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çalışmanın 10 yıllık takip sonuçları 
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Özet 
Amaç: Daha önce 5 yıllık sonuçları bildirilen meme kanserli ve bir veya daha çok sayıda 
mikrometastatik (≤2 mm) sentinel lenf nodu olan hastaların rastsal olarak aksiller diseksiyon 
uygulanan ve uygulanmayan gruba paylaştırılmaları sonrası hastalıksız sağkalımlarını 
karşılaştıran faz 3 IBCSG 23-01 çalışmasında gruplar arasında hastalıksız sağkalım açısından 
fark olmadığı ve aksiller diseksiyon uygulanmamasının daha kötü sonuçları olmadığı 
gösterilmişti. Şimdiki analiz aynı çalışmanın 9.7 yıllık medyan takip süresi sonrası sonuçlarını 
yansıtmaktadır (IQR 7·8-12·7). 
Metotlar: Multisentrik, randomize, kontrollü, non-inferiorite faz 3 çalışmada katılımcılar 
dokuz ülkeden 27 hastaneden gelmektedir. Uygun kadınlar, herhangi bir yaşta, en geniş çapı 
5 cm. olan, bir veya daha fazla 2 mm veya daha küçük, ekstrakapsüler ekstansiyon yapmamış 
metastatik sentinel lenf nodu bulunan klinik, mamografik, ultrasonografik veya patolojik 
meme kanseri tanısı almış hastalar olarak belirlenmiştir. Hastalar cerrahi (meme koruyucu 
cerrahi veya mastektomi) öncesi rastsal olarak 1:1 oranında web bazlı algoritm ile aksiller 
diseksiyon yapılan ve yapılmayan gruba merkezler ve menapozal durum bazlı dahil edilmiştir. 
Protokolde özgül primer nokta hastalıksız sağkalım olup tedavi amaçlı müdahale edilen 
popülasyonda analizler gerçekleştirilmiştir. Aksiller diseksiyon uygulanmamasının tek yönlü 
non-inferiorite testi hastaların hastalıksız sağkalım için gözlemlenen hazard oranlarının 
karşılaştırılması ile yapılmıştır. Bu 10 yıllık takip analizi çalışma protokolünce daha önceden 
tanımlanmamış olup çoğul, sekans testleri yoktur. Çalışma  ClinicalTrials.gov’a NCT00072293 
numarası ile kayıtlıdır.  
Bulgular: 1 Nisan 2001 ile 8 Şubat 2010 tarihleri arasında 6681 hasta taranmış  ve 934 hasta 
randomize olarak diseksiyon yapılmayan (n=469) veya aksiller diseksiyon yapılan (n=465) 
gruba dahil edilmiştir. Üç hasta randomizasyonda uygun olmamaları nedeni ile çalışma dışı 
bırakılmıştır. 10 yıllık hastalıksız sağkalım diseksiyon yapılmayanlarda %76·8 (%95 CI 72·5-
81·0), aksiller diseksiyon grubunda ise %74·9 (70·5-79·3) (HR 0·85, %95 CI 0·65-1·11; log-rank 
p=0·24; p=0·0024 noninferiorite için) olarak bulunmuştur. Uzun dönem cerrahi 
komplikasyonlardan herhangi bir evre lenfödem diseksiyon yapılmayan gruptaki 453 hastanın 
16’sında (4%) ve diseksiyon yapılan  447 hastanın 60’ında (%13), duysal nöropati diseksiyon 
yapılmayan grupta 57 hastada (%13) yapılan grupta 85 (%19) hastada, motor nöropati ise 
diseksiyonsuz grupta 14 [3%], diseksiyonlu grupta ise 40 [9%] hastada görülmüştür. 
Postoperatif enfeksiyon ve aksiller enflamasyon sonucu hastaneye başvurmayı gerektiren tek 
önemli erken dönem komplikasyon aksiller diseksiyon sonrası gelişmiş ancak müdahale 
gerektirmeden çözülmüştür.  
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IBCSG 23-01 çalışmasının medyan takip süresi 9·7 yıl olan (IQR 7·8-12·7) sonuçları, çalışmanın 
5 yıllık sonuçlarını doğrulamakta ve Z0011’in 10 yıllık takip analizleri ile uygunluk 
göstermektedir. Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde; sentinel nodda minimal veya modere 
tümör yükü bulunan erken meme kanserli hastalarda güncel yaklaşım olan aksiller diseksiyon 
uygulanmamasını destekler niteliktedir. 


