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DERLEME

PROSTAT KANSERİNDE
HORMONOTERAPİ
HORMONAL TREATMENT IN
PROSTATE CANCER

ÖZET

ABSTRACT

Prostat kanserinin epidemiyolojik önemi gittikçe artmaktadır. Yaşla
birlikte artan insidansı geniş toplum kesimlerini ilgilendirmektedir.
Kesin tedavi olanağının sadece organ sınırlı hastalıkta olası olması
erken tanı faaliyetlerini arttırmış ve özellikle de prostat spesifik
antijen kullanımının yaygınlaşması ile hastalara çok daha erken
evrede tanı konmasını gündeme getirmiştir. Ancak yine de
küçümsenmeyecek oranda metastatik hastalıkla ya ilk başta yada
takipte karşılaşılmaktadır. Palyatif olarak kabul edilse de metastatik
hastalıkta ilk basamak tedavi olarak halihazırda hormonal tedavi
gündemdeki yerini korumaktadır. Ancak, hormonal tedavi
uygulamalarında da farklı yaklaşımlar ve değişik amaçlar söz
konusudur. Hormonal tedaviye ne zaman ve nasıl başlanması
gerektiği bile henüz kesin bir sonuca varılmamış olan bir tartışma
konusudur. Yine de metastatik hastalıkta çoğunlukla kısmi veya total
androjen uygulamaları gündemdedir. Bu başlık altında me-dikal
veya cerrahi androjan blokajı seçenekleri mevcuttur. Bunun yanısıra
çeşitli hormonal tedavi yöntemleri neoadjuvan, adjuvan gibi
amaçlarla lokal prostat kanseri hastalarında da denenmektedir. Öte
yandan kullanım aşamasında bu ilaçların yan etki profillerini de göz
önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu derleme çalışmasında
hormonal tedavi tüm yönleriyle, tarihçesi ve yan etkileriyle birlikte
irdelenmiştir. Özellikle geriatrik populasyon için üzerinde önemle
durulması gereken bir husus da uzun dönem hormon al tedavi
uygulamasının osteoporoz ve kemik kırıkları ile ilişkili
olabileceğidir. Bu nedenle uzun süre hormonal tedavi uygulamalarında yaşlı hastalarda dikkatli olunması zorunludur.

Prostatc cancer gains great public attention as its incidence is increasing \vith age. Since definitive trealment options are contemporarily available only for the organ confined disease, a great de-al
of effort has been utilised in order to provide early diagnosis. With
theextensive usage of prostate specific antigen there has been a shift
of patients lowards localised prostate cancer. Neverthe-less, a certain
number of patients have metastatic disease either at initial
presentation ör during the follow-up period of a previous treatment
modality. Although it İs palliativc hormonal treatment constitutes the
mainstay treatment in the management of metastatic disease.
However, there are a variety of different approaclıes for the
hormona! treatment. Even, both the time of onset and the appropriate
form of the hormonal therapy have been extensively debated without
reaching a definitive conclusion. Generally, par-tial ör total androgen
blockage including medical ör sıirgical cast-ration was preferred in
the initial management of metastatic disease. Additionally, several
forms of hormonal treatment as adju-vant and neoadjuvant aims
have been utîlised particularly in rese-areh studies for the local
disease. in this review. ali aspects of hormonal treatment including
its history and side effects were evalu-ated. One of the curlal
properties of long-term hormonal treatment particularly for the
geriatric population is its associaüon with osteoporosis and bone
fracture. There fore, this has to be ta-ken into cousideration in
patients with loug ,term hormonal therapy.
Key words: Hormonal treatment, prostate cancer. osteoporosis,
aging male.
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GİRİŞ VE AMAÇ
Prostat kanseri erkeklerde en fazla tanı konulan neoplazmdır ve
A.B.D.'nde kansere bağlı mortalitede ikinci sıklıktadır. Öyle ki 1998
senesinde prostat kanseri sonucunda mortalite 39.000 olarak
hesaplanmıştır (35). Son zamanlarda prostat kanserinin erken tanı ve
tedavisine yönelik gelişmelere rağmen, klinik lokalize prostat
kanserinde de %10 ile %50 oranında progresyon görülmektedir
(6.13). Halihazırda hormonal tedavi ileri evre prostat kanserinde ilk
tedavi seçeneğidir. Aynı zamanda lokalize hastalıkta, hasta ileri
yaşta ise veya radikal terapi (radikal prostalektomi, radyoterapi) için
uygun değilse hormonoterapi uygulanabilir. Prostat kanserinde
hormonal terapi uzun yıllardır kullanılmasına rağmen anti-tümoral
etki ve yaşam kalitesi açısından tedavi şekli

ve tedaviye başlama zamanı konusunda ortak bir görüş mevcut
değildir. Aşağıda tartışılan soruların henüz netlik kazanmış bir yanıtı
yoktur:
1. En etkili hormonal tedavi nedir ve tedaviye ne zaman başlanmalıdır?
2. Konvansiyonel monoterapinin, tam androjen blokajına üstünlüğü var mıdır?
3. Anti-androjen monoterapinin yaşam kalitesi yönünden avantajı
var mıdır?
4. Radikal prostatektomi ve radyoterapi öncesi uygulanan neoadjuvan hormon tedavisi tedavinin başarı şansını arttırmakta
mıdır?
5 .Aralıklı hormonal tedavinin rolü nedir?

Hormonal tedavi yaklaşımları tartışılmadan önce prostat bezinin
endokrin kontrolü hakkında bilgi vermek daha doğru olacaktır:
Prostatın Endokrin Regülasyonu ve Androjen Deprivasyonu:

Prostat bezi, androjenler olmadan ne büyüyüp gelişebilir ne de
fonksiyon görebilir. Erkekle serumda bulunan majör androjen
çoğunluğu testisten ve az bir kısmı da adrenallerden salgılanan
testosterondur (T). Her iki organdan androjen salgılanması
hipotala-mik-pitüiter aksı tarafından kontrol edilmektedir (Şekil
1). T prostat hücresine girdikten sonra, nükleer enzim olan 5-a
redü'k-taz tarafından dihidrotestosterona (DHT) dönüştürülür.
DHT, androjen reseptörüne (AR) bağlanarak fizyolojik
fonksiyonunu yerine getirir (Şekil 2) (8), Aktive olan T+AR
kompleksi bazı özel genlerin transkripsiyonu ve özel
mRNA'ların ortaya çıkmasına yol açar. Bu olaylar prostat
spesifik antijen (PSA), prostatik alkalin fosfotaz (PAP), büyüme
faktörlerinin salgılanması ve apoptozis gibi biyolojik
davranışlara yol açmaktadır (21).
İleri evre prostat kanseri hastalarının çoğunluğu başlangıçta
anti-androjen tedaviye cevap vermektedirler. Hastaların %7080'ninde semptomlarda rahatlama (kemik ağrılarında azalma,
performansta düzelme, yaşam kalitesinde iyileşme,) gözlenirken,
%50'sinde ise objektif cevap (primer ve/veya metastatik tümörde
küçülme, üreter ve/veya üretral obstrüksiyonda azalma, serum

PSA değerinde düşme,) görülmektedir (21). Ancak bütün bu
etkilere rağmen hormonal tedavi palyatif amaçlı verilmektedir.
Bunun nedeni ise androjen deprivasyonu ile kazanılan hücre
ölümünün, bütün malign hücreleri ortadan kaldırmada yeterli
olmamasıdır. Metastatik prostat kanserli hastalarda, hormonal
tedavi başlandıktan sonra objektif progresyon görülene kadar
geçen süre ortalama 14-18 ay ve ortalama yaşam süresi ise 24-30
ay olarak bildirilmiştir (16).
Tarihi Gelişimi: Hormonal tedavisinin temelini 1941’de
Huggins ve Hodges tarafından prostat kanseri tedavisinde
palyalif amaçlı orşiektomi ve östrojen tedavisinin kullanımı
oluşturmuştur. Bir sene sonra Randall, orşiektomi ile tedavi
edilen ilk klinik seriyi yayınlamıştır (20). İleri evre prostat
kanserinin tedavisinde 1967'ye kadar bilateral orşiektomi ve
östrojen ile medikal kastrasyon altın standart olarak kabul
edilmiştir. Bu tedavide başlangıçta hastaların çoğunluğunda
cevap görülmesine rağmen büyük bir kısmında progresyon
olması, adrenal kökenli androjenlerin de etkin rol
oynayabileceğini düşündürmüştür. Huggins ve Scott kastrasyou
sonrası progresyon görülen hastalarda bilateral adrenalektomi
uygulamışlardır, fakat ciddi komplikasyonları görülmesi üzerine
sonraları bu uygulamadan vazgeçilmiştir (24). VA-CURG
(Veterans Administrative Cooperative Urological Rese-

arch Group) çalışmasında evre III (prostat kapsül dışına lokal
uzanım) veya evre IV (yüksek PAP veya M+) 1900 prostat
kanserli hasta. 1: 5 mg/gün dietilstilbestrol (DES). II: bilateral
orşiektomi + 5 mg/gün DBS. III: bilateral orşiektomi + plasebo
ve IV: plasebo tedavi kollarına randomize edilmiştir (49).
Çalışma sonucunda 5 mg/gün DES tedavisinin başta
kardiovasküler almak üzere ciddi toksisiteye sebep olduğu
saptanmıştır. Geller, adrenal kökenli

mer 125 hastayı orşiektomi ve orşiektomi + nilutamide tedavi
kollarına, Iversen ise 262 hastayı orşiektomi ve goserelin asetate
+ flutamide tedavi kollarına randomize etmişlerdir (17. 27). Her
iki çalışmada da hem progresyon hem yaşam süresi bakımında
fark olmadığı saptanmıştır. EORTC'nin (European Organization
for Research and Treatment of Cancer) goserelin actate+flutamide/bilateral orşiektomi faz III çalışmasına (30853 nolu protokol)

Tablo 2, TA B ile ilgili klinik çalışmalar

androjenin prostat kanserinin androjenik uyarımında önemli rol
aldığını vurgulamıştır (18). Fabrie ve arkadaşları ise prostat hücrelerindeki DHT'un %25-%40'ının adrenal androjenlerden kaynaklandığını bildirmişlerdir (31). Bracci 1977'de ileri evre tedavisinde orşiektomiye ek olarak, siproteron asetat (CPA) tedavisinin başarı oranını arttırdığını saptamıştır (20). Labrie ve arkadaşları tam androjen blokajının yaşam süresini uzattığını ve
tedaviye cevap oranında artma olduğunu iddia etmişlerdir (33).
Tablo I'de hormonal tedavi formları ve etki mekanizmaları sunulmuştur.
Tam Androjen Blokajı (TAB): Labrie ve arkadaşları 1983'te metastatik prostat kanserinde TAB ile alınan sonuçları daha önce
yapılan çalışmaların sonuçları ile karşılaştırmışlardır: Tedaviye
cevap oranında, cevabın süresinde ve sonuçta yaşam süresinde
belirgin artış olduğunu bildirmişlerdir (34). Crawford ve
arkadaşları evre D2 prostat kanserli 603 hastayı
leuprolide+flutamide ve le-uprolide+plasebo olmak üzere iki
tedavi koluna randomize etmişlerdir (7). Leuprolide+flutamide
lehine hastalıksız yaşam süresinde 3 ay ve genel yaşam
süresinde ise 6 ay fark saptanmıştır. Na-

327 metastatik prostat kanserli hasta dahil edilmiştir (12). Bir
önceki çalışmanın benzer sonuçları elde edilmiştir. Janknegt ve
ar-kadaşları da bilateral orşiektomi sonrası hastaların 207'sine
nilu-tamide ve 216'sına da plasebo vermişlerdir (28). Plasebo
grubunda genel yaşam süresi 30 ay, nilutamide grubunda ise 37
ay ve hastalıkta objektif regresyon ise sırası ile %24,%41 olarak
bulunmuştur, TAB ve sadece kastrasyonun karşılaştırıldığı
randomize 22 klinik çalışmanın meta-analizinde ileri evre prostat
kanserli (%87, MI) 5710 hastanın sonuçları değerlendirilmiştir
(38), Beş yıllık yaşam süresi sırası ile %26.2 ve %22.8 olarak
bulunmuştur, ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark
gösterilememiştir, Yakın zamanda yapılan başka bir çalışmada
ise, ileri evre prostat kanserli 915 hasta TAB (bilateral
orşiektomi veya LH-RH analoğu + anti-androjen) ile parenteral
östrojen (240 mg polyestradiol phosphate) kollarına randomize
edilmiştir (23). Bu iki tedavi kolunda genel yaşam süresi ve
kardiovasküler mortalite açısından fark bulunmamıştır. Tyrrell
ve arkadaşları 589 hastayı goserelin acetate + flutamide ve
sadece goserelin tedavi kollarına randomize etmişler ve sonuçta
TAB'nın kastrasyondan daha üstün olduğu gösterilememiştir
(48) (Tablo 2).
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Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda kastrasyona antiandrojen eklemenin progresyona ve yaşam süresine pozitif etkinliği netlik kazanmamıştır. Asemptomatik ileri evre prostat kanserinde hormonal tedavinin ne zaman başlanacağı (erken dönem,
geç dönem) da açıklığa kavuşmamıştır. Erken dönemde tedavi
başlananlarda yaşam süresinin arttığı bildirilmiştir (39). Halen
devam etmekte olan EORTC 30846 çalışmasında uzak metastazı
olmayan, lenf nodu tutulumu olan hastalar erken ve geç dönem
tedavi kollarına randomize edilmişlerdir (50).
MRC (Medical Research Council) çalışmasında lokal ileri
evre veya asemptomatik prostat kanserli 938 hasta erken
dönemde or-şiektomi veya LHRH agonisti ile tedaviye
randomize edilmiştir (46).
Neoadjuvan Hormonal Tedavi (NHT): Neoadjuvan tedavi,
tanı sonrasında primer tedaviden önce uygulanan sistemik
tedavidir. Prostat kanserinde radikal bir girişim öncesinde NHT
vermenin tedavi başarısını (progresyon, yaşam süresi)
arttırdığına ait ortak bir görüş, mevcut değildir. NHT radikal
prostatektomi veya radyoterapi öncesi verilebilmektedir.
Radikal prostatektomi öncesi NHT: Radikal prostatektomi
öncesi uygulanan androjen ablasyonunun sağlayacağı faydalar;
(1) tümörün evresinde küçülme,(2) lokal konrol,(3) cerrahi
morbiditenin azltılması, (4) progresyona kadar geçen süreyi
uzatması, (5) yaşam süresinin uzatması şeklinde sıralanabilir
(30). Klinik olarak hastalığın evresinin düşük evre olarak
(understaging) saptanabilmesi bir problemdir. Radikal
prostatektomi sonrasında klinik T1 hastalıkta %20 ve klinik T2
hastalıkta ise %50 oranında cerrahi sınır pozitifliği, seminal
vezikül invazyonu veya ekstrakapsüler uzanım görülmektedir
(14). NHT'nin organa lokalize prostat kanseri oranını arttırdığı ve
cerrahi sonrası morbiditeyi azalttığı halen tartışmalıdır. İn vivo
ve in vitro deneysel araştırmalar ne-oadjuvan tedaviyi
desteklemektedir. Isaacs ve Coffey Dunning R-3327-H rat
prostat adenokarsinom hücrelerinin hastalıksız erkek ratlara
implantasyonu esnasında yapılan kastrasyonun tümör büyümesini belirgin derecede durdurduğunu göstermişlerdir (25).
Randomize, prospektif klinik çalışmalarda NHT alanlarda organa
lokalize hastalık %70-80 iken, sadece radikal prostatektomi yapılanlarda bu oran %40-50 olduğu bildirilmiştir. Cerrahi sınır pozitifliği ise sırası ile %18 ve %33-48 bulunmuştur (15). Her ne
kadar yapılan çalışmalarda NHT'nin patolojik evreyi düşürdüğü,
cerrahi sınır pozitifliğini azalttığını gösterse de, yaşam süresini
uzattığına ilişkin çalışma mevcut değildir.
Radyoterapi öncesi NHT: Radyoterapi yapılan hastaların çoğunluğunun evresi T2b veya üzeri, Gleason skor toplamı ise 7 veya
üzeridir. Bu hastaların %50'ye yakınında ilk 5 sene içerisinde
PSA'da yükselme (biyokimyasal progresyon) saptanmıştır (40).
Labrie ve arkadaşlarının randomize çalışmalarında NHT olarak 3
ay TAB (flutamid+LHRH analoğu) vermişlerdir. Radikal
prostatektomi sonrası cerrahi sınır pozitifliği %33,8'den %7.8'e
düşmüş ve organa-sınırlı hastalık %49,3'den %77,8'e çıktığı
bildirilmiştir (32).
Adjuvan Hormonal Tedavi (AHT): Radikal prostatektomi
sonrası AHT: Yakın zamanda Iselin ve arkadaşları radikal
perineal prostatektomi yapılan 1242 klinik T1-2N0M0 hastanın 5
senelik
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PSA'da başarısızlık (PSA > 0.5 ng/ml) insidansını araştırmışlardır. PSA'da başarısızlık insidansı organa-lokalize hastalıkta %8.
spesmen-lokalize hastalıkta %35 ve cerrahi sınır pozitifliğinde
ise %65 olarak bildirilmiştir (26). Sonuç olarak, erken-evre
hastalıkta radikal cerrahi girişim bir çok hasta için tedavi edici
değildir. Bu nedenle radikal prostatektomi yapılan ve cerrahi
sınır pozitifliği olan veya postoperatif serum PSA değerinde
düşme olmayan hastalarda AHT kullanılabilmektedir. Aynı
zamanda patolojik olarak organa lokalize, cerrahi sınırı negatif
olanlarda ve preope-ratif serum PSA değeri 10 ng/ml'nin
üzerinde ve/veya patolojik Gleason skoru > 1 olduğu
durumlarda AHT'den fayda görülmektedir (51,10). AHT'nin
yaşam süresi üzerine olan pozitif etkisi konusunda henüz
prospektif randomize bir çalışma mevcut değildir. Fakat
retrospektif çalışmalarda lenf nodu pozitif hasta grubunda,
radikal prostatektomi sonrası adjuvan tedavinin progresyonsuz
yaşam süresini uzattığı saptanmıştır (52. 5).
Radyoterapi sonrası AHT: RTOG protokolünde evre C veya
D1 477 hastaya LHRH agonisti radyoterapiye ek olarak verilmiştir. Medyan 4.5 senelik izlem sonrasında AHT alanlarda hem lokal progresyon oranında hem de hastalıksız yaşam süresinde belirgin gelişme kaydedilmiştir. 1987-1995 seneleri arasında
EORTC'nin randomize çalışmasında 415 lokal ileri evre prostat
kanserli hastada LHRH analoğu (goserelin depot) radyoterapi ile
başlanıp 3 sene devam edilmiştir. Ortalama 45 aylık takip sonrasında lokal kontrolde ve yaşam süresinde gelişme kaydedilmiştir.
Kaplan Meier'e göre tahmini 5-senelik yaşam süresinin AHT kolunda %79 iken, sadece radyoterapi kolunda %62 olduğu bildirilmiştir (3).
Aralıklı Hormonal Tedavi: Aralıklı hormonal tedavi 1993'te
Aka-kura ve arkadaşları tarafından ortaya atılmıştır (1). Aralıklı
hormonal tedavinin avantajı tedavinin ara dönemlerinde yaşam
kalitesinde iyileşme olması ve daha az masraflı olmasıdır.
Savunulan hipotez ise aralıklı hormonal tedavinin en az devamlı
hormonal tedavi kadar etkili olabileceğidir. Bilindiği gibi uzun
dönem anti-androjen tedavide ilk zamanda sıcak basmaları,
libido kaybı, erektil disfonksiyon ve genel halsizlik görülürken;
geç dönemde kemik yapılarda demineralizasyon, anemi, lipid
bozuklukları ve kas kaybı dikkati çekmektedir (47, 9). Prostat
kanserinde hormonal tedaviye rağmen ortalama 24 ay sonrasında
rekürrens görülmektedir ve androjenden bağımsız büyüme ön
plana çıkmaktadır (4). Dunning R3327 prostat adenokarsinom
modelinde, Shionogi karsinom modelinde ve insan prostat
LNCaP tümöründe yapılan çalışmalarda aralıklı hormonal
tedavinin daha etkili olduğuna dair verilerin elde edilmesi, klinik
çalışmalara olanak sağlamıştır (4, 41, 42). Oliver ve arkadaşları
20 hastada aralıklı hormonal tedavi uygulamışlar ve üç sene
sonrasında %45 hastanın progresyonsuz olduğu tespit edilmiştir
(37). Goldenberg ve arkadaşları 87 hastaya aralıklı hormonal
tedavi vermişler ve 3 yıl takip etmişlerdir (19). Özellikle yaşam
kalitesi açısından avantajları olduğunu bildirmişlerdir. Ancak,
yaşam süresini değiştirip değiştirmediği açıklık kazanmıştır.
Anti-androjen monoterapi: Anti-androjen monoterapinin en
önemli avantajı yaşam kalitesi üzerine olan olumlu etkileridir.
Libido ve potansın korunuyor olması tedaviyi cazip hale
getirmek-

tedir. Sogani ve arkadaşları flutamide monoterapisinin etkin
olduğunu göstermiştir (44). Yine flutamide monoterapisinin
kullanıldığı diğer çalışmalarda da klinik etkinlik desteklenmiştir
(11 ,45). Ancak standart tedaviyle karşılaştıran ve yeterli sayıda
hastayı kapsayan prospektif, randomize bir çalışma henüz
mevcut değildir.
Anti-androjen Withdrawal: TAB tedavisi altında progresyon
gösteren hastaların %40'ında flutamide kesildikten sonra
biyokimyasal ve klinik olarak remisyon görülmüştür (43).
Flutamidin bu pa-radoksik androjenik etki mekanizması
bilinmemekle beraber and-rojen reseptöründe mutasyon sonucu
geliştiği düşünülmektedir. Bu remisyonun bir yıldan uzun
sürebileceği bilinmektedir. Diğer antiandrojen kullanımlarında
da söz konusu olabilir. Dolayısıyla TAB sırasında progresyon
görülmesi durumunda ilk olarak sadece antiandrojenin kesilmesi
gerekmektedir.
İkincil basamak hormonal tedavi: Hipofizektomi ve
adrenelekto-mi bu amaçla geçmişte denenmiştir. İkincil basamak
tedaviler
için
anti-androjenler,glukokortikoidler,
aminoglutethimide,
keto-kanazole,
spironolaktone
kullanılabilmektedir.
Hormonal tedavi altında iken progresyon gelişmesi
durumunda artık hormon dirençli hastalık kavramı gündeme
gelmiş demektir. Bunun öncesinde tüm endokrine
manipulasyonlar denenmelidir. Hastanın uyumu şüpheli ise
serum testosterone seviyesi kontrol edilmeli ve anti-androjen
withdrawal aşaması geçilmelidir. Son zamanlarda hormon
dirençli aşama öncesinde bazı anti-androjenlerin yüksek doz
kullanımına yanıt alınabildiği gündeme gelmektedir.
SONUÇ
Sonuç olarak hormonal tedavi prostat kanseri tedavisinde en
sık kullanılan tedavi yaklaşımlarından birisidir ve halen
metastatik hastalıkta ilk basamak tedavi olarak gündemdeki
yerini korumaktadır. Ülkemiz şartları düşünüldüğünde ekonomik
olması yönüyle cerrahi kastrasyon halen çok değerli bir tedavi
seçeneği olarak değerlendirilmelidir. Ancak uzun süreli
hormonal tedavi kullanımında özellikle geriatrik populasyon
düşünüldüğünde önemli oranda artan osteoporoz ve kemik
kırılma riskini de beraberinde getirmektedir (29). Bu açıdan
kemik yoğunluğu ölçümü ve diğer metobolik belirteçlerin
periyodik olarak takibi düşünülebilir (22).
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