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Giriş
Hepatosellüler karsinom (HCC) primer karaciğer 

kanserinin en sık görülen tipidir ve dünya çapında her 
yıl yaklaşık 700.000 yeni olgu bildirilmekte ve 600.000 
olguda ölüme neden olmaktadır (1,2,3). Barcelona 
Clinic Liver Cancer (BCLC) kılavuzuna göre; çok erken 
ve erken evredeki (BCLC 0-A) olgular rezeksiyon ve 
transplantasyon gibi küratif tedavilere adaydır (Şekil 1) 
(4). Maalesef, çok az sayıda HCC olgusu bu erken evre ile 
başvurabilmektedir, günlük klinik pratikte genellikle ileri 
evrelerde olan HCC olguları ile karşılaşırız. Rezeksiyona 
uygun olmayan erken evre olgularda radyofrekans 
ablasyon (RFA) ve RFA’ya uygun olmayan olgularda ise 
transarteryel kemoembolizasyon (TAKE) uygulanımı 

şeklinde evre atlama (stage migration) söz konusu 
olmaktadır. Orta evredeki (intermediate stage; BCLC B) 
olgularda kılavuza göre standart tedavi TAKE’dir (Şekil 
1). Ancak, son yıllarda yttrium-90 (Y-90) transarteryel 
radyoembolizasyon (Y-90 RE) alternatif bir tedavi 
yöntemi olarak karşımıza çıkmıştır. Birçok çalışma Y-90 
RE tedavisinin semptomatik-palyatif kullanımından 
tam tümör nekrozu ile küratif kullanımına dek olan bir 
skalada etkinliğini ve güvenilirliğini vurgulamaktadır. 
Şimdi, Y-90 RE tedavisinin kısaca tarihsel gelişiminden 
bahsettikten sonra, bu çalışmalara göz atarak, kanıta 
dayalı tıp pratiğine ters düşmeden HCC tedavisinde 
Y-90 TARE’nin yerini (ki BCLC dahil hala birçok kılavuzda 
olmasa da!) inceleyelim.

AbstractÖz

Radioembolization in the Treatment of HCC

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most common form 
of primary liver cancer and causes significant morbidity and 
mortality. Y-90 radioembolization has been shown to be a 
safe and efficacious loco-regional treatment with long-
term results for patients with HCC. Based on Barcelona 
Clinic Liver Cancer classification, Y-90 radioembolization 
is a solution in unresectable and unablatable cases in early 
stages, in intermediate-late stages as an alternative to 
transarterial chemoembolization, and in patients with portal 
vein invasion. Y-90 is a versatile tool with multiple uses 
including downstaging of patients for curative treatments, 
providing tumor control as a bridge to transplant or resection, 
curative therapy when used as segmentectomy, and left lobar 
hypertrophy in the setting of radiation lobectomy. 
Keywords: Yttrium-90, radioembolization, hepatocellular 
carcinoma

Hepatosellüler karsinom (HCC) en sık görülen primer karaciğer 
kanseridir. Her yıl yüksek oranda mortalite ve morbiditeye 
neden olmaktadır. Lokal tedavi seçenekleri arasında son 
yıllarda geniş uygulanım alanı bulan Y-90 radyoembolizasyon 
uzun dönem sonuçları yayınlanmış etkin ve güvenli bir 
lokoregional tedavi yöntemidir. Barcelona Clinic Liver Cancer 
kılavuzuna göre rezeksiyona ve ablasyona uygun olmayan 
erken evrelerde, orta evrede transarterial kemoembolizasyon 
alternatifi olarak, geç evrede ve portal ven trombozu varlığında 
uygulanabilmektedir. Y-90 radyoembolizasyon lokal tümör 
kontrolü sağlayarak küratif tedaviler olan rezeksiyon ve 
transplantasyona köprüleme ve down-staging, radyasyon 
segmentektomi ile küratif amaçlı ve radyasyon lobektomi ile 
hipertrofi gibi uygulamalar ile HCC tedavisinde çok yönlü bir 
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Yttrium-90, radyoembolizasyon, 
hepatosellüler karsinom
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Tarih
1965 yılında, Ariel, çölyak arterden Y-90 uygulanımını 

tanımlamış ve ardından 4 olguda bu tedavi yöntemini 
kullanmıştır. Minimal komplikasyon ve semptomatik 
iyileşmeden bahsetmiştir (5).

1967 yılında, Simon ve ark. nöroendokrin tümör 
karaciğer metastazı olan 5 olguda intra-arteryel Y-90 
tedavisi uygulamış, 2 olguda mide komplikasyonu 
gelişmiş ve sonuçların iyi olmadığını bildirmiştir (6).

1973 yılında, Grady, kolon kanseri karaciğer 
metastazlı 25 olguda resin mikroküreler ile intra-arteryel 
Y-90 tedavisi sonucunda 17 olguda tümör boyutunda 
objektif küçülme saptamıştır (7).

Meade ve ark. tavşanlar üzerinde yaptığı bir 
çalışmada; 15-32 mikron boyutlarındaki mikrokürelerin 
tümör içinde normal karaciğer parenkimine oranla 3 kat 
daha fazla kümelendiğini ve 50 mikron boyutlarındaki 
mikrokürelerin tümör içinde ve karaciğer parenkiminde 
eşit oranda kümelendiğini 1989 yılında yayınlamışlardır 
(8). Daha sonraları, tümör-parenkim dağılımında optimal 
mikroküre boyutu karakterize edilmiştir (9).

1980’li yılların sonu ile 1990’lı yılların başında 
yeni geliştirilen cam mikroküreler (TheraSphere, BTG 
International Group, London, UK) ve resin mikroküreler 
(SIR-Spheres, Sirtex Medical Ltd., New South Wales, 
Australia) ile ilgili Faz I çalışmalar yayınlanmıştır (10,11). 

Daha sonraları, doz belirleme çalışmaları (12,13,14) 
ile HCC olgularında cam mikrokürelerin güvenlik ve 
etkinliğinin ortaya konması ve yüksek doz radyasyonun 
selektif olarak düşük toksisite ile tümöre verilebileceğinin 
belirlenmesi sonucu 1999 yılında cam mikroküreler 

tıbbi cihaz (humanitarian device exemption) olarak 
rezeksiyona uygun olmayan HCC tedavisinde Food and 
Drug Administration (FDA) onayı almıştır.

Faz 3 bir klinik çalışma ve diğer çalışmalar (15,16) 
ile kolorektal kanser karaciğer metastazında resin 
mikrokürelerin etkinliğinin ve güvenliğinin, kemoterapi 
ile Y-90 radyoembolizasyon (Y-90 RE) kombinasyonunun 
cevap ve progresyonsuz sağkalımda (PFS) avantajlı 
olduğunun ortaya konması sonucu 2002 yılında 
kolorektal kanser karaciğer metastazında resin 
mikroküreler ile tedavi FDA onayı almıştır.

Güvenlik,EtkinlikveUzunDönemSonuçlar
Y-90 RE’nin HCC tedavisindeki rolü ilk kez portal ven 

trombozu (PVT) olan olgularda ortaya konmuştur. Çünkü 
TAKE PVT varlığında süperselektif yapılmadığı sürece 
göreceli kontrendikedir. PVT olgularda TAKE uygulanırsa 
akut karaciğer yetmezliğine neden olabilir.

Salem ve ark., 2004 yılında yayınladıkları makalede, 
rezeksiyona uygun olmayan 15 PVT HCC olgusunda Y-90 
cam mikroküreler ile yapılan tedavinin güvenli ve etkili 
olduğunu bildirmişlerdir. Olgular, Y-90 RE’yi iyi tolere 
etmiş, sadece 5 olguda grade 1-2 bilirubin toksisitesi 
gelişmiş, hiçbir olguda karaciğer yetmezliği görülmemiş 
ve PVT HCC tedavisinde Y-90 RE’nin güvenli olduğu ilk 
kez doğrulanmıştır (17).

Kulik ve ark. ise 2008 yılında yayınladıkları iki 
merkezli Faz II çalışmada; PVT olan ve olmayan 108 HCC 
olgusunda cam küreler ile Y-90 RE’nin güvenli ve etkili 
bir tedavi olduğunu bildirmişlerdir (8). Radyasyona 
bağlı mide ve akciğer komplikasyonu izlenmemiş, asit 
ve bilirubin yüksekliği ana PVT olgularında daha fazla 
görülmüş, karaciğer yetmezliği, hepatik ensefalopati 
veya tedaviye bağlı ölüm hiçbir olguda görülmemiştir. 
Olguların %42,2’sinde World Health Organization’a göre 
(WHO) ve %70’inde European Association for the Study 
of the Liver’a göre (EASL) parsiyel cevap elde edilmiştir 
(18).

İlk uzun dönem sonuç analizi Salem ve ark. tarafından 
2010 yılında 291 HCC olgusunda cam küreler ile yapılan 
Y-90 RE çalışmasında ortaya konmuştur (19). Objektif 
cevap (komplet cevap + parsiyel cevap) oranı WHO’ya 
göre %42, EASL’ye göre %57, tüm olgularda progresyona 
kadar geçen zaman (TTP) 7,9 ay, ortalama sağkalım (OS) 
Child-Pugh A olgularda 17,2 ay ve Child-Pugh B olgularda 
7,7 ay iken en kısa OS PVT olan Child-Pugh B olgularda 5,6 
ay olarak bildirilmiştir. Bu çalışma, OS ve TTP bulgularını 
Child-Pugh skoruna göre değerlendiren ilk yayındır (19).
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Şekil1. 2018 yılına ait modifiye BCLC evreleme ve tedavi strateji 
kılavuzu. Preserved liver function1: Child-Pugh A ve asit yok

BCLC: Barselona klinik karaciğer kanseri
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Hilgard ve ark. uzun dönem sonuçları 2010 yılında 
108 HCC olgusunda TTP 10 ay ve OS 16,4 ay olarak 
belirtmişlerdir (20).

Mazzaferro ve ark. ise 2013 yılında orta-ileri evre 52 
HCC (BCLC B - BCLC C) olgusunda Y-90 RE tedavisinin 
etkinlik ve uzun dönem sonuçlarını bildiren ilk Faz II 
çalışmayı yayınladı. Ortalama 36 aylık bir takip süresince 
TTP 11 ay (PVT ve PVT olmayan olgularda belirgin fark 
yok), OS 15 ay ve objektif cevap oranı (ORR) %40,4 olarak 
belirtildi (21).

Bu uzun dönem bulgular, 2008 yılında yapılan 
sorafenib çalışması SHARP (22) ile (TTP 5,5 ay ve OS 10,7 
ay) karşılaştırıldı ve kombinasyon tedavisi tartışılır oldu.

Gordon ve ark. 2018 yılında yayınladıkları retrospektif 
çalışmada 3 yılın üstünde sağkalımı olan (super survivor) 
Y-90 RE yapılan BCLC A-D evrelerdeki %40 multifokal 
67 HCC olgusunun özellikleri ve prognostik faktörleri 
incelemişlerdir. Segmenter tedavi alan olguların 
lobar tedavi alanlara oranla daha uzun yaşadığı ve 
görüntülemede cevap izlenmesinin iyi bir prognostik 
faktör olduğu bildirilmiştir (23). 

Özet olarak; son 10 yılın literatürü ışığında rezeksiyona 
uygun olmayan HCC olgularında Y-90 RE’nin güvenli ve 
etkin bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz.

DiğerTedavilerileKarşılaştırma
Son yılarda, Y-90 RE ile TAKE ve diğer lokoregional 

tedavileri karşılaştıran birçok çalışma yayınlandı. 
Lobo ve ark. 2016 yılında yaptıkları 5 yayın ve 553 

olgudan oluşan bir meta-analiz çalışmasında TAKE ile 
Y-90 RE arasında 4 yıla dek sağkalım süresi, komplet-
parsiyel cevap oranları ve komplikasyon profili açısından 
anlamlı bir fark olmadığını belirtmişlerdir (24). 

Bu bulgular 2014 ve 2015 yıllarında yapılan diğer 
meta-analizlerden (25,26) farklı idi. Bu fark muhtemelen 
analizlerin retrospektif olmasından kaynaklanmaktadır. 

2016 yılında sonuçları yayınlanan 45 BCLC A ve B 
olgusunun TAKE ve Y-90 RE arasında randomize edildiği 
PREMIERE diye adlandırılan faz 2 çalışmada Y-90 RE 
grubunda TAKE grubuna oranla daha uzun TTP (26 ay 
vs. 6,8 ay) elde edildiği, OS için anlamlı bir fark olmadığı 
yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Sağkalımda anlamlı bir 
fark olmamasına rağmen daha uzun TTP ve buna bağlı 
lokal kontrolün artması transplantasyon listesinden 
düşüşün azalmasına neden olmaktadır. Bu durum, down-
staging açısından avantaj sağlamakta ve araştırmacılar 
tarafından önemle vurgulanmaktadır (27). 

Bununla birlikte daha önce 2013 yılında yayınlanan 
bir makalede; Y-90 RE’nin TAKE’ye oranla daha az diare 

ve hipoalbuminemiye neden olması ve daha iyi bir yaşam 
kalitesi (QoL) sunmasının transplant bekleyen olgular 
için iyi bir alternatif ve avantajlı bir durum oluşturduğu 
belirtilmektedir (28). 

Daha önceleri 2009 yılında yayınlanan 86 olguluk 
bir çalışmada ise, United Network for Organ Sharing 
T3 HCC’den T2 HCC’ye down-staging açısından TAKE ve 
Y-90 RE karşılaştırıldığında Y-90 RE’nin üstünlüğü ortaya 
konmuştur. Parsiyel cevap oranı (%58) ve down-staging 
(%31) Y-90 RE grubunda daha yüksek olarak bulunmuştur 
(29).

Öte yandan, TAKE ile karşılaştırmanın yanında diğer 
tedavi modaliteler ile de karşılaştırmalar yapılmıştır. 
Transplantasyona köprü için Y-90 RE ile stereotaktik 
vücut radyasyon terapisi (SBRT) ve RFA tedavilerinin 
karşılaştırıldığı 2016 yılında yayınlanan retrospektif bir 
çalışmada Y-90 RE ile en yüksek komplet patolojik nekroz 
oranları (Y-90 RE/TAKE/RFA/SBRT: %75/%41/%60/%28,5) 
elde edildiği bildirilmiştir. Radyolojik cevap oranı da 
yine %33 ile Y-90 RE tedavisinde en yüksek oranda 
bulunmuştur. Grade 3 ve 4 toksisite oranları en yüksek 
TAKE ve RFA olgularında rapor edilmiştir (30). 

Y-90 RE ile sorafenib kombinasyonu birçok klinik 
çalışmada araştırılmıştır. Kulik ve ark. 2014 yılında 
yayınladıkları güvenlik ve yan etki değerlendirme amaçlı 
randomize faz 1 çalışmada; Y-90 RE + sorafenib ile Y-90 
RE karşılaştırması transplantasyon bekleyen 20 olguda 
yapılmıştır (18). Y-90 RE + sorafenib grubundaki tüm 
olgularda gastrointestinal ve dermatolojik yan etkiler (AE) 
nedeniyle sorafenib dozunun azaltılmasına gidilmiştir ve 
3 olguda sorafenib kullanımı sonlandırılmıştır. Y-90 RE + 
sorafenib grubundaki 4 olguda peri-transplant (<30 gün) 
biliyer komplikasyon ve 3 olguda akut hücresel rejeksiyon 
gözlenmiştir. Bu gözlemler, transplantasyon adayı olan 
olgularda Y-90 RE + sorafenib kombinasyonu düşünürken 
çok dikkatli olmak gerektiğini ortaya koymuştur. Üç yıllık 
OS her iki grupta istatistiki olarak farklı bulunmamıştır 
(%72 vs %70) (31). 

İleri evre HCC olgularında Y-90 RE etkinliği ile 
sorafenibin etkinliği 2017 yılında yayınlanan Faz III 
randomize SARAH adlı bir çalışmada belirtilmiştir. Daha 
önce iki kere TAKE yapılmış ve başarılı olunamamış lokal 
ileri  (BCLC C) 459 olgu sorafenib grubu ve Y-90 RE grubu 
olarak randomize edilmiş ve primer endpoint olarak OS 
ve sekonder endpoint olarak PFS, TTP, ORR, AE ve QoL 
belirlenmiştir. Sonuç olarak; OS her iki grupta farklı 
bulunmamış (9,9 vs. 8,0 ay), PFS her iki grupta benzer, 
ORR Y-90 RE grubunda belirgin olarak daha yüksek, AE 
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(halsizlik, hematolojik, diare, karın ağrısı, dermatolojik) 
sorafenib grubunda daha yüksek olarak bulunmuştur 
(32).

Daha güncel olarak 2018 yılında yayınlanan Faz 
III randomize SIR ve NIB adlı bir çalışmada vasküler 
invazyon (+/-) lokal ileri 360 HCC olgusunda Y-90 RE 
etkinliği ile sorafenibin etkinliği karşılaştırılmıştır. Primer 
endpoint olarak OS ve sekonder endpoint olarak PFS, 
ORR, toksisite ve QoL belirlenmiştir. Sonuç olarak; OS 
her iki grupta farklı bulunmamış (8,8 vs 10,0 ay), PFS her 
iki grupta benzer, ORR Y-90 RE grubunda belirgin olarak 
daha yüksek, toksisite ve AE sorafenib grubunda iki kat 
daha yüksek olarak bulunmuştur (33). 

Yukarıda bahsedilen bu iki faz 3 çalışmaya göre 
ileri evre HCC olgularında OS açısından Y-90 RE’nin 
sorafenibe üstünlüğü kanıtlanamamış, ancak ORR, 
AE ve QoL yönünden Y-90 RE’nin üstün olduğu ortaya 
konmuştur. Ancak, bu çalışmalarda enjekte edilen Y-90 
radyasyon dozu hesaplanmış olup gerçek tümör dozu 
hakkında hesaplamalar yapılmamıştır ki asıl tedavi 
cevabını belirleyen tümöral dozdur (34). Y-90 dozu 
üzerine odaklanmak ve daha iyi bir dozimetrik çalışma 
ile daha iyi sonuçlar alınması muhtemeldir.

Henüz kesin sonuçları çıkmamış olan SORAMIC 
adlı randomize kontrollü faz 2 çalışmada 529 lokal ileri 
evre TAKE’ye uygun olmayan HCC olgusunda Y-90 RE + 
sorafenib ile sorafenib karşılaştırması yapılmaktadır. İlk 
öncül sonuçlara göre; OS farklı bulunmamış, muhtemel 
OS yararı görece genç (<65 yaş), non-alkolik siroz veya 
sirotik olmayan subgrup olgularda elde edilmektedir (35).

 Radyasyon Segmentektomi ve Radyasyon
Lobektomi

Cerrahi rezeksiyon ve ablasyon küratif tedavileri 
oluşturmak ile birlikte uygun olmayan olgularda lobar 
dozu segmenter olarak vermek Y-90 RE’de küratif endeksi 
yükselten bir yöntem halini almaktadır. Bu yönteme 
“radyasyon segmentektomi” denilmektedir. Tümöral 
doz hesaplanmakta ve çevre non-tümöral parenkim 
korunmaya çalışılmaktadır (Şekil 2).

İlk çalışma Riaz ve ark. tarafından 2011 yılında 
yayınlanmıştır, ≤2 segmente selektif olarak ortalama 
uniform 512 Gray (Gy) ve non-uniform 210 Gy doz 
uygulanmıştır (36). Cevap oranı WHO’ya göre %59, 
EASL’ye göre %81 gibi yüksek olup toksisite oldukça 
düşüktür ve hiçbir olguda radyasyona bağlı karaciğer 
yetmezliği (RILD) görülmemiştir (36).

Tedavi görmemiş ≤5 cm soliter HCC 102 olgu ile 

yapılan çok merkezli bir radyasyon segmentektomi 
çalışması 2014 yılında yayınlanmıştır. Komplet cevap, 
parsiyel cevap ve stabil cevap oranları sırasıyla %47, 
%39 ve %12 olarak solid tümörlerde bağışıklık modifiye 
yanıt değerlendirme kriterleri (mRECIST) kriterlerine 
göre gerçekleşmiştir. Ortalama TTP’ye 33,1 ay olup 1/3 
olgu tranplantasyon olabilmiş ve bu olgularda patolojik 
nekroz oranları %90-%100 arasında bildirilmiştir (37). 

Daha güncel 2018 yılında yayınlanan bir çalışmada 
≤5 cm soliter HCC radyasyon segmentektomi (RS) uzun 
dönem sonuçları; TTP 2,4 yıl, OS 6,7 yıl ve 5 yıllık OS 
oranı %75 olarak gelmiştir. Bu sonuçlar rezeksiyon, 
RFA ve transplantasyon gibi küratif yöntemler ile 
karşılaştırılabilir sonuçlardır (38).

Segmenter TAKE (sTAKE) ile Y-90 RS karşılaştırması 
yapan 2017 yılında yayınlanmış retrospektif bir 
çalışmada; 108 olguda ORR sTAKE için %58 ve Y-90 RS 
için %84, ortalama PFS sTAKE için 271 gün ve Y-90 RS 
için 564 gün ve lokal tümör kontrolü sTAKE için %70 
ve Y-90 RS  için %92 olarak bildirilmiş ve Y-90 RS’nin 
belirgin üstünlüğü vurgulanmıştır. Ancak, OS farklı 

Şekil3.Kontrastlı bilgisayarlı tomografi incelemesinde sağ lobda 
heterojen kontrast tutan infiltratif hepatosellüler karsinom (HCC) 
ve sağ portal vende tümöral trombüs (A), radyasyon lobektomi 
sonrası HCC boyutlarında belirgin gerileme, sağ lobda atrofi, sol 
lobda hipertrofi ve portal ven tümör trombüsünde nekroz (B)

Şekil 2. Kontrastlı manyetik rezonans incelemesinde sağ lob 
segment 5 hepatosellüler karsinom (HCC) (A), radyasyon 
segmentektomi sonrası HCC boyutlarında belirgin gerileme ve 
nekroz ile birlikte segment 5 volüm azalması (B)
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bulunmamıştır (39). Bu sonuçlar, <3 cm HCC olgularında 
sTAKE ile Y-90 RS karşılaştırması yapan 2018 yılında 
yayınlanan daha yeni bir çalışma ile de verifiye edilmiştir 
(40). OS farkı yaratmasa da Y-90 RS, cevap oranı ve ikincil 
tedavi zamanına dek olan sürenin uzunluğu ile avantaj 
yaratmaktadır.

Lobar RE ile ipsilateral atrofi ve kontralateral hipertrofi 
amaçlı uygulanan yönteme “radyasyon lobektomi” (RL) 
denilmektedir (Şekil 3). Küratif cerrahi rezeksiyon adayı 
olabilecek ancak geriye kalacak karaciğer volümü (small 
future liver remnant; FLR) yeterli olmayacak olgularda 
uygulanması düşünülerek tarif edilmiştir. Burada amaç; 
benzer volümetrik değişiklikler için standart tedavi 
yöntemi olan portal ven embolizasyonunda (PVE) (41) 
olduğu gibi cerrahi rezeksiyona köprüleme yapmaktır. 
Ancak, PVE uygulamasında hedef yalnızca ipsilateral 
parenkimal atrofi ile kontralateral hipertrofi iken Y-90 RL 
ise hedef ipsilateral parenkimal atrofi ile kontralateral 
hipertrofi yanında ipsilateral tümörün kontrolü-
tedavisi ve olası sağlıklı kontralateral lob metastazın 
engellenmesidir.

Y-90 RL ilk kez 2009 yılında yayınlanan bir makalede 
20 olguluk bir seride tariflenmiştir. Olgularda sadece sağ 
lobda lokalize HCC lezyonlarına yapılan Y-90 RL sonrası 
%52 sağ lob atrofisi ve tümör nekrozu ile sol lobda 
%40 volüm artışı saptanmıştır. Uygulanan Y-90 dozları 
alışılagelmiş lobar dozlardan (80-150 Gy) farklı değildir. 
Buradaki hipotez radyasyona maruz kalan fibrozis 
gelişen ve atrofiye giden ipsilateral lobdan portal kanın 
kontralateral loba yönelmesi ile aynı zamanda ipsilateral 
lobda tümör kontrolünün sağlanmasıdır (42). Bu 
olgulardan çoğu transplant veya rezeksiyona gitmiştir ve 
5 yıllık OS %46 olarak; direkt küratif tedavi uygulanabilen 
olgularda elde edilen 5 yıllık OS (43) ile karşılaştırılabilir 
bir seviyededir.

Diğer bir Y-90 RL çalışması 67 olguluk bir HCC 
serisinde zaman-hipertrofi analizinden bahsetmektedir. 
Ortalama FLR hipertrofi 9 ayda %45 olup PVE yöntemine 
göre daha yavaş geliştiği belirtilmiştir, ancak eşzamanlı 
tümör kontrolünün önemli bir avantaj olduğu 
vurgulanmaktadır. Üç aylık bir sürede ortalama tümör 
volümü belirgin olarak 134 cc’den 99 cc’ye, 9 ayda 
ise bu değer 56 cc’ye gerilemiştir. Bilindiği üzere PVT 
olgularında PVE kontrendikedir, bu analizde PVT olan 
olgularda yapılan Y-90 RL ile daha fazla kontralateral 
hipertrofi elde edilmiştir (Şekil 3) (44). Sol lobda 
progresyon %19 olguda gerçekleşmiş olup bu oran erken 
evre HCC RFA tedavisinde bir yıllık lokal rekürrens oranı 
(45) ile karşılaştırılabilir düzeydedir.

Özet olarak, FLR hipertrofisi ile birlikte lokal tümör 
kontrolü sağlaması rezeksiyona köprülemede Y-90 RL, 
PVE’ye potansiyel bir alternatiftir diyebiliriz.

SonuçveYorum
İlk kez 1965 yılında uygulanan Y-90 tedavisi, cam 

mikrokürelerin 1999 yılında HCC tedavisinde ve resin 
mikrokürelerin kolon karsinomu karaciğer metastazı 
tedavisinde kullanımı için FDA onayı almasıyla sıkça 
uygulanmaya başlamıştır. Anjiyografik teknik ve 
dozimetride gelişmelere paralel olarak son yıllarda 
Y-90 TARE BCLC kılavuzunda yer almasa da BCLC 
kılavuzunun her evresinde alternatif bir tedavi yöntemi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok çalışma Y-90 TARE 
tedavisinin semptomatik-palyatif kullanımından tam 
tümör nekrozu ile küratif kullanımına dek olan bir 
skalada etkinliğini ve güvenilirliğini vurgulamaktadır.

Y-90 RE’nin HCC tedavisindeki rolü ilk kez PVT olan 
olgularda ortaya konmuştur ve PVT HCC olgularında 
görece kontrendike olan TAKE tedavisine yeni bir 
alternatif sunulmuş ve PVT HCC olgularında etkin ve 
güvenli bir yöntem olduğu bildirilmiştir.

Uzun dönem sonuçların yayınlanması ve bu 
sonuçların tatminkar cevap oranlarını ve TTP sürelerini 
ortaya koyması etkin bir yöntem olduğunu kanıtlamıştır.

Son yılarda, Y-90 RE ile TAKE ve diğer lokoregional 
tedavileri karşılaştıran birçok çalışma yayınlandı. Bu 
yayınlarda Y-90 RE’nin TAKE’ye OS açısından üstünlüğü 
kanıtlanamasa da yan etkiler, QoL, cevap oranı, TTP ve 
down-staging açısından daha iyi sonuçlar elde edildiği 
vurgulanmıştır.

İleri evre HCC olgularında sorafenib ile Y-90 RE 
karşılaştırmasında; OS her iki grupta farklı bulunmamış, 
PFS her iki grupta benzer, ORR ve QoL Y-90 RE grubunda 
belirgin olarak daha yüksek, yan etkiler ise sorafenib 
grubunda daha yüksek olarak bulunmuştur. Ancak, bu 
çalışmalarda enjekte edilen Y-90 dozu hesaplanmış 
olup asıl tedavi cevabını belirleyen gerçek tümöral doz 
hakkında hesaplamalar yapılmamıştır. Y-90 dozu üzerine, 
özellikle gerçek tümöral doz üzerine odaklanmak ve daha 
iyi bir dozimetrik çalışma ile daha iyi sonuçlar alınması 
muhtemeldir.

Rezeksiyon ve RFA için uygun olmayan soliter veya 
≤2 segment lokalizasyonlu HCC olgularında lobar dozu 
segmenter olarak uygulamak mantığı ile oluşturulan RS 
ile yüksek tümöral nekroz oranlarına ulaşmak mümkün 
olmuştur. Y-90 RS küratif endeksi yükselten bir yöntem 
olmaktadır ve özellikle down-staging için etkinliği bilinir 
olmaya başlamıştır. Tümöral doz hesaplanmakta ve çevre 
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non-tümöral parenkim korunmaya çalışılmaktadır. Uzun 
dönem sonuçları rezeksiyon, RFA ve transplantasyon gibi 
küratif yöntemler ile karşılaştırılabilir sonuçlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Sağ lobda HCC olan olgularda RL ile ipsilateral atrofi 
ve kontrlateral hipertrofi elde ederek rezeksiyona 
köprüleme yöntemi de son yıllarda uygulanır olmuştur. 
Standart olarak uygulanagelen PVE tedavisinden en 
büyük farkı ve avantajı aynı zamanda tümör kontrolünü 
de sağlamasıdır.

Sonuç olarak; Y-90 RE down-staging, köprüleme, 
küratif ve palyatif uygulamalar ile HCC tedavisinde çok 
yönlü bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru 
olgu seçimi, iyi anjiyografik teknik ve doz hesaplamasına 
odaklanmak ile gelecek yıllarda daha efektif olması 
beklenilen bir tedavi olmak yolundadır. Daha fazla kanıt 
için daha fazla prospektif randomize ve iyi dizayn edilmiş 
çalışmalara da ihtiyaç olduğu bir gerçektir.
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