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Adrenokortikal Karsinom
Tek merkezin 10 yıllık deneyimi



Giriş :
 Adrenokortikal Karsinom (AKK) çok nadir görülür
 Dünya çapında yıllık insidansı 1.000.000’da 2
 ABD’ de yıllık kanser ölümlerinin yaklaşık sadece  %0.2’den sorumlu



Giriş :
 Anaplastik tiroid kanserinden sonra en saldırgan 2.endokrin malignite
/ = 1 / 1.5
 Prognoz genellikle kötüdür (5 yıllık %32-48)(başvuru anında büyük tm ve ilerlemiş hastalık )



Giriş :
 Tedavi stratejileri rezeksiyon ± KT/RT
 Tam rezeksiyon hem primer hem de nüks AKK için küratiftedavinin en önemli unsuru



Evre I T1N0M0Evre II T2N0M0Evre III T1–2N1M0

T3–4N0–1M0Evre IV T1–4N0–1M1

T1: tümör 5cm
T2: tümör > 5 cm
T3: tümör çevre yağ dokuya infiltre
T4: tümör çevre organlara invaze

N0: pozitif LN yok
N1: en az 1 pozitif LN

M0: Uzak organ metastazı
yok
M1: Uzak organ metastazı var

2008 – ENSAT Evreleme Sistemi
(European Network for The Study of Adrenal Tumors)



Giriş :
 Yüksek evre
 İleri yaş
 Hormonal hipersekresyon
 Cinsiyet
 Büyük tümör boyutu

KÖTÜ PROGNOZ



Giriş :

 Prognostik faktörler büyük ölçüde tanımlanamamıştır
 Günümüze kadar olan çalışmalardaki hasta sayısı az veçalışmalar retrospektif



Amaç :

 Adrenokortikal karsinom (AKK)’ larda sağkalıma etkilifaktörleri irdelemek



Gereç ve Yöntem :
• n = 12
• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
• Retrospektif , son 10 yıl
• Telefon (hasta ve/veya yakını)
• Başvuru semptomları
• Uygulanan tedavi yöntemi
• AKK’un özellikleri
• Adjuvan tedaviye cevap
• ENSAT 2008’e göre evre
• Sağ kalım analizi Kaplan-Meier yöntemiyle yapıldı

Prognoza etki ?



Bulgular :

 n = 12
 Erkek/Kadın  = 5/7
 Yaş ortalama = 53 (41 - 73)
 Median takip süresi 13 (4-86) ay



Bulgular :
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2008 ENSAT

Evre I:  1 olgu
Evre II:  5 olgu
Evre III: 6 olgu



Bulgular :
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İntravasküler uzanım

İntravasküler uzanım yok
nüks+
nüks-



81

2
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Operasyonlar(13)
Adrenalektomi 8

Lokal nüks rezeksiyonu 1

splenektomi, nefrektomi ve
adrenalektomi 2

Karaciğer metastaz
rezeksiyonuyla birlikte
adrenalektomi 1
Kolon, ileum rezeksiyonu ve
splenektomi ile birlikte
adrenalektomi 1



Bulgular :

57

Adjuvan mitotan kullanımı

Mitotan +
Mitotan -



Bulgular :
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Mortalite

Hala hayatta-EvreII
Hala hayatta-EvreIII
Mortalite



Bulgular :
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Sağ kalım-mitotan ilişkisi

Mortalite
Hala hayatta ve mitotan +
Hala hayatta ve mitotan -



Bulgular :

Hayatta kalan hiçbir hastada hastalık bulgusu yok
Ölen 7 hastanın postoperatif median yaşam süresi 9ay (3-47)
5 yıllık genel sağkalım %42





erkek

kadın



Mitotan +

Mitotan -



nüks +

nüks -



hormon aktivite +

hormon aktivite -



Evre II

Evre III



Tartışma :

 Bu çalışma tek merkezdeki 10 yıllık AKKdeneyimlerini yansıtmaktadır
 Tek merkez bazlı az olgu olduğu için çok merkezliçalışmalar yapılmaktadır
 Biz de bu hastaları ulusal veri tabanına dahil ettik



Tartışma :
 >55 yaş
 Pozitif cerrahi sınır
 Lenf nodu pozitifliği
 Komşu organ rezeksiyonu
 Kötü diferansiye tümörler
 Uzak organ metastazı
Adrenocortical carcinoma in the United States: treatment utilization and prognostic factors.
Bilimoria KY, Shen WT, Elaraj D, Bentrem DJ, Winchester DJ, Kebebew E, Sturgeon C.
Department of Surgery, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois 60611, USA.

Kötü
prognoz



Tartışma :
 Nüks olguların daha agresif seyrettiği
 Mitotane ile sağkalımın olumlu etkilendiği
 Erkeklerde  ve hormonaktif tümörlerde prognozunnisbeten daha iyi olduğu
 Evre ile prognozun ters ilişki gösterdiği görülmüştür.

Ancak prognoza etkili bu faktörler istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır.(p>0.05)



Tartışma :

Mitotan :

 Sağkalım avantajı var gibi görülmekle birlikte 40.aydan sonra takip olmadığı için tam bir yorumyapılamıyor.



Sonuç :

 Tüm AKK’larda küratif radikal cerrahi günümüzdehala tek etkili tedavi yaklaşımıdır.
 Multidisipliner stratejilerin irdelenmesine yönelikdevam eden çalışmaların sonuçları meraklabeklenmektedir.



TEŞEKKÜRLER…


