p=.007).68 

Randomizasyondan itibaren ortanca 8,7 yıl izlem sonucunda tek ajan letrozol tek ajan tamoksifenden 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha iyiydi:69 (HS HR:0.86; GS HR:0.87; UMS HR:0.86; MKS HR:0.86). Sonuç 
olarak tek ajan letrozol tedavisi nüks ve ölümleri, tek ajan tamoksifen tedavisine göre anlamlı olarak 
azaltmaktadır. Tüm çalışma grubunda alt gruplar arasında sonuç açısından fark yoktu. KT almamış genç (<55 yaş, 
641 hasta) ve doğal menopozal hastalardaki letrozol yararıyla (HR:0.77), KT ile menopoza girmiş olan hastalardaki 
(105 hasta) letrozol yararı (HR:0.51) paraleldi, hatta KT ile menopoza girmiş olan hastalardaki yarar biraz daha 
belirgindi.70

Çalışmanın histolojik tipler açısından yapılan bir alt-grup analizinde; tüm grupta letrozol tamoksifenden daha 
iyiyken, müsinöz veya tübüler/kripriform histolojilerde iki grup arasında fark saptanmadı.71 Bu nadir histolojilerde 
tamoksifen uygun bir tedavi seçeneği olabilir.  

TEAM çalışması (açık randomize faz III çalışma), PMHRP erken meme kanserli hastalarda adjuvan 5 yıl 
eksemestan 25 mg/gün ile 5 yıl tamoksifeni karşılaştırmak üzere planlanan prospektif randomize bir çalışmadır.72 



5 yıllık izlem sonunda analiz planlanmışken IES çalışmasında 2-3 yıl tamoksifen sonrası eksemestan'a geçilmesinin 
tamoksifene devam edilmesinden daha yararlı olduğunun gösterilmesinden sonra, tamoksifen sonrası 
eksemestan ile eksemestan karşılaştırmasına değiştirilmiştir.72,73 Ortanca 2,75 yıllık izlem sonundaki ilk 
analizlerde, HS açısından eksemestan'ın tamoksifen'den üstün olduğu; ancak farkın istatistiksel olarak anlamsız 
olduğu saptanmıştır (HR0.89; p=.12).72 Nükssüz sağkalım (NS) ve uzak metastaza kadar geçen süre (UMKGS) 
açısından eksemestan tamoksifen'den üstün bulunmuştur (sırasıyla HR:0.85; p=.05 ve HR:0.81; p<.03).

Aİ Ardışık Kullanım ve Değiştirme Çalışmaları (Tablo 5)
IES çalışmasında (4724 hasta) PMHRP opere meme kanserli ve 2-3 yıl tamoksifen tedavisi sonunda 

remisyonda olan hastalar eksemestan ve tamoksifen kollarına randomize edildiler.74 İlk bulgularda, eksemestana 
geçilen kolda HS açısından net %4,7’lik yarar görüldü. GS farkı yoktu. Diğer memede kanser eksemestan kolunda 
daha azdı (tamoksifen kolu 20, eksemestan kolu 9; p=0.04).  

Çalışmanın son yayınlanan ortanca 120 aylık (10 yıl) takip sonuçlarında MKS açısından eksemestan lehine 
%4’lük net yarar görülmekteydi.75 Bu yarar nodal durum, daha önce KT alınması ve daha önce hormon replasman 
tedavisi alınmasından bağımsız olarak görülmekteydi (HR: 0.80; p<.001). GS açısından da eksemestan kolunda 
net %2,1’lik bir yarar saptandı (HR:0.89; p=.08). Tedaviden sonraki izlemde kırıklar açısından kollar arasında fark 
görülmedi.

NSAS-BC 03 çalışması, bir Japon çalışmasıdır.76 Çalışmaya alınan PMHRP meme kanserli hastalar 1-4 yıl adju-
van tamoksifen tedavisi sonrasında 1-4 yıl anastrozol veya tamoksifen kollarına randomize edilmişlerdir (toplam 
tedavi süresi 5 yıl). Planlanan hasta sayısının %28’i alındıktan sonra çalışma erken sonlandırılmıştır. Yediyüzaltı 
(706) hastanın ortanca 42 aylık takibi sonucunda HS (anastrozol lehine bir eğilim olmakla birlikte; HR:0.69; 
p=0.14) ve NS açısından (anastrozol lehine eğilim; HR: 0.54; p=0.06) kollar arasında fark bulunmamıştır. Yaşam 
kalitesi, tamoksifenle devam edilen kolda anastrozol koluna göre anlamlı olarak daha iyi bulunmuştur. 
Tamoksifen kolunda tromboembolik olaylar, anastrozol kolunda kemik kırıkları daha fazla görülmüştür.

ABCSG 8 çalışmasına 3714 PMHRP hasta alındı. Ortanca 60 aylık izlem sonucunda NS açısından kollar arasında 
anlamlı fark yoktu (HR:0.80; p=0.06). Uzak nükssüz sağkalım (UNS) açısından anastrozol kolunda %22’lik bir iyilik 
(HR: 0.78) görülmekteydi.77 ABCSG 8/ARNO 95 çalışmalarının ortanca 28 aylık izlem sonundaki ortak analizinde 
(3224 hasta ; tamoksifen'e devam etme veya 2-3 yıl tamoksifen sonrası anastrozol ile devam etme, toplam 5 yıla 
tamamlama) anastrozol kolunda olaysız sağkalım anlamlı olarak daha iyi bulundu (HR:0.60; p=.009).78 Sadece 
ARNO 95 çalışmasının ortanca 58 aylık izlemi sonunda yapılan analizde de HS ve GS anastrozol kolunda anlamlı 
olarak daha iyi bulundu (sırasıyla HR:0.66; p=.049 ve HR:0.53; p=.045).79

ITA çalışmasında 2-3 yıl tamoksifen tedavisini tamamlamış ve remisyonda olan PMHRP opere meme kanserli 
456 hasta, toplam 5 yıla tamamlanmak üzere anastrozol veya tamoksifen'e devam etme kollarına randomize 
edilmişlerdi.80 

Ortanca 128 aylık takip sonucunda NS, ve olaysız sağkalım anastrozol kolunda tamoksifen kolundan anlamlı 
olarak daha iyi bulundu (sırasıyla HR:0.64;p=.023 ve HR: 0.71; p=0.03).81 GS farkı gösterilemedi. Kemik kırılmaları 
açısından kollar arasında fark görülmezken (her iki kolda da 4’er vaka) endometriyum kanseri tamoksifen kolunda 
8 hastada, anastrozol kolunda 1 hastada görüldü (p<0.000). Uzun süreli takipte de değiştirme tedavisi 
tamoksifenle devam etmekten daha iyi görünmekteydi. 

TEAM çalışmasında hastalar baştan itibaren tamoksifen veya eksemestan kollarına randomize edilmişlerdi. 
IES çalışmasının sonuçlarının açıklanmasından sonra çalışma 2-3 yıl tamoksifen sonrasında eksemestan ve baştan 
itibaren eksemestan kollarının karşılaştırılması şeklinde değişikliğe uğradı (9779 hasta).72 Ortanca 5.1 yıllık takip 
sonunda HS ( %85 ve %86; HR: 0.97; p=0.60) açısından kollar arasında fark görülmedi.73 Jinekolojik yakınmalar, 
venöz tromboz ve endometriyal patolojiler değiştirme kolunda fazlaydı. Hiperlipidemi, kas-iskelet yakınmaları ve 
hipertansiyon eksemestan kolunda fazla görüldü.

Orijinal çalışmanın 9776 hastasından 6120 hastanın alındığı analizde ortanca 9,8 yıllık izlem sonucunda HS 
açısından kollar arasında fark görülmedi:82 On yıllık HS her iki kolda da %67 olup HR:0.96 ve p değeri 0.39’du.

BIG 1-98 çalışmasının ortanca 71 aylık izlemi sonunda ardışık kullanım kollarının (tamoksifen sonrası letrozol 
veya letrozol sonrası tamoksifen) letrozol koluyla karşılaştırılmasının sonuçları açıklanmıştır (6182 hasta).83 Her 3 
kol arasında HS ve GS açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Tamoksifen sonrası letrozol ile letrozol kollarının 
karşılaştırmasında, özellikle erken nüks riski yüksek olan hastalarda (ALN pozitif, yüksek grade vb), HS, GS ve 
UMKGS açısından letrozol lehine bir eğilim mevcuttu. Çalışmanın sonucunda tedaviye letrozol ile başlanması 
önerilmekteydi ve letrozolü yan etkiler nedeniyle tolere edemeyen hastalarda tamoksifen tedavisine geçilebi-
leceği belirtilmekteydi.



Ortanca 8 yıllık izlem sonucunda yukarıdaki HS, GS, UMS, MKS açısından kollar arasında anlamlı fark 
gösterilemedi.69 Ancak bu sonuçlar, hastanın nüks riski ve ilaç toleransına göre tedaviyi değiştirebilme şansının 
olabileceğini göstermektedir.

İkibinon yılında Aİ çalışmalarının toplu olarak değerlendirildiği bir metaanaliz yayınlanmıştır.84 Bu 
metaanalizde çalışmalar 2 grupta (kohort 1: Başlangıç tedavisi olarak 5 yıl tamoksifen veya 5 yıl Aİ çalışmaları : 
ATAC ve BIG 1-98 çalışmaları-9856 hasta; kohort 2: 2-3 yıl tamoksifen sonrası tamoksifen ile devam etme veya 
Aİ'ye değiştirme: ARNO, ITA, IES, ABCSG 8 çalışmaları-9015 hasta). Bu meta-analiz sonucuna göre Aİ hem 
başlangıç tedavisi olarak (8 yılda nüksler açısından net yarar %4.1; 2p<0.00001) hem de 2-3 yıl tamoksifen 
tedavisinden sonra (6 yılda net yarar %2.5; 2p<0.00001) kullanıldığında HS açısından tamoksifen tedavisinden 
anlamlı olarak daha üstün bulundu. İki-üç yıl tamoksifen tedavisinden sonra Aİ ye geçilen hastalarda meme 
kanserine bağlı ölümler de tamoksifen kullanan hastalara göre anlamlı olarak daha azdı (2p=0.02). Aİ kullanan 
hastalarda meme kanseri dışı ölümler veya herhangi bir nedenle ölümde tamoksifene göre artış yoktu. Aİ yararı 
yaş, PR, grade, ALN durumundan etkilenmeksizin tüm hastalarda görülmekteydi.84

Tablo 5: Postmenopozal Hormon reseptör Pozitif Opere Meme Kanserli Hastalarda
         Aromataz İnhibitörleri Çalışmaları 64-83, 90-94

Çalışma Çalışma grupları Hasta No Ortanca izlem
süresi

Sonuç

Primer tedavi
ATAC Anastrozol vs  

Tamoksifen vs
5216 120 ay Anastrozol kolunda HS ve 

UNKGS daha iyi, GS farkı 
yok

BİG 1-98 Letrozol vs
Tamoksifen

8010 104.4 ay Letrozol kolunda HS, UMS, 
MKS; GS daha iyi

TEAM Eksemestan vs
Tamoksifen

9779 2,75 yıl HS farkı yok; NS ve UNKGS 
eksemestan kolunda daha 
iyi

Ardışık/Değiştirme
BIG 1-98 Tam/Let vs Let 6182 96 ay HS, GS, UMS, MKS farkı yok

Let/Tam vs Let
ABCSG-8 Tam/Anastrozol vs 

Tam
3714 60 ay NS farkı yok, UNS 

anastrozol kolunda  %22 
daha iyi

ARNO Tam/Anastrozol vs 
Tam

58 ay HS ve GS anastrozol 
kolunda iyi

ITA Tam/Anastrozol vs 
Tam

456 128 Anastrozol kolunda NS ve 
OS daha iyi; GS farkı yok

TEAM Tam/Eksemestan vs 
Eksemestan

6120 9.8 yıl HS farkı yok

IES Tam/Eksemestan vs 
Eksemestan

4724 120 ay Eksemestan kolunda HS 
açısından %4.7 net yarar; 
GS farkı yok

N-SAS BC-03 Tam/Anastrozol vs 
Tamoksifen

706 42 ay HS ve NS farkı yok

Uzatılmış tedavi
MA 17 Tamoksifen 4,5-6 yıl 

sonrası letrozol 5 yıl
5187 2,5 yıl Letrozol alan kolda HS daha 

iyi, tüm grupta GS farkı yok. 
ALN+ hastalarda GS yararı 
var. 

ABCSG 6a 5 yıl tam ± 
aminoglutethimid 
sonrasında 3 yıl 
anastrozol vs 
plasebo

856 60 ay Anastrozol kolunda HS 
daha iyi; GS farkı yok

NSABP B33 5 yıl tamoksifen 
sonrasında 5 yıl 
eksemestan vs 
plasebo 

1562 30 ay Eksemestan kolunda HS 
daha iyi, ancak istatistiksel 
olarak anlamsız; GS farkı 
yok

Tam: Tamoksifen; Let: Letrozol; ALN: Aksiller lenf nodu; HS: Hastalıksız sağkalım; GS: genel sağkalım; MKS: 
Meme kansersiz sağkalım; NS: Nükssüz sağkalım; OS: Olaysız sağkalım; UMS: Uzak metastazsız sağkalım 
UNKGS: Uzak nükse kadar geçen süre



Tablo 6: EBCTCG 2015 Yılı Aromataz İnhibitörleri Metaanaliz Sonuçları 86

Çalışma Nüks Meme kanserine bağlı ölüm

5 yıl tam vs 
5 yıl Aİ
9.885 hasta

%22.7 
%19.1

Net yarar: %3.6 (10 yıl)
2p<0.00001

%14.2
%12.1

Net yarar %2.1 (10 yıl)
2p=0.009

2-3 yıl Tam—Aİ
5 yıl Aİ
12.799 hasta

%14.5
%13.8

Net yarar: %0.7 (7 yıl)
2p=0.045

%9.3
%8.2

Net yarar: %1.1
2p=0.11

2-3 yıl Tam—Aİ
5 yıl Tam
11.798 hasta

%17
%19

Net yarar: %2 (10 yıl)
2p=0.0001 

%8.7
%10.1

Net yarar: %1.5
2p=0.01

Tam: Tamoksifen; Aİ: Aromataz İnhibitörleri
  
Aİ çalışmalarının toplu sonucunda Aİ'lerin tamoksifene göre HS avantajı sağladığı, 2 çalışmada (ARNO, 

anastrozol metaanaliz) GS avantajının da olduğu ve diğer memede kanser riskini tamoksifene göre %40 oranında 
azalttığı belirlendi.78,79,84,85 

EBCTCG’nin 2015 yılında yayınladığı 31.920 PMHRP hastayı içeren Aİ versus tamoksifen (5 yıl tamoksifen vs 5 
yıl Aİ; 2-3 yıl tamoksifen sonrası 5 yıla kadar Aİ vs 5 yıl tamoksifen; 5 yıl Aİ vs 2-3 yıl tamoksifen sonrası 5 yıla kadar 
Aİ) metaanalizinde, Aİ’ lerin tedavi farklı iken nüks riskini tamoksifene göre %30 oranında azalttığı, 5 yıl Aİ 
tedavisinin 10 yıllık meme kanserine bağlı ölüm (MKBÖ) riskini 5 yıl tamoksifen tedavisine göre %15 oranında, 
endokrin tedavi almayan hastalara göre de yaklaşık %40 oranında azalttığı gösterildi.86 5 yıl Aİ vs 5 yıl tamoksifen 
tedavisinin metaanalizinde tedavinin 0-4 yılları arasında meme kanseri nüksleri (RR:Rate Ratio: 0.70; 2p<0.0001) 
ve MKBÖ (RR:0.79; 2p=0.002) Aİ kolunda anlamlı olarak daha azdı; 5-9. yıllar arasında gruplar arasında anlamlı 
fark görülmedi (sırasıyla RR:0.92; 2p=0.082; RR:0.91; 2p=0.12). Tedavi uygulamalarına göre nüks ve MKBÖ 
oranları ve net yararlar Tablo 4’de özetlenmiştir. 

Aİ'ler arasında klinik etkinlik ve yan etkiler açısından fark var mıdır? Bu sorunun cevabını araştıran 2 çalışma 
yapılmıştır: NCIC CTG MA-27 çalışması (eksemestan ile anastrozol karşılaştırması) ve FACE (Femara versus 
Anastrozol Clinical Evaluation) çalışması.87,88 

MA.27 (faz III randomize) çalışmasına 7.576 PMHRP meme kanserli hasta alınmıştır. Hastalar cerrahi sonrası 
5 yıl anastrozol veya eksemestan kollarına (5yıl veya nükse kadar) randomize edilmişlerdir.87 Ortanca 4.1 yıllık 
izlem sonucunda 4-yıllık olaysız sağkalım (sırasıyla %91.2 ve %91) ve GS, UMS ve hastalığa-spesifik sağkalım 
açısından kollar arasında fark bulunmamıştır. Yan etkilere bakıldığında anastrozol kolunda trigliserid ve kolesterol 
yüksekliği, vajinal kanama ve osteoporoz daha fazla görülürken; eksemestan kolunda karaciğer enzimlerinde hafif 
yükselme, nadir atriyal fibrilasyon atakları ve akne ve/veya androjenik değişiklikler (yüzde kıllanma gibi) daha 
fazla görülmüştür. Tedavi uyumu her iki kolda da kötü olup 4 yılda hastaların yaklaşık %31.6’sı yan etkiler, 
çalışmayı reddetme veya araya giren hastalıklar nedeniyle tedaviyi kesmiştir. Çalışmanın sonucuna göre 
eksemestan PMHRP meme kanserinin adjuvan tedavisinde, özellikle kemik toksisitesinin de daha az olması 
nedeniyle, başlangıç tedavisi olarak önerilebilir yorumu yapılmıştır. 



Randomize faz III FACE çalışmasına (letrozol vs anastrozol; 5 yıl veya nükse kadar) 4.136 PMHRP ve ALN pozitif 
hasta alınmıştır.88 5 yıllık tahmini HS sırasıyla %84.9 ve %82.9 olup gruplar arasında anlamlı fark görülmedi 
(HR:0.93; p=.3150). Tüm alt grup analizlerinde de gruplar arasında fark görülmedi. 5 yıllık tahmini GS sırasıyla 
%89.9 ve %89.2 idi (HR:0.98; p=.7916). Hastaların  >%5’inde görülen en sık görülen grade ¾ yan etkiler artralji, 
hipertansiyon, ateş basmaları, myalji, dispne ve depresyon olup; letrozol kolunda anastrozol kolundan biraz daha 
fazla görüldü. Tüm grupta en sık görülen yan etki artralji olup tüm yan etkilerin yaklaşık %48’ini oluşturmaktaydı. 
Sonuç olarak letrozol, etkinlik ve yan etkiler açısından, anastrozolden daha üstün bulunmadı. 

 
Bir Aİ ile yan etki görülen ve adjuvan hormonal tedaviye devam etmesi gereken hastalarda tamoksifen'e 

veya başka bir Aİ'ye geçilebilir.85

Bu bilgiler ışığında St Gallen 2009, NCCN 2011 ve ASCO 2010 önerilerinde:6,9,85 Aİ PMHRP erken meme kanseri-
nin adjuvan tedavisinde kullanılmalıdır. Postmenopozal erken meme kanserinin adjuvan tedavisinde Aİ başlangıç 
adjuvan tedavi olarak veya, 2-3 yıl tamoksifen tedavisini takiben veya, 4-5 yıl tamoksifen tedavisi sonrası uzatılmış 
adjuvan tedavide kullanılabilir. Yüksek riskli hastalarda (düşük hormon reseptör seviyeleri, ALN metastazı, yük-
sek grade vb) başlangıç tedavisi olarak Aİ tercih edilmelidir. Kliniğe 2-3 yıl tamoksifen tedavisi almış olarak gelen 
ve remisyonda olan hastalarda Aİ'ye geçilmesi HS ve bazı çalışmalara göre de GS avantajı sağlamaktadır.84,85 Aİ 
kullanması kontrendike olan hastalarda tamoksifen kullanılmalıdır.6,9,85 Hasta kemoterapi de alacaksa endokrin 
tedaviye  KT bittikten sonra başlanmalıdır.6,8,9

Uzatılmış Adjuvan Endokrin Tedavi;

HR pozitif meme kanseri uzun yıllar sessiz kalabilen kronik seyirli bir hastalıktır. Nükslerin %50’si ve ölümlerin 
%66’sı postoperatif 5 yıldan sonra, tamoksifen kesildikten sonra görülmektedir.27,55,63,84,85 Geç nüks oranının 
yüksek olması uzatılmış adjuvan endokrin tedavi çalışmalarını başlatmıştır. 

Uzatılmış Adjuvan Tedavi- Tamoksifen Çalışmaları (Tablo 7)

Tamoksifen'i 5 yıldan uzun süreli kullanmanın yararının olup olmadığı NSABP (National Surgical Adjuvan 
Breast and Bowel Project) B14, İskoç, ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), ATLAS (Adjuvan Tamoxifen 
Longer AgAİnst Shorter) ve aTTom (adjuvan Tamoxifen Treatment offers more) çalışmalarında araştırılmıştır.22-26 

NSABP B14 çalışmasındaki 1172 hastanın tümü ER+ ve ALN metastazı olmayan hastalardır. Beş yıl adjuvan 
tamoksifen tedavisini tamamlamış olan hastalar plasebo ve +5 yıl tamoksifen kollarına randomize edilmişlerdir.22 
Ortanca 7 yıllık izlem sonunda plasebo kolunda HS (p=0.03) ve GS (p=0.07) tamoksifene devam eden koldan daha 
iyi bulunmuştur: Tamoksifene devam eden kolda endometriyum kanseri, iskemik kalp hastalıkları ve inme 
plasebo kolundan daha fazla görülmüştür. Bu etkide tamoksifen direncinin ve tamoksifene bağımlı olarak çoğalan 
tümör gruplarının oluşmasının etkili olabileceği düşünülmüştür.

İskoç çalışmasında hastalar (342 hasta, kemoterapi almamış), 5 yıl tamoksifen tedavisi sonrasında süresiz de-
vam etme veya ilaçsız izleme geçme şeklinde randomize edilmişlerdir.23 Ortanca 15 yıllık izlem sonucunda gruplar 
arasında fark bulunamamıştır. Tamoksifene devam edilen kolda endometriyum kanseri daha fazla görüldü (6 vs 
2 vaka). 

Küçük bir çalışma olan ECOG E4181/E5181 çalışmasına 194 ALN pozitif hasta alınmıştı.24 Tüm hastalara 
kemoterapi uygulanmıştı. Hastalar 5 yıl tamoksifen sonrası izlem veya tamoksifene devam etme şeklinde 
randomize edilmişlerdi. Analize alınan 193 hastanın ortanca 5,6 yıllık izlemi sonucunda tamoksifene devam eden 
kolda HS açısından bir yarar olduğu görüldü, ancak istatistiksel olarak anlamsız bulundu (%85 ve %73; p=0.10). 
GS açısından fark bulunmadı (%86 vs %89; p=0.52). Yan etkiler açısından gruplar arasında fark görülmedi.    

ATLAS çalışmasına 5 yıl tamoksifen kullanmış 12.894 hasta (%90 postmenopozal; %53 ER pozitif, %10 ER 
negatif ve ve %37 ER bilinmeyen; %52 ALN negatif) alınmış ve hastalar 5 yılda tamoksifen kesilen grup ve +5 yıl 
tamoksifen devam edilen grup kollarına randomize edilmişlerdi (açık kontrol).25 ER pozitifliği bilinen 6846 hasta 
nüks ve sağkalım analizlerine alındı. Çalışma tamoksifene devam eden kolda nüks riskinde %3,7 azalma ve MKBÖ 
de anlamlı azalma (%12.2 vs %15) olduğunu gösterdi. Meme kanseri mortalitesi açısından 9 yıla kadar gruplar 
arasında fark görülmezken, 10-14. yıllar arasında tamoksifene devam eden kolda mortalitede anlamlı azalma 
görüldü. Yan etkiler açısından bakıldığında tromboembolik olaylar (pulmoner emboli RR:1,87; p=0.01) ve 



endometriyum kanseri 10 yıl tamoksifen kullanan kolda daha fazla görülmekteydi (RR:1,74; p=0.0002); ancak bu 
faydayı azaltmamaktaydı. İnme açısından gruplar arasında fark görülmedi (RR:1,06). İskemik kalp hastalıkları 10 
yıl tamoksifen kullanılan kolda daha az görüldü (RR:0.75; p=0.02). Sonuç olarak tamoksifene 10 yıl devam 
edilmesi, 5 yıldan sonra tamoksifen almayan hastalara göre, nüks ve mortalitede tekrar bir azalma sağlamaktaydı: 
Tamoksifenin 10 yıl kullanılması, hiç tedavi almamış hastalarla karşılaştırıldığında, tanıdan sonraki ikinci dekatta 
meme kanseri mortalitesini yarı yarıya azaltabilmekteydi. 

aTTom çalışması da (5 yıl tamoksifen sonrası + 5 yıl tamoksifen veya ilaçsız izlem) benzer bir çalışma olup 
çalışmaya 6953 ER+ veya ER bilinmeyen hasta alınmıştır.26 Tümör nüksü riski 5 ve 10 yıl tamoksifen kullanan 
kollarda sırasıyla %32 ve %28 olup, 10 yıl kullanımda net %4’lük bir yarar görüldü (p=0.003). On yıl tamoksifen 
kullanan hastalarda tanıdan sonraki 7-10. yıllarda mortalitede %2 azalma ve uzun tedavide mortalite açısından 
net yarar %4 olarak bulunmuştur. Endometriyum kanseri sayısı 10 yıl ve 5 yıl tamoksifen kullanan kollarda 
sırasıyla 102 (%2.9) ve 45'tir (%1.3) (RR; 2,2; p<0.0001); endometriyum kanserinden ölümler sırasıyla 37 ve 20 
olup p değeri=0.02 olarak bulunmuştur. Meme kanseri dışı ölümler açısından gruplar arasında anlamlı fark 
görülmemiştir (RR: 0.94).26 Tamoksifene 10 yıl devam edilmesi, hiç tedavi verilmeyen hastalara göre ilk 10 yılda 
mortalitede üçte bir oranında, on yıldan sonra da yarı yarıya azalmayla birlikteydi. 

ATLAS ve aTTom çalışmalarının birlikte analizi, tamoksifene 10 yıl devam edilmesinin, 5 yıldan sonra 
almayanlara göre, meme kanseri nükslerinde anlamlı azalma (p<0.0001), mortalitede %50 azalma (p=0.005) ve, 
MKBÖ’de anlamlı azalma sağladığını göstermiştir (p=0.002) (Tablo 7). Fark 10. yıldan sonra görülmekteydi.27

Bu sonuçlardan sonra 2013 St gallen, 2014 ASCO, 2014 NCCN kılavuzlarında, erken evre HR pozitif meme 
kanserinin adjuvan tedavisinde, tamoksifen kullanma süresi 10 yıl olarak önerilmeye başlanmıştır:9,13,89 NCCN 
kılavuzu, on yılı düşün şeklinde; St Gallen konsensus bazı hastalarda önerilebilir şeklinde belirtmişlerdir. ASCO’ya 
göre pre veya perimenopozal hastalarda 5 yıl adjuvan tamoksifen tedavisinden sonra tedavi süresi toplam 10 yıl 
olacak şekilde adjuvan tamoksifen tedavisine devam edilmesi önerilmelidir.13 Postmenopozal olup 5 yıl adjuvan 
tamoksifen tedavisini tamamlamış olan hastalara da, tamoksifene devam edilmesi veya Aİ’ye geçilerek, toplam 
tedavi süresi 10 yıl olacak şekilde öneride bulunulmalıdır.    

Uzatılmış Adjuvan Tedavi- Aİ Çalışmaları (Tablo 5)

MA-17 çalışması; 4.5-6 yıl adjuvan tamoksifen tedavisini tamamlamış ve remisyonda olan hastaların (5187 
hasta) 5 yıl letrozol ve plasebo kollarına randomize edildiği çift-kör prospektif randomize bir çalışmadır.90 Ortanca 
2,5 yıllık izlem sonunda HS letrozol kolunda çok anlamlı olarak üstün bulundu (HR:0.58; p<.001). GS farkı yoktu. 
Alt grup analizlerinde ALN pozitif hastalarda GS yararı da gösterildi (HR:0.61; p=.04).91 Bu farkın gösterilmesinden 
sonra kör kol kaldırıldı; plasebo kolundaki hastaların bir kısmı letrozol koluna geçtiler. Ortanca 2,8 yıl sonra yakla-
şık 1600 hasta plasebo kolundan letrozol koluna geçtiler. Bu hastalarda da plasebo kolunda devam eden hastalara 
göre HS ve GS'de anlamlı uzama (sırasıyla HR:0.37 ve 0.30) ve diğer memede kanser riskinde anlamlı azalma 
(HR:0.18) saptandı.92

ABCSG 6a çalışmasına 856 PMHRP hasta alınmıştı.93 Adjuvan olarak 5 yıl tamoksifen ± aminoglutethimid kul-
lanmış ve remisyonda olan hastalar 3 yıl anastrozol ve plasebo kollarına randomize edilmişlerdi. Ortanca 60 ay 
izlem sonunda anastrozol ile devam eden kolda HS anlamlı olarak iyi bulundu (HR:0.62;p=.031). GS farkı yoktu.

NSABP B33 çalışmasına 5 yıl adjuvan tamoksifen tedavisini tamamlamış ve remisyonda olan 1562 hasta 
alındı.94 Hastalar 5 yıl eksemestan ve plasebo kollarına randomize edildiler. MA 17 sonuçlarının yayınlanmasından 
sonra çalışma erken sonlandırıldı ve plasebo kolu kaldırıldı. Ortanca 30 aylık takip sonucunda HS açısından 
eksemestan lehine bir iyilik görüldü, fark önemsizdi (HR:0.68; p=0.07). GS farkı yoktu. 

Kliniğe 5 yıl adjuvan tamoksifen tedavisini tamamlamış olarak gelen, özellikle ALN metastazı olan hastalarda 
uzatılmış adjuvan tedavi olarak Aİ verilmesi HS avantajı sağlamaktadır ve bir çalışmada ALN pozitif olan 
hastalarda GS avantajı da gösterilmiştir.91-94



Tablo 7: Uzatılmış Adjuvan Tamoksifen Çalışmaları 22-27

Çalışma adı Hasta
No

Tasarım HS/ HR GS/ HR

NSABP B14 1172 5 yıl Tam vs 
10 yıl Tam

%82 vs %78
p=0.03

%94 vs %91
p=0.07

İskoç Çalışması 342 5 yıl Tam vs
Süresiz Tam

Fark yok Fark yok

ECOG
E4181/E5181 
çalışması

193 5 yıl Tam vs 
süresiz Tam

%85 vs %73
p=0.10

%86 vs %89
p=0.52

ATLAS 12.894
ER pozitif:

6.846

5yıl Tam vs
10 yıl Tam

5-9 yıl 0.90 p=0.1
>10 yıl RR=0.75,

p=0.01
15 yılda net yarar

%3.7

MKBÖ 5 yıl RR 0.97
p=0.74;

>10 yıl RR 0.71
p=0.002

aTTom 6.953
2.755 ER+
4.198 ER 

bilinmeyen

5 yıl Tam vs
10 yıl Tam

0.85, p=0.003
Net yarar %4

MKBÖ 5-9 yıl 0.97
>10 yıl 0.75 p=0.007

ATLAS-aTTom
Birlikte analiz

17.477 5 yıl Tam vs
10 yıl Tam

Veri yok MKBÖ >10 yıl 0.75
p=0.00004

Tüm yıllar 0.85, p=0.001
HS: Hastalıksız sağkalım; HR: Hazard Ratio; GS: Genel sağkalım; RR: Relaps Riski; Tam: tamoksifen; MKBÖ: Meme 
Kanserine Bağlı Ölüm 

Aİ- Adjuvan Tedavide 5 Yıldan Uzun Kullanım (Tablo 8)
 PMHRP meme kanserinin adjuvan tedavisinde Aİ için önerilen kullanma süresi 5 yıldır. Son zamanlarda 
yapılan bazı çalışmalarda Aİ’leri 5 yıldan uzun kullanmanın hastalık kontroluna katkısının olup olmadığı 
araştırılmıştır. Aşağıda bu çalışmalar özetlenmiştir:

MA 17R Çalışması (çift-kör plasebo kontrollu çalışma): MA 17 çalışmasında 4,5-6 yıl letrozol almış olan 
1918 PMHRP hasta,tedaviyi tamamladıktan sonraki ortanca 6 ay içinde, 5 yıl letrozol ve plasebo kollarına 
randomize edilmişlerdir.95 Çalışmaya alınan hastaların yaklaşık %80’i Aİ tedavisi öncesinde adjuvan tamoksifen 
almış olan (%68.5 hasta 4,5-5,5 yıl tamoksifen almıştı) hastalardı. Ortanca 6,3 yıllık izlem sonucunda 5 yıllık HS 
letrozol kolunda %95 ve plasebo kolunda %91 olarak bulundu (hastalık nüksü veya diğer memede kanser 
açısından HR:0.66 ve p=0.01). Yarar nodal durumdan bağımsızdı. GS açısından gruplar arasında fark görülmedi 
(sırasıyla %93 ve %94; HR:0.97; p=0.83). Letrozol alan kolda diğer memede kanser riskinde azalma görüldü (yıllık 
insidans sırasıyla %0.21 vs %0.49; HR:0.42; p=0.007). Letrozol kolunda yeni gelişen osteoporoz, kemik ağrıları ve 
kırıklar gibi kemik toksisiteleri plasebo kolundan daha fazla görüldü. Yaşam kalitesi açısından gruplar arasında 
anlamlı bir farklılık saptanmadı. Hastaların büyük bölümü toplam 15 yıl endokrin tedavi almıştı.

NSABP B42 çalışmasında (çift-kör randomize) daha önce 5 yıl tamoksifen veya Aİ tedavisi almış olan 
3.966 hasta, 5 yıl letrozol veya plasebo kollarına randomize edilmiştir.96 3.923 hastanın analizinde HS ve GS 
açısından kollar arasında fark görülmemiştir. Ancak letrozol kolunda uzak metastaz riskinde azalma (%3.9 vs %5.8; 
HR:0.72; p=0.03) görüldü ve meme kansersiz aralık (breast cancer free-interval: meme kanseri nüksü veya diğer 
memede kanser) letrozol kolunda daha iyiydi (%6.6 vs %10; HR:0.71, p=0.003). Osteoporotik kırıklar ve arteriyel 
tombotik olaylar açısından gruplar arasında fark görülmedi.

DATA (Different durations of Anastrozole after Tamoxifen Trial) çalışmasına daha önce 2-3 yıl 
tamoksifen almış olan 1.912 PMHRP hasta alındı.97 Hastalar 3 veya 6 yıl anastrozol 1mg/gün kollarına randomize 
edildiler.  HS açısından kollar arasında fark bulunmadı (6 yıl kolunda %83.1 ve 3 yıl kolunda %79.4; HR:0.79; 
p=0.066). Tedaviyi 6 yıl alan kolda 3 yıl grubuna göre artralji, myalji, osteopeni ve osteoporoz daha fazla görüldü. 
Tüm grupta fark görülmezken, adjuvan KT almış olan hastalarda HS açısından yarar görülmekteydi.



IDEAL çalışmasına daha önce 5 yıl adjuvan hormonal tedavisini tamamlamış olan 1824 hasta alındı.98 
Hastalar 5 yıl veya 2.5 yıl letrozol kollarına randomize edildiler. Ortanca 6,6 yıllık takip sonucunda HS açısından 
kollar arasında fark görülmedi (5 yıl kolunda %87.9 ve 2.5 yıl kolunda %88.4; HR:0.92). Beş yıl grubunda ikinci 
primer meme kanserleri daha az görüldü (HR: 0.39). GS farkı görülmedi (HR:1.04). Alt grup analizlerinde gruplar 
arasında fark görülmedi. 

SOLE (Study Of Letrozole Extension) çalışmasına 4.800 PMHRP, 4-6 yıl adjuvan ET’yi tamamlamış olan 
hasta alındı.99 Hastalar 5 yıl sürekli letrozol veya; ilk 4 yıl dokuz ay letrozol, 3 ay ilaçsız ve 5. yılda 12 ay letrozol 
(intermittant letrozol; letrozol direncini önlemek amacıyla) kollarına randomize edildiler. Ortanca 60 aylık takip 
sonucunda 5 yıllık HS sırasıyla %87.5 ve %85.8 (HR: 1.08; p=0.31) olup kollar arasında fark görülmedi. GS (HR: 
0.85) farkı yoktu. Yan etkiler açısından da kollar arasında fark saptanmadı. Kollar arasında fark olmaması 
nedeniyle bazı hastalarda intermittant letrozol uygulaması önerilebilir yorumu yapıldı.

SALSA (Secondary Adjuvan Long-term Study with Arimidex-ABCSG 16) çalışmasına 5 yıl adjuvan ET’sini 
tamamlamış 3.486 PMHRP hasta alındı.100 Hastalar ek 2 yıl veya 5 yıl anastrozol kollarına randomize edildiler. 10 
yıllık HS ve GS; 2yıl ve 5 yıl kollarında sırasıyla %71.8 vs %70.3 ve, %85.3 vs %84.9 olup kollar arasında anlamlı fark 
görülmedi. İkinci primer ve diğer memede kanserler açısından da gruplar arasında fark görülmedi. Yan etkiler 5 
yıl kolunda daha fazlaydı: Kırıklar 5 yıl kolunda %6, 2 yıl kolunda %4.7 oranında görüldü. 

AERAS (Arimidex Extended Adjuvan Randomized Study; N-SAS-BC 05) çalışması çok merkezli, açık, faz III 
randomize bir Japon çalışması olup, çalışmaya 1683 PMHRP hasta alınmıştı.101 Beş yıl adjuvan hormonal tedavisini 
(5 yıl anastrozol veya, 2 yıl tamoksifenden sonra 3 yıl anastrozol) tamamlamış olan hastalar ilaçsız izlem ve +5 yıl 
anastrozol kollarına randomize edilmişlerdi. Ortanca 4.9 yıllık takip sonucunda ilaca devam eden kolda 5 yıllık HS 
(%91.9 vs %84.4; HR: 0.548; p=0.0004) ve, UMS (%97.2 vs %94.3; HR: 0.514; p=0.0077) ilacı kesen kola göre 
anlamlı olarak daha iyi bulundu. GS açısından fark görülmedi (%99.5 ve %99.6). Diğer memede kanser riski (%0.7 
ve %0.8) açısından gruplar arasında fark görülmedi. Yan etkiler (kemik ve eklem yakınmaları) anastrozol’e devam 
eden kolda fazlaydı.

Son San Antonio Breast Cancer Symphosium (SASBCS) 2018’de EBCTCG’nin uzatılmış ET yle ilgili bir meta-
analizi rapor edildi:102 Çalışmaya 12 randomize çalışmadan 22.192 hasta alınmıştı. 7500 hasta 5 yıl tamoksifen, 
12.300 hasta 5-10 yıl tamoksifen sonrası Aİ ve, 4.800 hasta yalnızca 5 yıl Aİ kullanmıştı. Ortanca izlem süresi 4.9 
yıl ve 6.5 yıldı.
 Çalışmanın toplu analizinde uzatılmış ET herhangi bir nüks riskini %24 oranında (%9.5 vs %7.0; p<0.00001), 

uzak nüks riskini %15 oranında (%6.1 vs %5.1; p=0.004) azaltmaktaydı. Anlamlı olmayarak MKBÖ yü 
azaltmaktaydı (%3.1 vs %2.8; p=0.09). 

 Beş yıl tamoksifen tedavisinden sonra Aİ kullanılması herhangi bir nüks riskini (%10.7 vs %7.1; p<0.00001), 
uzak nüks riskini (%6.7 vs %5.2; p=0.008) ve, MKBÖ yü (%3.5 vs %2.7; p=0.05) anlamlı olarak azaltmaktaydı. 

 Beş-10 yıl tamoksifen-Aİ tedavisinden sonra uzatılmış Aİ tedavisi herhangi bir nüks olasılığını azaltıyordu 
(%9.2 vs %7.1; p=0.002); ancak uzak nüksler (%6.2 vs %5.3) ve MKBÖ (%3.1 vs %2.9) açısından fark yoktu. 

 Beş yıl Aİ tedavisinden sonra uzatılmış Aİ tedavisi herhangi bir nüksü azaltıyordu (%7.9 vs %6.6; p=0.02); fakat 
uzak nüksler (%4.7 vs %4.4) ve MKBÖ (%2.7 vs %2.4) açısından fark yoktu. 

 Uzatılmış Aİ tedavisinin nüks azaltmada en fazla yararlı olduğu hastalar, daha önce yalnız tamoksifenle tedavi 
edilmiş olan hastalardı (RR: 0.67; p<0.00001). Daha önce adjuvan tedavinin bir parçası olarak Aİ almış olan 
hastalarla, yalnız tamoksifen almış olan hastalar karşılaştırıldığında bu etki belirgin olarak görülmekteydi (RR: 
0.81; p=0.00010)    

Bu çalışmaların sonuçları bazı yüksek riskli hasta gruplarında adjuvan tedavide 5 yıldan uzun süreli Aİ 
tedavisinin HS ve diğer memede kanser riskini azaltmak açısından yararının olabileceğini göstermekle birlikte, 
daha iyi planlanmış ve uzun takip süreleri olan çalışmalara ihtiyaç vardır. Hasta seçimi önemlidir. Son 2018 NCCN 
kılavuzunda PMHRP hastaların adjuvan tedavisinde 5 yıl Aİ tedavisinden sonra +5 yıl Aİ tedavisi kategori 2A 
düzeyinde önerilmektedir.14 Uzatılmış adjuvan tedavide gen testlerinin yeri daha sonraki bölümlerde kısaca 
özetlenmiştir.  



Tablo 8: Aromataz Inhibitörleri; Adjuvan Tedavide 5 Yıldan Uzun Kullanılan Çalışmalar 95-101

Çalışma Hasta no Çalışma grupları Sonuç
MA 17R 1.918 4,5-6 yıl adjuvan tamoksifen 

tedavisinden sonra, 4,5-6 yıl Aİ 
tedavisini tamamlamış olan 
hastalar tedavi bitiminden 
sonraki 2 yıl içinde (ortanca 6 ay) 
5 yıl letrozol 2,5 mg/gün veya 
placebo kollarına randomize 
edildiler

5 yıllık HS
 L: %95
 P: % 91
 p=0.01

GS
 L: %93
 P: %94
 p=0.83

L kolunda diğer memede kanser 
riskinde azalma (HR:0.42; 
p=0.007; osteoporoz, kemik 
ağrıları ve kırık fazla 

NSABP-B42 3.966 5 yıl adjuvan Aİ veya tamoksifen 
tedavisinden sonra, 5 yıl letrozol 
2,5 mg veya placebo kollarına 
randomize edildiler

HS ve GS farkı yok
L kolunda uzak metastaz riski 
daha az (%3.9 vs %5.8; HR:0.72, 
p=0.03)
L kolunda meme kansersiz aralık 
daha iyi; (%6.7 vs %10; 
HR:0.71,p=0.003)

DATA 1.912 2-3 yıl adjuvan tamoksifen 20 
mg/gün uygulamasından sonra 
hastalar 6 yıl veya 3 yıl anastrozol 
1mg/gün kollarına randomize 
edildiler

5 yıllık HS
 6 yıl kolu % 83.1
 3 yıl kolu % 79.4
 HR: 0.79; p=0.066

6 yıl kolunda yan etkiler daha 
fazla
6 yıl kolunda adjuvan KT alan 
hastalarda yarar
 

IDEAL 1.824 5 yıl adjuvan hormonal tedavisini 
tamamlamış olan hastalar 5 yıl 
veya 2,5 yıl, günde 2,5 mg 
letrozol kollarına randomize 
edildiler

HS
 5 yıl %87.9
 2,5 yıl %88.4; HR:0.92

GS farkı yok; HR: 1.04
5 yıl kolunda ikinci primer meme 
kanseri daha az (HR: 0.39) 

SALSA (ABCSG 16) 3.486 5 yıl adjuvan hormonal tedavisini 
tamamlamış olan hastalar, 2 yıl 
veya 5 yıl anastrozol kollarına 
randomize edildiler.

HS ve GS farkı yok:
HS 

 2 yıl kolu  %71.8
 5 yıl kolu  %70.3

GS
 2 yıl kolu %85.3
 5 yıl kolu %84.9

Kırıklar 5 yıl kolunda fazla (%6 vs 
%4.7)

SOLE 4.800 4-6 yıl adjuvan hormonal 
tedavisini tamamlamış olan 
hastalar 5 yıl sürekli veya 5 yıl 
intermittent (ilk 4 yıl 9 ay sürekli 
ilaç, 3 ay mola; 5. yıl sürekli) 2,5 
mg/gün letrozol kollarına 
randomize edildiler

5 yıllık HS farkı yok
 Sürekli L:  %87.5  
 Aralıklı L:  %85.8 ; 

HR:1.08, p=0.31
GS farkı yok HR:0.85
Yan etkiler açısından fark yok

AERAS 
(N-SAS-BC-05)

1683 5 yıl anastrozole veya 2 yıl 
tamoksifen sonrası 3 yıl 
anastrozole almış olan hastalar; + 
5 yıl anastrozole veya tedavisiz 
izlem kollarına randomize 
edildiler

5 yıllık HS
 5 yıl kolu:%84.4
 10 yıl kolu: % 91.9
 HR: 0.548, p=0.0004

5 yıllık UMS
 5 yıl kolu: %94.3
 10 yıl kolu: %97.2
 HR: 0.514, P=0.0077 

GS farkı yok 
HS: Hastalıksız sağkalım; GS: Genel sağkalım; UMS: Uzak metastazsız sağkalım L: Letrozol; HR: Hazard Ratio



Tamoksifen veya Aİ-Yan Etkiler

Tamoksifen ve Aİ genellikle iyi tolere edilen ve yan etkileri az olan ilaçlardır. Etki mekanizmalarının farklılığı 
yanında yan etkileri de farklılıklar göstermektedir. Belli başlı yan etkiler kardiyovasküler sistem, kemikler, 
eklemler-kaslar ve jinekolojik organlarda görülmektedir.2,85,103-109 Tamoksifen'in uzun dönem yan etkileri 
bilinmekle birlikte Aİ'lerin henüz tam bilinmemektedir. Aİ ile tedavide iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon ve 
hiperkolesterolemi daha fazla görülmektedir. Tamoksifen kardiyovasküler hastalık riskini azaltırken trigliseritlerin 
yükselmesine neden olabilmektedir. Tamoksifen alan hastalarda derin ven trombozu riski Aİ alan hastalardan %1-
2 daha fazladır.85 İnme riski açısından iki ilaç arasında fark olup olmadığı tam bilinmemektedir.85

Aİ osteoporoz ve kırık riskini artırmaktadır.85,104-109 Aİ kullanılacak olan hastalarda tedavi öncesi KMD ölçümü 
yapılmalı ve yıllık olarak takip edilmelidir; gerektiğinde kemiği koruyacak tedaviler (kalsiyum-D vitamini ve 
bisfosfonat grubu ilaçlar) verilmelidir. Randomize klinik çalışmalar (Z-FAST ve ZO-FAST: "Zometa-Femara Adjuvan 
Synergy Trial" çalışmaları) proflaktik olarak kullanılan bisfosfonat tedavisinin kemik kaybını önlediğini 
göstermektedir.110-112 Tamoksifen kemiğe östrojen gibi etki ederek postmenopozal hastalarda osteoporoz riskini 
azaltmaktadır.2

Aİ kas-iskelet/artralji sendromuna neden olmaktadırlar.85,104-109,113 Bu sendrom diğer romatolojik hastalık 
bulguları olmaksızın simetrik eklem ve kas ağrıları, sabah tutukluğu, karpal-tünel sendromu bulguları ile 
karakterizedir. Artralji en sık olarak tedavinin ilk 6 ayı içinde görülmektedir ve hastaların yaklaşık %50'sinde 
bildirilmektedir.108 Artralji %25 hastada önemli ölçüde olabilmektedir. Kontrendikasyon yoksa ağrının kontrolu 
için nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar veya siklooksijenaz-2 inhibitörü ilaçlar kullanılabilir. Vitamin-D 
replasmanının yararı tam olarak bilinmemektedir. Ağrılar, tüm tedbirlere rağmen; %1-2 hastada ilacı kesmeyi 
gerektirecek kadar şiddetli olabilmektedir; bu hastalarda tamoksifene geçilebilir. İlaç kesildikten 8-10 hafta sonra 
semptomlar kaybolmaktadır.85

Ateş basmaları, endometriyal kanser, benign endometriyal patolojiler (kanama,polip,hiperplazi), vajinal akıntı 
ve histerektomi gereksinimi tamoksifen alan hastalarda daha fazla görülmektedir.85,104-107 Vajinal 
kuruluk,disparenü ve libido kaybı Aİ kullanan hastalarda daha fazla görülmektedir.104,107-109 Vajinal kuruluk için su 
bazlı hormon içermeyen nemlendiriciler kullanılabilir; östrojen içeren vajinal nemlendirici ve tabletlerin 
kullanılması, vajenin kanlanması fazla bir organ olması nedeniyle ilacın yüksek oranda sistemik dolaşıma 
geçmesine neden olmaktadır, sakıncalıdır.114 Bazı küçük çalışmalarda E-vitamini içeren vajinal supozituvarların 
vajinal atrofinin önlenmesi açısından yararlı olabileceği belirtilmektedir.107 ‘Society of Gynecologists and 
Obstetricians’ pelvik organların kanlanmasını artıracak bir yöntem olarak düzenli vajinal koital aktivite 
önermektedir. Vulvayı irrite eden ürünlerden kaçınılmalıdır. Tüm hastalara düzenli jinekolojik kontrol 
önerilmelidir. Beklenmedik bir vajinal kanama, lekelenme veya aşırı akıntı varlığında gecikilmeden jinekolojik 
kontrol yapılmalıdır.

Bu yan etkiler dışında kilo almaya meyil (özellikle karın ve kalça bölgesinde yağlanma), saç dökülmesi, cilt ku-
ruluğu, ödem, hafıza kusurları-unutkanlık, mud değişiklikleri, karaciğer enzimlerinde yükselme bu tedavilerin or-
tak yan etkileridir. Eksemestan kullanan hastalarda ishal görülebilmektedir.108,109,115

EBCTCG’nin 2015 yılında yayınladığı 31.920 PMHRP hastayı içeren Aİ versus tamoksifen (5 yıl tamoksifen vs 5 
yıl Aİ; 2-3 yıl tamoksifen sonrası 5 yıla kadar Aİ vs 5 yıl tamoksifen; 5 yıl Aİ vs 2-3 yıl tamoksifen sonrası 5 yıla kadar 
Aİ) metaanalizinde, Aİ kolunda endometriyum kanseri tamoksifen kolundan daha az görülürken (10-yıllık insidans 
%0.4 vs %1.2; RR:0.33), kemik kırıkları tamoksifen kolundan daha fazlaydı (5-yıllık risk %8.2 vs %5.5; RR:1.42). 
Meme kanseri dışı ölümler açısından (tromboembolik, serebrovasküler ve kardiyak ölümler) gruplar arasında fark 
görülmedi.86

Tedavi seçimi; tümör özellikleri, hastanın ek sağlık sorunları-istekleri ve ilaç yan etkileri dikkate alınarak, 
hastaya gerekli bilgiler verilerek yapılmalıdır.

Bütün meme kanserli hastalara sağlıklı beslenmenin, düzenli fizik aktivitenin ve ideal kiloda olmanın yararları 
ve önemi anlatılmalıdır.116 Bu kurallara uyulması yan etkilerin azalmasına ve hastalığın prognozunun olumlu yön-
de etkilenmesine yardımcı olacaktır.

Endokrin Tedavi Seçimini Etkileyen ve Tedavi Süresini Belirleyen Prediktif Faktörler Var mıdır?

Endokrin tedavi yalnızca HR pozitif (ER ve/veya PR) hastalarda etkilidir. Erkek meme kanserlerinde adjuvan 
tedavide yalnız tamoksifen kullanılabilir; Aİ kullanılamaz, yeterli veri yoktur.2,85

ALN durumu, grade, Ki-67 proliferasyon skoru 11’in altı ve üstü) (BIG 1-98), HR ekspresyon seviyesi, HER-2 
ekspresyonu (ATAC, BIG 1-98), PR etkisi (ATAC, BIG 198), 21 gen nüks skoru (ATAC çalışması), HOXB13 /IL17BR 



(Homeobox 13 /İnterlökin17B reseptör) oranı (H/I) Breast cancer Index (BCI), 5 gen moleküler grade indeks 
(MGI) (ABCSG 8) Aİ çalışmalarında retrospektif olarak incelenmiştir.117-129 Bu parametrelerin etkileri tedavi 
seçimi açısından net yönlendirici olamamıştır. Ancak BIG 1-98 çalışmasında Ki-67 >11 olan hastalarda HS 
açısından letrozol yararının daha belirgin olduğu (letrozol vs tamoksifen HR:0.53) görülmüştür. Yine yüksek 
grade, düşük HR seviyeleri, büyük tümör ve ALN metastazı olan hastalarda, tamoksifen tedavisi altında ilk 2-3 
yılda metastaz riskinin daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu yüksek riskli hasta grubunda öncelikle Aİ kullanılması 
tercih edilebilir.62 

Beden kitle indeksiyle (BKİ) tamoksifen veya Aİ etkisi açısından farklılık olup olmadığı 4 randomize çalışmada 
(postmenopozal hastalardaki ATAC, BIG 1-98, TEAM çalışmaları ve premenopozal hastalardaki ABCSG 12 
çalışması) araştırılmıştır.130 Postmenopozal hastalarda yapılmış olan çalışmalarda, Aİ’lerin tamoksifene 
üstünlüğü tüm BKİ değerlerinde görülmekteydi. BKİ ile letrozol etkisi arasında fark görülmezken; anastrozol 
etkisi ince hastalarda daha belirgindi. ABCSG 8 çalışmasında ise premenopozal ve BKİ yüksek olan hastalarda 
prognoz, anastrozol kolunda tamoksifenden daha kötüydü.

ABCSG 6a çalışmasında 634 hastada BKİ ile uzatılmış Aİ tedavisi sonrasındaki prognoz açısından ilişki olup 
olmadığı retrospektif olarak araştırıldı.131 Normal kilolu hastalarda uzatılmış anastrozol tedavisiyle hastalık 
nüksünün, uzatılmış tedavi almayanlara göre yarı yarıya azaldığı (HR:0.48; p=0.02) görüldü. Fazla kilolu ve obes 
hastalarda ise uzatılmış Aİ tedavisinin yararı gösterilemedi (HS açısından HR:0.93; p=0.68). 

MA 17 çalışmasında uzatılmış adjuvan hormonal tedavi sonrası GS avantajı elde edilen hastalar yalnızca ALN 
pozitif olan hastalardır (HR:0.61; p=0.04). Daha sonra yapılan bir değerlendirmede ER ve PR birlikte pozitif olan 
hastalarda yararın daha da belirgin olduğu görülmüştür.122

ATAC çalışmasından alınan 940 hastanın değerlendirilmesinde, çok değişkenli analizlerde, 5-10. yıllar 
arasında prognozu belirleyen en önemli faktörlerin tümör çapı ve ALN durumu olduğu görülmüştür.123 
İngiltere’de yapılmış olan bir çalışmada da benzer sonuçlar bildirilmiştir.63 Beş yıl tamoksifen tedavisinden sonra 
remisyonda olan 1086 hastanın ortanca 10.5 yıl izlemi sonucunda N1 vs N0 hastalıkta relatif ölüm riskinin 3,1 
kat (p=0.003) ve relatif nüks riskinin 1.7 kat (p=0.037) daha fazla olduğu belirlendi.  Düşük grade’li ve ER seviyesi 
yüksek olan tümörlerde prognoz daha iyiydi.

Son bir meta-analizde (88 çalışma ve 62.923 hasta) ER pozitif erken evre meme kanserli ve 5 yıl adjuvan ET 
den sonra remisyonda olanve tedavisiz izlenen hastaların 5-20. yıllar arasındaki seyri değerlendirilmiş ve geç 
nüksler üzerine tümör çapı (T) ve nodal durumun (N) etkisi değerlendirilmiştir:132 Uzak metastaz riskinin T ve N 
durumuyla güçlü korelasyonunun olduğu görüldü. T ve N arttıkça metastaz riski artmaktaydı. Orijinal TN 
durumuna göre 5-20. yıllar arasında uzak metastaz riski %10 ila %41 arasında değişmekteydi. Tümör grade’i ve 
Ki-67 diğer önemli parametrelerdi. TI N0 tümörlerde grade’ine göre %10 ila %17 arasında değişen (grade 1, 2, 3 
sırasıyla %10; %13; %17) net uzak metastaz riski saptandı. 

Histolojik tiple hormonal tedavi etkisi açısından ilişki var mıdır? BIG 1-98 çalışmasında tümörler, invazif 
lobular karsinoma (İLK) ve invazif duktal karsinoma (İDK) olmalarına ve, LA ve LB özelliklerine göre tamoksifen 
ve letrozol yararı açısından karşılaştırılmıştır.133 İkibidokuzyüzyirmiüç hastanın ortanca 8.1 yıllık izlemi 
sonucunda, adjuvan letrozol yararının LB benzeri tümörlerde LA benzeri tümörlerden daha fazla olduğu 
(p=0.01) ve, İLK da İDK dan daha fazla olduğu (p=0.006) görülmüştür: İLK alt grubunda LA benzeri grupta 
letrozol tamoksifene göre hastalık nüksünü %66 oranında, LB benzeri grupta da %50 oranında azaltmaktadır. 
İDK alt grubunda letrozol LB benzeri tümörlerde hastalık nüksünü tamoksifene göre %35 oranında azaltmakla 
birlikte, LA benzeri tümörlerde tedavi kolları arasında fark görülmemektedir. 

BIG 1-98 çalışmasının histolojik tipler açısından yapılan bir diğer alt-grup analizinde; tüm grupta letrozol 
tamoksifenden daha iyiyken, müsinöz veya tübüler/kripriform histolojilerde iki grup arasında fark saptanmadı.71 
Bu nadir histolojilerde tamoksifen uygun bir tedavi seçeneği olabilir  

TransATAC (Translational arm of the Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination Trial) çalışmasında 21-
gen recurrence score assay’in OncoType DX RS (Recurrence Score) uzak nüksleri belirlemede prognostik 
değerinin olduğu gösterilmiştir:124 1231 hastanın analizinde risk gruplarına göre (düşük:<18, orta:18-30 ve 
yüksek risk:>30) 9 yıldaki nüks olasılığı N0 hastalıkta sırasıyla %4, %12 ve %25; N+ hastalıkta sırasıyla %17, %28 
ve %45 olarak bulunmuştur. Bu prognostik bilgi anastrozol ve tamoksifen kollarında benzerdir.

ET den sonraki 5-10. yıllar arasındaki seyri belirlemede OncoType DX RS, IHC4 ve PAM50 ROR (Risk Of 
Recurrence)’un yeri araştırılmıştır. PAM50 ROR skorun uzak metastaz riskini öngörmede (düşük veya yüksek 
risk) en güçlü moleküler prognostik faktör olduğu görülmüştür.123,126  

BCI skor düşük olduğunda UMS oranı yüksektir, geç nüksler açısından prognostik değeri vardır.119 
TransATAC ve ABCSG8 çalışmalarından 2137 hastayla yapılan diğer bir çalışmada da, 5-10. yıllardaki uzak 

nükleri belirlemede PAM50 ROR skorun hem tek değişkenli, hem de çok değişkenli analizlerde önemli bir 
prognostik parametre olduğu yeniden gösterilmiştir:127 5-10. yıllar arasındaki uzak nüks riski PAM50 ROR skora 
göre düşük risk grubunda %5.7; orta risk   grubunda %14.6 ve yüksek risk grubunda %29.3 olarak bulunmuştur.



ABCSG 6 ve ABCSG8 çalışmalarından 1702 PMHRP hastanın analizinde EndoPredict (EP) testinin de tek 
başına veya, nodal durum ve tümör çapı gibi klinik parametrelerle birlikte (EPClin) geç nükslerde düşük risk 
grubunu (10 yıllık izlemde %1.8 uzak nüks riski) belirlemede oldukça belirleyici olabildiği gösterilmiştir.129

OncoType DX, Mammaprint, PAM50, BCI ve EP gen ekspresyon analizlerinin, sadece ET’den fayda görecek 
hastaların seçiminde kullanılmaları önerilmektedir.128,132,134 

Endokrin tedavi seçimini ve süresini (5 yıl veya 10 yıl veya 15 yıl) daha iyi belirleyebilmek için yeni 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Son ASCO kılavuzu, nod pozitif hastalarda 10 yıl adjuvan ET yi, Aİ dahil olmak üzere, önermektedir.135 Nod 
negatif hastalarda da prognostik risk faktörlerine göre 10 yıla kadar adjuvan ET düşünülmesi önerisini 
yapmaktadır. Uzatılmış tedavinin yararları (nüksler ve ikinci meme kanserlerinde azalma) ve beklenen yan 
etkiler (özellikle kemikle ilgili) hekim tarafından hastaya anlatılmalı, tedavinin uzatılması açısından ortak karar 
verilmesi teşvik edilmelidir.  

CYP2D6 izoenzimi tamoksifeni aktif metaboliti olan endoksifene çeviren enzimdir. Tamoksifenin metabolitleri 
olan 4-hidroksi tamoksifen ve endoksifen, tamoksifenden 40-100 kat daha aktiftirler. Bu enzimde farmakogenetik 
farklılıklar (polimorfizm) sonucu enzim aktivitesi değişiklikler gösterebilmektedir ve tamoksifen metabolizması 
değişebilmektedir. CYP2D6 4 alleli değişiklikleri özellikle Kafkas ırkında sık görülmektedir ve azalmış enzim 
aktivitesiyle birliktedir.62,85,136 Bu konudaki çalışmalar henüz tam yeterli değildir ve çelişkili sonuçlar mevcuttur. 
Bu nedenle de endokrin tedavi (tamoksifen) planlanan hastalarda enzim aktivitesinin rutin olarak çalışılması 
önerilmez. Bazı ilaçlar, özellikle SSRI (Selektif Serotonin Re-uptake İnhibitörleri) grubu antidepresanlar 
(fluoksetin, paroksetin, sertralin gibi) ve sigara bıraktırma tedavisinde kullanılan bir antidepresan olan bupropion 
CYP2D6 enzimini inhibe etmektedirler (Tablo 9). Bu enzimi inhibe eden bir ilacı kullanması zorunlu (kinidin, 
amiodaron gibi) olan hastalarda tamoksifen kullanılmasından kaçınılmalıdır. Tamoksifen kullanan hastalarda da 
CYP2D6 inhibitörü etkisi olmayan alternatifler seçilmelidir. ASCO ve NCCN kılavuzlarında, tamoksifen önerilen 
hastalarda CYP2D6 testinin yapılması, çalışma verilerinin çelişkili olması nedeniyle önerilmemektedir.13,15,85

Tablo 9: Sık Kullanılan CYP2D6 İnhibitörleri 85

Kuvvetli İnhibitörler Orta Kuvvette İnhibitörler Zayıf İnhibitörler
Bupropion Duloksetin Amiodaron
Fluoksetin Terbinafin

Sertralin
Simetidin

Paroksetin
Kinidin
Sinakalset

Maliyet açısından bakıldığında Aİ tamoksifen'den daha pahalıdır. Ancak yapılan maliyet-yarar analizleri 
Aİ'lerin maliyet-etkin olduğunu göstermektedir.137

Yaşam kalitesi açısından bakıldığında tamoksifen ve Aİ arasında belirgin farklılık olmadığı görülmektedir.85,109

SONUÇ
ET erken evre opere meme kanserinin adjuvan tedavisinin çok önemli bir parçasıdır. ET için tek prediktif fak-

tör HR (ER ve/veya PR) pozitifliğidir. Adjuvan ET seçimi hastanın menopoz durumuna göre yapılır. 
Pre-peri-menopozal hastalarda standart adjuvan ET tamoksifen'in 20 mg/gün dozunda 5-10 yıl süreyle 

kullanılmasıdır. Son çalışmalar genç (özellikle <35 yaş), kemoterapi alması gerekli görülen yüksek riskli ve 
kemoterapi sonrası halen premenopozal olan hastalarda tek başına tamoksifenin yeterli olmadığını, OS ile 
tamoksifen veya Aİ kombinasyonunun hastalık nüksünü anlamlı oranda azalttığını ve sağkalımı anlamlı oranda 
uzattığını göstermektedir. 
SOFT/TEXT çalışmalarının ortanca takip süreleri henüz 8 yıl olup, HR pozitif bir meme kanseri için kısadır ve 
uzatılmış adjuvan endokrin tedaviyle karşılaştırması yoktur. Uzun süreli takip sonuçları yan etkiler ve sağkalım 
açısından daha iyi aydınlanmamızı sağlayacaktır. 

OS konusunda cevaplanmamış pek çok soru vardır:  
 LHRHa arasında fark var mıdır? Bire bir karşılaştıran çalışma yoktur
 LHRHa ne zaman başlanmalıdır? KT ile birlikte veya KT bitimi? 
 Optimum kullanma süresi nedir? 2 yıl-5 yıl?
 OS sonrası over fonksiyonlarının geri dönmesinin sağkalıma etkisi var mıdır? 
 Prediktif markır var mıdır? PR? HER-2?



. 
Postmenopozal hastalarda standart adjuvan endokrin tedavi tamoksifen veya Aİ'dir. Aİ endokrin tedavinin 

bir parçası olmalıdır (başlangıç, değiştirme, veya uzatılmış adjuvan); maksimum kullanma süresi 5 yıldır (hasta ta-
moksifen de almışsa toplam endokrin tedavi süresi 5-10 yıldır). Aİ'nin optimum kullanma süresi ve şekli henüz 
tam bilinmemekle birlikte son yapılan bazı çalışma verilerinden sonra 10 yıla kadar kullanılabilirler. Seçilmiş düşük 
riskli hastalarda, veya kas-iskelet sistemi veya kardiyovasküler sistemle ilgili ciddi sağlık sorunları olan hastalarda 
tamoksifen tek başına kullanılabilir.6,9-15,135 Endokrin tedaviye, hasta KT de alacaksa, KT bittikten sonra 
başlanmalıdır. RT ile eş zamanlı kullanılmalarında sakınca yoktur.6,8,14 Erkek meme kanserlerinde adjuvan ET ilacı 
tamoksifendir.6,9-15,135

İlaçların ideal kullanma sürelerini belirlemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gen ekspresyon profilleri-
nin tedavi seçimindeki önemi giderek artmaktadır.

Günümüzde önerilen adjuvan ET uygulamaları tablo 10’da özetlenmiştir.

Tablo 10: Erken Evre Hormone Reseptör Pozitif Meme Kanserinde 
Menopoz Durumuna Göre Adjuvan Endokrin Tedavi Seçimi, Süresi ve Kanıt Düzeyleri (NCCN v.4 2018)14 

Tanıda menopoz 
durumu

İlk Tedavi seçenekleri İlk tedavi sonrası 
menopoz 
durumu

Tedavinin devamı

Premenopozal Tamoksifen 5 yıl (kategori 
1)
± OA veya OS
(kategori 1)

Aİ + OA veya OS
(kategori1)

Postmenopozal

Premenopozal

Aİ 5 yıl (kategori 1)
veya
+5 yıl tamoksifen düşün (toplam 10 
yıl)

+5 yıl tamoksifen düşün (toplam 10 
yıl)
veya
Tedavisiz izlem

-----

Postmenopozal Aİ 5 yıl (kategori 1)
veya
Aİ 2-3 yıl (kategori 1)
veya

Tamoksifen 2-3 yıl

Tamoksifen 4,5-6 yıl 

Aİ kullanması kontrendike 
olan, veya Aİ tolere 
edememiş veya Aİ 
kullanmak istemeyen 
hastalar

Aİ +5 yıl düşün

Tamoksifen’le ET’yi 5 yıla tamamla 
(kategori1)

Aİ ile ET’yi 5 yıla tamamla, (kategori 
1) 
veya
Aİ’yi 5 yıla kadar kullan (kategori 2B)

Aİ 5 yıl (kategori 1) 
veya
Tamoksifen’i +5 yıl düşün, 10 yıla 
tamamla

5 yıl tamoksifen (kategori 1)
veya
10 yıla kadar tamoksifen düşün

OA: Ovaryan ablasyon; OS: Ovaryan supresyon; Aİ: Aromataz İnhibitörleri
Kanıt düzeyi belirtilmemiş olanlar : Kategori 2A.
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Kısaltmalar:

Aİ: Aromataz inhibitörleri

ALN: Aksiller lenf nodu

BIG: Breast International Group

BKİ: Beden kitle indeksi

EBCTCG: Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group

ER: Östrojen reseptör

GS: Genel sağkalım

HR: Hormon reseptör

HR: Hazard Ratio
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HS: Hastalıksız sağkalım

IBCSG: International Breast Cancer Study Group 

LA: Luminal A

LB: Luminal B

LHRHa: Luteinizan hormon releasing hormon analogları

MKBÖ: Meme kanserine bağlı ölüm

MKS: Meme kansersiz sağkalım 

NS: Nükssüz sağkalım

PR: Progesteron reseptör

RR: Rekürrens risk; relative risk

OA: Ovaryan ablasyon

OS: Ovaryan supresyon

UMKGS: Uzak metastaza kadar geçen süre

UMS: Uzak metastazsız sağkalım

UNKGS: Uzak nükse kadar geçen süre


