
“Hormonoterapi Alan Metastatik Prostat Kanserli Hastalarda Biyokimyasal Progresyon Halinde 
Lüteinizan Hormon-Salgılatıcı Hormon Analogu’nun Bir Diğeriyle Değiştirilmesinin Etkinliği” 
 
Sayın Üroonkoloji Derneği Üyeleri, 

 

Planlanan bu çalışma dahilinde; 

 

• Hormonoterapi alan metastatik kanserli hastalarda, biyokimyasal progresyon halinde LHRH 

analogunun 

 

o Başka bir analog ile değiştirilmesinin ya da, 

o Aynı analog ile tedaviye devam edilmesinin 
 

etkinliğinin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

 

Çalışmanın ikincil amaçları; 

 

• Tedavinin testosteron seviyesinin <20ng/ml’nin altına düşürülmesine etkisinin araştırılması, 

 

• İkincil hormonal manipülasyonlara kadar geçebilecek sürenin uzamasına katkının olup 
olmaması, 

 

• Kemoterapiye kadar geçebilecek sürenin uzamasına katkının olup olmaması, 

 

• Progresyonsuz sağkalım üzerine olan etkinin belirlenmesi, 

 

• Yaşam kalitesi üzerine etkinin belirlenmesi, 

 

• Genel sağkalım üzerine etkinin belirlenmesidir. 

 

 

Çalışma dahilinde takibi yapılan hastalarla ilgili şu bilgilerin derlenmesi amaçlanmaktadır; 

 

• LHRH analogunun değişimini takiben 3. ayda yapılan değerlendirme ile; 

o PSA değerindeki artışın durması veya bu değerin düşmesi veya, 

o Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, version 1.1 (RECIST 1.1) 

değerlendirmesi doğrultusunda yumuşak doku lezyonlarında stabilizasyon veya, 

o Prostate Cancer Working Group 2 (PCWG2) kriterlerine göre yapılan değerlendirme 

ile kemik sintigrafisi ile tespit edilen kemik lezyonlarında stabilizasyon sağlanması 

 

Arkaplan ve İçerik 

Metastatik prostat kanserli hastalar için hormonal tedavi standart tedavi yöntemidir.  Hormonal 

tedavi amacıyla genellikle LHRH analogları ile medikal kastrasyon uygulanmaktadır.  Bununla beraber 

LHRH analogları ile uygulanan medikal kastrasyona cevap tedavinin süresi ile ilintilidir. Bu durum PSA 

değerindeki yükselme ile kendini gösterir.  Hastalığın progresyon gösterdiği bu aşamada  total 

androjen blokajı uygulanan hastalarda antiandrojen ajanın kullanımının kesilmesi, ya da antiandrojen 



tedavi almayan hastaya uygun ajanların başlanması gibi hormonal manipülasyonlar şeklinde 

farmakolojik manevralar denenebilmektedir.  Ketokanazol, Abiraterone ve Enzalutamide gibi 

ajanların kullanılması veya kemoterapi ikinci aşamada uygulanabilecek diğer tedavi seçeneğidir.  

LHRH analoglarının etkinliklerinin birbirlerine eş olduğu varsayıldığından, progresyon gösteren 

hastalıkta bu ajanlar arasında değişime gidilmesi genel olarak kabul görmüş bir tedavi seçeneği 

olmamıştır. Fakat LHRH analogları kimyasal yapıları bakımından değişiklik gösteren ajanlardır.  Bu 

kimyasal farklılıkları nedeniyle ilaçların tedavide hedeflenen hipofiz-gonad aksındaki etkisi de farklılık 

gösterebilir. Bununla beraber, bu ajanların kullanım yollarındaki farklılıklar nedeniyle 

biyoyararlanımlarında da farklılıklar meydana gelebilecek ve androjen yapımı ile reseptör aktivitesi 

üzerine olan etkilerinde farklılık gözlenebilecektir.  

 

Literatürde en sık kullanılan LHRH analogları arasında farklı etkinlikler bildirilmiştir (1-3) . Farklı LHRH 

analoglarının randomize şekilde kullanıldığı hasta gruplarında testosteron seviyeleri üzerine etkilerin 

de farklı düzeylerde olduğu gösterilmiştir (4) Daha önemli olarak bir grup Kanadalı araştırmacı 

retrospektif dizaynlı küçük bir seride, ilerlemiş prostat kanserinin biyokimyasal progresyonunda  

ikincil bir LHRH analogunun kullanılmasının %69 oranında yarar sağlayabildiğini göstermişlerdir. (5) 

 

Bu çalışmada LHRH analogu tedavisi alan metastatik prostat kanserli hastalarda biyokimyasal 

progresyon  sonrası diğer  bir LHRH analogu ajanın kullanılmasının etkinliğinin araştırılması 

hedeflendi.  Eğer kayda değer bir yarar gösterilebilirse, sonuçlarımız kastrasyona dirençli hastalığın 

tanımında ve ikinci basamak hormonal manipülasyonların uygulanmasında önemli değişikliklere 

sebep olacaktır. 

 

Hasta Seçimi  

LHRH analogu tedavisi altında biyokimyasal progresyon gösteren asemptomatik veya hafif derecede 

semptomları olan metastatik prostat kanserli erkek hastalar 

 

Aşağıdaki kriterlerin tümüne uygunluk gösteren hastaların bilgileri çalışma dahilinde değerlendirmeye 

alınacaktır;  

1. Aydınlatılmış onam formunun imzalanması sırasında 18 yaşını doldurmuş olmak, 

2. Histolojik olarak kanıtlanmış prostat adenokarsinomu tanısı, 

3. Kemik taramasında radyografik olarak kanıtlanmış kemik metastazı bulunması, 

4. Sadece Löprolide Asetat  veya sadece Goseralin Asetat tedavisi altındayken 1 hafta aralıkla yapılan 

ardışık 2 PSA ölçümünde artış ile ortaya konan  biyokimyasal progresyon saptanması. Tedavinin 

başlangıcında anti-androjen kullanımı ile total androjen blokajı uygulanan hastalar (3 aya kadar) 

çalışmaya dahil edilebilirler. 



5. İkinci PSA düzeyi ölçümü ≥2 ng/mL olması, 

6. Testosteron düzeylerinde kastre seviyeye ulaşılmış olması (≤50 ng/dL veya 1.7nmol/L) 

7. Karnofsky skoru ≥%70 olması, 

8. Beş yıl içerisinde diğer bir birincil malignite saptanmamış olması (başarı ile tedavi edilen bazal 

hücreli veya skuamöz hücreli cilt kanserleri hariç) 

 

Dışlama Kriterleri 

Aşağıdaki kriterlerden herhangi birine sahip hastaların bilgileri çalışmada kullanılmayacaktır; 

 

1. LHRH analogu tedavisi boyunca antiandrojen ajan kullanan hastalar 

2. Aralıklı hormonal tedavi alan hastalar 

3. Cerrahi kastrasyon uygulanmış hastalar 

4. Tedavileri süresince birden fazla çeşit LHRH analogu kullanan hastalar 

5. Estramustin fosfat, ketokanozol, abirateron veya enzalutamide ajanlarından biriyle tedavi edilmiş 

hastalar 

6. Çalışma öncesindeki 4 hafta içerisinde (bikalutamid için 6 hafta) antiandrojen tedavi alan hastalar 

(Dört nolu dahil etme kriteri açısından yeniden değerlendirilecekler) 

Diğer antikanser ajanların (bifosfanatlar, zoledronik asit) eş zamanlı kullanımı dışlama kriteri 

olmayacaktır.  

7. Çalışma öncesindeki 4 hafta içerisinde major cerrahi dahil başka bir tedavi modalitesi uygulanmış 

hastalar 

 8. Radyoterapi veya kemoterapi uygulamasını ivedileştiren narkotik analjezik kullanımı gerektirecek 

derecede ağrı  

9. Hastanın, deneysel ilaçların kullandığı eş zamanlı başka bir araştırmaya katılımı 

10. Araştırmacının,  hastanın çalışmaya katılımını uygun görmediği durumlar 
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