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Giriş
Nöroendokrin tümörler (NET), ender görülen ve 

oldukça komplike klinik tablolar oluşturabilen heterojen 
bir grup tümördür. Gastrointestinal ve bronkopulmoner 
trakttan gelişebilmekle birlikte yaklaşık %70’i 
gastroenteropankreatik (GEP) sistemden köken alır (1). 
İnsidansları 100.000 kişide 5,25 olarak bildirilmiştir (2). 

NET’lerin, nöroamin ve peptidleri sentezleme, 
depolama ve sekrete edebilme özellikleri bulunur (3). 
Karsinoid sendrom denilen ve flushing, diyare, sağ kalp 
yetmezliği gibi bulgular içeren tablolara yol açabilen 
fonksiyone NET’ler olabileceği gibi, nonfonksiyone 
NET’ler de bulunabilir. Fonksiyone NET’lerin yol açtığı 

klinik tablo 25 yıldan daha uzun süredir somatostatin 
analoglarıyla (SSA) tedavi edilmektedir (4). Ancak 
hastalık progresyonunda hasta yönetimi daha karmaşık 
bir hal almakta ve alternatif tedavilerin seçiminin hem 
sağkalım hem de hayat kalitesi üzerinde önemli etkisi 
olmaktadır.

NET’ler her ne kadar yavaş büyüyen tümörler 
olsalar da başlangıç veya hastalık sürecinde metastaz 
saptanmasından sonra sağkalım yaklaşık olarak 3 yıl 
olarak bildirilmiştir (5). Karaciğer, metastatik hastalığın 
en sık görüldüğü organdır (6). NET’lerin karaciğer 
metastazlarında uygulanması gereken optimal tedavi 
belirli değildir. Günümüzde cerrahi rezeksiyon, 
radyofrekans ablasyon (RFA), kemoembolizasyon ve 

Presence of liver metastases in a neuroendocrine tumor (NET) 
patient determines survival. Although surgical resection is 
accepted as a curative treatment modality, the multifocal 
and disseminated nature of hepatic metastases in NET 
patients does not allow this modality to be used often. There 
is no consensus for the convenient choice of treatment for 
inoperable hepatic metastases in NET patients. In this review, 
usage of radioembolization in NET patients with hepatic 
metastases is discussed along with other local and systemic 
therapy modalities. 
Keywords: Neuroendocrine tumor, hepatic metastases, 
bland embolization, chemoembolization, radioembolization, 
peptide receptor radionuclide therapy

Metastatik hale geçtikten sonra oldukça agresif bir form 
kazanan nöroendokrin tümör (NET) tanılı hastalarda karaciğer 
metastazları sağkalımı belirlemektedir. Ancak genelde 
multifokal ve diffüz şekilde yayılım göstermeleri nedeniyle 
hepatik rezeksiyon pek çok hastada mümkün olmamaktadır. 
Bu aşamadan sonra seçilmesi gereken tedavi modalitesi 
hakkında halen kılavuzlarda görüş birliği bulunmamaktadır. 
Bu derlemede, radyoembolizasyonun karaciğer metastazlı 
NET tanılı hastalardaki kullanımı, var olan diğer lokal ve 
sistemik tedavi modaliteleri ile birlikte ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin tümör, karaciğer metastazı, 
bland embolizasyon, kemoembolizasyon, radyoembolizasyon, 
peptid reseptör radyonüklid tedavi
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radyoembolizasyon uygulanabilecek lokal tedaviler iken, 
sistemik tedavi seçenekleri arasında SSA, interferon-α 
(IFN-α), sitotoksik kemoterapötikler, rapamisinin memeli 
hedefi (mTOR) inhibitörü ajanlar ve antianjiyojenik ilaçlar 
sayılabilir. Yüz sekiz tane, primer kitlenin rezeksiyonu 
sonrasında karaciğer metastazı gelişmiş olan GEP-NET 
hastasından oluşan bir çalışmada hepatik tümör sayısı, 
Ki-67 değerinin yüksekliği ve tedavi şeklinin sağkalım 
üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (7). Çalışmada 
karaciğer metastazları için hastaların 48 tanesine lokal 
tedaviler (kemoembolizasyon, RFA, metastazektomi), 15 
tanesine sistemik tedaviler (IFN-α, SSA ve kemoterapi) 
ve 45 tanesine kombine tedavi (hem lokal hem sistemik 
tedavi) uygulanmış olup, medyan sağkalım lokal tedavi 
alan grupta 60 ay iken, sistemik tedavi grubunda 13 ay, 
kombine tedavi grubunda ise 27 ay olarak bildirilmiştir. 
Yazarlar tedavi sürecine lokal tedavilerin eklenmesinin 
sağkalım üzerine olumlu etki yaptığını ifade etmişlerdir.

Lokal tedavi seçenekleri arasında cerrahi rezeksiyon, 
karaciğere sınırlı metastatik hastalıkta en iyi sağkalıma 
yol açan tedavi modalitesi olarak kabul edilmektedir 
(8,9,10). Ancak genelde tümör sayısının fazlalığı 
nedeniyle her hastada cerrahi tedavi seçeneğini 
kullanmak mümkün olmamaktadır. Pankreatik NET 
grubunda karaciğer metastazlarının tedavisi ile ilgili 
13 çalışmayı içeren bir meta-analizde, karaciğer 
metastazları cerrahi olarak rezeke edilen hasta 
grubunda sağkalım 84 ay olarak bildirilmişken, karaciğer 
metastazları diğer yöntemlerle tedavi edilmiş grupta bu 
süre 17 ay olarak ifade edilmiştir (11). Yazarlar hepatik 
rezeksiyonun semptom cevabını da daha iyi sağladığını 
vurgulamışlardır. Scott ve ark. hepatik rezeksiyonla %70 
ve üzerinde yapılan sitoredüksiyonun anlamlı sağkalım 
avantajı (134 vs. 38 ay) sağladığını bildirmişlerdir (12). 
Touzios ve ark. ise karaciğerdeki tümör oranının %50’nin 
üzerinde olduğu durumda rezeksiyonun sağkalım 
avantajı sağlamadığını vurgulamışlardır (13). Hepatik 
rezeksiyon nadiren küratif bir tedavi yaklaşımı olup, R0 
rezeksiyona rağmen hastaların %90’dan fazlasında nüks 
hastalık gelişmektedir (14,15). Ayrıca genelde metastatik 
lezyonların karaciğer içinde multifokal veya diffüz 
yayılım göstermeleri nedeniyle hastaların ancak %5-15’i 
rezeksiyon için uygundur (16).

RFA genelde sınırlı metastatik hastalıkta, tümör 
odakları 5 cm’den küçükse, cerrahiden kaçınmak veya 
desteklemek amacıyla yapılır (17). Bland embolizasyon 
veya kemoembolizasyon multifokal ve diffüz 
metastatik hastalık varlığında kullanılabilecek lokal 
tedavi yöntemleridir. Son birkaç dekattır kullanılmakta 
olan radyoembolizasyon da benzer endikasyonlarla 

karaciğer metastazlı NET hastalarında uygulanmaktadır. 
Radyoembolizasyon sonrasında, bland embolizasyon ve 
kemoembolizasyon işlemleri sonucunda görülen hepatik 
iskemi gelişmemesi nedeniyle özellikle akut ve subakut 
toksisiteler açısından diğer iki metottan daha üstün 
olarak değerlendirilmektedir (18). 

Elf ve ark.’nın karaciğer metastazlı ince barsak 
kökenli 11 NET hastasını içeren ve bland embolizasyon 
ile radyoembolizasyonun tedavi etkinliğini 
karşılaştırdıkları prospektif, randomize çalışmalarında 
tedavinin 3. ayında yapılan kontrollerde polivinil 
alkol partikülleriyle yaptıkları bland embolizasyonun 
Solid Tümörlerde Değerlendirme Kriterleri’ne 
(RECIST) göre yapılan değerlendirmede reçine küreler 
ile yapılan radyoembolizasyona göre daha etkin 
tedavi kontrolü sağladığını göstermekle birlikte, 6. 
ay kontrolünde iki tedaviye verilen yanıt arasında 
anlamlı fark saptamadıklarını bildirmişlerdir (18). Bu 
durumu radyotoksik etkinin, iskemik etkiden daha geç 
görülmesi ile açıklamışlardır. Radyoembolizasyon ile 
tetiklenen immün aktivasyonun tedavi yanıtında etkili 
olduğunu gösteren başka tümör gruplarında yapılmış 
çalışmalar bulunmaktadır (19). Chew ve ark., 41 tane 
hepatosellüler karsinom tanılı ve radyoembolizasyon 
ile tedavi edilmiş hastada Y-90 mikroküreler ile yapılan 
radyoembolizasyonun lokal immün yanıta neden 
olduğunu ve bu yanıtın pek çok immün kaskadı (T, 
öldürücü hücreler ve doğal öldürücü hücreler aktivasyonu, 
antijen sunumu ve immün hücre motilitesi) aktive 
ederek erken ve geç dönemde görülebilecek sistemik 
yanıtlara da yol açabileceğini vurgulamışlardır (19). Bu 
durum Elf ve ark.’nın bulgularıyla uyumlu görünmekte 
olup, radyoembolizasyonun immünoterapötik 
ajanlarla birlikte kullanıldığında yüz güldürücü 
sonuçlar doğurabileceğini de düşündürmektedir 
(18). Radyoterapinin, immünoterapinin etkinliğini 
abskopal etki üzerinden kuvvetlendirebildiği ve bunun 
radyoembolizasyon için de geçerli olabileceğini gösteren 
literatürde bir kaç adet olgu sunumu bulunmaktadır 
(20,21). Radyoembolizasyonun bu yöndeki kullanım 
alanını kesinleştirmeye yönelik geniş hasta sayılı 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bland embolizasyon, embolizan maddenin 
yanında kemoterapötik ajanların da kullanıldığı 
kemoembolizasyon ile karşılaştırıldığında, 2 yöntem 
arasında tedavi yanıtı ve sağkalım açısından anlamlı 
farklılık tespit edilememiştir (9,22,23). Yapılan 
çalışmalarda NET grubundaki karaciğer metastazlarında 
bland/kemoembolizasyon ile sağlanan hastalık 
kontrol oranı %11,1-100 (medyan: %50) ve sağkalım 
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9,3-80 ay (medyan: 36 ay) olarak bildirilmiştir 
(24,25,26). On bir tane bland/kemoembolizasyon 
ve 7 adet radyoembolizasyon yapılmış hastanın 
incelendiği sistematik derlemelerinde Jia ve ark., NET 
hastalarının karaciğer metastazlarında uygulanan 
radyoembolizasyonun 3. ayında bakılan hastalık 
kontrol etkinliğini ortalama %86 (%62,5-100) olarak 
belirlemiş, medyan sağkalımı ise 28 ay (14-70 ay) 
olarak bildirmişlerdir (27). Hasta grupları arasındaki 
fark göz önüne alındığında direkt karşılaştırma 
mümkün olmasa bile özellikle radyoembolizasyonun 
hastalık kontrolündeki etkinliği oldukça yüz güldürücü 
düzeydedir. Medyan sağkalım açısından bland/
kemoembolizasyon grubundan daha başarısız gibi 
görünmekle birlikte, 11 makaledeki toplam 388 hastanın 
77 tanesinde (%19,8) radyoembolizasyondan önce bland 
embolizasyon veya kemoembolizasyon yapılmış olduğu 
göz önüne alındığında, radyoembolizasyon ile sağlanan 
daha düşük sağkalımın bu agresif gidişli hastalar 
nedeniyle olduğu söylenebilir. 

On bir tane bland/kemoembolizasyon ve 7 adet 
radyoembolizasyon yapılmış hastaların değerlendirildiği 
başka bir derlemede, semptomatik yanıt, 
görüntüleme bazlı tedavi yanıtı ve sağkalım açısından 
radyoembolizasyon ile bland/kemoembolizasyon arasında 
anlamlı bir fark bulunmamış olmakla birlikte özellikle 
medikal destek tedavi gerektiren yan etkiler bland/
kemoembolizasyon grubunda çok daha yüksek oranda 
saptanmıştır (28). Radyoembolizasyon sonrasında sık 
görülen yan etkiler post-radyoembolizasyon sendromu 
olarak da adlandırılan karın ağrısı, bulantı/kusma ve 
yorgunluk olup, sıklığı %44,4 olarak bildirilmiştir (27). 
Genelde hastaneye yatış gerektirmeyen basit destek 
tedaviler ile bu semptomlar giderilebilmektedir. 
Radyoembolizasyon sonrası görülebilecek en ciddi 
komplikasyon hedef olmayan organlardaki radyasyon 
hasarı olup, radyoembolizasyon öncesi dönemde 
yapılan hepatik arter perfüzyon çalışmasındaki titiz 
değerlendirme sayesinde yapılacak doğru hasta 
seçimi ve profilaktik olarak aberran damarların 
embolizasyonu gibi önlemlerin alınması ile büyük 
oranda önlenebilmektedir. Benzer tedavi etkinliği için 
tekrarlayan bland/kemoembolizasyon işlemi yapmak 
gerekirken, radyoembolizasyonun genelde tek sefer 
ile benzer sonuçlar sağlayabildiği de embolizasyon 
tedavileri arasında seçim yaparken akılda tutulması 
gereken bir durumdur (25). 

Rhee ve ark., karaciğer metastazlı NET tanılı 20 
hastaya Y-90 reçine mikroküre ve 22 hastaya Y-90 
cam mikroküre uygulamış ve tedavi yanıtını RECIST 

kriterleriyle değerlendirdiklerinde %50 ve %54 gibi 
birbirine çok yakın oranlar bulmuşlardır (29). Medyan 
sağkalımlar da reçine ve cam mikroküreler için sırasıyla 
28 ay ve 22 ay olarak bildirilmiştir. Mevcut sonuçlar kesin 
yargıya varmak için çok yetersiz olsa da iki mikroküre 
yönteminin NET hasta grubunda anlamlı bir tedavi 
farklılığına yol açmadığını düşündürmektedir. 

Karaciğer metastazlı NET grubunda embolizasyon 
tedavisinin seçimi konusunda henüz bir fikir birliği 
sağlanamamıştır. Bu konuda devam eden prospektif 
randomize çalışmalar (Randomized Embolization 
Trial in Neuroendocrine Tumors, ClinicalTrials.gov 
NCT02724540) sonuçlandığında daha kesin ifadeler 
kullanmak mümkün olacaktır (30). Kılavuzlarda 
NET sebebiyle takip edilen hastalarda SSA tedavisi 
ile karsinoid semptomların suboptimal kontrolü 
sağlandığında karaciğere yönelik embolizan tedaviler 
ek tedavi olarak önerildiği gibi, everolimus ya da 
peptid reseptör radyonüklid tedavi (PRRT) gibi sistemik 
tedaviler de kombinasyon olarak önerilmektedir (31). 
Bir mTOR inhibitörü olan everolimusun metastatik NET 
hastaları için gelecek vaat eden bir anti-tümör ajanı 
olduğu farklı randomize faz 3 çalışmalarda (RADIANT 2-4) 
kanıtlanmıştır (32,33,34). SSA’larıyla kombinasyonunun 
yanında bu 2 ilaç grubunun radyoembolizasyon ile 
kombinasyonunun da güvenle kullanılabileceğini 
gösteren bir faz 1 çalışmada progresyonsuz sağkalım 
18,6 ay iken, total sağkalım 46,3 ay olarak bildirilmiştir 
(35). 

PRRT, tümörde eksprese edilen somatostatin 
reseptörleri yoluyla hedefe uygulanan sistemik bir 
radyonüklid tedavi yöntemidir. Bir randomize, faz 3 
çalışma olan NETTER-1’de midgut NET hastalarında 
güvenliği ve etkinliği kanıtlanmıştır (36). PRRT’nin 
kemoterapi veya hedefe yönelik ajanlarla yapılan 
kombinasyon tedavilerine ilişkin sonuçlar da literatürde 
yer almaya başlamıştır. Yordanova ve ark., PRRT veya 
kemoterapi alırken progrese olmuş 15 adet grade 2/3 
NET hastasında PRRT ve temozolomid (n=3) ile PRRT, 
temozolomid ve kapesitabin (n=12) kombinasyonunun 
etkinliğini değerlendirdikleri çalışmalarında medyan 
progresyonsuz sağkalımı 7,1 ay, medyan total sağkalımı 
ise 25,3 ay olarak belirtmiş olup, hasta grubunun büyük 
çoğunluğunda ciddi bir yan etki olmadığı da bildirilmiştir 
(37). PRRT’nin everolimus ile kombinasyonunun 
incelendiği bir faz 1 çalışma olan NETTLE’da da düşük 
gradlı NET hastalarının tedavisinde ümit vaat eden bir 
protokol olduğu bildirilmiştir (38).

Radyoembolizasyon ve PRRT kombinasyonu da 
tedaviye dirençli, karaciğer metastazlı NET tanılı hasta 
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grubunda başvurulabilecek alternatif bir yöntemdir. 
Hamiditabar ve ark., en az 1 kür Lu-177 DOTATATE ile 
yapılan PRRT uygulanmış 143 hastayı incelediklerinde 
bunlardan 51 tanesine daha önce hepatik embolizasyon 
(30 hastada bland/kemoembolizasyon, 10 hastada 
radyoembolizasyon, 11 hastada hem bland/
kemoembolizasyon, hem radyoembolizasyon) yapıldığını 
ve hastalarda embolizasyon sayısı veya embolizasyon ile 
PRRT’nin ilk kürü arasında geçen süre ne olursa olsun, bu 
hasta grubunda klinik veya istatististiksel anlamlılığı olan 
herhangi bir toksisite saptanmadığını vurgulamışlardır 
(39). Bu çalışmada bland/kemoembolizasyon ve PRRT 
arasında geçen ortalama süre 32,4 (4,2-134,8) ay, 
radyoembolizasyon ve PRRT arasında geçen ortalama 
süre ise 30,5 (4,8-93,6) ay olarak bildirilmiş olup, yazarlar 
hepatik embolizasyon sonrası PRRT’ye başlamadan önce 
4-6 ay beklenmesinin uygun olacağını vurgulamışlardır. 
Tedavi etkinlikleri incelendiğinde daha önce hepatik 
embolizasyon yapılmış ve yapılmamış grupta tedaviler 
sonrası saptanan stabil hastalık, parsiyel yanıt ve 
progrese hastalık oranları sırasıyla %59,5 ve %43,5, 
%17 ve %17, %23,4 ve %38,8’dir. Genel olarak hepatik 
embolizasyon almış grupta PRRT’den fayda görme oranı 
%76,5 olarak saptanmışken, bu oran embolizasyon 
yapılmamış grupta %61,1 olarak bildirilmiştir. Literatürde 
PRRT’den sonra progrese olmuş karaciğer metastazlarına 
yönelik yapılmış radyoembolizasyon tedavileri ile de ilgili 
çalışmalar bulunmaktadır. Ezziddin ve ark., 23 hastada 
PRRT sonrasında kurtarma tedavisi olarak uygulanan 
radyoembolizasyon sebebiyle hastaların hiçbirinde 
ciddi toksisite gelişmediğini belirtmiş ve medyan 
sağkalımı radyoembolizasyon işleminden itibaren 29 
ay, PRRT’nin ilk küründen itibaren ise 54 ay olarak 
bildirmişlerdir (40). Yirmi hastalık, yaklaşık yarısında 
önce radyoembolizasyon ardından PRRT yapılmış, kalan 
yarısında ise önce PRRT, ardından radyoembolizasyon 
uygulanmış hastaların incelendiği bir başka çalışmada 
da grad 3 veya 4 nefrotoksisite, hepatotoksisite ve 
hematotoksisite olmadığı bildirilmiştir (41). Barbier ve 
ark., da karaciğer metastazları takipte progrese olmuş 
40 NET tanılı hastaya yapılan 54 radyoembolizasyon 
tedavisini içeren çalışmalarında 18 hastanın (%45) 
daha önce PRRT almış olduğunu vurgulamış ve bu 
grupta hepatik fonksiyonlarda herhangi bir bozulmanın 
görülmediğini bildirmişlerdir (42). PRRT sonrası hepatik 
progresyon görülen hastalarda radyoembolizasyonun 
güvenle uygulanabileceğini bildirmekle birlikte karaciğer 
fonksiyon testlerinde bozukluk olan veya hepatik 

tümör yükü çok olan hastalarda radyoembolizasyonda 
uygulanacak dozlarda azalmaya gidilmesinin gerekli 
olabileceğini de vurgulamışlardır. 

Altmış dokuz GEP-NET hastasını içeren ve bu gruptan 
12 tanesine daha önce kemoembolizasyon yapılmış 
olan hastalardan oluşmuş bir çalışmada PRRT sonrası 
progresyonsuz sağkalım analizi yapılmış ve PRRT 
öncesi yapılmış kemoembolizasyonun erken hastalık 
progresyonu için bağımsız bir risk faktörü olduğu 
tespit edilmiştir (43). Kemoembolizasyon yapılmış 
ve yapılmamış gruptaki progresyonsuz sağkalımlar 
ise 13 ay ve 31 ay (p=0,002) olarak bildirilmiştir. 
Daha önce kemoembolizasyon yapılmış 12 hastadan 
9’unda (%75) PRRT’den sonraki 6 ay içinde, daha önce 
kemoembolizasyon yapılmış bölgelerde progresyon 
olduğu tespit edildiği ifade edilmiştir. Bu sebeple 
çalışmanın sonucunda PRRT öncesi karaciğerdeki tümör 
yükünü azaltmaya yönelik olarak kemoembolizasyon 
yapılması önerilmemiştir. Bu durum, bland/
kemoembolizasyonun prensibinde var olan total hepatik 
arter oklüzyonu ve bunu takiben tümör hücrelerinde 
hipoksi yaratılması ile ilişkilendirilebilir (39). Çünkü 
kanser hücreleri hipoksik ortamda uygulanan radyoterapi 
veya kemoterapiye rezistans gösterebilmektedirler (44). 
Bu açıdan radyoembolizasyon işlemi esnasında hepatik 
arterde total oklüzyona sebep olunmaması hem böyle 
bir hipoksik ortamın oluşmasına sebep olmamakta, 
hem de hepatik arter kanalının açık olması sebebiyle 
ilerleyen dönemlerde yapılabilecek yeni tedavilere 
de engel olmamaktadır. Ancak bu hasta grubunda 
seçilmesi gereken embolizasyon yöntemi ile ilişkili 
olarak kılavuzlarda hala net bilgiler yer almamakta olup, 
randomize prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Metastatik NET hastalarında kullanılabilecek diğer 
tedaviler arasında antianjiyojenik ilaçlar gelmektedir. 
Bu durumun sebebi NET’lerin hipervaskülarize tümörler 
olmalarıdır. Bir tirozin kinaz analoğu olan sunitinibin 
çift kör, placebo kontrollü bir faz 3 çalışmada progrese 
pankreatik NET hastalarında istatistiksel olarak anlamlı 
progresyonsuz sağkalım artışı (5,6 ay) sağladığı 
saptanmıştır (45). Bir multikinaz inhibitörü olan 
pazopanib ve bir vasküler endotelyal büyüme faktörü 
(VEGF) inhibitörü olan aksitinibin anti-tümor etkileri 
de bu hasta grubunda araştırılmış, VEGF-A2’ye karşı 
geliştirilmiş bir monoklonal antikor olan bevacizumab 
da özellikle bu hasta grubunda oktreotid ve/veya 
everolimus ile kombine olarak kullanılmıştır (46). IFN-
α’nın da bu hasta grubunda karsinoid sendrom ile ilişkili 
semptomları %5-10 hastada azalttığı bildirilmiş (47) 
olmakla birlikte Kuzey Amerika Nöroendokrin Tümör 
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Birliği Konsensus Kılavuzu’nda IFN-α’nın toksisite ve yan 
etki profili göz önüne alındığında ancak başka tedavi 
seçeneği bulunmadığı durumda kullanılması gerektiği 
belirtilmiştir (31). Barbier ve ark., da 40 NET tanılı 
hastaya yapılan 54 radyoembolizasyon tedavisini içeren 
çalışmalarında bir hastalarının radyoembolizasyon 
ile ilişkili karaciğer hastalığı sebebiyle tedaviden 3 ay 
sonra öldüğünü ve altta yatan herhangi bir karaciğer 
hastalığı olmamasına ve dozimetrik çalışmaların 
hassasiyetle yapılmış olmasına rağmen hastanın 
kendisine söylendiğinin aksine kullandığı IFN-α’yı 
radyoembolizasyondan 2 hafta önce kesip, en erken 3 ay 
sonra başlamak yerine radyoembolizasyondan hemen 
sonra başlamasının IFN-α’nın radyosensitizer özelliği 
sebebiyle bu üzücü tablo ile son bulmuş olabileceğini 
ifade etmişlerdir (42). Çalışmalarının sonuç cümlelerinde 
de IFN-α’nın radyoembolizasyondan en erken 3 ay sonra 
tekrar başlanabileceğini vurgulamışlardır. 

NET’lerde genelde görülen düşük proliferatif aktivite 
ve muhtemelen DNA tamir enzimi olan metil-guanidin-
metiltransferazın yüksek düzeyde eksprese edilmesi 
nedeniyle bu tümörler genelde kemorezistan kabul edilir 
(48). Nöroendokrin karsinom tanılı hastalara uygulanan 
platin-bazlı rejimlere genelde cevap alınsa bile, remisyon 
süresi kısadır (46). Kapesitabin ve temozolamid gibi 
diğer sitotoksik kemoterapötik ajanlarla devam eden 
çalışmalar sonuçlandığında agresif form kazanmış NET 
tanılı hastalar için alternatif tedavi seçenekleri hakkında 
daha çok yorum yapılabilir hale gelecektir (46).

Sonuç
Sonuç olarak, yavaş seyirli bir hastalık olarak kabul 

edilen NET, metastatik hale geçtikten sonra oldukça 
agresif seyretmekte olup, özellikle karaciğer metastazları 
sağkalımı belirlemektedir. Bu hasta grubunda küratif 
tedavi seçeneği olarak cerrahi rezeksiyon telaffuz 
edilse de, pek çok hasta bu tedavi yöntemi için uygun 
olmamakta ve hepatik embolizasyon yöntemleri bu 
hasta grubunda sıklıkla başvurulan yöntem olmaktadır. 
Her ne kadar tedavi etkinliği ve sağkalım açısından bland 
embolizasyon, kemoembolizasyon ve radyoembolizasyon 
arasında belirgin bir farklılık saptanmamış olsa da, 
toksisite ve yan etki görülme sıklığının diğer yöntemlere 
göre daha az olması ve daha az tekrar gerektirmesi 
nedeniyle radyoembolizasyon diğer embolizasyon 
yöntemlerinden daha ön plana çıkmaktadır. Ayrıca başta 
PRRT olmak üzere, NET hastalarında kullanılan sistemik 
tedaviler ile de kombinasyonlarında olumlu sonuçlar 
alınmakta ve ciddi toksik etkilerle karşılaşılmamaktadır. 
İmmünoterapi gibi henüz onkoloji tedavi protokollerine 

yeni giren ancak çok yüz güldürücü sonuçlar gösteren 
bir tedavi modalitesi ile de olası kombinasyonunun 
önemli düzeyde tedavi etkinliğine yol açabileceği 
öngörülmektedir. Ancak karaciğer metastazlı NET 
hastalarında radyoembolizasyonun kullanımını 
daha kesin kriterlere kavuşturacak geniş hasta sayılı, 
prospektif, randomize çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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